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Koninklijk Besluit inzake
bestemming 'Nieuwstad
Noord4 geeft Nedac/Sorbo
mogelijkheden
Dezer dagen werd een Koninklijk Besluit afgekondigd waarin de
uiteindelijke beslissing werd bekend gemaakt inzake het bestem-
mingsplan Nieuwstad Noord 1986 der Gemeente Vorden. Het
betreft hier de bouw van Drukkerij Weevers en de bezwaren die
destijds door enkele omwonenden en de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten werden ingediend.
Uit het Besluit blijkt dat de Raad van State, afdeling voor de
geschillen van Bestuur, de gemeente grotendeels in het gelijk
heeft gesteld ten aanzien van dit plan. In hetzelfde besluit wordt
ingegaan op de eventuele bestemming van het Noordelijke ge-
deelte langs de Nedacweg tot aan de Beek.
Dit terrein werd destijds door Nedac/
Sorbo aangekocht met de bedoeling in
de toekomst daar uitbreiding te realise-
ren.
In verband hiermede heeft de gemeen-
teraad destijds in de planvoorschriften
de mogelijkheid opgenomen de be-
stemming 'Agrarisch Gebied zonder
Bebouwing' met in achtneming van
bepaalde voorwaarden te wijzigen in de
bestemming ten dienste van 'Handel
en Nijverheid'.

In de openbare vergadering van de
Raad van State is door de president-di-
recteur van Nedac-Sorbo de heer Jac.
H. de Jong medegedeeld dat deze uit-

breiding niet is bedoeld voor produc-
tie, doch voor handelsaktiviteiten. De
Raad van State heeft in dit verband via
het Koninklijk Besluit van 30 januari
1990 kennis gegeven, notie te hebben
genomen van het feit dat deze uitbrei-
ding is bedoeld voor Handelsaktivitei-
ten.
Expliciet zegt de Raad van State hier-
van onder meer het volgende: 'Tegen
een dergelijke uitbreiding mits zoda-
nig ingepast dat de landschappelijke
betekenis van dit gebied zoveel moge-
lijk wordt gewaarborgd, bestaat bij ons
in beginsel geen bezwaar'. Daarbij stelt
de Raad van State echter dat niet kan
worden volstaan met de wijzigingsbe-

voegdheid van B&W zoals destijds ver-
vat in het plan, doch dat de herziening
van het Bestemmingsplan op dit punt
noodzakelijk is.
Uit dien hoofde acht de Raad van State
het beroep van 'De Vereniging voor
Behoud van Natuurmonumenten' en
de omwonenden gegrond. Ten aan-
zien van het Nedac-deel zal derhalve
opnieuw in de Raad van de Gemeente
Vorden herziening van het bestem-
mingsplan noodzakelijk zijn.

Destijds heeft de gemeenteraad bij de
behandeling van het betreffende ge-
bied reeds gesteld dat bij wijziging van
het Bestemmingsplan van het Nedac-
deel de Raad deze kwestie alsnog later
zal willen behandelen en onder meer
toetsen op de randvoorwaarden ten
aanzien van inpassing in het land-
schap.

Groei weer mogelijk
Wij vroegen de heer Jac. H. de Jong of
hij verheugd was over de mogelijkhe-
den die middels de speciale vermelding
binnen het Koninklijk Besluit worden
aangereikt.
De heer de Jong stelde erg blij te zijn
met deze visie van de Raad van State,
aangezien de langlopende procedure
van 1987 de Nedac/Sorbo voor proble-
men heeft gesteld omdat de groeimo-
gelijkheden werden geblokkeerd.

'Destijds heeft de Nedac Sorbo reeds in
overleg met de gemeente en de afde-
ling Stedebouw een plan ontwikkeld
dat geheel tegemoet zou komen aan de
wensen van de gemeente en de afde-
ling Stedebouw. In de randvoorwaar-

QEMEENTE^ULLETINyORDEN
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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.

Burgemeester KJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

•> VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 10 april om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan onder andere de volgen-
de punten:
— straatnaamwijzigingEmmaplein;
— verhuur gebouw'De Springplank';
— aanvulling puntensysteem voor toe-

wijzing van woonwagenstandplaat-
sen;

— vaststelling bestemmingsplan de
Reehorst 1990;

— vaststelling bestemmingsplan Bui-
tengebied 1990, nr. l;

— vaststelling bestemmingsplan Wil-
denborch 1990;

— verkeersmaatregel Zuivelhof (nabij
de spoorwegovergang).

De commissie voor financiën en open-
bare Verken vergadert op dinsdag 10

april 1990 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de
volgende punten:

— acoustisch gevelonderzoek i.v.m.
omleiding doorgaand vrachtver-
keer;

— verhuur gebouw'de Springplank';
— beschikbaar stellen krediet voor

voorlichting minimabeleid;
— verlaging VUT-leeftijd tot 59'A

jaar; experimentele ouderschapsre-
geling; .

— wijziging begroting 1990;
— beschikbaarstellen krediet voor het

herstraten etc. nabij de in aanbouw
zijnde appartementen aan de Insu-
lindelaan;

— beschikbaar stellen krediet voor het
wijzigen van de parkeerplaats aan
de Boonkzijde van de sporthal 't
Jebbink;

— verkeersmaatregel Zuivelhof nabij
de spoorwegovergang;

— notitie over huis-aan-huisversprei-
ding van milieuboxen voor inzame-
ling klein chemisch afval.

De commissie voor milieu en Welzijn
vergadert op woensdag 11 april 1990
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende punten:
— acoustisch gevelonderzoek i.v.m.

omleiding doorgaand vrachtver-
keer;

— aanvulling puntensysteem voor toe-
wij/ ing van woonwagenstandplaat-
sen;

— beschikbaarstellen krediet voor wij-
zigen van de parkeerplaats aan de
Boonkzijde van de sporthal 't Jeb-
bink..

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.

Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen.

Tevens kan de voorzitter een tweede in-
spraakronde invoegen.

IJGESCHREVEN KIN-
DEREN IN PASPOOR-

TEN
Tot 12 jaar kunnen kinderen worden
bjgeschreven in paspoorten. Indien
kinderen bijgeschreven zijn, dan ver-
valt de bijschrijving van rechtswege on-
middellijk indien de kinderen 12 jaar
worden. Vanaf dat moment heeft het
kind een eigen paspoort of toeristen-
kaart nodig indien u naar het buiten-
land wilt.
Indien een kind voor l april 1988 in uw
paspoort is bijgeschreven geldt het bo-
venstaande niet.
Indien u een of meer kinderen op uw
paspoort hebt staan die bijgeschreven
z i j n na l april 1988 en die ouder zijn
dan 12 jaar en u wilt met hen de grens
over dan kunt u daar worden tegenge-
houden.
Ter voorkoming van deze problemen is
het derhalve van belang dat u zo spoe-
dig mogelijk contact opneemt met bu-
reau bevolking ter secretarie indien u
kinderen in uw paspoort hebt bijge-
schreven die op het moment dat u de
grens over wilt 12 jaar of ouder zij n.

OUWVERGUNNIN-
GEN

Op 27 maart 1990 hebben burgemees-
ter en wethouders bouwvergunning
verleend aan:
— de heer H. Arfman, Schuttestraat

13 te Vorden, voor het uitbreiden
van een machinebergingen het ver-
bouwen van een schuur t.b.v. inci-
denteel recreatief nachtverblijf op
het perceel Schuttestraat 13 te Vor-
den;

— de heer J.T.A. Sloot, Enzerinckweg
14 te Vorden, voor het vergroten
van de woning Enzerinckweg 14 te
Vorden.

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

den werd n.l. reeds rekening gehouden
met alle eisen ten aanzien van inpas-
singbinnen het landschap. Door de te-
genstand die de realisatie van Drukke-
rij Weervers via bezwaarschriften moest
ondervinden heeft Burgemeester Vun-
derink destijds het plan in twee delen
gesplitst en de Nedac-Sorbo verzocht
de indiening van de plannen op te
schorten tot na de ontwikkeling van de
Raad van State procedure. De Ge-
meente Vorden stond positief tegen-
over de plannen hetgeen tot uiting
kwam in het meedenken in de uitbrei-
dingsmogelijkheden', aldus de heer de

De heer de Jong stelt dat hij van het
huidig samen te stellen nieuwe College
van B&W met als nieuwe burgemeester
van 1988, de heer Kamerling, een kon-
sistent dus konsekwent beleid ten aan-
zien van de economische belangen van
de Nedac Sorbo verwacht, hetgeen ook
in het belang van Vorden en de werk-
gelegenheid mag worden geacht. Hij
verwacht verder dat de nieuwe ge-
meenteraad van Vorden, die straks drie
nieuwe gezichten kent, wat betreft de
personen, positief zal willen staan te-
genover de plannen die de Nedac Sor-
bo zal voorleggen aan de gemeente.
Tevens deelt de heer de Jong mede
graag bereid te zijn in overleg te gaan
met de oorspronkelijke bezwaarden die
in eerste instantie hoofdzakelijk hun
bezwaren richtten tegen de bouw van
Drukkerij Weevers. Daaraan voegt hij
toe dat hij inmiddels opdracht heeft
gegeven een maquette te ontwikkelen
van de Nedac plannen zodat iedere
omwonende kennis zal kunnen nemen
van deze plannen.

Milieuvriendelijk
De heer de Jong: 'Het ligt in de bedoe-
l ing het kantoor een ruimere en meer
representatief uiterlijk te geven omdat
nationaal en internationaal belangrij-
ke relaties de hoofdkantoor v^fcNedac
Sorbo in Vorden bezoeken. (^Rullen
daarin de computer- en marketingakti-
viteiten worden uitgebreid zodat Vor-
den zal fungeren als administratief
centrum voor alle Nedac-Sorbo bedrij-
ven in Nederland en buitenland. Daar-
naast is er een grote behoefte aan
ruimte voor het gereedmaken van de
orders. Het geheel zal binnen het door
de gemeente reeds eerder voorgestelde
bebouwingspercentage geschieden op
een wijze passend bij de omgeving', al-
dus de heer Jac. H. de Jong. Hij wijst er
tevens op dat Nedac/Sorbo een bijzon-
der milieu-vriendelijk karakter draagt.
Gezien de grote vertraging die is opge-
treden door de KB procedure hoopt
hij dat de dringende behoefte aan uit-
breiding thans zo snel mogelijk zal
kunnen worden gekonkretiseerd, waar-
bij hij ook hoopt dat de voormalige
bezwaarden hem op sportieve wijze te-
gemoet zullen treden.

Sinds de oorspronkelijk plannen van
1987 heeft Nedac/Sorbo het perso-
neelsbestand in Vorden met ruim 20%
uitgebreid terwijl de omzet met circa
30% is gestegen.
Het eerste kwartaal van 1990 geeft een
stijging te zien van 12-15 procent, zo-
dat de huidige veste van Nedac/Sorbo
uit zijn voegen dreigt te geraken, aldus
de heerjac. H. de Jong.

KPO Vierakker
De dames van de KPO hebben op
woensdag 14 en donderdag 15 maart
een excursie gemaakt naar slagerij Jan
Rodenburg uit Vorden. Na een goede
uitleg over het slachten en verwerken
van vlees kon men zelf in de winkel
rondkijken. Er waren allerlei hapjes te
proeven, wat erg in de smaak viel. Sla-
ger Jan en zijn medewerkers werden
bedankt voor de fijne avonden en kre-
gen een plant aangeboden.
Op 27 maart was er een avond van
Geur en Fleur. Dhr. en mevr. van Eek
uit Arnhem lieten ons via dia's alles
over goede voeding en verzorgen van
bloemen zien. Veel aandacht werd be-
steed aan magere produkten zoals
vleeswaren kalag, goed voor de bot-
ten. De overgang en wat daarmee sa-
menhangt. Er was gelegenheid om van
alles te proeven.
Na de pauze hebben verschillende da-
mes meegedaan aan de quiz er waren
leuke prijsjes. Dhr. en mevr. van Eek
werden bedankt en kregen een attentie
aangeboden. Met een goede opkomst,
96 dames, de HVG was bij ons te gast,
was het een gezellige avond.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 8 april Palmzondag - Begin van de
Stille Week zondagsschool en jeugdkerk 10.00
uur ds. H. Westerink en ds. K.H.W. Klaassens,
bevestiging van nieuwe lidmaten; 19.00 uur
Gezongen Passie naar Mattheus door koor In-
terchrist.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 april bevestiging nieuwe lidmaten in
de Dorpskerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 8 april 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur gez. dienst i.v.m. jub. Interchrist in de N.H.
Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 8 april 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 7 april 17.30 uur Eucharistieviering,
Schoolviering.
Zondag 8 april 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 april Past. Si-
mons, tel. 05457-71383.

Huisarts 7-8 april dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 7 april 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 7-8 april J.H. de Lange, Lochem, tel.
05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' üurg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting

in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

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

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

Tafeltje Dekje vanaf 8 april mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 april 10.00 uur ds. C. Bochanen,
bevestiging nieuwe lidmaten.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 april 17.00 uur Eucharistieviering,
Volkszang.
Zondag 8 april 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.

Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 april Past. Si-
mons, tel. 05457-71383.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g. 05700-14141 Politie tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

Streekzlekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

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

Jong Gelre
Vrijdag 6 april zal in de Pauw te Warns-
veld de regionale kulturele wedstrijd
plaats vinden. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren worden thans twee on-
derdelen ingevoerd, ten eerste de stuk-
jes die betrekking hebben op het the-
ma, en een vrij onderdeel. Wat betreft
de regio West Achterhoek gaan de twee
hoogst geplaatsten naar de provinciale
kulturele wedstrijd welke op 21 april
gehouden zal worden. Afd. Vorden zal
ook dit jaar weer deelnemen aan het

onderdeel waar het thema wordt be-
licht. Erik Knoef heeft daarbij voor de
tekst gezorgd.

NCVB
Mevr. Hendriksen uit Drempt zal dins-
dagavond 10 april te gast zijn bij de
afd. Vorden van de NCVB. Mevr. Hen-
driksen zal de dames die avond bezig
houden met zingen, een bijbellezing
en deklamatie. De bijeenkomst wordt
gehouden in het Dorpscentrum.



M AH LANGU
Zuid-Afrikaanse reggae-groep

vrijdag 6 april 20.30 uur

'De Herberg' Vorden
i.v.m. 10-jarig bestaan
Amnesty International

Werkgroep Vorden

a.s. zondag HALF DRIE

de voetbalwedstrijd

Vorden-WWNA
(sportpark

Oude Zutphenseweg)

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Schoen reparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

S

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

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Vruchtenvlaaitjes
met verse vruchten,

gewoon geweldig lekker

DIT WEEKEND:

4 betalen

't winkeltje in vers brood en banket

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

7251

fons Jansen °e -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Voor goede
AUTO-rijleSSen BMW en Mazda automaat

^UTOHUSCHOOL

erkend door de BOVAG Insulindelaan 76, Vorden, tel. 05752-1098

Enveloppen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11,7251 MP Vorden. Tel. 6673

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Posters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vonlon
Telofoon 05752-1 01 O

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

Ruurlo: 05735-2136

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

Haal vóór l mei
je nieuwe

Bromfietsverzekering
bij de Rabobank.

Sluit vóór l mei
je nieuwe Rabopolis

Bromfietsverzekering.
'n Prima verzekering.
Je krijgt het plaatje

direkt mee.

Rabobank
Meer bank voor je geld

met
Televisie

reparaties
- direct

i . ' naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

3 bos BLOEMEN
naar keuze1 kist

L VIOLEN
1 BEGONIA 6,- pers.uk

2 voor N/J f O2 grote

POTCHRYSANTEN
VOLOP KOOL-, SLA- EN ANDIJVIEPLANTEN

Er Is spek voor ledere lekkerbek

Neem nu eens een speklapje.
U kunt ze lekker bakken met zwoerd

of zonder, gepaneerd of
gemarineerd.

Maar ook aan dobbelsteentjes
bij de sla of bami of nasi.

ALLEMAAL EVEN LEKKER

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 MC 7,95
Grove verse worst 1 uio 9,90
Priklapjes 1 MO 17,90

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Runderrollen
per 100 gram 1,69

WOENSDAG GEHAKTDAG

HOH gehakt 1 kilo 7,90
Rundergehakt 1 kiio 11,50

Schouderkarbonades 1 kiio 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Pampaschijven
of Hamburgers
5 halen

4 betalen

Boterhamworst 100 gram 0,98
Gebraden

Varkensrollade
100 gram 1,95

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes
1 KNO 10,95

Fricando
500 gram 6,75

Speklapjes
1 kilo 7,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 5, 6 en 7 april

BUITENLANDSE KAAS:
Bell des Champs

Chamois d'Or
St. Albray

HenrilV

200 gram 2,50
OP = OP

b e t e r c o m p l e l « r

maandag9, dinsdag Wen
woensdag 11 april:

1 kilo iets belegen Goudse Kaas 9,95
Hierbij 250 gram versgebrande PINDA'S 95 cent.

Vitason meergranenbrood, wat is er zo bijzonder aan ?
Het wordt gebakken van

tarwe, rogge, haver, gerst en gierst
Rijk aan eiwitten en ruw vezel.

Daarnaast bevat het mout, soja, sesamzaad, lijnzaad en
zonnebloempitten,

Ook bakken wij voor u Outie haverbrood,
biologisch volkoren (EKO gekeurd).

AANBIEDING:

Vitason Meergranenbolletjes
6 halen 5

Amsterdams Paasbrood
metamandelspijs NU

Bolussen 6VOOr
Weekendtaartje van 7,25 voor
Kandijkoek van 3,25 voor

5,50
3,75
6,50
2,75

Alles vers, zo uit de oven in de winkel en dat proeft u!

De Bakker die zelf bakt!
WARME BAKKER

VJINCWIOLENMKKERS TELEFOON 1373

PLAAT
BAKT HETVOOR U



Wij zijn dankbaar en gelukkig
met de geboorte van onze
zoon en broertje

Frank
Ida Waenink-Dekkers
Herman Waenink
Ellen

30 maart 1990
Enzerinckweg 6a

7251 KAVorden

COUPONNEN
TAPIJT

van2-14mtr. lang
op 400 of 500 breed

NU MET FORSE
KORTINGEN

HELM l N K Meubelen
Zutphenseweg 24
Vorden-Tel. 1514

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Ik werd op vrijdag
23-3-1990 om 20.10 uur
's avonds bij café Eykelkamp
op het randje van de voor-
rangsweg door een onkundige
vrachtwagenchauffeur aange-
reden, terwijl ik aan het terug-
zetten was, zodat mijn wagen
'total loss' is.
God zij dank hebben we het le-
ven behouden.

Theo

• GEVRAAGD:
zelfstandig werkende hulp in
de huishouding voor 1 och-
tend per 14 dagen.
Brieven onder nr. 52-1: Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• GEVRAAGD:
65-plusser voor werkzaamhe-
den in tuin/moestuin.
Tel. 2242.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp, 1 of 2
morgens in de week (in ieder
geval vrijdagmorgen).
Brieven onder nr. 52-2.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:
werkster voor de maandag- of
vrijdagochtend.
M.: w. 1126.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp, 1 mor-
gen in de week.
Brieven onder nr. 52-3.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
3-zits eiken bank met losse
kussens (groen) f 125,-.
Tel. 3766.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding voor
2 ochtenden in de week.
Mevr. Staring, Wildenborchse-
weg 24. Tel. 05752-6697.

• TE KOOP:
een nieuwe damesfiets.
Tel. 05753-7253.

• TE KOOP:
i.z.g.st. Motorgazonmaaier,
49 cm breedte, met opvang-
bak. Goede motor. Prijs
f 350,-. Tel. 05735-3144.

• Aangeboden wegens
lease-auto zaak: Peugeot 205
XR 3-deurs, 1.400 cc, juni '88.
Eerste eigenaar, 40.000 km.
Getint glas, radio.
Tel. 05735-3143.

• TE KOOP:
tafel met 4 stoelen, houtsnij-
werk, stijl gotisch
Tel. 05754-942.

• TE KOOP
NIEUW EN GEBRUIKT:
gas-, kolen-, oliehaarden +
-kachels; allesbranderkook-
kachels, fornuizen, gevel-
kachels.
Ook Zibo Kamin olie bijzet-
kachel.
Inruil mogelijk.'
Firma Jansen, Bleekstraat 1,
Hengelo (Gld.).
Tel. 05753-1360.

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

I
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In plaats van kaarten

Op zaterdag 21 april a.s. hopen wij dank-
baar en blij met onze kinderen ons 25-
jarig huwelijk en 25 jaar veehandel te her-
denken.

f
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Joop Reintjes
en

Jannie Reintjes-Wilgenhóf

*
*

.-

Hans en Willie
Karin en Mare

Dit zouden wij graag willen vieren met fa- _£_
milie, buren, klanten, collega's en vrien- -#-
den.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
21 april van 15.00 tot 17.00 uur of vanaf
19.30 uur in Bar Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Daar wij geen kaarten verzenden, hopen
wij dat u dit allen, zult zien als een per-
soonlijke uitnodiging.

ï
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$
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$$. april 1990

-$- Vordensebinnenweg2
7241 RM Lochem

Haar hart en zinnen gericht
op dat wat werkelijk waarde had.

Met grote verslagenheid delen wij u mee dat plotse-
ling van ons is heengegaan mijn dierbare vrouw, onze
zorgzame moeder en lieve oma

Geertruida Joanna Maria Smit
ECHTGENOTE VAN

PETRUS BERNARDUS HENDRIKUS SCHOENAKER

op de leeftijd van 82 jaar.

Keijenborg :
Ruurlo

Goor

P.B.H. Schoenaker
Theo Schoenaker
Mimi en Frans de Wit
Ruth en Jan
Christie
Mechtild en Ruud

Oirsbeek : Annie en Jan Waltmans
Margaret
Petra
Mieke en John

Zevenaar: Ria en Jos Engels
Mark
Ruud

Ruurlo : Jan en Marijke Schoenaker
Mascha
Christiaan

Loenen : Stefie en Jan Eymans
Barbara
Renate

7256 AV Keijenborg, 31 maart 1990
'Sint Maria Postel', Koldeweiweg 11

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opge-
dragen op donderdag 5 april a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Willibrordus te Vierakker,
waarna begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar.
Zij, die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden hierbij uitgenodigd. Woensdag 4 april zal om
19.00 uur tijdens de avondwake voor haar worden ge-
beden in de parochiekerk van Sint Jan de Doper te
Keijenborg.
De overledene is opgebaard in de aula van bejaar-
dencentrum 'Sint Maria Postel'.
Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen na de
avondwake in voornoemde aula, ingang Pastoor
Thuisstraat.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in het
Ludgerusgebouw te Vierakker.

Volledige- en deelbehandelingen,
acne-behandeling, feest- en bruidsmake-up,
gezichts-, lichaams- en deelmassage,
huid verzorgingadviezen.

voetref/exzone-mossoge.

H U I D V E R Z O R G I N G
l

Grot/s adviezen.

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . te l . 3025

UITVAART- V UITVAART-
VERZDRGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook jn uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

Vijverliefhebbers opgelet
Bent u van plan dit voorjaar een vijver aan te leggen?

Dan bent u bij tuincentrum Vorden aan het juiste
adres voor:

VIJVERFOLIE de beste kwaliteit (10 jaar garantie)

per m2 slechts Oj%sO

Tevens een groot assortiment VIJVERPOMPEN,
compleet met filters en sproeikoppen.

vanaf 85-
Ook kunt u in de maand april bij tuincentrum Vorden

een mooi assortiment OEVER- MOERAS en
WATERPLANTEN verwachten.

Tot ziens bij

rjuincMA
WORDEN

(v/h Kwekenj Spiegelenberg)
Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671

Vordense Ondernemersvereniging

KOOPAVOND
van
Goede Vrijdag
verplaatst naar

DONDERDAG 12-4
van 18.00-20.00 uur

WEIGHTWATCHERS
verantwoord afslanken

nu ook in Vorden

elke woensdag 18.30 uur
Dorpscentrum

(ingang via parkeerplaats)

Voedingsbond FNV
afd. Vorden

Gelegenheid tot inleveren van
vakantiebonnen van de landbouw en
vakantiecheques van ASF in de week
van 9 t/m 14 april 1990 bij:

H.W. Esselink
Pr. Bernhardweg 26, Vorden
Tel. 05752-2324

KEURSLAGER
TRAKTATIES

VAN DEZE

vleeswarenact
nleveren!

Voor het Weekendrecept:

alle
KARBONAD

soorten
5 halen

4 betalen
Dit weekend EXTRA

voordelig:

SPECIAL
KATEN

VARKENS-
HAASJE

100 GRAM

2,55

Tip voor de boterham:

ARDENNER
SPEK

100 GRAM 1,69

BOTERHAM-
WORST

Kippepoten'———' «oo™ 0,98

- VLOGMAN
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op
Goede Vrijdag 13 april gesloten zullen
zijn.

De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 12 april.

De gezamenlijke banken
van Vorden.

SEEGERS
Zonnenweg21 -DREMPT

Tel. 08334-72722

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. v. 9.00-18.00 uur; vrij. v. e >. (>( ) -21 .0(1 uur;
zat. v. l».()0- l( i . ()() uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vorden bw
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

TAPIJT NODIG? Keuze maken een probleem? Nee toch! Bij de SPANNEVOGEL hebt u
keuze uit 110 rol kamerbreed tapijt aan de rol geshowd, zodat u ziet wat u koopt.

Daarnaast stalen materiaal van alle bekende tapijtmerken. En ... een vertrouwd
adres met prettige ve-'<opers, daar voelt u zich thuis. De vakbekwame

stoffeerders zorg^.1 voor vakkundig leggen voor jaren tapijtplezier

PHNNEVDCEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUI&

hengelo(gld) ruurloseweg.2.

DEZE WEEK:

ECHTE

ROOMBOTERCROISSANTS

van 1,-voor UjOö

GEVULDE

CROISSANTS
van 1,45 voor

BIJ UW

1,30

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VOflOEN - TEL1384

®

Autobedrijf
POLMAN

Ford Escort 1.6 L blauw met. '85
Ford Escort 1.3 L beige met. '82

2xSuzuki Alto 4 drs, 2-drs., rood, '82-'86
Opel Kadett 1.3 N 4-drs. wit 86
Opel Kadett 1.3 S 4-drs. wit '86

Opel Kadett 1.2 S rood '86
Opel kadett 1.2 S geel met. '84

Opel Kadett GL Diesel 4-drs. bruin met., model '85
Opel Kadett 1.3 S blauw met. '80

Opel Kadett caravan geel '79
Opel Corsa 1.2 S TR rood met. '83
Opel Corsa 1.2 S TR grijs met. '84

Opel Corsa 1.2 S 4-drs. wit '86
BMW 316 LPG 4-drs. rood '87

VW Jetta Diesel blauw met. '83
VW Golf groen met. '82

VW Golf Diesel blauw met. '83
Renault 11 TC blauw '84

Renault 5 TL rood '84
Mazda 323 rood '83

Subaru 13 STD blauw met. '86
Skoda120LS4 drs wit 84

Voor al uw reparaties en onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres
Tel. 05752-3568, Vordenseweg 21 -23, Warnsveld



ZOMER- en ZON-
tuinstoelen — tafels —
parasols — kussens —

ligbedden
Bij complete set:

4 stoelen + tafel

10% korting
fa. Jansen

Bleekstraat 1, Hengelo,
tel. 1360

Wegens groot succes te
Ruurlo nog 1 maal

Miami Vice
inde

Hengelse maïs
Koop nu uw kaarten bij zaal

'DE LUIFEL' voor

maandag 9 april
aanvang 20.00 uur

Wist U?
Wij hebben nog Gero-

cassettes + Sola.
Nog van hoogwaardige

kwaliteit. Niet van nu
maar van toen.

Fa. Jansen, Bleekstraat 1,
Hengelo. Tel. 1360.

Cement bestellen
Harmsen Vorden

bellen
Tel. 05752-1486
35 zakken a 50 kg

f 11,75 per zak

20 zakken f 12,- per zak

per zak f 12,75

OPRUIMING gaas,
ijzerwaren en gereedschap

enz.

Fa. Jansen, Bleekstraat 1,
Hengelo. Tel. 1360.

SPAARHYPOTHEEK
De voordeligste is een

optelsom van rente en te
betalen premie.

Vraag een gratis offerte.
Natuurlijk bij

Wenzel Spellbrink
Winterswijk:
05430-18585

Ruurlo:
05735-2136

We doen nog een keer

INRUILAKTIE PANNEN

kookpan f 20,- inruil
f luitketel f 15,-
steelpanf 10,-

zolang de voorraad strekt
OP - OP

Fa. Jansen, Bleekstraat 1,
Hengelo. Tel. 1360.

De schoonmaak kan beginnen!

2 WEKEN LANG EEN STOFZUIGERAKTIE
WAAR NIEMAND VAN TERUG HEEFT

A
^EXCELSIOR -STOFZUIGERS

3 verschillende modellen

299.-
329.-

Ex 133 1100 Watt

Ex 134 1100 Watt

359.-Ex 135 1100 Watt
regelbaar

3 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR
en 2 pak stof zakken GRATIS

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROENEVELD

O573S-17SB

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD

l KOM EENS PRATEN MET OTTEN
STUNT l PRACHTIGE
EIKEN KASTEN & MOOIE,
SOLIDE BANKSTELLEN,
LAAG IN PRIJS,
BEPERKT IN AANTAL,
DUS OP = OP
Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN , hij adviseert u
graag en goed.

Inruilservice.

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

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.
Van harte welkom!

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

DEMONSTRATIE ZODEBEMESTEN
Vrijdag 6 april 1990 op het bedrijf van de Fam. Sloetjes,
Schuttestraat 8 te Vorden.

Aanvang 14.00 uur.

LM.B. Kuijpers B.V.
"SlootQid"
Zutphenseweg 31
Laren (Gld.)
Tel. 05738-1227

^§8^aA
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ELEKTRISCHE
AFRASTERINGEN

vraag informatie
bij uw specialist

LM.B. VORDEN BV
Industrieweg 13
7251 JT Vorden
Tel. 05752-3163

LET OP!
Zaterdag 21 april grote grondtestdag bij

tuincentrum Vorden

HOE WEET U
OF U DE JUISTE
MEST GEBRUIKT?

Door een jampotje met tui naarde me«
Ie nemen, een testkit te kopen (ƒ 9,95)
en bij ons te testen!
De geavanceerde computer-
apparatuur van onze speciale
TESTKEFS heeft namelijk aan één
representatief grondmonstertje
voldoende om ogenblikkelijk een
perfect mesl-advies te geven.
Waardoor u gegarandeerd zichtbaar
betere resultaten krijgt.
Neem de proef op de som, want ook
u kunt nu binnen enkele minuten
weten hoe uw tuinoorde in optimale
conditie kan worden gebracht!

WEEKAANBIEDING:

HAAG TAXUS
50 cm hoog 10 stuks 59,OU

TAXUS 100 cm hoog 15,- per stuk

ORDEN

Goede Vrij dag
13 april
is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455, 05753-3274

OOK
DIT VOORJAAR

HEBBEN WE WEER VELE KOOPJES

KINDER SPIJKERJACKS
diverse modellen en
in een zware denim
kwaliteit
TUUNTE-PRIJS 69,95

Deze week slechts 59,95

KINDER SWEATERS
een ruim assortiment in
uni en met verschillende bedrukkingen
Deze week op alle kindersweaters

5 - KORTING

KINDER SPIJKERBROEKEN
zware gewassen denim, vele uitvoeringen
TUUNTE-PRIJS 92/122 22,50

128/16424,95

Deze week slechts 17,50 en 19,95

HEREN OVERHEMDEN
prachtige herenhemden met
verschillende dessins
TUUNTE-PRIJS 49,95

Deze week slechts 25-

Schoenaker
Café - restaurant

Harry en Marion Gerretsen

PAASMENU
Champignonsoep

Spies met rund-kalfs en varkensvlees
Aardbeien met vanille ijs

Koffie bonbon f 35 .

Groot bulten terras - Ruime parkeergelegen-held -
Klnderspeelhoek - Diverse zaken :do Kranenburg -

Medlerzaal - Jachtkamer

Telefoon: 05752-6614 - Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden. (Kranenburg)

KATOENEN JEANS
PANTALONS
ons eigen merk AKMO
in diverse kleuren
TUUNTE-PRIJS 49,95

Deze week slechts 39,95

DAMES TRICOT TRUITJES
in diverse kleuren en modellen
ook met een kanten kraagje
TUUNTE-PRIJS 59,95

Deze week slechts 25,-

Loop even binnen,
want het loont beslist de moeite!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

OPEL SERVICE

K< W.J., KOOI
Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. fit: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-3295.

W.J. v/d Kooi

l
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 5 april 1990
52e jaargang nr. 1

Bevrijdingsrit
Noord-West Achterhoek
Ruim vijftig historische militaire voertuigen met deelnemers uit het hele land zullen meerijden in
de herdenkingstocht die op zaterdag 7 april ter gelegenheid van het negende lustrum van de
bevrijding van het gebied Noord-West Achterhoek verreden wordt.
De deelnemers zijn allen lid van de Vereniging Instandhouding Historische Militaire Voertuigen,
beter bekend onder de naam 'Keep them rolling'. De organisatie van deze tocht is in handen van
het Bevrijdingscomité N.W.-Achterhoek, bestaande uit kol.b.d.H.Rozendaal, luit.kol.b.d. G.van
Kraanen, burgemeester W.Hopperus Buma en de heren W.Jansen Vreling en J.Tijken.
Het tracé, dat ongeveer 50 kilometer
lang is, begint in Lochem en loopt dan
via Harfsen, Almen, Vorden, Vierakker
en Warnsveld naar Zutphen. Hier ein-
digt de rit bij de oude IJsselbrug.
Op l april 1945 passeerde de 3e Divisie
van het Canadese leger bij 's Heeren-
berg de Nederlandse grens. Deze divi-
sie had als opdracht de in West-Duits-
land naar Hamburg oprukkende geal-
lieerde legers op de linkerflank te be-
veiligen. Na het oversteken van de
grens boden de Duitse troepen bij de
buurtschappen Vierakker en Leesten
aan de 9e Brigade van deze divisie de
eerste weerstand van betekenis.
De 9e Brigade had de opdracht om
Zutphen te nemen, de 8e Brigade had
Doesburg als doel en eenheden van de
2e Divisie trokken vanuit Vorden rich-
ting Almen.
De route van de herdenkingstocht
voert dus door een gebied, dat herin-
neringen oproept aan de relatief zware
strijd van het Canadese leger in deze
streek. De luitenant-kolonel b.d. G.van
Kraanen schrijft over de route en de
bijzonderheden onderweg het volgen-
de:

Route
De tocht begint 's ochtends in Lochem
welke stad op 2 april 1945 zonder noe-
menswaardige strijd werd bevrijd. Wel
hadden de Duitsers voor hun vertrek
veel vernielingen aangericht. Via land-
wegen voert de rit over het Twenteka-
naal naar Groot Dochteren onder de
voormalige gemeente Laren. Dit zo
dicht bij Lochem gelegen dorp Laren
kon door de Canadezen pas op 5 april
worden bevrijd, aangezien het ten
noorden van het kanaal ligt, dat een
goede waterhindernis vormt. In en
rondom Laren zijn veel gebouwen en
boerderijen door gevechtshandelingen
van beide zijden vernield.
Via de Harfsense steeg komt de stoet
op de Harfsense Enk. Links en rechts
van deze weg staan veel tamelijk nieu-
we boerderijen, die na 1945 op unifor-
me wijze zijn herbouwd (wolfskappen
met rode pannen en traditionele voor-
gevels). Bij de strijd om Harfsen gin-
gen namelijk zo'n veertig boerderijen
in vlammen op.
De route voert nu linksaf over de Ka-
pelweg richting Twentekanaal. Ook bij
het kerkhof rechts van de weg en bij de
spoorbaan Zutphen-Lochem boden de
Duitse troepen sterke tegenstand. Tij-
dens de gevechten in deze omgeving
werd door de Duitse troepen aan de
burgerbevolking wel de gelegenheid
gegeven om over het kanaal naar Al-
men te vluchten via een pontje waar-
mee de Canadezen hun versterkingen
over het kanaal brachten.
Almen (gemeente Gorssel), ligt ten
zuiden van het kanaal en werd evenals
Lochem reeds op 2 april ingenomen.
Ondanks sterke Duitse weerstand ves-
tigden de Canadezen op 3 april een
bruggehoofd aan de noordzijde van
het kanaal. Ogenschijnlijk lag nu de
weg naar Laren open, doch dit dorp
kon eerst op 5 april worden bevrijd.

Na de eerste stop bij 'de Aanleg' gaat
de route via de Scheggertdijk in ooste-
lijke richting. Even voorbij de ANWB
handwijzer 2744 staat bij de drie-
sprong het kleine station (nu niet meer
in gebruik). Hier boden de Duitsers zo-
veel weerstand dat de Canadezen 4 da-
gen nodig hadden voor de korte af-
stand Almen-Laren. De deelnemers
aan de rit maken hier gebruik van een
na de bevrijding gebouwde Bailey-
brug.
Door een mooi landschap loopt de
route naar Vorden, dat reeds op l april
zonder slag of stoot was bevrijd. Rond-
om Vorden wordt voor een gedeelte de
Achtkastelenroute gevolgd. Anderhal-
ve kilometer voor Vorden ligt bij een
bocht in de weg het kasteel Den Bra-
mel.
Na de tweede stop in Vorden gaat de rit
verder richting Vierakker. Ongeveer
1500 meter na de rondweg om Vorden
staat links het kasteel Hackfort, waar
het hoofdkwartier van de 9e Brigade
was gevestigd.
Vierakker met zijn verschillende drie-
sprongen was het centrale punt, van
waaruit de aanvallen richting Warns-
veld en Zutphen werden geleid.
Bij de laatste driesprong (bij boerderij
'de Vlieg'), gaat de route rechtsaf ver-
der over de Vierakkersestraatweg. Even
verder staat links een boerderij die
reeds op l april door een op verken-
ning zijnde tank werd bereikt. Vervol-
gens gaat de route via de Lansinkweg
naar de Dennendijk.

Om het bezit van de buurtschappen
Leesten en Ooyerhoek, even ten noor-
den van de route gelegen, is van drie
tot en met vijf april felle strijd gevoerd
door de 9e Brigade van de 3e Divisie.
Parachutisten behorende tot de 361e
Infanterie-divisie hadden rondom Zut-
phen sterke stellingen betrokken. Zij
waren jong, 16 en 17 jaar, zeer fanatiek
en beschikten over veel lichte mitrail-
leurs. Om de Duitse weerstand te bre-
ken en om verdere Canadese verliezen
te voorkomen moest de aanval op 5
april worden gesteund door Sherman-
tanks en vlammenwerpers. Tussen Vor-
den en Zutphen zijn bij de gevechten
25 boerderijen afgebrand, nu nog her-
kenbaar aan de rode dakbedekking. Na
de Dennendijk gaat de rit linksaf de
Looërenkweg op in de richting van de
psychiatrische inrichting Groot Graf-
fel.
Vóór de bataljons-infanterie-aanval op
4 april werd deze inrichting door de

veldartillerie en een dichtbij deze
"inrichting staande tank onder vuur ge-
nomen.
De geneesheer-directeur, die bang was
dat iedereen om zou komen, ging in
zijn witte jas met in zijn hand een wan-
delstok met daaraan een witte hand-
doek, onder hevig granaatvuur naar de
plek waar de tank stond (op het kruis-
punt met de Kerkhofweg bij de voor-
malige school). Hij verzocht met vuren
op te houden, omdat de Duitse bezet-
ting, van circa 150 man, de gebouwen
al had verlaten. Kort daarna is het vu-
ren ook inderdaad gestaakt.

Op dit kruispunt gaat de rit linksaf de
Kerkhofweg op en buigt daarna rechts-
af naar de Bieshorstlaan. Via de Bree-
graven en de Warnsveldseweg bereikt
de stoet dan het kruispunt met de Den
Elterweg waar men rechtsaf gaat rich-
ting Voorsterallee. Langs de Van de
Capellenlaan en de Deventerweg trekt
de stoet Zutphen in.

Nadat het dorp Warnsveld zelf op 5
april was bevrijd kon op 6 april de aan-
val op Zutphen-stad beginnen. Ook
hier gingen zware artillerie-beschietin-
gen aan de aanval vooraf. De Canade-
zen vielen de stad aan met 3 bataljons
vanuit het noorden, het oosten en het
zuiden.
Vooral om het noordelijke gedeelte
van de stad werd van 6 tot 8 april 's
morgens zwaar gestreden. Hierbij wer-
den zowel^fl^ buitenwijken als in de
binnenstad^grote verwoestingen aan-
gericht.
De verdedigers hadden alle bruggen
over de grachten tijdig opgeblazen,
met als laatste de IJsselbrug.
Eén van de^jLruggen in het Deventer-
wegkwartie^Je tijdens de route wordt
gepasseerd, is de Canadezenbrug. Op
zondagmorgen van de 8e april was de
laatste Duitse weerstand gebroken; de
bezetters vluchtten met klaarliggende
rubberboten en pontons over de IJssel.
In de strijd om Zutphen lieten 47 mili-
tairen van het Canadese leger het le-
ven. Het aantal slachtoffers aan Duitse
zijde zal door het massale gebruik van
tanks met vlammenwerpers vele malen
groter zijn geweest. Ook onder de bur-
gerbevolking vielen vele doden en ge-
wonden.

Bij de oude IJsselbrug eindigt de her-
denkingsrit, de deelnemers krijgen
hier door de gemeente Zutphen een
koffiemaaltijd aangeboden.

Tijdschema voor de route:
- Aankomst voertuigen bij manege Lochem van 09.00-10.00 uur.
- Vertrek Lochem 10.00 uur.
- Bij de Aanleg ca. 10.30 uur.
- Vertrek bij de Aanleg ca. 11.00 uur.
- Aankomst Vorden ca. 11.30 uur Drukkerij Weevers.
- Vertrek Vorden ca. 12.00 uur.
- Aankomst Zutphen ca. 12.45 uur.
- Koffiemaaltijd IJsselpaviljoen van 13.00-14.00 uur.

Bijeenkomst
Fibromyalgie-
patiënten
Voor zaterdag 7 april a.s. is er een re-
gio-bijeenkomst van de Nationale ver-
eniging voor Fibromyalgiepatiënten
gepland. Deze bijeenkomst vindt plaats
in Zutphen, in zaal Schoonzicht, Ka-
nonsdijk98, tel. 05750-19903. De gele-
genheid is met openbaar vervoer te be-
reiken, door de bus te nemen vanuit
Zutphen, richting Brummen. Er is
voor automobilisten parkeergelegen-
heid aanwezig. Het programma voor
deze middag ziet er als volgt uit:

— Inleiding door twee fibormyaligie-
patiënten,-over het omgaan met fi-
bromyalgie in het dagelijks leven.
Dit gedeelte wordt verzorgd door
hr. B. de Jeu uit Arnhem en mevr. P.
Standhardt uit Huissen.

— Lezing van mevr. L. de Visser-De
Geus uit Eist, cesartherapeute

— Lezing van dhr. B.G.H. Bongers van
de GMD Apeldoorn

— Een gedichtje van mevr. C. Smit,
zelffybromyalgiepatiënt

— Pauze. Er zal een ruime pauze ge-
houden worden, zodat er mogelijk-
heid bestaat onderling contacten te
leggen en bijv. een praatje te hou-
den met de aanwezige contactper-
sonen. Tijdens de pauze kan men
een kopje koffie kopen. Tevens kunt
u schriftelijk vragen indienen voor
het na de pauze te houden forum

— Vragenforum
Mevr. de Visser, dhr. Bongers, mevr.
Standhardt, dhr. de Jeu en mevr. Smit
zullen de ingediende vragen beant-
woorden. Indien er nog tijd genoeg
overblijft kunnen er uit de zaal nog di-
rekte vragen gesteld worden en beant-
woord. De toegang voor deze middag
met een begeleider is gratis. Indien u
aanwezig wilt zijn, gelieve dit schrifte-
lijk op te geven aan mevr. P. Stand-
hardt, Binnendijk 40, 6852 HG Huis-

PCOB
De ledenvergadering werd op 29 maart
gehouden, spreker was deze middag de
heer L.C. Hondius, pastoraal mede-
werker in een ziekenhuis in Amers-

foort. Indringend en toch eenvoudig
werd over dit werk verteld; een zieken-
pastor komt altijd bij mensen in een
crisissituatie. Dan is er niet in de eerste
plaats behoefte aan theologie, maar
wel aan Gods belofte: 'Ik ben bij je'. 'Ik
zal er zijn'. Gods woord geeft altijd de
mogelijkheid tot herkansing.
Uitvoerig werd stilgestaan bij de func-
tie van de mens. In het Oude Testa-
ment komt dit woord al voor, in het
Nieuwe Testament in een gelijkwaar-
dig begrip 'geweten'.
Eeen nier behoudt wat heilzaam is. Het
schadelijke wordt afgestoten. Het li-
chaam weet en doet dat, schepping van
de Voorzienigheid. Ook het geweten
heeft deze reflexfunktie. De spreker
wekte op tot verwondering, ook werd
de aandacht gevestigd op het dragen
van een codicil. Er werd ademloos ge-
luisterd. De volgende bijeenkomst is
op 26 april.

Bezoeken Kastelen
In de afgelopen wintermaanden heb-
ben de kasteelbewaarders en (vele) an-
deren van de Stichting Vrienden der

Tien j aar Amnesty International

Sinds kort ligt er nu ook éénmaal per
maand een brief met petitielijst in de
kerken. De werkgroep vindt het werk
niet gemakkelijk en is het niet leuk om
met zoveel ellende in de wereld gekon-
fronteerd te worden.
Men hanteert echter het motto dat het
altijd beter is een kaarsje aan te steken
als het duister is, dan over de duisternis
te klagen.

Reggaefeest
Amnesty in Vorden is van mening dat

Deze maand is het tien jaar geleden dat er in Vorden een werk-
groep van Amnesty International werd opgericht. Na enige voor-
bereidende besprekingen startte een enthousiaste groep in maart
1980 onder leidingvan Hans Diekerhof de strijd tegen schending
van de mensenrechten. Elke derde vrijdag van de maand werden
er in het Dorpscentrum schrijfavonden gehouden. Onder meer
waren er aktiviteiten ter gelegenheid van Kerke-dag en Kerkepad.
Een jaar later werd in Vorden via Am-
nesty International een adoptiegroep
opgericht. De schrijfavonden werden
verplaatst naar de Ie maandag van de
maand. En dat is, tien jaar later nog
steeds het geval. In 1983 manifesteerde
de werkgroep zich in Vorden door op
de braderie 100 witte rozen uit te de-
len. In juni van dat jaar werd in het
Dorpscentrum een Amnesty-tentoons-
telling gehouden. Tijdens het jaar van
het eerste lustrum legde Amnesty in
Vorden kontakten met de jongerenor-
ganisaties. In maart 1987 werd een
vrouwenaktie gestart, hetgeen vorig
jaar herhaald werd. Ondanks het feit
dat de Werkgroep van Amnesty in Vor-
den de afgelopen jaren veel verloop
kende, bleef de vaste kern bestaan en
schommelt het ledental steevast tussen
de tien en achttien leden.

Na enige omzwervingen langs kerk-
zaaltjes, schoolgebouwen en de kanti-
neruimte van Villa Nuova, vergadert de
groep nu één keer per maand bij
iemand thuis. Zo is er bv. een groep
bezig met adoptiewerk, die zich mo-
menteel inzet voor verdwenen perso-
nen in Sri Lanka.
Een andere groep organiseert de
schrijfavonden, de belangrijkste aktivi-
teit van de groep. Zij stellen voorbeeld-
brieven samen e.d.
Een paar keer per jaar staat de werk-
groep in Vorden met een kraam op de
markt en verder zijn er geregeld akties.

het tienjarig bestaan niet onopgemerkt
voorbij moet gaan. Zo /al erop vrijdag
6 april in zaal 'De Herberg' een optre-
den verzorgd worden door de 9-mans
sterke reggae-formatie 'Mahlangu' uit
Winterswijk.

De band speelt en zingt vooral eigen
werk.
De naam van de band is afkomstig uit
South Afiïca. Solomon Mahlangu was
net als Nelson Mandela een ANC-strij-
der.

l l i j werd vanwege zijn politieke ideeën
opgehangen. Sinds september 1988
heeft de band een Poster Parents kind:
Lconard Ngari Nduma uit Kenia.

Op deze manier probeert 'Mahlangu'
een kleine bi jdrage te leveren aan de
problemen in de arme landen.

Geldersche Kasteelen hard ^ÉHrkt om
de hen toevertrouwde kastele^Ri land-
huizen gereed te maken voor het nieu-
we bezoekersseizoen. Een bezoekers-
seizoen, dat in het teken zal staan van
het 50-jarig jubileum van de Gelder-
sche Kasteelen Stichting. ^^
Als in de herfst de poorten ^pde zes
kastelen gesloten worden voor het pu-
bliek, dan breekt voor de kasteelbe-
waarders de tijd van onderhoudswerk-
zaamheden aan. Niet alleen de grach-
ten, de tuinen, het muurwerk en de da-
ken vragen aandacht, ook de kostbare
interieurs verdienen hun zorg.
De luiken zijn geschilderd, het zilver is
gepoetst, het glas blinkt, kortom alles is
gereed om de bezoekers in het nieuwe
feestelijke seizoen te verwelkomen. De
rust en stilte zal weer plaats gaan ma-
ken voor het geroezemoes en de vele
voetstappen van de bezoekers.
Zondag l april zijn de poorten weer
open. Het bezoekersseizoen loopt
daarna tot l november.
Jong en oud is van harte welkom op:
Kasteel Ammersoyen, Kasteellaan 7,
Ammerzoden, tel. 04199-1270 van
dinsdag t/m zaterdag en zondagmid-
dag.
Kasteel Cannenburch, M. van Rossum-
plein 4, Vaassen, tel. 05788-1292, van
dinsdag t/m zaterdag en zondagmid-
dag.
Huis Verwolde, J. Emilelaan 4, Laren
GLD, tel. 05738-1825, van dinsdag
t/m zaterdagen zondagmiddag.
Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2,
Doorwerth, tel. 085-332532, van dins-
dag t/m vrijdag en zaterdag en zon-
dagmiddag.
Kasteel Zypendaal, Zypendaalseweg
44, Arnhem, tel. 085-420944, van dins-
dag t/m vrijdag en zondagmiddag.
Kasteel Hernen, Dorpsstraat 40, Her-
nen, tel. 08873-1976, dinsdag, donder-
dag en zaterdag.

'Thuiszorg zit nog
vol haken en ogen'
Wilt u hier meer van weten, bezoek dan
de Provinciale jaarvergadering van de
Christelijke Plattelandsvrouwen Bond,
Gelderland, welke wordt gehouden in
het Provinciehuis te Arnhem op 10
april a.s. In het morgen program m a zal
het thema 'Grenzen van de thuiszorg'
en de 'Verandering in de gezondheids-
zorg' worden behandeld door mevr.
Joke Storm-Bos uit Bergen op Zoom.
Mevr. Storm is werkzaam bij de Neder-
landse Maatschappij van verpleegden.

U kunt zowel mondeling als schriftelijk
vragen stellen. Heeft u interesse voor
dit onderwerp dan bent u van harte

'welkom. In de middagvergadering wor-
den het jaarverslag en het financieel
verslag behandeld. Ook wordt afscheid
genomen van enkele rayonleidsters.

IK VAL ALLEEN OP GROTE
STERKE FLESSEN.

STRAKS IN VE GLASBAK
KAN JE VALLEN OP

WIE JE WILT.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Voorzitter H. Brinkhorst van VTV

'Weer plaats voor nieuwe
volkstuin-liefhebbers'

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Volkstuinvereni-
ging Vorden heeft de vereniging een stuk grond van de gemeente
erbij gekocht. Daardoor ontstond er een mogelijkheid voor men-
sen om voor het eerst, of opnieuw, met een eigen moestuin te
beginnen.

zijn met het verbouwen van groenten
in hun eigen moestuin', vertelt de heer
Brinkhorst. De hobby kost tijd, maar in
verhouding weinig geld aan lidmaat-
schap, h u u r rn zaaigoed. Van de op-
brengst kan men zomers al gauw 5 da-
gen per week eten en 's winters 2 dagen
per week.
'We zijn geen kliekje of zo. We vergade-
ren maar een keer of twee per jaar. Zo
hopen we bijvoorbeeld met elkaar nog
iets te verbeteren aan de watervoorzie-
ning. Verder is ieder aan het werk op
zijneigen kavel'.

Wie nog interesse heeft in één van de 5
laatste vrije kavels, kan kon takt opne-
men met de VTV-voorzitter (tel.
05752-2419). 'April is een prima
maand om met de volkstuin te begin-
nen', aldus Herman Brinkhorst.

'We zijn erg blij met de ideale plek die
we in Vorden hebben: midden in het
dorp, aan de beek,' vertelt VTV-voorzit-
ter Herman Brinkhorst. De vereniging
begon ruim K) jaar geleden met een
stukje grond op het industrieterrein,
en daarna naast Villa Nuova. Nu zit
VTV al enkele jaren op het terrein aan
de Vordense beek.
'En met het stukje grond dat we erbij
hebben gekregen, is er nu ook weer
plaats voor nieuwe volkstuin-liefheb-
bers'. Veel tuinen bij huizen in Vor-
den, vooral in de nieuwbouw, zijn te
klein om er een moestuin te kunnen
beginnen. De volkstuinkavelsvan 140 a
150 vierkante meter zijn voor velen een
uitkomst. 'Onze vereniging is een heel
geemeleerd gezelschap van ambtena-
ren, fabrieksmedewerkers, enz. Al die
mensen kunnen genieten van het be/ig



Voor KADO'S naar...
NU OOK GESLEPEN KRISTAL
SCHITTEREND om te hebben
Kom vrijblijvend snuffelen in onze schitterende KADO-SHOP.

de 'SPANNEVOGEL'
Kaarsen, handgemaakt met servetten in vele kleuren; ook servetringen en
kaarsenroosjes.

Verder vele snuisterijen tegen betaalbare prijzen.
Ook voor de kleintjes, o.a. doosjes en potjes voor de eerste tandjes en mijn
eerste spaarpot enz. enz.

Heren Opgelet

Ook U ontvangt deze week de

FOLDER

Mannen mode voor werk en vrije tijd.
Prachtige colberts en vlotte costuums.
Comfortabele pantalons en fijne shirts.

Kom eens kijken
en probeer de sublieme pasvorm
die de Lord Hamilton artikelen zo anders maken,

Modecentrum

Ruurlo 05735-1438

dealer

Uw costuum of combinatie
verpakken wij in een exclusieve
Lord hamilton traveller-bag, en da's mooi meegenomen!

WOONKOMFORT OP MAAT

SELECTIE UIT DE
EXCLUSIEVE TENDER
COLLECTIE

Zitgroep 2!/2- zitsbank met
2 fauteuils. Ergonomisch ge-
vormde rug- en zijdelen. In-
terieurvenng of losse kussens
naar keuze. Bekleding: 100%
coloured mohair. De beuken

romp kreeg een warme
:: noten kleur

SSÉ.̂

Tweedeurs Vitrinekast in
dezelfde noten kleur. Afme-
tingen: 107 cm breed; 50 cm
diep; 208 cm hoog. 2295,
Ook als 3- deurskast
leverbaar.

Eetkamertafel 0 110 cm of
- met tussenblad - 0 150 cm!
Op klassieke kolompoot.
Kleur: noten
Prijs 995.

l Ovale salontafel op
lecuwenpoot. Noten-

kleur. Afmetingen:
1 3 0 x 8 0 x 4 8 cm.
Pri js 795.

Eetkamerstoel met stoffen
zitting en gewelfde rieten
rug- leuning. Per stuk 375.
Uitvoering met
armleuningen 495.
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raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem.
Barchemseweg 45, Ruurlo.

05730-5 25 55.
: 05735-3295.

OPELCORSA
12S3-drsLS
12N 3-drs LS 1 eig./zeer weinig km's
13N 2-drsTR
Swing 1 eig./trekhaak -l- r.b. spiegel/spatlappen/metallic lak

Jansen & gal Jjj
i i 1 1 1 • • rautoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan «alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
tr 05750-22816

Schoonmaakbedrijf

D. HUURNEMAN
Frederikseplein 72 - 7231 KH Warnsveld
Telefoon 05750-26505

Voor schone ramen!!!
En verder voor al Ie voorkomende

schoonmaakwerkzaamheden.

OPEL KADETT
12N 3-drs
12S 3-drs
13S5-drsLS
16D 3-drs LS
16D 4-drs LS
13S 3-drs GL
13S 4-drs LS
12S5-drsLS
16D 3-drs LS
13N5-drsLS
12S 3-drs LS

Een voorproefje
voor Pasen:

Paasslofje
met 100% amandelspijs

DIT WEEKEND:

4,75
[ winkeltje in vers brood en banket

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

COUPONNEN
TAPIJT

van 2-14 mtr. lang
op 400 of 500 breed

N U MET FORSE
KORTINGEN

HELM l N K Meubelen
Zutphenseweg 24
Vorden-Tel. 1514

Voor de bezorging van ons ochtendblad

DE GELDERLANDER
te Vorden
vragen wij een

aktieve bezorg(st)er
Minimum leeftijd 15 jaar.
Bezorging vóór 07.00 uur.

Reacties tijdens kantooruren:
De Gelderlander Doetinchem, tel. 08340-25541

De Gelderlander Ie

zeer nette auto
a.spoiler/trekhaak + r.b. spiegel/klokje/spiegels in kleur
diesel
diesel/r.b. spiegel/burg striping/radio kit
open dak/metallic lak
metallic lak
caravan/open dak/r.b. spiegel/vinyl bekleding/APK 1-1991
diesel/stootstrips
1 eig./open dak/radiokit
LPG/1 eig./radiokit

13N 3-drs Limited 1 eig./zeer mooie auto
13S4-drsGLS LPG-inst./metallic lak/toerenteller/sportstuur
161 3-drs LS 1 eig./metallic lak/GLS wieldoppen/klokje/a.spoiler
161 3-drs LS 1 eig./a.spoiler/klokje/r.b.spiegel/cass.houder
13N 3-drs Club 1 eig./metallic lak/spatlappen v + a

OPELASCONA
19N 4-drs sportvelgen/trekhaak/Berlina-uitvoering/spatlappen a.
19N 2-drs APK gekeurd t/m 12/1990
16S 4-drs
Travelier

OPELVECTRA
161 4-drs GL 1 eig./LPG installatie/metallic lak

OPEL MANTA
20! 2-drs GSI 1 eig./metallic lak

ANDERE MERKEN
Peugeot 205 Accent 3-drs 1100 cc LPG/trekh./dakantenne
Peugeot 309 XR 1300 3-drs 1 eig./trekh./deelbare achterbank/met, lak
Peugeot 405 GL 1600 kat. 4-drs LPG onderbouw/open dak/lichtmetalen velgen/enz.
Audi 80 4-drs 1900 E 1 eig./metallic lak
Fiat Ritmo 70 3-drs 5 versn.bak/met, lak/heel weinig km's
Fiat Ritmo 60 CL 3-drs open dak/a, klepspoiler/rode a. plaat/dakantenne
Ford Fiesta 3-drs 1100 L metallic lak/radio
Lotus Turbo Esprit alle denkbare fabrieksopties
Peugeot 4-drs 405 GLD diesel
Citroen Visa Chrono

VAN PARTICULIER
Opel Kadett 201 3-drs GSI zeer nette auto wit

R = RUURLO L = LOCHEM W.V. = WORDT VERWACHT

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

53.000 km 5/86 L
15.000 km 8/87 L

15.000 km 3/89 W.V,

oranje 97.000 km 1/80 L
oranje 63.000 km 5/80 L
wit 95.000 km 1/85 L
blauw 160.000 km 9/85 W.V.
wit 155.000 km 3/86 W.V.
rood 76.000 km 1/86 W.V.
grijs (m) 49.000 km 5/86 L
rood 97.000 km 1/86 L
rood 103.000 km 1/87 R
blauw 49.000 km 9/87 L
blauw 66.000 km 1/87 P
blauw (m) 53.000 km 2/87 L
blauw (m) 67.000 km 6/87 L
grijs (m) 41.000 km 3/88 L
rood 56.000 km 4/88 L
blauw (m) 26.000 km 1/88 W.V.

107.000 km 5/79 L
129.000 km 12/81 W.V.

44.000 km 8/86 W.V.

75.000 km 1/89 W.V.

18.000 km 3/89 L

rood 78.000 km
goud (m) 8.000 km
grijs (m) 50.000 km
grijs (m) 96.000 km
blauw (m) 54.000 km
blauw (m) 108.000 km
groen (m) 76.000 km
parelmoer 32.000 km
blauw 90.000 km
wit 90.000 km

60.600 km 10/87 R

Off. OPEL + ISUZU-dealer

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

TE KOOP:

N. A.K. gekeurde

pootaardappelen

Diverse rassen, o.a.:

Eersteling-Doré
Lekkerlander- Parel

Eigenheimer - Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenaker
Café - Restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden-Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

19 april
Aanvang 20.00 uur

ELEKTRISCHE
AFRASTERINGEN

vraag informatie
bij uw specialist

LM.B. VORDEN BV
Industrieweg13
7251 JT Vorden
Tel. 05752-3163

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

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

interieuradviseur

iet e rse
Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

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

BROOD
Waldkorn Volkoren
gebakken uit tarwe, haver, rogge, gerst, mout,
soja, lijnzaad en zonnepit.

Het beste der natuur verzameld in één brood:

Waldkorn.
't winkeltje in vers brood en banket

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

ZATERDAG 14 APRIL

Weer zo 'n gezellige

dansavond
m,m.v. het bekende orkest

'Hammond Four'
Aanvang; 20.30 uur.
Entree: f 10,- incl. koffie en uitgebreid
bittergarnituur.

Reserveren mogelijk, ook voor groepen.

bodeqa

t ilmrtaffdt jf
Dorpsstraat 34, Vonk'n. Tel. 05752-1770

Onze Spaarhypotheek
met Ideaalrente

vangt de renteschokken
beter op.

De Spaarhypotheek van de Bondsspaarbank kent u.
De hypotheek op basis van een levensverzekering waarbij u
gedurende de looptijd niet aflost, maar wel rente betaalt over
de geleende som. Die aflossing vindt plaats uit de levensver-
zekering op einddatum of eerder bij overlijden. U profiteert
van een maximale fiscale aftrek waardoor de Spaarhypotheek
al interessant is bij een bruto inkomen vanaf circa f 32.000,-
per jaar.

Wat u nog niet kent is onze Spaarhypotheek met Ideaal-
rente. Een verbeterde versie van de vertrouwde Spaar-
hypotheek. 4fc

De Spaarhypotheek met Ideaalren^? vangt de rente-
schokken voor u op. Hoe? Heel eenvoudig: door jaarlijks uw
rente slechts gedeeltelijk aan te passen aan de dan geldende
marktrente. Steeds voor '/s deel. Zo worden de renteschokken
voor u opgevangen en blijven uw maancüj^en toch stabiel.

Wilt u meer weten over de SpaarhypBieek met Ideaal-
rente, vult u dan de bon hiernaast in. U ontvangt dan zo
spoedig mogelijk een computerberekening die is afgestemd op
uw persoonlijke situatie. U kunt natuurlijk ook langskomen,
dan krijgt u deze meteen mee. Er is altijd wel een kantoor van
de Bondsspaarbank bij u in de buurt.

ik wil graag een rekenvoorbeeld dat is afgestemd op m i j n
persoonlijke situatie. CV/14

Naam:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Telefoon:

m/v

Fiscaal jaarinkomen:

Hypotheekbedrag:

Looptijd:

Leeftijd:

Alleen-verdiener/
twee-verdiener*

Roker/niet-roker*

Met/zonder
gemeentegarantie*

Waarde van cle woning: i

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Deze bon in een envelop zonder postzegel
zenden aan: Bondsspaarbank Centraal en
Oostelijk Nederland, afd. Marketing,
Antwoordnr. 1130, 7300 VB Apeldoorn. spaarbank

De Bondsspaarbank doet meer voor stabiele woonlasten.

* Softijs in
diverse smaken

* Meeneembekers

* Milk-shakes

Vorden

Tel. 05752-1921
Snackbar
Zaal

GEVRAAGD

voor de periode
april tot oktober 1990:

oproepkracht
(ook weekend en feestdagen)

1 vakantie-/
weekendhulp

Voor informatie:

IJsbuffet 'Kerkepad'

TONEELVERENIGING

TAO. Wildenborch

houdt op vrijdag 6 en zaterdag 7 april
haar jaarlijkse toneeluitvoering.

Wij spelen het blijspel

Pasop
voor de buren!!
in drie bedrijven door Hans van Wijngaarden

Aanvang beide avonden 20.00 uur
in de Wildenborchse Kapel.

Tot ziens in de Wildenborch op 6 of 7 april.

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg Red

A r/e Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Paasmelange
500 gram _

10 Paaspensee's
Witte of Bruine Bollen
10 stuks

Paasbrood

SPECIALITEITEN: Harde Duitse Broodjes, Italiaanse Bollen,
Vissers Volkoren, Tarvo Mout Gevulde Keekjes,
Ouderwets Dubbel Gevuld Krentenbrood.

van 6,50

voor

5,50



Een eeuwfeest Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Fibromyalgie-
patiënten

Honderd jaar schieten
in vogelvlucht
Honderd jaar schieten in georganiseerd verband. Het eeuwfeest
zal op 15 juni 1990 in het Casino in Nijmegen door de ruim
28.000 sportschutters uit 612 verenigingen met een knipoog naar
het verleden worden gevierd. Een eeuw schieten in georganiseerd
verband is een mijlpaal voor het huidige sportschieten binnen de
Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, dat niet alleen ge-
vierd wordt met een grootse jubileum-bijeenkomst, maar tevens
met een aantal Europese- en Wereldkampioenschappen en een
geweldig schuttersfestijn op de Leusderheide, waaraan alle sport-
schutters in Nederland kunnen deelnemen.

De oorsprong van het schieten in ons
land ligt veel verder weg dan de vijftien-
de juni in 1890 toen in Hoorn de Ver-
enigingvan Nederlandse Scherpschut-
ters werd opgericht, maar kent zijn
bundeling al in de vele schutterijen in
de 18e eeuw toen vele wapengenoot-
schappen ontstonden om zich te ver-
dedigen tegen het grauw dat hen te na
stond.
Activistische burgers, benauwd voor
het feit dat Stadhouder Willem V de
schutterijen als instrument in handen
had, verenigden zich in wat men exclu-
sieve genootschappen zou kunnen
noemen.
Naast het leger werd in 1827 wederom
de schutterij in het leven geroepen. Per
honderd inwoners diende elke ge-
meente twee 'vrijwilligers' te leveren,
die zich in het wapenvak bekwaamden
en een voorbeeld moesten zijn voor het
volk. Deze schutterijen waren er 'voor
den algemeenen burgerplicht' in tij-
den van nood.
Zo was koning Willem III bescherm-
heer van de Koninklijke Scherpschut-
terij Oefening en vermaak in 's-Gra-
venhage en lid van Le Petit St. Hubert.
Vele familieleden beoefenden de
schietsport in andere verenigingen o.a.
tijdens de jaarlijkse door Koning Wil-
lem III uitgeschreven wedstrijd op het
landgoed Het Loo.
Bij Koninklijk Besluit op 12 mei 1867
werd door de staat wapens en minutie
verstrekt aan schutterijen met het doel
de leden in het hanteren van een wa-
pen te bekwamen en de minder draag-
krachtigen te laten oefenen.
Maar steeds meer kwam men tot dt
conclusie dat er een leger moest ko-
men aangezien de plaatselijke georga-
niseerde schutterijen slechts beperkt
konden optreden in tijden van nood.

In 1887 kwam een wijziging van de
grondwet tot stand waarin o.a. de bepa-
ling was opgenomen dat iedere Neder-
lander dienstplicht zou moeten vervul-
len tot handhaving van de onafhanke-
lijkheid van Nederland en ter verdedi-
ging van het grondgebied. Er kwam
tevens een eerste wetgeving op het ter-
rein van vuurwapens.
Dat was mede de oorzaak dat op 15
juni 1890 de vereniging van Neder-
landse Scherpschutters, de latere
KNSA, werd opgericht.

.Mr. W.K. baron van Dedem, burge-
meester van Hoorn, lid van de Tweede
Kamer en van 1891 tot 1894 minister
van Koloniën in het kabinet Tienho-
ven-Tak van Poortvliet en Jhr. Mr. D.
Akerlaken, lid van de Eerste Kamer, die
zich beiden vermaakten met het 'juist
schieten' in de in Hoorn gevestigde
schutterij St. Sebastiaan onder de slo-
gan Het middelpunt ten doel, waren de
initiatiefnemers tot de oprichting van
de vereniging, waarvan de heer W.
Wanting, gemeentesecretaris in
Hoorn, de eerste voorzitter werd.
De andere bestuursleden waren: Jac
Banning uit Deventer, M. Bolt uit Am-
sterdam, August Sassen uit Helmond,
A.A.H. Sweijs uit Kralingen, Amster-
dammer Mr. A.C.A. Tielkemeijer, Mr.
W.W. Wickers Wiersma uit Franeker en
N. IJpma uit Amsterdam.
Was de conclusie juist dat ervoor 1890
reeds geschoten werd; binnen het ech-
te clubverband, zoals wij die nu ken-
nen, was dat niet mogelijk. Daarom be-
tekende de oprichting van de Neder-
landse vereniging van Scherpschutters
met meteen 200 leden een eerste stap
op die weg.
De meeste leden, die meestal een mili-
taire vorming hadden genoten, von-
den het dan ook geen probleem om
het toen vorstelijke bedrag van f 2,50
aan jaarlijkse contributie te betalen om
in clubverband te kunnen schieten.
Geschoten werd er dus op de kazernes
en schietterreinen, waar geweren met
kruit gratis ter beschikking werden ge-
steld. Niet iedereen was immers draag-
krachtig genoeg om zich de eigenaar
van een geweer te mogen noemen en
daarom werden meestal de wapende -
pots van het Ministerie van Oorlog
aangesproken om aan wedstrijden te
kunnen deelnemen.
De nieuwe kruitfabriek in Muiden
hielp de schutters in die begindagen
bij wijze van proef aan gratis kruit.
Schieten was overigens toen zeker geen
elitaire sport, wat duidelijk blijkt uit
een bericht in het officiële orgaan de

Scherpschutter, dat de vier Nederland-
se spoorwegmaatschappijen bereid wa-
ren om de schutters een fikse korting
op een treinkaartje te geven.
Nadat de Vereniging van Nederlandse
Scherpschutters in 1899 door Konin-
gin Emma het predikaat Koninklijke
kreeg, groeide het ledental gestaag. Er
was zelfs geld om een schuttersafvaar-
diging naar de Olympische Spelen van
Engeland in 1908 te sturen.
Toch stond de financiële huishouding
er niet altijd even rooskleurig bij, want
in 1902 leverde een nationale wedstrijd
in Hoorn voor de eerste keer een nade-
lig saldo op van f2000,-. En hoewel de
vereniging zich na de Spelen van 1908
langzaam herstelde kon het zilveren ju-
bileum van 1915 toch niet opgewekt
worden gevierd.
De wereld stond immers in 'brand' en
daarom was het geen tijd om feest te
vieren. In 1920 nam de Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Scherp-
schutters deel aan de Olympische Spe-
len in Antwerpen en in 1922 telde de
vereniging reeds 1806 leden.
Het Koninklijk huis heeft — zoals be-
kend — altijd positief gestaan tegen-
over diegenen die langsweerbaarheid
in het vaandel droegen. Koning Wil-
lem III, Koningin Emma, Koningin Ju-
liana en Prins Bernhard hebben in de
loop der jaren als beschermheer of
-vrouwe gefungeerd.
In 1891, toen Koningin Emma be-
schermvrouwe werd, organiseerde de
Vereniging een grote nationale wed-
strijd. Koningin Emma en Prinses Wil-
helmina stelden beiden voor deze wed-
strijd een zilveren medaille met hun
beeltenis beschikbaar. De wedstrijd in
1883 werd door het Koninklijk huis de
gehele dag, inclusief het diner, bijge-
woond en in dat zelfde jaar werd zelfs
besloten tot invoering van een uniform
voor de leden bestaande uit een col-
bert-kostuum van donkerblauw che-
viot, zwarte das, zwarte Tyroler hoed
met blauwe haneveren.
De traditie, door Koning Willem III be-
gonnen, is op de dag van vandaag
voortgezet, getuige de vele prijzen en
medailles en talloze zilveren en gou-
den voorwerpen, die ter beschikking
werden gesteld om als prijs te dienen
voor de beste schutters in het land.
Ondanks de warme belangstelling ken-
de de geschiedenis van de Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Scherp-
schutters —en dus van de KNSA —
vele ups- en downs. In 1930 verliep bij-
voorbeeld het 40-jarig bestaan zo rus-
tig, dat er in allerijl propagandisten
moesten worden aangesteld, die een
boodschap tot het volk moesten rich-
ten om zo ledenwinst te kunnen boe-
ken.
Daarnaast werden de schutters niet
meer als amateurs gezien omdat geld-
prijzen gewoon waren geworden met
als gevolg dat het schieten uit het
Olympische programma werd ge-
schrapt.
In 1936 beloofden de schutters plech-
tig geen geld meer aan te nemen, waar-
door de sport weer Olympisch werd.
Een positief bericht uit die tijd was het
feit dat zich ruim 2000 schutters bij de
bond hadden aangesloten.
De grote klap kwam in de Tweede We-
reldoorlog. Schieten werd bij de wet
verboden. En pas in 1946 kon het ver-
enigingsleven weer, zij het voorzichtig,
worden voortgezet. Van de ruim 2000
leden waren er echter slechts 500 over.
In de vijftiger- en zestiger jaren vonden
grote veranderingen plaats. De in 1952
opgerichte schietvereniging De Vrij-
heid en de in 1959 in het leven geroe-
pen Nederlandse Luchtbuksfederatie
gingen aan het einde van de zestiger
jaren samen met de Koninklijke Ver-
enigingvan Nederlandse Scherpschut-
ters, de Koninklijke Nederlandse
Schutters Associatie was een feit.
Hoewel nog wel eerst enige plooien be-
treffende de contributie moesten wor-
den gladgestreken is het sindsdien al-
leen maar goed gegaan met het Neder-
landse schutterswereldje. Halverwege
het jaar 1969 passeerde de KNSA de
magische grens van 200 aangesloten
verenigingen en mede door de goede
prestaties van o.a. Eric Zwinkels, die in
1976 Olympisch zilver in Montreal be-
haalde, sloten steeds meer schutters
/ich aan.
Pistoolschutters Nico Schoonderwaldt
behaalde uitmuntende prestaties en in
1979 won het Nederlands team goud

op het Europees kampioenschap skeet
in Italië. Op l januari 1980 waren er
17.830 schutters en 420 verenigingen
bij de KNSA aangesloten.
Ook vandaag de dag doet de KNSA het
goed. De prestaties van bijvoorbeeld
Bean van Limbeek in Seoel en het Ne-
derlands Skeetteam, dat in 1989 goud
won tijdens de Europese kampioen-
schappen in Zagreb en de gouden-, zil-
veren- en bronzen medailles van onze
landgenoten tijdens het Europees
kampioenschap historische wapens in
Barcelona zijn daar goede voorbeelden
van.
In 1990 zijn er op dit moment 28.000
schutters in 612 clubs aangesloten bij
de Koninklijke Nederlandse Schutters
Associatie en staat men voor een grote
krachttoer met het organiseren van
grote internationale wedstrijden, waar-
voor meer dan 200 vrijwilligers reeds
maanden in voorbereiding zijn.
Honderd jaar schieten in vogelvlucht,
een stuk geschiedenis van de Koninklij-
ke Nederlandse Schutters Associatie,
van schutterij naar een moderne sport-
bond en prestaties die het uiterste van
lichaam en geest vragen.
De Nederlandse Schutters staan na 100
jaar op diverse wapenonderdelen in de
voorste rijen, getuige de successen en
popelen nu van ongeduld om hun
kracht te bewijzen tijdens de Europese
kampioenschappen Luchtdrukwapens
op het nationaal Sportcentrum Papen-
dal. De strijd om de World Cup kleidui-
ven schieten en het Wereldkampioen-
schap Historische Wapens, die dit jaar
in Nederland zullen plaatsvinden.

Supergliss Actif
stoomstrijkijzer
Supergliss Actif, een uniek Tefal pa-
tent
Nieuw van Tefal zijn de Supergliss Ac-
tif stroomstrijkijzers met aktieve lijnen
op de strijkzool. Deze aktieve lijnen op
de strijkzool glijden gemakkelijker over
het strij^fcpd, verwijderen de kreukels
en strijk^Kie stof superglad. Tegelijk-
ertijd verdelen de aktieve lijnen de
stoom beter over de stof.
Strijken gaat nu nog sneller
Dankzij de aktieve lijnen is er minder
wrijving^^sen stof en strijkzool en
strijkt sH^gliss Actif sneller en beter
dan alle andere materialen.

Supergliss Actif is ijzersterk
De keiharde Supergliss zool is krasbe-
stendig en gemakkelijk te onderhou-
den. En vergeet niet alle Tefal stopm-
strijkijzers hebben een uitneembaar
anti-kalkstaafje en een grote stoomka-
mer en drinken dus jarenlang gewoon
uit de kraan.

Natuurlijk hebben de Supergliss Actif
strijkijzers verder alles wat U van een
compleet stoomstrijkijzer mag ver-
wachten. Een spray, extra stoomstoot
en extra beveiliging tegen oververhit-
ting. De Supergliss Actif stoomstrijkij-
zers hebben 2 jaar Tefal garantie en
zijn leverbaar in 5 uitvoeringen. Ver-
koopprijzen vanaf f 129,—.

De Nationale Vereniging voor Fibro-
myalgiepatiënten 'Eendrachtig Sterk'
(FES) opgericht in 1986, heeft nu ook
in deze regio een of meer contactper-
sonen. Deze belangenvereniging wil
directe steun verlenen aan mensen die
lijden aan fibromyalgie. Fybromyalgie
of fibromyalgiesyndroom is een reu-
matische aandoening, welke geken-
merkt wordt door pijn in spieren en
bindweefsel. Vooral alle peesaanhech-
tingen in het lichaam, zoals in de nek,
schouders, heupen, armen en benen
kunnen daarbij zeer pijnlijk zijn. De
patiënten kunnen ook veel last hebben
van stijfheid. De gewrichten lijken vaak
ook gevoelig en er zijn over het hele
lichaam plaatsen die al bij geringe
druk pijn opleveren. Daarnaast heeft
een fibromyalgiepatiënt vaak aanvallen
van hevige vermoeidheid en kan de
ziekte gepaard gaan met hoofdpijnen
en een spastische darm. Doordat er
aan de buitenkant van het lichaam
meestal niets te zien is en het ziekte-
beeld heel wisselend kan zijn, worden
mensen met fibromyalgie door hun
omgeving vaak niet (meer) serieus ge-
nomen. Ook de medische wetenschap
heeft er lange tijd niet erg veel aan-
dacht aan besteed. De laatste jaren ver-
schijnt er, mede door de bemoeienis-
sen van de vereniging, gelukkig steeds
meer medische literatuur over het ziek-
tebeeld. De problemen die een fibro-
myalgiepatiënt ondervindt zijn vaak
heel specifiek en verschillend van die
van mensen met andere reumatische
aandoeningen. Mede door de nog gro-
te onbekendheid en het daaruit voort-
vloeiend onbegrip raken veel mensen
met hun pijn en vermoeidheid in een
soort isolement. Dit is voor ons aanlei-
ding om met deze publicatie te komen.
Wij hopen er het volgende mee te be-
reiken:
1. meer bekendheid te geven aan dit

ziektebeeld
2. in contact te komen met andere

mensen bij wie deze aandoening is
geconstateerd

3. in contact te komen met mensen
die, na het lezen van dit stuk, zich-
zelf hierin herkennen, om deze te
informeren en de weg te wijzen, hoe
hierover zekerheid te verkrijgen.

Contactpersonen: Mevr. P. van Hou-
ten-van de Reijken, Nachtegaalstraat 5,
7151 TT Eibergen tel. 0^>4-72679;
mevr. R. Bochoven, Fa^P^laan 55,
6951JK Dieren, tel. 08330-15801; dhr.
M.E. Heideveld, Kwartelstraat 36, 7161
JS Neede, tel. 05450-95012; mevr.
C.W.C. Smit-Bergman, Hieminkbeek-
straat 2, 7271 ER Borculo, tel.
05457-72661 en mevr. ^fe Scholtz-
Nijman, Roelvinkstraat 3^7126 BR
Bredevoort, tel. 05437-51595.

Sparen heeft het tij mee
Het is een veilig gevoel om wat geld achter de hand te hebben. Dat
vinden de meeste mensen en daarom spaart bijna iedereen. Spa-
ren geeft zekerheid. De vrijheid om dingen te doen die men graag
wil doen zonder iemand om geld te willen vragen. Met een appelt-
je voor de dorst staat men gewoon sterker. Het afgelopen jaar gaf
veel mensen meer bestedingsruimte. Velen gebruikten hun ex-
traatje om meer te sparen. Gemiddeld nam het bedrag per spaar-
rekening bij de Rabobank, de grootste spaarbank van ons land
met f 243,55 toe.
Een keuze voor de beste spaarvorm is
niet meer zo makkelijk. Er bestaan zo
langzamerhand honderd-en-één ma-
nieren van sparen. Elke vorm heeft zo
zijn eigen kenmerken. Om de juiste
spaarvorm te kiezen zult u zich eerst
moeten afvragen met wel doel u wilt
sparen.
Is dat om altijd iets achter de hand te
willen hebben voor onvoorziene uitga-
ven? Wilt u geld reserveren voor grote,
regelmatig terugkerende uitgaven?
Heeft u uw geld pas over een bepaalde
tijd nodig om een belangrijke aan-
koop, zoals de koop van een huis, te
doen? Spaart u omdat u gaat trouwen
of voor uw kinderen? Wilt u geld vast-
zetten voor later als u bijvoorbeeld
minder gaat verdienen? Zet u uw geld
vast om uw maandelijkse inkomen aan
te vullen? Zo zijn er vele overwegingen
om te sparen.
De antwoorden op al deze vragen zul-
len vrijwel altijd leiden tot de voor u
juiste spaarvorm. Daarbij is de rente
van een spaarvorm hoger naarmate u
uw geld voor langere tijd vastzet of het
spaarbedrag hoger is. Wilt u bijvoor-
beeld altijd zonder enige beperking

over uw geld beschikken dan krijgt u
meestal een lagere rente. Als u daaren-
tegen een bedrag van f 1000,— voor 4
jaar vastzet, dan kan de rentevergoe-
ding op dit moment zelfs oplopen tot
meer dan 8% per j aar.
Ook kan de keus uiteindelijk vallen op
een speciale vorm, bijvoorbeeld om dat
u het geld in de toekomst gaat gebrui-
ken voor de aanschaf van een huis. U
kunt dan over het spaartegoed een pre-
mie krijgen als de koop geregeld is. Als
u dan uw hypotheek bij de bank regelt
dan krijgt u doorgaans ook nog een ex-
tra premie. Sommige spaarvormen
kennen zelfs een zeer aantrekkelijk be-
lastingvoordeel, zoals werknemers-
spaarregelingen.
Sparen is belangrijk genoeg om een
bewuste keuze te maken. Ga daarom
voor uzelf na hoeveel u per maand wilt
sparen en met welk doel. Wilt u vervol-
gens een advies stap dan eens naar de
Rabobank, die voor al uw wensen de
deskundigheid in huis heeft. Zij heeft
een uitgebreid assortiment aan spaar-
mogelijkheden waarmee aan elke indi-
viduele spaarbehoefte kan worden vol-
daan.

Programmaboekj e
Oranje/eest 30 april- Bevrijdingsfeest 5 mei

In week 17 (23-27 april) zal een speciaal programmaboekje uitgegeven
worden, waarin het feestprogramma is opgenomen.

Het bestuur van de Oranjevereniging Vorden verzoekt winkeliers en bedrij-
ven medewerking te willen verlenen als zij benaderd worden voor het plaat-
sen van een advertentie in dit programmaboekje.
Vooral dit jaar, waarin een dubbel feest wordt gevierd, zijn er veel kosten. De
bijdrage van de gemeente is teleurstellend en zelfs f 4.000,- lager dan ande-
rejaren. Wij moeten daarom noodgedwongen aan de bel trekken om er in
Vorden een gepast feest van te maken.
Dat er alles aan gedaan wordt om dit te bereiken, daar staat het bestuur voor
in. Wij rekenen echter ook op uw medewerking.
Gelukkig heeft de Industriële Kring Vorden het vuurwerk aangeboden, zo-
dat we voor wat dat betreft geen extra kosten hoeven te maken.

Voor het Zeskamp-gebeuren hebben zich liefst tien ploegen aangemeld. Dat
wordt dus een echte 'happening'.
De Zeskamp voor de kinderen wordt via de scholen bekendgemaakt.

Het bestuur.

t
Kampeer Vrij Kaart (KVK):

Kriskras en voordelig
kamperen

De Camping Unie komt met een opvallend nieuwtje op kampeer-
gebied: de Kampeer Vrij Kaart (KVK), een uniek systeem waar-
mee men op economische wijzen een seizoen lang geheel naar
eigen schema op verschillende kampeerterreinen tien etmalen
kan kamperen.
De KVK koopt men vooraf tegen een speciaal (gereduceerd) ta-
rief, dat afhankelijk is van het aantal personen. De kaart bevat
cheques voor tien overnachtingen, naar eigen keus (weekend,
midweek, losse dagen) een seizoen lang (l april-1 oktober) te
gebruiken, uitgezonderd de maand augustus. Voor de Kampeer
Vrij Kaart-houders is er op de deelnemende campings altijd een
plaats gereserveerd: op een extra goede plaats zelfs.
Een telefoontje met opgave van naam
en KVK-nummer is voldoende om ver-
zekerd te zijn van zo'n mooi plekje. Bo-
vendien genieten KVK-houders nog
een aantal aantrekkelijke vakantie-
voordeeltjes, waarvan men via een
nieuwsbrief regelmatig op de hoogte
wordt gehouden.

Kinderen
Een van die voordelen is, dat de plaats
voor de tent van de kinderen gratis is,
evenals het kampgeld voor één kind tot
15 jaar. Op de kampeerterreinen van
de Camping Unie houdt men overi-

gens extra rekening met kinderen. Zij
kunnen op 'veilige afstand' van hun
ouders op een eigen plekje de tent op-
slaan.

Komt men onverhoopt binnen een sei-
zoen niet aan alle overnachtingen toe,
dan is de kaart vrij overdraagbaar aan
vrienden of kennissen. De KVK, die
vanaf l januari jl. verkrijgbaar is, geldt
nu reeds voor acht van de tien over het
gehele land verspreide Camping Unie-
kampeerterreinen, maar het is de be-
doeling dat in de toekomst ook andere
campings in het systeem worden opge-
nomen, waardoor de Kampeer Vrij
Kaart nog aantrekkelijker wordt.

Inlichtingen bij alle ANWB-kan toren
of bij de Camping Unie zelf (tel.: 035-49 8 49).

Monuta neemt
uitvaartorganisatie van
Arcada over
Monuta Stichting uit Apeldoorn en Arcade Beheer BV te Ensche-
de hebben overeenstemming bereikt over algehele overname van
Arcada Beheer BV door Monuta. Arcada Beheer BV heeft twee
werkmaatschappijen, te weten Arcada Uitvaartverzorging BV en
Algemene Begrafenisonderneming West-Brabant BV. Beiden
wreken onder de naam Arcada. Het gaat om 10 uitvaartcentra in
Nederland, waarbij circa 35 medewerkers in vaste dienst werk-
zaam zijn. De SER, het personeel en de vakbonden zijn inmiddels
door de directie ingelicht.
Monuta, in 1923 opgericht, is een lan-
delijk werkende organisatie op het ge-
bied van de uitvaartverzorging, uit-
vaart- en levensverzekeringen en heeft
haar hoofdkantoor in Apeldoorn. In
totaal werken thans circa 225 mede-
werkers bij Monuta in vaste dienst. De
afdeling uitvaartverzorging van Monu-
ta beschikt inmiddels over 36 uitvaart-
centra in Nederland. Door de overna-
me beschikt Monuta straks over 45 uit-
vaartcentra. Arcada heeft haar hoofd-
kantoor te Enschede. In totaal worden
door Arcada circa 2500 uitvaarten per

jaar uitgevoerd. Omwille van de conti-
nuïteit hebben de aandeelhouders be-
sloten met Monuta in zee te gaan. 'Mo-
nuta is een betrouwbare partner en
stelt dezelfde hoge kwalitatieve nor-
men aan het vak van de uitvaartverzor-
ging' aldus de directie van Arcada.

De activiteiten in de overgenomen ves-
tigingen zullen op de gebruikelijke wij-
ze worden voortgezet. Werkgelegen-
heid voor de medewerkers vaiY Arcada
wordt in beginsel door Monuta gega-
randeerd.

Moederdagactie NOVIB
'Maak van moederdag een wereldfeest* is het motto van een spe-
ciale actie die de Nederlandse Organisatie Voor Internationale
Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB/Gast aan tafel) in de week
van 7 tot 13 mei a.s. voert. In die week wil men aandacht vestigen
op al die vrouwen in de Derde Wereld die zo keihard werken voor
hun ontwikkeling.
Onder de leus 'Geef twee moeders een
geschenk' wil de NOVIB zoveel moge-
lijk geld inzamelen voor hun projec-
ten. Als iedereen op moederdag ook
aan een moeder in de Derde Wereld
denkt, wordt moederdag 1990 een echt
wereldfeest. Het ingezamelde geld
komt ten goede aan een viertal projec-
ten. Allereerst gaat het om schoon en
veilig drinkwater. Met name vrouwen
hebben daar grote behoefte aan. Zij
koken het eten en wassen de kleding.
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de
gezondheid van de kinderen. Een goe-
de watervoorziening draagt daar aan
bij. In Lima/Peru is het geld bestemd
voor vrouwen die zelf volkskeukens
hebben opgericht. Door samen te ko-

ken, besparen ze op de energiekosten
en kunnen ze goedkoop gezonde
maaltijden bereiden. Een derde pro-
ject is de strijd tegen de houtkap in Ma-
leisië. Het traditionele leven van de Pe-
nan wordt bedreigd. Tot slot wil men
(k- Green Belt Moveinent in Kenia ver-
der helpen. Hier kweken vrouwen bo-
men in de strijd tegen de oprukkende
woestijn.
Novib wil graag dat de actie een natio-
naal feest wordt. Daarvoor is echter de
hulp nodig van een groot aantal collec-
tanten. Wie ervoor voelt om voor dit
goede doel te collecteren, kan zich aan-
melden bij: Novib/Gast aan tafel Zut-
phen/Warnsveld, Marcel Stortelder,
tel: 14695.
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Shows bij Visser Mode
Afgelopen week hield Visser Mode weer een aantal druk bezochte modeshows. Allereerst waren er
op 15 maart 5 shows waarbij de mannequins Ivette, Francien, Lien en Justa onder leidingvan lady-
speaker Nel de nieuwe voorjaarsmode toonden.

Dit voorjaar vallen vooral de prachtige
kleuren op. De mannequins begonnen
met een fraaie marine-wit-rode kleur-
groep. In de regenmantels zagen we
vooral oker en marine. In de jacks zien
we veel kleur en uitgewerkte modellen.
De blazers zijn nog steeds belangrijk
om te combineren.

In de japonnen en pakjes (o.a. van
Frankenwalder, Elvi en Sandy Dress)
zagen we sportieve, modisch, maar ook
mooie klassieke modellen en dessins.
De combinatiemode wordt steeds be-
langrijker, vandaar dat er vele set-pro-
gramma's getoond worden (o.a. van
Ara, Weber, L'espoir, Choise, Bri t ia ,
Radar en het huismerk Nicole Ferrat)
in vele fraaie kleuren stoffen en des-
sins.
Men kan hierbij echt naar hartelust
combineren. Hierbijpassend ook pri-
ma de pullovers van Roberto Sarto en
Graciella.

Dit keer werd er geen herenmode ge-
showd, echter rondkijkend op de he-
renafdeling zagen wij zeer fraaie kos-
tuums en combinaties van o.a. Peter
van Holland en Pierre Monnee.

Opvallend waren de prachtige gedessi-
neerde overhemden en de fraaie pullo-
vers van Roberto Sarto en Pierre Mon-
nee. Ook zagen we een aantal mooie
jacks van Melka.
Al met al krijgt de herenmode steeds
meer kleur en hoeft de man van nu be-
paald niet meer in het grijs, blauw en
beige gekleed te gaan.

Trendshow
Op donderdag en vrijdagavond 29 en
30 maart werden er weer de 3 Trends-
hows gehouden. Onder leiding van
Reina Groenendal brachten Sabine,
Karin, Brenda, Susan, Katja, Renate,
Herbert en Martijn een prima show
volledig gebaseerd op filmmuziek. Ook
de kinderen Peter, Jeroen, Rianne,
Francis, Sander, Rebecca, Sanne en
Tim lieten zien wat ze konden.

In de jonge mode zagen we de kleuren
kiwi-groen met geel, zalm met brique,
oud-rose en natuurlijk dit seizoen erg
belangrijk het marinewit met rood. Het
laatste nummer van de show was ge-
heel in tropische sferen met tropische

dessins, tropische kleuren en tropische
m u ziek. Een perfect geheel.
De jeans blijven nog steeds belangrijk,
waarbij nu ook jeans in anderen kleu-
ren voor zowel voor dames als heren.
Er werden modellen geshowd uit de
collectie van Mexx, Ann Christine, Cla-
risse, Frou-Frou, Love, Lois en Lievert-
je. Bij de jonge herenmode valt op dat
er ontzettend veel kleur is dit seizoen
en met name in de vrolijke, mooi-ge-
kleurde dessins van de overhemden.
Hier zageM^ modellen uit de collec-
tiesvan Mi^f Love en Lois.
Ook de kindermode is kleurrijk, vrolijk
en de namen Barbara Farber, Pointer
OK Sportswear en Overdress staan
borg voor stoeisterke kinderkleding.
Deze show^^am tot stand met mede-
werking v^Klbrink Bloemsierkunst,
Bredeveld e^^ideotheekCastle.
Na het zien van deze shows kunnen we
concluderen dat er bij Visser Mode
voor elk wat wils is. Tot slot willen wij u
nog attenderen op de seniorenshows
op 20 april a.s., waar een vijfal dames
en twee heren de modisch-klassieke da-
mes- en herenmode showen voor de
wat oudere dames en heren die toch
vlot gekleed willen gaan.

Vereniging
'Oud Vorden'
Dezer dagen hield de hereniging 'Oud
Vorden' haar jaarvergadering in 'De
Herberg'. Zoals gewoonlijk kon de
voorzitter, dhr. H. Wullink, weer een
groot aantal leden verwelkomen.
Uit het jaarverslag van de secretaresse,
mevr. J. Vreeman, bleek dat het leden-
aantal, thans 276, nog steeds stijgen-
de is. Bij de bestuursverkiezing werden
de heren H. Wullink en J. v.d. Peijl voor
een volgende termijn herkozen.
Dhr. Jansen uit Deventer, spreker voor
deze avond was door ziekte verhinderd.
Dhr. Demoed uit Zutphen was bereid
gevonden zijn plaats in te nemen en
vertelde de aanwezigen boeiend over
het ontstaan van de mark rond Vorden

en omgeving in vroegere jaren. Het
woord mark betekent merkteken van
een grens van een omsloten gebied. Zo
bestond de markt Vorden uit de buurt-
schappen Delden, Linde, Mossel en
Veldwijk. Een en ander werd door de
heer Demoed verder toegelicht met
dia's.
Woensdag 16 mei a.s. wordt een reisje
georganiseerd naar Anholt waar een
bezoek gebracht zal worden aan het
museum aldaar.

Vordens
Mannenkoor
Zaterdag 14 april is het weer zover, de
leden van het Vordens Mannenkoor,
zullen in een huis-aan-huis-aktie
langskomen. Het gaat hierbij om de
jaarlijkse hanenaktie, waarvan de op-
brengst bestemd zal zijn om de kosten
van het koor te financieren. Men hoopt
en vertrouwt erop dat men de verko-
pers niet teleur zal stellen.

Opbrengst collecte Bibliotheeknieuws
De Simavi-collecte in Vorden heeft dit
jaar f 6556,60 opgebracht. Hiervoor
onze collectanten nogmaals onze har-
telijke dank.
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U heeft nodig voor 4 personen:
4 ribkarbonades of filet-lapjes
zout
peper
60 gram boter
250 gram champignons
200 gram prei
100 gram belegen kaas,
geraspt
2 eetlepels fijngesneden
peterselie
'A liter crème fraiche

Gegratineerde
karbonades

in een ovenvaste schaal. Leg daarop de
karbonndes en bedek ze met de kaascrème.

Zet de schaal 10 minuten
in een op 200°C
voorverwarmde oven en
vervolgens 5 minuten op
bovenhitte om een mooi
bruin korstje te krijgen.
Lekker met ravioli en
stokbrood.

Bestrooi de karbonades met zout en peper en
bak ze in 40 gram hete boter in ca. 10 a 15
minuten aan beide kanten bruin en gaar.
Haal ze uit de pan. Bak de gesneden
charrtpignons en de ringetjes prei al
omscheppende ca..5 minuten in de rest van
de boter. Roer de geraspte kaas, peper en
fijngesneden peterselie door de crème
fraiche. Schep het champignon-preimengsel

Tip: bij gebruik van
filetlapjes dient u de

bereidingstijd met 5 minuten te verkorten.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2030 k] (485 kcal)
Eiwit: 38 gram
Vet: 36 gram
Koolhydraten: 3 gram

Voorbereidingstijd: ca. 25 minuten

Belastingen onder de nieuwe Oort-
wetgeving - Biegel, Anne en Heleen
Swildens, Een vinger in de pap - Boe-
kris, Victor, Warholt boerderij en veld-
namen in Hengelo GLD - Bradley,
John, de Russische - Consumenten
ABC - DDR, de, Het onbekende Duits-
land - Europese Gemeenschap, de -
Ferrucci, Franco, De schepping - Gar-
cia Marquez, Gabriel, De generaal in
zijn labyrint- Hermans, Toon, Op blo-
te voeten lopen - Lorenzi, Felix, Hoe
teken ik de natuur - Maggi, Stefano,
Het Forum Romanum - Nacht in Roe-
menië - New Zealand - Pampaloni,
Geno, Notre Dame en Sainte Capelle -
Paradijs, het, In pictogram: het werk
van Dick Bruna - Roekei, G.J. van ,
Marken, Buurtschapen, boeren, boer-
derijen - Veenhof.Joh. G., Emmelien -
Verhoeven, Cornelis, Een velijnen blad
- Weede, Iteke, Eigentijdse liefde -
Walker, Alice, De tempel van mijn ge-
zel.
Het staringsinstituut heeft de volgende
boeken geschonken: Beukelaer, Hans
de. In naam van Oranje: beeld van de
01 anjefeesten in de Achterhoek en Lie-
mers 1880 tot heden - Deunk, G.H.,
Nieuw Winterswijkse woordenboek -
Kerkbook veur Achterhoek en Lie-
mers: psalmen en gezangen - Lansink,
Hendrik, De Druventros - Leloux,
H.J., Het /utphens liedboek - Liemers
Trio: drie dichters - Schaars, A.H.G.,
19e eeuwse woordenverzamelingen uit
Achterhoeken Liemers - Sorgedrager,

Politievaria GROEP JZQRDENL
AGENDA

24 maart: Aangifte diefstal van 3 a 4 m2

basaltblokken te Wichmond aan de
Broekweg.
Melding schoorsteenbrand aan de
Brinkherhof te Vorden.
Snelheidscontrole Ruurloseweg tussen
13.00 uur tot 17.00 uur. 43 overtredin-
gen.

25 maart: Aanrijding zonder gewon-
den op de kruising Ruurloseweg-Wil-
denborchseweg.
Aanrijding /onder gewonden te Wich-
mond op de kruising Lankhorster-
straat-Baakseweg.

26 maart: Aanrijding met gewonden
op de Ruurloseweg.

27 maart: Collega's zagen dat er wat
brandde op het woonwagenkamp te
Vorden. Bleek, dat men een oude vee-
wagen in brand had gestoken.

29 maart: In het weekend zijn er van
een bedrijfsauto welke geparkeerd
stond op het industrieterrein een vier-
tal banden ontvreemd. Auto was op
klinkers geplaatst.
Door de politie Borne is een gezin op
heterdaad aangehouden, die zich op
grote schaal aan winkeldiefstal hebben
schuldig gemaakt. Bleek, dat zij de af-
gelopen maanden ook bij een drietal

winkels in Vorden waren geweest. De
meeste goederen konden weer bij de
eigenaren terugbezorgd worden.
Tijdens surveillance viel het colle-
ga's hem wilden controleren reed be-
stuurder met grote snelheid weg en
ga's hem wilden controleren reed bes-
tuurder met grote snelheid weg en
kwam na ongeveer 5 km in de bocht bij
'de Wientjesvoort' tegen een boom tot
sti lstand, alwaar hij met collega's kon
meeliften. Bleek, dat de bestuurder was
weggelopen van een internaat. Hij \v;is
15 jaar en had de auto gestolen te
Warnsveld.

30 maart: Vond er een aanrijding met
een ree plaats op de Zutphenseweg.

2 april: Werd er een bromfiets uit het
verkeer gehaald die met te hoge snel-
heid reed. Na controle op de rollen-
testbank bleek deze opgevoerd.
Deed de eigenaar van het Aral benzi-
nestation aan de Zutphenseweg aan-
gifte van vernieling van een tweetal rui-
ten.
Gedurende de gehele dag radarsnel-
heidscontroles gehouden binnen de
gemeente Vorden. 's Morgens 25 over-
tredingen op de Ruurloseweg ( ' t Med-
ler). Hoogste snelheid 140 km/uur.
's Middags 2 overtredingen op de
Ruurloseweg.

Bart, Ijzer aan de Oude IJssel: wonen
en werken - Woordenboek van de Ach-
terhoekse en Liemerse dialecten -
Woordenverzameling van J.H. Gallee.

Portefeuille-
verdeling rond
Pasen bekend
De eerste 'voorbesprekingen' tussen
de drie plaatselijke part^fc CDA,
WD en PvdA zijn in een g^RTe sfeer
verlopen. Er werd vastgelegd dat het
CDA de komende week apart met de
WD en PvdA zal spreken. Het uit-
gangspunt zal het CDA verkiezings-
programma zijn. ^̂

Tijdens die gesprekken zullen tevens
de kandidaat wethouders mevr. Aart-
sen (CDA); R. Pelgrum (WD) en W.
Voortman (PvdA) aanwezig zijn. Er
wordt naar gestreefd om de program-
matische onderhandelingen voor de
Pasen zal zich dan moeten uitspreken
met welke partij zij een college zal wil-
len vormen zodat in de week van 16-20
april de afrondende gesprekken ge-
voerd kunnen worden over de porte-
feuilleverdeling en het definitieve col-
legeprogram.

Zonnewijzer voor
Hackfort
'De Club van Hackfort', bestaande uit
pachters, huurders en erfpachters (in
totaal 40 gezinnen) hebben de Vereni-
ging tot Behoud van Natuurmonu-
menten een zonnewijzer aangeboden
welke een plaats op het grasveld mid-
den voor kasteel Hackfort heeft gekre-
gen. De reden voor dit geschenk was de
waardering van de Club van Hackfort
voor de wijze waarop de renovatie van
kasteel en landgoed tot stand is geko-
men. Voorzitter Johan Rietman lichtte
dit tijdens de overhandiging van de
zonnewijzer (welke is gemaakt door het
bedrijf van Willem Oldenhave) nader
toe. Ir. Rampen van de Vereniging tot
Behoud Natuurmonumenten nam de
wijzer in ontvangst. Het cadeau werd
onthuld door Heintje Schotsman die al
zestigjaar op kasteel Hackfort woon t.

Ach tkas telenrijders
De VRTC 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseerde zondag een zgn. regelma-
tigheidsrit over een afstand van 35 kilo-
meter. De uitslagen waren als volgt: l
A. Eskes; 2 M. Groot Jebbink en 3 J.
Pardijs.

Gelders
kampioenschap
In Huissen is het Gelders kampioen-
schap in de hoofdklasse van start ge-
gaan. De 10 deelnemers strijden om
het kampioenschap alsmede ongeveer
4 plaatsen voor de landelijke halve fi-
nale. Henk Hoekman speelde in een
spannede partij, waarin evenwel het
evenwicht niet is verbroken remise te-
gen Nijmegenaar Hans Ladage. Jan
Masselink startte met een overwinning
op Varno Morseld, nadat die in een
openingskombinatie een schijf ver-
loor.

Luilekkerland
De 8-jarige Kristian Klok, leerling van
de vijfde groep van de basisschool Het
Hoge heeft een droomwens gewon-
nen. Wat is het geval? Door Duyvis was
een prijsvraag uit geschreven met be-
trekking tot de knabbelnootjes. Op het
wedstrijdformulier kon men een
droomwens invullen. Kristian vulde in
gaarne een droomreis naar Luilekker-
land en als dat niet mogelijk is gaarne
met de hele klas naar Mac Donald.
Wie schetst zijn verbazing toen hij te
horen kreeg dat de droomwens inder-
daad in vervulling zal gaan. Woensdag
4 april komt er 's middags bij school
een bus voorrijden die de gehele klas,
inclusief het onderwijzend personeel
zal 'inladen' en zal vervoeren naar Mac
Donald in Apeldoorn, waar een feest
wordt gebrouwen kompleet met ham-
burgers, frites e.d.

APRIL:
6 Open Tafel, de Wehme Vorden.
9 ANBO Jeu de l)ouIe en

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

10 ANBO Inleiding over gezinshulp
en alpha-hulp.

I O ()pen Tafel, de Wehme Vorden.
K) Soos Kranenburg, Passiemiddag.
10 NCVBVorden.Paasavond.
I1 HVG dorp Vorden, maandelijkse

avond.
11 Plattelandsvrouwen Vorden,

verrassingsavond
l l HVGWildenborch.Paasviering.
12 Bejaardenkring Vorden,

P.iasmiddag Dorpse ent ruin.
13 Open Tafel, de Wehme Vorden.
14 Ponyconcours P.C. 'De

Graafschap', Deldenseweg.
15 Eierzoekwedstrijd, Eerste Paasdag,

Kranenburgs Belang.
l (i Paardenconcours L. R. 'De

Graafschap', Deldenseweg.
16 ANBOJeudeboult-rn

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

l 7 ()pen Tafel, de Wehme Vorden.
17 Frans Hoek keeperspiomotiedag

bij de W-Vorden.
18 HVG Wichmond,

bejaardenmiddag.
20 Open Tafel, de Wehme Vorden.
21 Solistenfestival, Sursum Corda

Vorden.
23 ANBOJeuck-bouleen

klootschieten, Camping 'Dr
Goldberg'.

24 Soos Kranenburg.
24 Open Tafel, de Wehme Vorden.
24 KPOVierakker.
25 ANBO bus toch t dooi Achterhoek,

Gooi, Veluwe, Twente.
25 HVG Wichmond, Paasliturgic.
26 Bejaardenkring Vorden in het

Dorpscentnim.
27 OpenTafel.de Wehme Vorden.
30 ANBOJeudebouleen

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

Bernard Koers in Dorpscentrum:

'In mei a.s. weer naar
Roemenië'

Donderdag 29 maart vond in het Vordense Dorpscentrum een
informatie-avond plaats over de akties voor Roemenië. Op uitno-
diging van o.a. verenigingen en kerken gaf Bernard Koers al vijf
keer eerder een lezing daarover. De avond op donderdag jl. was
voor degenen die deze boeiende bijeenkomst tot nu toe niet kon-
den bezoeken.
'Ik zou er een boek over kunnen schrij-
ven' vertelt de heer Koers. 'Er gebeu-
ren zoveel bijzondere dingen tijdens
mijn reizen naar Roemenië'. Hij vertelt
met behulp van dia's en video over de
geheime reizen van voor de omwente-
ling en over de aktie daarna.
Roemenië is nu vooral in het nieuws
wegens de moeilijkheden in Transsyl-
vanië tussen Roemenen en Hongaren.
Juist met bewoners van die streek had-
den Bernard Koers en Willem Pen-
nings de meeste kontakten.
'Het is heel begrijpelijk wat daar nu ge-
beurt', leggen ze uit. 'Die bevolkings-
groepen hebben nooit de rust gehad
om vreedzaam met elkaar om te leren
gaan. De overheersers speelden de
twee groepen steeds tegen elkaar uit.
Juist daarom heeft Roemenië nog
steeds steun uit Nederland nodig. De
democratie in het land moet versterkt
worden.

De volgende maand maakt de heer
Koers een soort inventarisatiereis naar
Roemenië. Hij heeft maar liefst veertig
contactadressen die hij afreist om te
zien wat er nu het meest nodig is. Hij
denkt daarbij aan stencilapparaten en
typemachines. 'Er zijn hier vast nog wel
bedrijven of scholen die een iets verou-
derd model of/o hebben staan.
Op de presentatie-avonden verkopen
Bernarcl Koers en Willem Pennings
ook aardewerk en houtsnijwerk uit
Roemenië. 'Zo hebben de Roemenen
een leuke bijverdienste. En met de toe-
slag die wij daar in Nederland bovenop
doen, kan een deel van de kosten voor
de volgende reis betaald worden'. De
informatie-avond in het Vordense
Dorpscentrum was nog niet de laatste
in deze reeks. De avond daarna was
Bernard Koers weer uitgenodigd in
Aalten. 'Vanuit de hele regio is er blijk-
baar nog steeds belangstelling'.



Dammen
Sneldamkampioenschap van
Gelderland
DVC organiseerde in de Herberg de
sneldamkampioenschappen van Gel-
derland. In de Hoofdklasse bleek Henk
Klarenbeek uit Lunteren de sterkste.
Hij stond het gehele toernooi aan kop.
Henk Ruesink heeft ook lang bove-
naan gestaan, maar viel op het eind te-
rug. Na een slopende barrage eindigde
hij als vijfde, rechtgevend op een plaats
in het Nationale sneldamkampioen-
schap van Nederland. Dit sneldam-
kampioenschap wordt in juni in Eg-
mond aan Zee gehouden.
Henk Grotenhuis ten Harkel veroverde
met een fraaie derde plaats ook een
kaartje voor Egmond. Eindstand: l H.
Klarenbeek 15-22; 2 Jan van Galen
15-19; 3 Henk Grotenhuis ten Harkel
15-19; 4 M. Linssen 15-18; 5 H. Rue-
sink 15-18; 6 H. Sonderen 15-18; 7 M.
Sanders 15-18. Henk Hoeksman werd
9e met 16 punten.

In de provinciale hoofdklasse zegevier-
de Rob Schrooten uit Huissen. Hij be-
haalde liefst 24 punten uit 13 wedstrij-
den. Onder de twee remises eentje te-
gen Bertus Nijenhuis. Saskia Buist
werd na een barrage 4e, en plaatste
zich nog net voor Egmond. Eindstand:
l R. Schrooten 13-24; 2 H. Hermsen
13-16; 3 H. Luimes 13-15; 4 S. Buist
13-15; 5 B. Nijenhuis 13-15.
Mike Voskamp werd bij de junioren 7e
met een skore van 18 punten uit 15
wedstrijden. Ook Mark Klein Kranen-
barg eindigde bij de aspiranten in de
middenmoot: 9e met 17 uit 15.
Anja Bouwman werd 5e in het dames-
veld en plaatste zich voor de nationale
damesfinale, die ook in Egmond wordt
gehouden. De nog niet genoemde
kampioenen zijn: Eerste klasse: Henk
Gerritsen (DDC Driel) 19 uit 14. Twee-
de klasse: Andre Renting (UDC Ulft)
24 uit 15. Junioren: Carlo van de Hurk
(DC Lent) 25 uit 15. Aspiranten: Mark
Kemperman (DV Huissen) 24 uit 15.
Pupillen: Maarten Kroesbergen (DES
Lunteren) 27 uit 15. Dames: Anneke
Lanters (DC Lent) 19 uit 12.

Sneldammen voor teams
Afgelopen week werd de ronde van het
sneldammen voor teams gehouden.
DCV l kon in Aalten de tweede plaats
achter Doetinchem vasthouden, en
plaatste zich voor de Gelderse finale.
Weliswaar werd tegen Doetinchem een
verdienstelijke 6-6 gespeeld, maar ver-
volgens werd een uitglijder gemaakt te-
gen Dios Eibergen: 8-4 verlies. Henk
Grotenhuis en Gerrit Wassink behaal-
den 8 punten uit de 5 gespeelde wed-
strijden. Eindstand: l Doetinchem 19
punten; 2 DCV 115 punten.
Het tweede team werd overweldigend
kampioen in de eerste klasse. Alleen
een gelijkspel tegen DSO Sinderen en
verder louter overwinningen leverde 6
punten voorsprong op in het eindklas-
sement. Bertus Nijenhuis was topsko-
rer met 8 uit 6. Eindstand: l DCV 2 18;
WDV Winterswijk 12.
Het derde team bleef in de midden-
moot hangen. Zij eindigden op de met
DIOS-gedeelde derde plaats. Coach
Gerco Brummelman was de beste
DCV-er met 8 punten. Eindstand: l
UDC Ulft 17; 2 BDV Brummen 14.

Het vierde team wist tenslotte de laag-
ste plaats over te doen aan de Winters-
wij kse reserves. Met jeugdig elan (Mark
klein Kranenbarg) en Anja Bouwman
skoorden de volle winst!) werden flink
veel punten gepakt, waardoor DCV 4
uiteindelijk 4e werd met 10 punten.
Eindstand: l DEZ Laren 2 13; 2 OG
Almen 13.

RTV-ers aktief
Allereerst vondt zaterdag in het kader
van de voorjaarskompetitie een wed-
strijd plaats in Deventer, daarin werd
de Vordenaar Peter Makkink 4e.
De nieuwelingen en de junioren reden
de klassieker van Noord-West Overijs-
sel met start en finish in Genemuiden.
Voor de meeste van deze jongens was
het hun eerste kennismaking met het
fenomeen klassieker waaierrijden enz.
enz., smalle dijken en valpartijen.
Gelukkig voor de RTV-ers bleven zij ge-
spaard voor valpartijen en ze reden
dan ook hun wedstrijd uit in het pelo-
ton. Rudi Peters won zaterdag de jubi-
leum ronde 't Heem in Hardenberg.
Zondag trok de amateur formatie naar
het West-Duitse Straeken waar zij de
strijd aanbonden met ruim 300 ama-
teurs.
In de zondagcompetitie vond zondag
in Doetinchem de finale plaats bij de
liefhebbers zege vierde Rudi Peters in
de eindstand werd hij 4e.
Bij de junioren werd Ralf Vos 3e en
Han Hekkelman won het eindklasse-
ment bij de nieuwelingen.

WIK sportief
Wilt u een klein uurtje grond-gymna-
stiek doen? Dat kan! Bij WIK vanaf he-
den dinsdagsavonds in de sporthal te
Wichmond. Zowel dames als heren zijn
welkom!

Dash/Sorbo blijft
hopen
Na afloop van de volleybalwedstrijd
tussen Dash/Sorbo en Olympia uit
Groningen was de arbiter hoogst ver-
baasd dat hij een wedstrijd had geflo-
ten tussen de a.s. kampioen Olympia
en degradatiekandidaat Dash/Sorbo.
Hij was er heilig van overtuigd dat hier
de nummers één en twee tegenover el-
kaar stonden! Dash/Sorbo speelde
deze middag inderdaad de beste wed-
strijd van het seizoen. Veel schoten de
Vordense dames daar niet mee op,
want toen het duel was afgelopen ken-
de de wedstrijd wel een 0-3 overwin-
ning voor Olympia. Goed spelen en
dan toch met lege handen achter blij-
ven, een trieste zaak voor Jaap Sanders
en zijn team. Wellicht toch nog een
sprankje hoop, want wanneer Dash/
Sorbo erin slaagt om hetzelfde enthou-
siasme in de laatste twee wedstrijden op
te brengen dan kan degradatie nog
worden ontlopen.
Wanneer Dash zaterdag thuis tegen Set
Up niet de volle winst pakt dan is het
vrijwel zeker over en sluiten maar. De
setstanden van de ontmoeting tegen
Olympia waren 12-15; 13-15 en 15-17.
Vooral in de eerste en derde set had de
winst net zo goed in het voordeel van
Dash kunnen uitpakken.
In de eerste set tot 12-12 een gelijkop-
gaande strijd met een fortuinlijker
Olympia in de slotfase. In de tweede set
kwam Vorden met 6-4 voor maar bleef
het antwoord schuldig toen de Olym-
pia-aanvalsters Dash met enkele 'prik-
ballen' verrasten. In de derde set had
de thuisclub voortdurend een voor-
sprong. In de slotfase kwamen de ploe-
gen naast elkaar 15-15, waarna Dash
net dat tikkeltje geluk ontbeerde dat
Olympiajuistwelhad 15-17.

Overige uitslagen
D4B Olympia 3-Dash 8 0-3; D4C Wilh.
6-Dash 9 3-0; MA2 Wilp Al-Dash Al
3-0; Hl Harfsen l-Dash l 3-1; Hl Ter-
wolde l-Dash 2 3-0; H2B Hansa
3-Dash 3 2-1; DP Dash 2-Voorwaarts l
0-3; D2A Dash 3-Voorwaarts 3 2-1;
D2B Dash 4-Boemerang 2 0-3; D3A
Dash 5-Voorwaarts 4 1-2; D3B Dash
7-Almen 2 3-0; DSC Dash 6-Voor-
waarts 5 3-0; H3C Dash 4-Epse l 0-3;
MEI Dash Cl-Sp. Dev. Cl 3-0; JC1
DashCl-ABSCl 1-2.

Programma
D2A Wilp 2-Dash 3; D2B Wilh. 2-Dash
4; H3C Bruvoc 4-Dash 4; D3A Bruvoc
2-Dash 5; D3B Bruvoc 3-Dash 7; DSC
Bruvoc 4-Dash 6;JB1 Devolco B2-Dash
BI; JC1 Vios Cl-Dash Cl; MCI Devol-
co C l -Dash C l; H l Dash l -Terwolde l;
Hl Dash 2-Vios 2; H2B Dash 3-SVS 3;
D4C Dash 9-Wilp 4; MA2 Dash Al-
Hansa Al; D2 Div.A Dash/Sorbo-Set
Up '65.

Flinke animo
Achtkastelen-
marathon
Voor de Achtkastelenmarathon die de
Vordense VW zondagmiddag 8 april
organiseert bestaat op dit moment
reeds een flinke belangstelling. Tot
dusver hebben zich zo'n 80 hardlopers
ingeschreven.
Het parcours is vrijwel gelijk aan de
Achtkastelenroute die de VW in de zo-
mermaanden voor de fietsers organi-
seert. De start is zondagmiddag bij Ho-
tel Bakker.

Belangrijke 0-2 zege
van Vorden
Vorden l verraste vriend en vijand
door zondagmiddag de uitwedstrijd te-
gen Beekbergen met 0-2 te winnen.
Een uitermate belangrijke zege voor de
Vordenaren want bij een nederlaag
zouden de promotiekansen vrijwel in
rook zijn opgegaan.
Door dit succes heeft 'Vorden' de kans
op promotie weer in eigen hand want
de negen kanshebbers (zes ploegen
promoveren) ontmoet Vorden er nog
enkele. Zo bijv. a.s zondag WWNA. Feit
blijft wel dat uit de komende vier wed-
strijden zeker vier tot vijf punten ge-
haald moet worden.

Met Wim Harms weer in het doel, start-
te Vorden zondag met een aanvallend
concept waarbij de werklust van de
ploeg van trainer Kolenbrander opviel.
De geelzwarten bestookten het Beek-
bergen-doel maar moesten zeer alert
blijven bij de tegenstoten van de thuis-
club, veelal ingeleid door de snelle bui-
tenspelers van Beekbergen. De rust
brak aan met de stand 0-0.
Peter Hoevers gaf Vorden na twee mi-
nuten spelen in de tweede helft de no-
dige ruggesteun door een solo doelt-
reffend af te ronden 0-1. Tien minuten
voor tijd kroop Vorden door het oog
van de naald toen Beekbergen een dot
van een kans ongebruikt liet. Aan de
andere kant overkwam Mark v.d. Lin-
den hetzelfde. Twee minuten voor tijd
viel de beslissing. Na een combinatie
met Edwin Meyer zorgde Peter Hoe-
vers voor de bevrijdende 0-2.

Voetbal
Uitslagen: Hercules Dl-Vorden Dl
3-4; Vorden El-Voorst El; Vorden E3-
Gaz. Nieuwland El 0-9; Vorden Dl-
Dierense Boys Dl 4-1; Vorden D2-Zut-
phen D2 0-0; Vorden El-Brummen El
0-10; Vorden E3-Be Quick E2 1-5; Sp.
Eefde F l-Vorden F l 1-10; Vorden Al-
Viod Al 6-2; Ruurlo A2-Vorden A2
3-2; Daventria C l-Vorden Cl 0-0; Ei-
bergen C2-Vorden C2 0-4; Beekbergen
l-Vorden l 0-2; Ajax Bredenbroek
2-Vorden 3 2-0; Diepenheim 4-Vorden
4 2-2; Markelo 6-Vorden 62-1; Wit-
kampers 9-Vorden 7 0-0; Vorden
8-Neede81-0.

Programma: Vorden F l-Voorst Fl;
Vorden F2-Zutphen F2; Vorden Dl-
Zutphen Dl; Wilh. SSS D3-Vorden D2;
AZC El-Vorden El; Gaz. Nieuwland
E3-Vorden E2; Warns. Boys El-Vorden
E3; Vorden Fl-De Hoven Fl; Vorden
F2-Warnsv. Boys F2; Vorden Al-Lo-
chem Al; Vorden A2-K1. Dochteren
Al; Vorden Bl-Heeten BI; Helios Cl-
Vorden Cl; Haarlo C l-Vorden C2;
Vorden 1-WWNA 1; KI. Dochteren
2-Vorden 2; Vorden 4-Lochem 7; Vor-
den 5-Markelo 7; Vorden 6-Noordijk 3;
Ratti 4-Vorden 7; Noordijk4-Vorden 8.

Socii-nieuws
Socii 2-SHE 2 1-1; Zutphen 5-Socii 4
1-2; Socii 5-Baakse Boys 5 2-7; Socii
6-Ratti 4 2-0; Wilhelmina SSS A2-Socii
Al 3-7; Socii Cl vrij; Almen D l-Socii
Dl 0-1; Socii El-Gaz. Nieuwland afge-
last; Socii Fl-Dierense Boys Fl 5-5; So-
cii C l-Turkse Kracht C l 5-2.

Programma: Socii l-KI. Dochteren 1;
Socii 2-SCS 1; SHE 4-Socii 3; Socii
4-Wamsveldse Boys 4; Warnsveldse
Boys 5-Socii 5; Socii 6-AZC 8; Socii Al
vrij; V en K Cl-Socii Cl; Socii Dl-Sp.
Brummen D2; Socii El-Zutphania El;
Erica '76 Fl-Socii Fl; Sp. Brummen
D l-Socii Dl; Warnsveldse Boys E2-So-
cii El; Socii Fl-ZutphaniaFl.

Ratti l - - Ratum 2
3-0
De wedstrijd begon rustig, er vielen en-
kele kansen aan de zijde van Ratti maar
dezse werden niet benut. Na een half
uur was het Gerrie Berendsen die
scoorde uit een voorzet van Carla Ad-
dink. N^^e rust was het weer Gerrie
Berend^P die wist te scoren na een
fout van de keerper. Het werd uiteinde-
lijk 3-0 door een schitterende goal van
Gerrie Vlier uit een comerbal.

Wat^polo
De heren l van Vorden '64 hebben de
voorlaatste competitiewedstrijd in Wa-
geningen met 6-9 gewonnen van de
Rijn 3.
De eerste periode werd afgesloten met
een 1-3 voorsprong dankzij de doel-
punten van Marck Karmiggelt, Harold
Kolkman en Han Berenpas. In de twee-
de periode scoorde Marck Karmiggelt
tweemaal. De derde periode werd afge-
sloten met de stand 4-7 door goals van
Riek Groot Roessink en Andre Karmig-
gelt. Nadat de Rijn in de laatste periode
tot 6-7 was teruggekomen werd het ui-
teindelijk 6-9 voor de Vordenaren.
Marck Karmiggelt en Riek Groot Roes-
sink scoorden de laatste twee treffers.
De heren 2 wonnen met 17-2 van Yssel-
meeuwen 3. De doelpunten werden ge-
scoord door: Frans Karmiggelt 2x; Ar-
jan Wilgenhof 4x; Arjan Mengerink 3x;
Christiaan Brinkhorst 2x; Kier Knol
2x; Rudi Sloot 3x en Herwin Wilgen-
hof.

Nederlaag dames
De dames van Vorden kregen zondag-
middag een verdiende 0-6 nederlaag te
slikken tegen He Key 2. In de eerste
periode nam He-Key reeds een 0-3
voorsprong. In de tweede periode werd
niet gescoord. In de derde periode
werd het 0-5, waarna het in de laatste
periode via een strafworp 0-6 werd.

Recreantentoernooi
Dash
Zowel het dames als het herenteam van
de Lichtenvoordese Volleybalvereni-
ging Longa zijn in Vorden winnaar ge-
worden van een rekreantentoernooi
dat door de plaatselijke vereniging
Dash prima werd georganiseerd. In to-
taal werden hieraan door 24 teams
deelgenomen. Bij de heren werd Buik-
schuivers in poule A met 20 punten
eerst. Longa werd rqwwsw mwr 16 pun-
ten. Poule B: l Almen 16 punten; 2
Dynamo 15 punten.
Kruisfinales: Buikschuivers-Dynamo
4-0; Almen-Longa 2-2; (Longa wint).
Dankzij een beter setgemiddelde werd
Longa na een 2-2 gelijkspel tegen
Buikschuivers kampioen bij de heren.
Almen legde beslag op de derde plaats.
Bij de dames werd Longa in poule C
winnaar met 16 punten; 2 Dynamo 2
16 punten.
Kruisfinales: Dynamo 2-Wik 1-3; Dyna-
mo l-Longa 0-4. In de finale won Lon-
ga met 4-0 van Wik. Dynamo werd der-
de dankzij een 4-0 zege op Dynamo 2.

Ratti - - Alexandria
4-0
SV Ratti heeft afgelopen zaterdag een
eenvoudige 4-0 overwinning behaald
op het laaggeklasseerde Alexandria uit
Apeldoorn. Door deze overwinning be-
draagt de achterstand op de tweede
plaats van de ranglijst, die recht geeft
op promotie met nog vijf wedstrijden
te spelen drie punten.
Ratti paste zich nagenoeg de gehele
wedstrijd aan het zwakke spel van de
tegenstander aan. In een veel te laag
tempo werd geprobeerd de bezoekers
op achterstand te zetten. Het duurde
dan ook een halfuur alvorens Piet Im-
mink de stand op 1-0 kon brengen
door een door Mark Sueters genomen
hoekschop achter de Apeldoomse
doelman te koppen. Daarvoor hadden
Piet Immink, Mark Sueters en Percey
Lash de lat getroffen en miste Piet Im-
mink van dichtbij een unieke kans. Te-
kenend voor de mate van tegenstand
van Alexandria was dat doelman Ro-
bert Bos gedurende de gehele wed-
strijd niet in aktie behoefde te komen.
Voor de rust werd er niet meer ge-
scoord. Ook in de tweede helft liet Ratti
weinig goeds zien. Eerst halverwege de
tweede helft brachten de Kranenbur-
gers de stand op 2-0 toen Mark Sueters
een goede actie van Harm Welleweerd
koppend afrondde. Vlak daarvoor had
Harm Welleweerd de paal getroffen. In
de resterende speeltijd verhoogde Ratti
de score nog tot 4-0 via twee door Mark
Sueters benutte strafschoppen, toege-
kend nadat hij door Alexandria-verde-
digers onregelmentair was gestuit.
A.s. zaterdag speelt Ratti thuis de be-
langrijke wedstrijd tegen koploper
Gendringen.

Regionale trial
E. Buursema uit Erm is zaterdagmid-
dag op het militaire oefenterrein te
Vorden/Lochem in de A-klasse win-
naar geworden van de regio-trial welke
door de Vordense motorclub 'De
Graafschaprijders' werd georgani-
seerd. In de B-klasse werd E. Lusink uit
Ulft winnaar, terwijl R. Top uit Borculo
in de C-klasse met de eer ging strijken.
In totaal reden de coureurs 4 ronden,
waarin in toaal 8 non-stops waren op-
genomen.
De uitslagen waren als volgt: A-klasse:
l E. Buursma, Erm 5 str;JÉhntt-n; 2 C.
Klein Klouwenberg, EeWF23; 3 M.
Brunsveld, Lochem 26.
B-klasse: l E. Lusink, Ulft 10 strafpun-
ten; 2 G. Bogchelman, Zelhem 34; 3 J.
Kessels 's Heerenberg 39.
C-klasse: l R. Top, Bor«k> 16 straf-
punten; 2 K. Scheffer, T(^k 20; 3 M.
Scheffer, Doetinchem 21.

Uitslag springen Beginnende Ponies: l
Ilse Winkel met Cinderella; 2 Wim
Kruisselbrink met Bento; 3 Natascha
Groot met Kitty.
Clubkampioen van de Gevorderde
Paarden is geworden Irene Regelink
met Ramzes; zij werd tevens de kam-
pioen van de vereniging en kreeg de
Norde-beker.
Clubkampioen Beginnende Paarden is
geworden Kajsa Mens met Borus.
Clubkampioen Gevorderde Ponies is
geworden Nicole Douma met Mixi.
Clubkampioen Beginnende Ponies is
geworden Wim Kruisselbrink met Ben-
to.

LR en PC'De

Clubtrial
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zaterdagmiddag voor haar le-
den op het militair oefenterrein even-
eens een trial. Marcel Bulten werd win-
naar, terwijl Wal ter Arendsen de
crossproef op zijn naam schreef. De
uitslagen waren: l Marcel Bulten 60
strafpunten; 2 Stephan Braakhekke 65
en 3 Walter Arendsen 66.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Graafschap'
'De Graafschap' organiseerde zondag
een onderlinge wedstrijd op het club-
terrein aan de Hamelandweg. De uit-
slagen van de volgende rubrieken was
als volgt: Uitslag dressuur Gevorderde
Paarden: l Brenda Groenendal met
Valentina B-dressuur 126 punten; 2
Wim. Lenselink met Lucif B-dressuur
122 punten; 3 Rita Wijnbergen met
Charlie L2-dressuur 118 punten.
Uitslag dressuur Beginnende Paarden:
1 Kajsa Mens met Borus B-dressuur
125 punten; 2 Gerdien Schuerink met
Vedette B-dressuur 117 punten; 3 Ma-
rielle Kamphorst met Èbony B-dies-
suur 114 punten.
Uitslag dressuur Gevorderde Ponies: l
Saskia Vreman met Hamed Z-dressuur
met 123 punten; 2 Lilian Cuppers met
Netron L2-dressuur 123 punten; Nico-
le Douma met Mixi LI-dressuur met
116 punten.
Uitslag dressuur Beginnende Ponies: l
José Winkel met Patrice B-dressuur
115 punten; 2 Mariska Steintjes met
Brenda B-dressuur 112 punten; 3 Wim
Kruisselbrink met Bento B-dressuur
112 punten.
Uitslag Springen Gevorderde Paarden:
Heleen Klein Breteler met Bliksum; 2
Irene Regelink met Ramzes; 3 Rob Ha-
venaar met Damona.
Uitslag Springen Beginnende Paar-
den: l Kajsa Mens met Borus; 2 José
Brinkerhof met Mr. Itty; 3 Wim Groot
Nuelend met Equinox.
Uitslag Springen Gevorderde Ponies: l
Monique Groot Roessink met Patricia;
2 Nicole Douma met Mixi; 3 Rinie
Heuvelink met Lucky.

Interchrist zing Vesper-Passie
Zondag 8 april a.s. (Palmzondag) is het zover, Interchrist zal dan
in de NH Kerk te Vorden het lijdensverhaal van Jezus laten horen,
in de vorm van een Vesper-Passie, naar M at t heus 27:11 t/m 54.
Het is een mooie passie van de hand van Willem Vogel (misschien
wel bekend uit het Liedboek voor de Kerken) die in 1978 geschre-
ven is in opdracht van IKON-tv voor een uitzending vanuit de
Grote Kerk te Vollenhove.
Enkele delen van de passie zijn ontleend aan vroegere Johannes-
en Marcus-passies. Onder leiding van dirigente, Lucian Vende-
rink-Smeenk is men al een aantal maanden aan het repeteren. Dat
kost de nodige zweetdruppels maar langzamerhand worden de
inspanningen beloond en beginnen de liederen te klinken zoals
de komponist dit heeft bedoeld.
Nog even samenvattend: De Vesper-Passie wordt uitgevoerd op
zondag 8 april 's avonds in de NH Kerk te Vorden.

Renovatie oude
St. Antoniusschool in
Kranenburg

Het is een tijdje rustig geweest in en rond de oude St. Antonius-
school. Maar sinds vorige week is er weer bedrijvigheid. Niet op
cultureel, maar op technisch gebied. De voorkant van het histo-
risch gebouw wordt gerenoveerd. De laatste 20 jaar is er aan on-
derhoud weinig tot niets gedaan. Het monumentale gebouw heeft
daar sterk onder geleden. Om het complex te redden van de
ondergang is men nu begonnen met de renovatie.
Over een periode van ongeveer vijfjaar
hoopt men het gebouwvan al zijn ziek-
tes te hebben verlost.
Met de hele renovatie is een bedrag ge-
moeit van ruim een ton. Door het ver-
huren van lokalen en het organiseren
van aktiviteiten hoopt men het geld
bijeen te krijgen om de overlevingskan-
sen van het gebouw te kunnen garan-
deren.
In het lokaal dat er in 1960 is aange-
bouwd, en waar nog niet zo heel lang
geleden werd gezwoegd op rekenen en
grammatica, is nu een woning gereali-
seerd. In het oude gedeelte van de
school zijn een expositieruimte en vier
atelierruimtes gevestigd.
'Zo'n expositieruimte kan in deze tijd
van werkeloosheid erg belangrijk zijn.
Mensen krijgen de gelegenheid hun
creatieve prestatie aan de gemeen-
schap te presenteren. Dat stimuleert
niet alleen anderen, maar is ook be-
langrijk voor ieders gevoel van eigen-
waard'. De expositieruime die de
naamt draagt van 'Palantir' krijgt een
brede regionale opzet. 'Iedereen kan
er in principe exposeren, als het maar
creatiefis'.

Met Pinksteren zal er wederom tvn ex-
positie worden georganiseerd. Astiïd
Kool uit Aalten met Keramiek en hot
Oost ('.elders Kolocollix lief. uu-t nieuw-
werk.

Cultuur
Inmiddels is er 'spontaan' een groep
ontstaan in Kranenburg die zich (ICK
noemt: Cultuur Collectief Kranen-
burg. Deze groep gaat zich vooral be-
zig houden met het organiseren van
culturele aktiviteiten. De groep zal ook
gaan samenwerken met de organisato-
ren van het Historisch festival. Gezien
het succes van vorig jaar wordt er dit
jaar wederom een Historisch Festival
georganiseerd. Over de inhoud van het
programma willen de organisatoren
nog weinig kwijt. Als iedereen die be-
loofd heeft te zullen meewerken inder-
daad zijn belofte nakomt, wordt het
een schitterend festival. Misschien wel
het mooiste festival van Nederland.

Dorpsaanzicht in Kranenburg
in een nieuw jasje
Wanneer straks de renovatie van de
school is voltooid, en de rommel in en
rondom de school zal zijn opgeruimd,
kunnen de vele passanten die dagelijks
van Ruurlo naai Vordrn rijden genie-
ten van een stukje prachtige dorpscul-
tuur; cu l tuur die door onze autochto-
nen met gevoel en fantasie is neerge-
zet. Het is daarom van groot In-lang dal
de generatie van nu probeert /oveel
mogelijk monumentale gebouwen in-
staiid te houden voor ons nageslacht.
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