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50 jaar bevrijding
Ditmaal zult u niet het wekelijkse in-
terview op het tweede blad aantreffen.
Daarvoor in de plaats de festiviteiten
rondom de 50-jarige bevrijding van
Vorden. Afgelopen zaterdag bracht
Commissaris Jan Terlouw van de Pro-
vincie Gelderland een bezoek aan de
gemeente Vorden. Samen met burge-
meester Kamerling legde hij een
krans bij het bevrijdingsbeeld aan het
Verzetsplein. Verder waren er zater-
dag diverse toespraken in het Dorps-
centrum. De dag werd afgesloten met
de revue 'Kom us an'. Zie verder
Tweede blad.

Scholen Wichmond
en Vierakker praten
weer over een fusie
De besturen van basisschool de Klim-
op in Wichmond en de St. Willibror-
dusschool in Vierakker zien een fusie
tussen beide instellingen weer zitten.
Nadat de fusiebesprekingen begin dit
jaar in een impasse waren geraakt, is
er bij de twee scholen weer enthou-
siasme ontstaan over een samengaan
van de twee instellingen. De beide be-
sturen hopen dat op l augustus 1996
de fusie een feit is. Voorwaarde is wel
dat er voor l december van dit jaar
wordt voldaan aan vier voorwaarden.
Zo zal het teveel aan personeel op de
gefuseerde school goed moeten wor-
den geregeld. De stuurgroep die zich
bezig houdt met de fusie, stelt als cis
dat de afvloeiingslijst moet worden
goedgekeurd door de vakbonden en
het personeel. Ook zal het onderwijs-
kundig aspect in de de komende
maanden 'door beide teams worden
uitgewerkt. Een aantal zaken zoals de
vakken aardrijkskunde, taal, rekenen,
godsdienst, lezen en de invul l ing van
de identiteit. Ook moeten er duidelij-
ke afspraken worden gemaakt over de
klasseverdeling, de taakverdeling
voor leerkrachten, de wijze waarop
onderwijs moet worden gegeven en
de opvang voor leerlingen die dit no-
dig hebben. Verder is het wettelijk
noodzakelijk dat de vertegenwoordi-
gers van ouders en personeel instem-
men met de fusie. Bij de Klimop be-
slissen de leden van de vereniging
over belangrijke zaken zoals een fu-
sie.

Ab Wentink begint
met een eigen
installatiebedrijf
Installateur Ab Wentink is op l april
voor zichzelf begonnen. De 40-jarige
Vordenaar zit al ruim 25 jaar in het
vak en werkte onder andere bij de fir-
ma's Dekker, Wiltink en Slagman. 'Ik
wil me vooral gaan richten op de klei-
ne klussen', zegt Ab Wentink. 'Zo ko-
pen mensen allerlei elektrische appa-
raten bij de groothandel maar vaak
weten ze niet hoe ze het moeten aan-
sluiten. En daar moeten ze Wentink
Elektro voor bellen', aldus de Vorden-
se ondernemer. Als voorbeeld noemt
Ab Wentink de tuinverlichting. 'Dat
is de laatste tijd bijzonder populair.
Steeds meer mensen schaffen dat aan.
De aansluiting is alleen vaak het pro-
bleem. En het maakt mij niet uit hoc
lang ik ergens mee bezig ben. Ik doe
liever een hele dag kleine karweitjes
dan dat ik met de armen over elkaar
zit', lacht hij. Wentink Elektro is ge-
vestigd aan de Hanekamp 3 in Vor-
den. Zie ook advertentie.

Collecte
De Simavi-collecte heeft dit jaar in
Vorden een bedrag van f5.177,80 op-
geleverd.

Zomerzegels
Van dinsdag 11 april tot en met vrij-
dag 14 april zijn er in de hal van het
postkantoor weer zomerzegcls te
koop. De opbrengst van de zomerzc-
gels komt ten goede aan diverse oude-
rcnprojccten in ons land.

Vordense ondernemers trakteren op broodmaaltijd

Winkelpersoneel al vroeg aan ontbijt

Deze week is het Weck van de Winkel. 5 jaar geleden werd dit landelijke initiatief opgestart om de klant een beter beeld te
geven van wat er zich afspeelt in de Nederlandse winkels. Hoogtepunt van de week is de Dag van het Winkelpersoneel op
woensdag 5 april. Ook in Vorden werd daar deze week extra aandacht aan besteed. 'Want het werk dat het personeel doet,
wordt vaak onderschat. Vandaar dat wij vonden dat we het winkelpersoneel in ons dorp eens extra moesten verrassen',
aldus groentevakman Johan Huitink. Namens de Verstoppers organiseerde hij voor al het Vordense winkelpersoneel in
alle vroegte een gezamenlijk ontbijt. Dinsdagmidda^^rden de verkopers en verkoopsters ingelicht over de br^dmaal-
tijd. 128 slaperige gezichten waren vanochtend (woi&lag 5 april) aanwezig in de zaal van 't Pantoffeltjc. Eenmm hen
was Anita Gal, die als verkoopster in de winkel van Elbrink Bloemsierkunst werkt. 'Ik vind dit hartstikke gezellig. Maar
ze moeten dit niet elke ochtend organiseren. Want dan moeten we zo vroeg op', lacht ze.

RudiHuurneman over bevrijding van Vorden:

'Ik leerde m'n eerste woordjes Engels4

Rudi Huurneman was tien jaar oud
toen de Tweede Wereldoorlog afge-
lopen was. Hij groeide in Vorden op
als zoon van de direkteur van de bo-
terfabriek en woonde in het huis op
de hoek van de Burgemeester Gal-
leestraat en Almenseweg. Momen-
teel is hij woonachtig in Parijs waar
hij in Franse- en Nederlandse kaas
handelt. Huurneman zette voor
Weekblad Contact zijn bevrij-
dingsherinneringen op papier. Een
verslag.

Tien jaar oud en ondanks de oorlog
toch lekker dik, want mijn vader was
'boter-direkteur' en dan kwam je in
ieder geval niets tekort. Dat was heel
wat anders vooral dieevacuccsuithet
westen, die de hongerwinter waren
ontvlucht en op hun fietsen met hou-
ten banden hun laatste bezittingen
kwamen verkopen om in leven te blij-
ven. In lange rijen stonden ze te wach-
ten voor de gaarkeuken, die zich in de
garage van de botcrfabriek bevond. Ik
kan me de geur van de stampot nog
precies herinneren En ook de smaak.
Het was lekker want er zat veel vlees
in.
Op één van de laatste dagen van maart

'hield de gaarkeuken van de bezetters
op te functioneren. De chef-kok en
zijn kornuiten vertrokken - allen op de
fiets - in de richting van Duitsland.
Net voor de Canadezen uit . We moes-
ten die dag - 31 maart - de schuilkel-
der in. De Duitsers hadden na hun ver-
trek besloten de spoorbaan-overweg
naar de Almenseweg op te blazen, om
de opmars van de vijand te verdragen.
Nu hadden ze daarvoor geen normale
springstof meer, maar hadden uitein-
delijk een paar zcemijnen opgeschar-
reld. Veel te groot voor de behoefte,
maar als probleem voor ons, dat ons
huis 50 meter verderop, riskeerde
mee de lucht in te gaan.
Daarom gingen we met z'n allen naar
de schuilkelder van de fabriek. Een
ware bunker van gewapend beton, die
ons in al die jaren vele nachten had
beschermd, tegen scherven en kogels

van de spitfircs, die de spoorbaan aan-
vielen, maar vooral tegen die mogelij-
ke tien-tons bom, die een aangescho-
ten bommenwerper op weg naar het
Ruhr-gebied zou kunnen laten vallen.
Gelukkig is dat niet gebeurd, want we
zouden dat waarschijnlijk niet hebben
kunnen navertellen, ondanks die ge-
weldige schuilkelder.
Aan vele van die nachten heb ik trou-
wens de meest aangename herinne-
ringen. De ruimte was immers en con-
fortabel ingericht met bedden, oude
sofa's, speelgoed en etenswarent. En
als er alarm was, kwamen ook al mijn
vriendjes en vriendinnetjes uit de
buurt. Wim Jansen van de kippeboer,
Annic Jansen van de slager, Gerrit
Emsbrock, Willie Wesselink en nog
meer. De Vaders speelden kaart, de
Moeders kletsten en wij speelden Va-
dertje en Moedertje. Ik geloof dat we
het jammer vonden als we weer naar
ons gewone bed toe moesten.

Telefoon
Tijdens die hele lange middag in de
schuilkelder was mijn vader verschil-
lende keren naar boven verdwenen.
Drie keer naar de telefoon die rinkel-
de. Achter zijn bureau op de grond ge-
legen, want die 'verrekte' overweg
kon elk moment gaan, hoorde hij eerst
uit Ruurlo, daarna van zijn collega
Donker uit de Wicrsse en op het laatst
van iemand uit Kranenburg: 'Ze bunt
hier, wcj bunt bevried'. De Duitsers
waren weg. De laatste verdwenen in
de richting Almen. Van wat er die eer-
ste april elders in Vorden is gebeurd
weet ik evenveel of weinig als U.
Maar ieder zal wel zijn eigen kleine of
grote verhaal van die tijd hebben. le-
der kent natuurlijk het verhaal van de
Fiat 500, volgepropt met vier dikke
Duitsers, die zo hard ze konden door
het dorp in de richting van Ruurlo re-
den - tot een schot van de Canadezen
hen duidelijk maakte - dat Ruurlo
misschien wel de richting van Duits-
land was maar niet de richting van de
vrijheid. Terwijl ze spoorslags om-
draaiden is de granaat in de muur van

kruidenier Tielekcs geslagen. En dat
was de slag om Vorden.
In de daarop volgende dagen en we-
ken leek Vorden wel omgebouwd tot
een ware garnizoensstad; tenminste
voor een 10-jarige jongen. Ze waren
letterlijk overal. Achter de fabriek in
tenten, op de zolder van de fabriek en
in ons huis. In de Empo, om het kas-
teel en bij Tjoonk in de wei. Tijdens
deze bevrijdingsdagen heb ik mijn
eerste Engelse woorden opgendaan.
Zo ontmoette ik bijvoorbeeld de Can-
dadees Hector Langelier. Hector was
in het bezit van een jeep en de avon-
den begonnen zich te organiseren.
Onder de vele evacuées in onze om-
geving bevonden zich ook Herman
Krebbers, de beroemde violist en de
pianist Marinus Flipse en al gauw
werden tochtjes georganiseerd naar
verschillende van de acht kastelen en
elders om concerten te geven. Nog
maar klein heb ik dit zelf één keer
meegemaakt. Namelijk op kasteel
Wildenborch. Op die tocht wilde Her-
man Krebbers, zelf nog maar twintig
jaar, graag het stuur overnemen. Nu
mocht dat natuurlijk niet, maar onze
vriend Hector die een zeer zacht ka-
rakter had, stemde toch toe. De con-
certmeester eindigde in de sloot van
de Lochemseweg. Toen Hector een
paar weken later demobiliseerde en
naar zijn geboorteplaats Montreal te-
rugkeerde, heeft hij ons nog jaren ca-
deautjes en kcrstkaartjcs opgestuurd.
In 1974, tijdens een zakenreis in de
buurt, ben ik hem nog eens gaan op-
zoeken. Hoe graag zou ik hem op l
april of op 5 mei van dit jaar hebben
uitgenodigd om de 50-jarige bevrij-
ding van Vorden mee te maken en sa-
men met hem al de herinneringen op-
halen. De Canadeese Vereniging van
Oorlogsveteranen liet mij echter
onlangs weten, dat Hector deze we-
reld in 1981 heeft verlaten. En zo
gaan al deze dctailherinneringen
langzamerhand verloren.
Voor mijn kleindochter Anna zal het
alleen nog maar zijn: 'Op l april werd
Vorden door de Canadezen bevrijd'.
Of niet?

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 9 april 6e zondag in de Veertigdagen-
tijd, Palmzondag 10.00 uur ds. H. Westerink,
SOW-dienst waarin Openbare geloofsbelijdenis.
Er is zondagsschool. Na afloop feliciteren in de
Voorde.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 9 april 10.00 uur gez. dienst in N.H.
Kerk; 19.00 uur kand. K. Jelsma, Okkenbroek.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Palmpasen m.m.v. Votiko.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 8 april 18.30 uur Eucharistieviering,
Palmpasen m.m.v. de Vordering.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 april Pastoor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 8-9 april dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 8-9 april P.J. Waart, Barchem, tel.
05734-1744. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje april: mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. tel. 1940. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
Palmzondag.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 april 17.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.
Zondag 9 april 10.00 uur Gebedsviering, Da-
meskoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 april Pastoor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

AlOOf

De geldwervingscommissie die zich bezig houdt met de actie 'Samen
sterk vóór de Dorpskcrk' is zeer positief over het verloop van de inzame-
ling voor de restauratie van de kerk. Er komen steeds giften binnen. Zelfs
een gift van tienduizend gulden. Wilt u ook geld overmaken?

De nummers zij n:
B anknummer
Rabobank Vorden
ABN/AMRO Vorden
SNS-bank Vorden

36,64.47.475
47.30.94.835
93.33.31.479

Giro van de bank
862923
837570
310031
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WENTINK
ELEKTRO

Voor al uw

elektro-
werkzaamheden

De Hanekamp 3 7251 CH Vorden Tel. 3592

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

Balkhout 50 x 100, l. 6 m 3,- p.m.

Balkhout 50 x 150, l. 6 m 4,50 p.m.

Balkhout 63 x 170, l. 4.2 en 4.5 m 6,- p.m.

Golfplaten asbestvrij 153 x 110 25,- p.st

Buitenvelderweg 1 -Ruurlo-Tel. (05736) 1577.
Prijzen incl. B. T. W.

WIN EEN LADDER
BIJ DECO HOME.

Koop Sigma vakverf en maak kans op een pro-
fessionele Skyworks ladder. Deze actie foopt
t/rti128 april 1995 .f

xuecox

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

MUZIEK
* Nieuw: Walt Disneys video

'Pinokkio'
* Duran Duran: thankyou

* Bruce Springsteen
'greatest hits'

* Jan Ottink Band
'Bewogen'

o.a.

* servetten

* paashangers

* eierdoppen

* kaarsen

* kaarsenringen

* tafelkleden

* paasstickers

* kip in nestje

* eierschalen

enz. enz. enz.

* schik met bloemen

* wereldsteden
'Praag'

* Beet: sportvissers
magazine

* Globe: tijdschrift
voor reizigers

* puzzelpocket met
kruiswoordzoekers

* vele soorten strip-
en puzzelboeken

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

APRIL
«iSSïSSïSX

61308

WflAL HEA

ALPHAIHOWIAN

ANTA ROSA

BOULEVARD
S>AS£N 1995

l S APRII

HANSKADUO&

FEELIN6
EERSTE

H«ng«lo, Bofctto. \todwv, loctom «n Bardwn.
RekxitxMen nocr genoemde ptocrteeo en Neede.

Wttteravillk, Ucrten\oopcte, Ruurto, Acffen

TILT
TATJAN*

FAiTEN YOUR

MONTE VIDE JENROC

MAJOR LEAC ,_L_JKOBOinATO
30 IRAJTEN YOUR IEATBELTS

^iii^^^ L::,

Vbrdense Varkensrug
't Is lekker, 't is makkelijk,
't is anders dan anders.

SPECIALITEITEN
Vordense Varkensrug *

1 kilo ƒ 14,90

Bami of Nasi

1 kilo ƒ 5,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

* Gesneden Zure Zult

100 gram ƒ 0,98

Bakje Zure Zult

per stuk ƒ 1 j45

WEEKEND

Gepaneerde Schnitzels

*per stuk ƒ 1 ,50

Drumsticks

500 gram ƒ 4,45

ZATERDAG

BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk ^
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95
Hamburgers *

per stuk ƒ l ,"

WOENSDAG GEHAKTDAG

3 pond h.o.h. gehakt

voor ƒ l O,M

Rundergehakt

1 kilo ƒ 1 2,50
ook Uw adres voor al
uw huisslachtingen

Profiteer mee
met... Dorpsstraat 32, Vorden

Telefoon 05752 - 1470

HET ADRES VOOR:

-RIJWIELEN
-GAZONMAAIERS
-GEREEDSCHAPPEN

Verkoop, reparatie en
onderhoudsbeurten

Een
paradepaardje.

Verhuur van:

l* Rijwielen

* Tuinfrees

* Vertikuteermachine

* Hogedrukreiniger

* Bladblazer/zuiger

* Composthakselaar

* Gazonrol

* Kettingzaag

* Zaaimachine

* Elektrisch

gereedschap

Tweewieler- en maaicentrum

B. FOKKINK v.o.f.Ruurlo
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH - Telefoon

05735-3100 (b.g.g. 2886)

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - VorcJ^- tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Rietdekkersbedrijf

OTTEN

Sekdijk 1

7251 JB Vorden

Tel. 05752-6902

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
^ 05750-22816

Wij gaan verhuizen
naar de Revelhorst Rfll/AP
(bij Nieuwe Spittaal). D UI HU

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
V4N
DE»

Leo Westerhof:
UMI 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

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

Telefoon 05752-1208

J/G MAANDAG 3/4 T/M ZATERDAG 8/4/'95

UIT ONS VLEESASSORTIMENT:

VARKENSPOULET 1000 gram van 12,90 voor 7,90
SHOARMAVLEES 1000 gram van 15,90 voor 8,90

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENWIT 800 gram gesneden
van 1,99 voor 1,49

SNIJVERSE VERGEER KAAS
jonge kaas 1000 gram A A0
van 11,20 voor 9,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

FRANSE GOLDEN DELICIOUS zak a r/2 kilo van 3,98 voor 2,98
MANGO per stuk van 1,98 voor 1,25
SALADE MELANGE zak a 200 gram van 2,49 voor 1,98

Houd Uw brievenbus in de gaten. Onze schitterende
paasfolder verschijnt deze week met zeer scherpe prijzen.

VRIJDAG en ZATERDAG:
Demonstratie Koopmans heerlijke pannekoeken. Overtuig
Uzelf en proef: 'Wij eten bij Edah.'

KOOPMANS PANNEKOEKMIX 500 gram van 1,59 voor 1,39

SNIJVERSE KATENSPEK 100 gram van 1,99 voor 1,69

ENGELSE BAKBACON
zuurstofarm verpakt 100 gram van 2,49 voor i,

Vanaf nu is er bij ons de mogelijkheid om
elektronisch te betalen (zgn. pin-pas).

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

*****0 P E N I N G S T I J D E N*****

*MA. 10.00-18.00 uur* *DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur* *ZA. 8.30-16.00 uur*

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

06-0506

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag van
l O tot 12 en van 2 tol 4 uur

kunt u gratis bellen met onze
service afdeling. Daar kunt u
ook terecht voor het adres

van de Edah bij u in de buurt.

Edah G. BOTTERMAN B.V,
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.



Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

Joanne Berdien

Anne

Zusje van Marthe.

Erna en Jan Blom

2 april 1995
Brinkerhof 94
7251 WP Vorden

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw me-
deleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn man, onze vader en
opa

HERMAN
HESSELINK

Uit aller naam:
A. Hesselink-Kloppers

Vorden, april 1995

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• TE KOOP: Golf 1600 CL,
bouwjaar '85, APK, i.z.g.st.
Tel. 05752-3806.

• TE KOOP: buxus en haag-
coniferen. Tel. 05735-1158.
• TE KOOP: zwaar aam-
beeld, ca. 200 kg. Tel. 05752-
3124. Bellen na 18.00 uur.

• Wie wil in ons gezin met 4
jonge kinderen in Zutphen de
taak van de moeder over-
nemen op de maandag, de
woensdagochtend en de don-
derdag. Tel. 05750-41762
(liefst na 20.00 uur).

• TE KOOP: 1 losse gerem-
de as voor aanhanger, zelf-
bouw; 1 metaalafkortzaag,
merk Bewo; 1 losse 1 cyl.
compressorpomp; 1 losse
compressorpomp, atlas Cop-
co, 2 cyl. Tel. 05752-2347.

• De bibliotheek verkoopt
vanaf dinsdag 11 april afge-
schreven jaargangen van tijd-
schriften.

• VERMIST VANAF 2 APRIL:
jonge kater, grijs met een
zwart vlekkenpatroon, witte
voeten. Omg. Almenseweg-La-
renseweg. Tel. 05752-1529.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp; een middag per
week. Brieven onder no. 2-1 V.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:2ehandsspul-
letjes voor rommelmarkt. Tel.
05752-2068.

• TE KOOP: aanstaande za-
terdag 8 april wegens beëindi-
ging bedrijf allerlei van in en
om de boerderij, w.o. 6-tons
houten bulk, ploeg, cultivator
enz. Bij T. Leunk, Galgengoor-
weg 15a, 7241 RV Lochem.
Tel. 05752-6702.

• GEZOCHT: lieve oppas die
af en toe op afroep op onze
zoon Mark (3) kan passen. Dit
geldt voor de woensdagen. Op
donderdagen moet hij van de
peuterspeelzaal gehaald wor-
den en enkele uren bij u blij-
ven. Tel. 3851.

• Alleenstaande vrouw met
zoon zoekt zelfstandige woon-
ruimte in de gemeente Vor-
den. Brieven onder no. 2-2V.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP: inbouwhaard
(weinig gebruikt), merk Bar-
bas, type Bella Vista met lucht-
roosters, linksdraaiende deur
en zwarte omlijsting. Capaci-
teit 8 kW, rendement plm. 70%.
Pr. f 1.450,-. Tel. 05753-4134.

• Wie wil bij ons jonge gezin
op vrijdagochtend of -middag
huishoudelijk werk verrich-
ten? Fam. Eskes, Vierakker.
Tel. 05754-1434.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdeten direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Gerwin de Jonge
en

Inge Bosch

gaan trouwen!

En wel op 12 april 1995 om 14.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Dr. C. Lulofsweg 6, 7251 HP Vorden

Op zaterdag 15 april 1995 hopen wij

Hans Hissink
en

Willy Hissink-Harmsen

samen met onze kinderen ons 25-
jarig huwelijksfeest te vieren.

Hierbij nodigen wij U uit op onze
receptie die van 14.30-16.00 uur
gehouden wordt in zaal 'den Bremer',
Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

april 1995
Hackforterweg 23, 7234 SG Wichmond

ATTENTIE ATTENTIE

ZATERDAG 8 APRIL 1995

houden wij onze jaarlijkse

HANENAKTIE
(DIEPVRIESHAANTJES)

T.g.v. het Vordens Mannenkoor.

Wij starten 's morgens om 9.00 uur.

De Aktiviteitencommissie.

Gitaarles
in Vorden

voor kinderen vanaf 8 jaar

Woensdagmiddag vanaf
13.00 uur in het

Dorpscentrum door
gedipl. docent
Eduard Peelen

Tel. 05750-16240

Grote
JUBILEUM-
LOTERIJ

S.V. Ratti 50 jaar

A.s. weekend verkoop deur aan deur.
Mooie prijzen.
Steun onze vereniging.
Bij voorbaat dank.

Trekking loterij op 25 augustus 1995 bij
notaris Das te Vorden.

Deze loterij is goedgekeurd door B&W van
Vorden bij besluit van 8 februari 1995
nr. SL-402.

VOEDINGSBOND
F.N.V. afd. Vorden

Gelegenheid tot inleveren van

vakantiebonnen
van de Landbouw en

vakantiecheques
van het G.U.O. in de week van
10-14 april '95 bij H.W. Esselink,
Pr. Bernhardweg 26 te Vorden.
Tel. 05752-2324.

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Weektopper:

Jong, Jong Belegen
of Belegen Kaas
kilo 9.98

Bij aankoop naar keuze van 200 gram:

Collection Brie 60+
Kruidenbrie
POrtSalut tgratisPaaskip

Fourme de Bresse

Paasbonbons
100 gram 3.75

Vordense Notenmix
250 gram 2.75
Weer voorradig:

uit eigen keuken

Elly Teeuwen.

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
01:08347-81378 tel:05752-3008;
I'S MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

BADKAMER VERBOUWEN ?

Café Uenk

3 Biljard*

Toon en Yvonne Nieuwstad 13
7251 AD
Vorden
Tel. 05752-1363

WOENSDAG GESLOTEN

Onze twee laatste

KLAVERJAS-
AVONDEN

van deze competitie

zijn op 24 april en 22 mei; aanvang

20.00 uur.

Geeft U zich a.u.b. op tijd op. Tot z/enj bij Toon en Wonne.

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

EENMALIGE
(KLEIN)

MEUBELVERKOOP

Meubelimporteur
M.P.B. Holland

B.V.
verkoopt haar

SHOWROOM- en
BEURSMONSTERS

Materiaal: hout, rotan,
messing, metaal

Zaterdag 8 april van
09.00-17.00 uur

Enkweg 15a, Vorden

•
| Indoor
Beauty Salon

Vorden\ __^ _^

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

TOX 15 APRIL

2,0% KORTING

Overweg 16
725» JS Vorden

telefoon 05752 - 3433

c

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

PALMPASEN-AANBIEDING

BANANENSOEZEN
met royale vulling

DIT WEEKEND:

voor maar 1 jOw

ROOMBOTER-
KRAKELINGEN

6 ^3 'OÎ
voor OjbvJ

'N PITTIGE VARIATIE

GRIEKSE BROODJES
lekker gekruid

NU 1 jOO per stuk

Zie ook onze vlaaiaanbieding
elders in dit blad.

zie ook onze dagaanbiedingen

PfliUliiM
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiter

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

\
i

THEO TERWEL l
• AUTOSCHADESPECIALIST B

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

IEDERE ZATERDA.GAVOND

SAUNA
een paar uur vakantie

Woensdagavond alleen -voor dames

fndoor sport vorden

v0ft

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

<*£ w'sfcU»
^V** De Week van de Winkel. ^

Wij zetten onze medewerkers in het zonnetje.
Daarom ook ZONNIGE AANBIEDINGEN.

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 6,7 en 8 april

Week van
de Winkel

Magere
RUNDERLAPPEN

8,75500 g ram

Tip voor de boterham:

Gebraden FRICANDEAU
100 gram l • w O

Dit weekend:
Zo'n prachtige voorjaarsmok

gevuld met 300 gram

RUNDVLEESSALADE
voor maar 4,95

SPECIAL

LENTE-
BOLLETJES
(puur rundvlees)

VLEESWAREN-
SPECIAL:

100 g ram 2,25

MUNSTERSPEK
(spek gevuld met

ham en kaas)

100 gram 1,85

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

ZONNEKONINKJES
Hollandse aardbeien

per doosje 2,50

VOORJAARS
RAUWKOST

250 gram 2,50

MAANDAG
W APRIL:

PANKLARE
Raapstelen

500 gram 1 5/0

DINSDAG
11 APRIL:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram £ OU

WOENSDAG
12 APRIL:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 *J ö

dé
echte.

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

Proef al vast het

PAASSLOFJE

NU 4,95
GRANARYBROOD

met voor gekiemde, gepleite,
geroosterde korrels

2,50
Extra lekkeren extra voordelig!

NU

KANEEL-
KRAKELINGEN
lekker met kaneel en suiker

5 VOOR 4 j UU

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



*" l

Modeshow
Woensdag 12 april
krijgt u .

het voorjaar en

de zomer gepresenteerd!

Tijdens een modeshow

krijgt U een flitsende,

van top-tot-teen-

presentatie van de mode

van komend seizoen.

U wordt door

onderstaande zaken

uitgenodigd in zaal

Langeler.

Aanvang 19.30 uur,

toegang gratis.

Ruurloseweg 1 -7255 DE Hengelo (Gld.
Tel. 05753-1232

ROOZEGAARDE

Spalstraat 1 3 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1 996

Jeugdmode
Raadhuisstraat 23 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-3279

Past. Thuisstraat 8 - Keyenborg
Tel. 05753-1669

JUWELIER-OPTICIEN
Spalstraat 15 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1374

Dames- en Hcrcnkapsalon

Gerard Lurvink

Ruurloseweg 16 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1264

Kerkstraat 5 - Hengelo (Gld.
Tel. 05753-4165

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95

VIOLEN

KIST 10,—

2BEGONIA'S 10,-
6 VASTE PLANTEN

VOOR DE TUIN

10,— 7de gratis

10 POTEN 10,-

BORRELHAPJES
4,25

LEVER 4,75

PER KILO

PER KILO

Poelier HOFFMAN

Asya. Ja, Natuurlijk.
Broodje Shoarma
(gegrild shoarmavlees met broodje)

Schotels

5.00

12.50
(gegrild shoarmavlees, salade, gebakken aardappelschijven + saus)

(alleen op donderdag 6 april)

Ook om mee te nemen. Pizza
Shoarma

U belt,
wij maken het
klaar voor U.

ZUTPHENSEWEG l - VORDEN - TEL. (05752) 4222

Kwekerij De Heesterhof
Het is lente...
DE HEESTERHOF heeft een groot assortiment boomkwekerijprodukten
voor uw Tuin, Terras en Balkon, o.a.:

haagconiferen
sierheesters

* haagbeuken
* sierbomen

* buxus
* vaste planten

VERKOOP: Elke zaterdag van 9.00-17.00 uur (of na telefonische afspraak)
en in april en mei elke vrijdag van 13.00-17.00 uur. Vanaf de KWEKERIJ nabij
Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.).

Gerrit en Ada Lubbers, tel.: 05753-2892

"' Het adres voor al uw boomkwekerijprodukten "*

Uw meubels
versleten ? O
Wij stofferen snel en voordelig.

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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

BEZORGER(STER)
gevraagd

Buitengebied Warnsveld-
Vorden-Leesten-Gr. Graffel

Verdienste ca. fl. 100,- per
vier weken. Bezorging

tijdschriften Media
Expresse op vrijdagmiddag

en/of zaterdagmorgen.

Inl. G. Kremer,
tel. 05735-2532,

Postbus 49, 7260 AA
Ruurlo.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Dat wordt een "Vrolijk Pasen" bij

DemiJSyou
Bij aankoop uit onze modevoorjaarscollectie

een panty t.w.v. 6,95 gratis
(geldig t/m 15 april).

Zutphenseweg 8 - VORDEN - Telefoon 3785

Exclusief, kwaliteit, service.

DIT ZEGT NIETS OVER
CULTURELE INTERESSE

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

l.v.m. Pasen

1E PAASDAG:

PAASBUFFET
AANVANG 16.00 UUR

32,50 pp

PAASMENU
42,50 pp

Gaarne
reserveren

GEVRAAGD

VAKANTIEHULP
enthousiaste jongen en/of meisje
die ons tijdens dit seizoen in de weekenden en
vakantieperiodes wil helpen op de camping.

Aanmeldingen en/of info:

Camping 'de Reehorst'
Vorden-Tel.05752-1582

THEATER OF MUSEUM? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE

ZATERDAG 15 APRIL

een feestelijke en gezellige

DANSAVOND
m. m. v. dansorkest

„SATURNUS"
AANVANG 20.30 uur ENTREE f l O ,- p.p.

incl. l e consumptie en
een uitgebreid bittergarnituur

Reserveren voor groepen is ook mogelijk.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752- 1 770
Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek. J

NIEUW N I E U W

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

EN

CROQUANTERIE "DE VLAAI"

EEN SMAKELIJK PAAR - DAT PROEFT U.

M.i.v. vrijdag 7 april 1995.

Een smakelijk assortiment

Limburgse Vlaaien 30 cm

VRIJDAG EN

ZATERDAGAANBIEDING

CAPPUCCINOVLAAI
van 20,- voor 16,50

N l E U W N I E UW

sOok

Albert Heijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:

Braadworst
kilo van 10,98 voor

Aardbeien
bakje 500 gram van 2,99 voor

AH Vruchtenconserven
ananas - fruitcocktail - peren
820 gram van 2,79 voor

6,98
1,99

1,99
o Peijn Ontbijtkoek div. soorten

l 9Q400 gram van 2,69 voor l j f f

Delicata Chocolade-eitjes
500 gram van 7,98 voor

AH Keukenrol Paasdécor
2 stuks van 2,39 voor

5,98

1,79
OlaViennetto Q QQ
div. smaken 0.6 Itr. van 4,69 voor O f f f

AH Advocaat
0.5 Itr. van 6,65 voor 5,49
Karvan Cevitam A Z Q
0.75 Itr. div. smaken van 5,49 voor " j w f

AH Goudse

Licht Belegen 48+
kilo van 13,50 voor 9,90

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
met riant parkeren,
alle dagen in de aanbieding.



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

Donderdag 6 april 1995
57e jaargang no. 2

WölitiéVdrid-
Vorden

Commissaris Jan Terlouw tijdens herdenking in Vorden:

Op de kruising Wilmerinkweg en Al-
menseweg kwam een 86-jarige vrouw
uit Zutphen afgelopen zondag in bot-
sing met een motorrijdster. Toen de
bejaarde vrouw met haar invalide-
wagentje de Almenscweg probeerde
over te steken, werd ze aangereden
door een 38-jarige motorrijdster die
vanuit de richting Almcn kwam. Bei-
de voertuigen liepen materiële schade
op. De twee vrouwen kwamen met de
schrik vrij.
Diezelfde dag reed een 32-jarige
automobilist - ook op de Almenseweg
-tegen een boom nadat hij met de
rechterwielen van de wagen in de
berm was geraakt. De auto werd
zwaar beschadigd. De bestuurder, af-
komstig uit apeldoorn, klaagde over
pijn in de borst en bracht daarom een
bezoek aan een Vordense huisarts.

Wethouder Aartsen
start milieu-actie
vanGamogenNuon
Onder het motto 'Doe mee voor het
milieu door minder energieverbruik'
starten Gamog en Nuon in Vorden een
gezamenlijke actie. Wethouder Aart-
sen zal vrijdagochtend op het markt-
plein het startsein van de actie ver-
richten door een bezoek te brengen
aan de informatiewagen van de beide
nutsbedrijven.

Tentoonstelling
De bevrijdingstentoonstelling van de
Oudheidkundige Vereniging Vorden
in de galerie van de bibliotheek is nog
tot en met zaterdagochtend 8 april te
bezichtingen. Aan de hand van zo'n
80 oude foto's, vele illegale bladen,
kranten en voorwerpen geeft de expo-
sitie een goed overzicht van het reilen
en zeilen van de Vordense samenle-
ving tijdens de bezettingsjaren en de
bevrijding. Zo zijn er vlaggetjes te
zien die in 1945 in Linde gebruikt zijn
toen de Canadese tanks de gemeente
Vorden binnen reden. Ook staat er in
de galerie van de bibliotheek een oude
- nog werkende - Duitse veldtelefoon.
'Al het materiaal datje hier ziet, is af-
komstig van inwoners van Vorden',
zegt mevrouw J. Vreeman-Dekker,
coördinator van de expositie. Ze wijst
vervolgens naar een oude radio waar-
mee in de oorlog de uitzendingen van
Radio Oranje werden gevolgd. 'Die
radio is afkomstig van de oude con-
ciërge van het Nutsgcbouw', zegt ze
trots. Tijdens de tentoonstelling is er
ook een doorlopende videofilm te
zien met beelden van de mobilisatie,
oude bioscoopjournaals en filmbee-
len van het verzet.

'Herdenken in dienst stellen van de toekomst'
'Het herdenken moeten wij in
dienst stellen van de toekomst. En
ons vooral de vraag stellen wat
doen we met onze verworven vrij-
heid opdat wij een betere wereld
krijgen', zo sprak de Commissaris
van de provincie Gelderland Jan
Terlouw zaterdagmiddag in een
volle zaal van het Dorpscentrum
tijdens de herdenking van de be-
vrijding van Vorden.

'Herdenken is vooral goed als je weet
wat je herdenkt. Dus niet dat alle
Duitsers slecht waren en wij Neder-
landers goed. Zo ligt het beslist niet.
Ook moet 50 jaar vrijheid betekenen
50 jaar gelijkheid en broederschap',
aldus Jan Terlouw. 'Dus ook broeder-
schap voelen naar de vreemdelingen
die onze poorten binnenkomen. Maar
dat ligt heel wat moeilijker'. De com-
missaris zei een warm gevoel te heb-
ben voor de Engelsen, de Canadezen
en de Amerikanen. 'Ze hebben zich in
dienst gesteld van het bevrijden van
een groot kwaad. In het Verenigd Ko-
ninkrijk staat bijna geen huis of er
hangt wel een foto van een jongeman
die in de oorlog is omgekomen. Ik ben
dankbaar dat men zich destijds rich-
ting ons heeft willen richten'.

Plechtigheid
De herdenkingsplechtigheid in Vor-
den begon zaterdagmiddag met een
dienst in de Dorpskerk waaraan ook
het Vordens Mannenkoor en 'Concor-
dia' hun medewerking verleenden.
Aansluitend legde Commissaris Jan
Terlouw een krans bij het vrijheids-
beeld op het Vcrzetsplein. Hij werd
vergezeld door burgemeester E.J.C.
Kamerling die namens de gemeente
Vorden een krans legde. Toch wel een
indrukwekkend gebeuren daar bij het
Verzctsbecld. Terwijl 'Concordia'
voorde muzikale begeleiding zorgde,
zong het Vordens Mannenkoor 'U zij
de Glorie' waarna het koor het 'We
shall overcome' zong. Trompetsigna-
len en twee minuten stilte gingen aan
de kranslcgging vooraf. Nadat de Ca-
nadese, de Nederlandse en de Vorden-
se vlag was gehesen werd de herden-
king afgesloten met het zingen van
het Wilhelmus.
Na afloop van de kranslegging ging
burgemeester Kamerling in het
Dorpscentrum in op de herdenking en
de bevrijding van Vorden op l april
1945. 'Bij het verzctsmonument her-
dachten wij de gevallenen in de oor-
log en tijdens de bevrijding. Met zijn
allen zeggen we 'nooit meer oorlog'.
Een van 4e bouwstenen daarvoor is
het thema van deze herdenking dat is

verdraagzaamheid', waarbij Kamer-
ling een passage uit het werk van wij-
len Nico Scheepmaker getiteld 'Ver-
draagzaamheid' citeerde. Vervolgens
bracht burgemeester Kamerling de
commissaris dank voor zijn komst
alsmede de organisatoren van deze
dag: de Oranjevcreniging, het comité
4-5 Mei en de Raad van Kerken.

Alvorens het 30 Plus zangkoor en de
voorzitter J. Norde van de Oranje-
vereniging het middagprogramma af-

sloot, gaf drs. A.J.A. Hartelman een
impressie van de bevrijding van Vor-
den zoals hij dat als jongen van 9 jaar
had ervaren. 'Herdenken is een beetje
een spiegel voorhouden. Honger heb-
ben wij in de Achterhoek nooit ge-
kend. De Achterhoek stond in de oor-
log voor de westerlingen bekend als
het land van Kana. Een dorp in Gali-
lea waar Jezus de eerste wonderteke-
nen verrichtte'.
Vliegtuigen die overvlogen waren
destijds in de ogen van het kind Har-

telman 'auto's die boven door de
lucht vlogen'. Bart Hartelman wist
zich uit die tijd ook nog goed te herin-
neren dat mooi weer, gevaarlijk weer
betekende. 'Het is helder, we moeten
weer in de kelder', zo sprak men toen.
Wij woonden in de buurt van de
spoorbaan. De vliegtuigen vlogen
laag over om hun bombardementen
uit te voeren. Ik heb toen voor mijzelf
besloten om later nooit in de buurt van
een spoorbaan te gaan wonen' aldus
Hartelman.

Veel belangstelling voor revue 'Kom us an'

Vordense talenten schitteren in revue

Enkele toneelspelers van de revue 'Kom us an'. Van links naar rechts: Wilma Rossel, Harry Flamma, Berend Koning,
Adriaan Eskcs en henkBrockgaarden.

Als Wilma Rossel met haar fiets de
zaal van het Dorpscentrum binnen
rijdt, is het ijs gelijk gebroken in de
revue 'Kom us an', die afgelopen
zaterdagavond in première ging.
'Wat een drukte in Vorden. Wat
doen jullie hier toch allemaal', ka-
kelt ze boven de hoofden uit. Als ze
bij het podium aankomt, kijkt ze
vragend rond. 'Wie wil me even de
fiets op het podium zetten?', zegt
ze. Zonder te wachten op een ant-
woord, wijst ze de echtgenoot van
wethouder Aartsen aan als vrijwil-
liger. De toon is gelijk gezet.

Een goed begin is het halve werk. Zo
zullen Wilma Rossel, Henk Broek-
gaarden en Dick Rcgclink wel ge-
dacht hebben. Het drietal is verant-
woordelijk voor de algehele leiding
van de revue 'Kom us an'. Een revue
waar maar liefst zestig mensen aan
meedoen. Het toneelgedeelte van het
Deldens Toneel speelt zich af in Vor-
den. Twee boerenfamilies spelen een
centrale rol in de revue. Het zijn de fa-
milies Groot Jcbbink en Luesink.
Wanneer er in Vorden een promotor
van de landelijke VVV arriveert, wor-
den er allerlei zaken georganiseerd ter
bevordering van het toerimse in Vor-
den. Vooral als de inwoners van Vor-
den door hebben dat er geld te verdie-
nen valt, zijn ze er als de kippen bij.
Zo begint de familie Groot Jebbink
onder de naam 'Broen van alle kan-
ten' een zonnestudio en start de fami-
lie Luesink een camping.
Aangezien beide families niet echt
goed met elkaar kunnen opschieten,
leidt dit tot vele humoristische scènes

en dialogen. Met name Jo Groot Jcb-
bink, gespeeld door Wilma Rossel
weet met haar messcherpe opmerkin-
gen de familie Luesink vaak af te troe-
ven. Overigens een schitterende rol
van Wilma Rossel die ook bij een pro-
fessioneel toneelgezelschap niet zou
misstaan. Datzelfde geldt voor Harry
Flamma die de rol van zwerver Toon
speelde.
Eigenlijk is het gevaarlijk om in een
verslag van 'Kom us an' namen te na-
men van deelnemers die schitteren op
de bühne. Want over het algemeen
was de revue van zeer hoog niveau en
mag Vorden trots zijn op zoveel ta-
lent. Dat geldt ook voor het muzikale
gedeelte van de revue. Begeleid door
een aantal leden van de Vordense
band 'Almost Sober' brachten zes le-
den van zangkoor Backcorner als in-
termezzo verschillende liederen ten
gehore. Ondanks het feit dat de helft
van het oorspronkelijke aan zangeres-
sen dat mee zou doen ziek was gewor-
den, was er een luid applaus voor de
dames van Backcorner. Al moet wel
gezegd worden dat sommige liedjes
niet helemaal overtuigend overkwa-
men. Laten we maar hopen dat de an-
dere 5 dames aankomend weekend
weer zijn opgeknapt. Ook de cabaret-
groep Hoc? Zo! was zaterdagavond
van de partij. Op cabareske wijze
droegen zij hun steentje bij aan 'Kom
us an'. Een balletgroep zorgde ervoor
dat de revue helemaal afwas.
Hoe de revue afloopt, dat kunt u vrij-
dag- of zaterdagavond zelf gaan be-
kijken. Want aankomend weekend
zijn er nog twee extra voorstellingen.
Kom us an, zullen we maar zeggen.

Boeiende lezing van
Karel Overijssel
in zaal bibliotheek
De datum van 29 maart was goed ge-
kozen: aan het eind van de Boeken-
week met als thema 'de vijftigste
Mei'. En bijna de avond voor de dag
dat precies vijftig jaar geleden de eer-
ste Canadese tanks door de Dorps-
straat van Vorden reden als inleiding
op de bevrijding. Op deze avond ver-
telde plaatsgenoot Henk Groot Enze-
rinck in de bibliotheek zijn boeiende
verhaal over de jaren van oorlog en
bevrijding. Het was een van de vele
inleidingen die deze nu bijna 80-jari-
ge plaatsgenooot in deze periode in
het hele land gaat houden.
Een gelukkig combinatie dus, die
goed was voor een redelijke opkomst.
Van te voren werden met veel zorg
door de inleider materialen op een ta-
fel uitgestald. Oude kranten, een per-
soonsbewijs en een paar foto's. Mate-
riaal dat meer dan vijftig jaar oud is en
te maken heeft met het werk van Ka-
rel Overijssel in de oorlog. Dit was de
schuilnaam van de heer Groot Enze-
rinck die verantwoordelijk was voor
de distributie van de verzetskrant
Trouw in de provincie Overijssel.
Vanuit Zwolle werd met behulp van
koeriersters de provincie bevoorraad.
In bijna elke plaats was een centraal
distributiepunt waar de pakken krant-
jes vaak per fiets werden bezorgd. Op
slecht papier gedrukte blaadjes die in
deze jaren echter werden gespeld en
die velen door de oorlog hebben ge-
holpen.
Karel Overijssel koos voor het ver-
zetswerk naar aanleiding van een in-
leiding van Dominee Slomp (Frits de
Zwerver) voor de Gereformeerde
jeugd in Vorden. Eerst werkte hij voor
de Landelijke Organisatie Onderdui-
kers. Later kwam hij in de Trouw-
groep terecht. Karel Overijssel heeft
veel momenten van spanning en ge-
vaar gekend en hij vertelt er in alle
eenvoud over. Aan het eind van de
oorlog wordt hij gevangen genomen
en met vele anderen op transport ge-
steld naar een concentratiekamp in
Duitsland. Omdat er geen treinen
meer rijden vindt het vervoer per boot
plaats. Als ook die niet verder kan,
wordt het transport ondergebracht in
een school, waaruit hij weet te onts-
nappen.
Na de oorlog besteedt Henk Groot
Enzerinck veel aandacht aan de fami-
lies van vrienden uit het verzet die
zijn omgebracht. En nu, sinds na die
bewogen jaren een halve eeuw is ver-
streken, vindt hij dat het verhaal van
deze strijd verder verteld moet wor-
den, vooral ook aan de jongeren.

Bejaardenkring
Vorige week donderdag vertrok de
Bejaardenkring Vorden met een een
bus voor een tochtje richting Holten,
waar koffie en gebak klaar stond. Ver-
der werd deze middag doorgebracht
met verschillende spelletjes zoals
paarderacen en sjoelen. Na een prima
koffietafel werd de terugreis aanvaard
en arriveerde het gezelschap om ze-
ven uur in Vorden. Een geslaagde
middag.

Overdracht van
brandweerauto op
maandag 10 april
Eind vorig jaar heeft de Vordense
Vrijwillige brandweer er een derde
voertuig bijgekregen. Om precies te
zijn een manschappenwagen van het
merk Ford. De Vordense brandweer
had tot dusver twee wagens te weten
een tankwagen en een hulpverle-
ningswagen. Maandag 10 april zal de
leverancier de nieuwe wagen officieel
in handen stellen aan burgemeester
E.J.C. Kamerling in zijn funktie als
hoofd van de brandweer. Vervolgens
zal de burgervader de auto overdra-
gen aan de Vordense Vrijwillige
brandweer.
Bij dit officieel gebeuren zullen ook
de raadsleden van de gemeente Vor-
den aanwezig zijn, zodat ze met eigen
ogen kunnen aanschouwen hoe het
destijds door hen gcvoteerde geld be-
steed is. Direkt na de overdracht
wordt gelegenheid gegeven om de
nieuwe aanwinst van de brandweer te
bekijken. Er zal daarbij tevens uitleg
over het voertuig worden gegeven.
De overdracht vindt plaats bij de
brandweer kazerne.



UITNODIGING
themabijeenkomst

GIBO Successie Besparing Analyse
In de adviespraktijk van de GIBO Groep blijkt dat grote
bedragen aan successierechten kunnen worden
bespaard.
Dan is wel goede informatie nodig en moeten tijdig
maatregelen worden getroffen.

Wij hebben dan ook gemeend voor belangstellenden
in ons werkgebied aan dit onderwerp een thema-avond
te moeten wijden.

Déze avond zal plaatsvinden op

maandag 10 april 1995
in Herberg Erve Kots

Eimersweg 4
Lievelde

19.45 uur Ontvangst

20.00 uur Welkomstwoord
door A.A.M. Stortelder AA, regiodirecteur GIBO Groep

20.15 uur Overheveling van vermogen naar kinderen
door mr M.R.V. Jansen
van de GIBO Adviesgroep Juridische Zaken

20.40 uur Pauze

20.50 uur De GIBO Successie Besparing Analyse
of: op welke wijze kunnen successierechten worden
bespaard?
door mr H.J.L Paantjens,
hoofd GIBO Adviesgroep Juridische Zaken

21.35 uur Forumdiscussie
onder leiding van de heer A.A.M. Stortelder

22.00 uur Deelnemers kunnen persoonlijk van gedachten wisselen
met de adviseurs van de GIBO Groep

U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Wel stellen wij het op prijs als u ons telefonisch laat weten met
hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

Regiokantoor Zevenaar, Voltastraat 35, Tel. 08360 - 2 54 00

GRANDIOZE VOORJAARSSHOW
OP VRIJDAG 7, ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 APRIL

Accountants en Adviseurs

BUXUS-SHOW

WATERTESTDAGEN

GRONDTESTDAGEN

VIJ VERS H OW

* gratis kopje koffie
* tijdens onze show vele aanbiedingen en

bij besteding van f 100,-

een waardebon van f 10,- cadeau,

Openingstijden:
vrijdag 9.00-20.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur zondag 10.00-17.00 uur
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Hoogpooltapijt
"Marter" groen
400 breed op jute ru

Voorjaarsprijs
van 119,- nu voor

Gratis gelegd! j

Bonaparte tapijt
In diverse kleuren 400 breed.

Voorjaarsprijs
van 239,- nu
Gratis gelegd!

Vinyl "Colour" in diverse
kleuren
200 breed van 65,- nu 59,
400 breed van 130,- nu 118,

Vinyl "Step" in diverse
kleuren
200 breed van 54,95 nu 45,
400 breed van 109,90 nu 90,

"Egger" vitrage
2 dessins
Nu voor

150 hoog 2^,- 19,95

180 hoog £1-26,9$
220 hoog y&,- 3 l ,95

300 hoog 5*,- 36,95

wZware gordijnstof
140 breed in diverse

Sahara dessins,
van 39,95 voor

Vond.
Zutphenseweg 24

Tel. 05752-1514

HELMINK
meubelen J.W. Hagemanstraat 3

Tel. O5454-7419O ,.

NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE?

OLDENHAVE ZORGT
VOOR BETROUWBAAR

INSTALLATIEWERK!
Installatiebedrijf Oldenhave is een full-service installatie-
bedrijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van

kennis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle
technische veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-

date te blijven. We beschikken over een team goed opgeleide
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatiewerk.
Bel gerust voor een vrijblijvend advies of offerte.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar, tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754-1755

EIBERGEN1ZUTPHEN1ULFT

"weggeefakfle" b t/ in ftorculo

10% KORTING
op het bij te betalen bedrag, als
u nu een occasion koopt!
Door het enorme verkoopsucces van de Hyundai
modellen, staan een aantal jonge occasions te
wachten op een nieuwe eigenaar. Stuk voor stuk
auto's die in perfecte conditie verkeren en garant staan voor jarenlang zorgeloos rijplezier.

Profiteer nu, want dit kan uw voordeel zijn. Het prijsvoordeel kan namelijk oplopen
tot enkele duizenden guldens per auto.

BONTE AVOND
Vordense Lokale Omroep

op 8-4-1995

met: Anita Lespoir
John en Graads
Jacques Herb
Peggy en Richard
The Players

Bij de Herberg in Vorden.
Aanvang 20.00 uur
Kaarten f 15,- voorverkoop,
aan zaal f 17,50

Telefoon: 05752-6713
V.L.0.107.4-Kabel 87.5

<8>HYUNDAI BRAAM
Ruurloseweg 45, Borculo, tel. 05457-71480
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DEMONSTRATIE!!
DE BOEKHANDEL

THEMA'S:

DINSDAG 11 APRIL
AANVANG 9.45-11.30 UUR
O.L.V. ANJA SCHOT

EMBOSSING
ZANDSCHILDEREN
PONS-PLEZIER

D.m.v. deze technieken zelf uw eigen
persoonlijke wenskaart maken.
Graag tot ziens op dinsdag 11 april. Koffie met
een koekje staat voor U klaar!

Met hobbygroeten
Boekhandel Hoytink
Borculoseweg 17
Ruurlo (Tel. 05735-1263)



ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor da week van: maandag
27 mrt. t/m zondag 2 april 1995.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van:

20 m3

25 m3

30 m3

35 m3

40 m3

45 m3

50 m3

54 m3

59 m3

64 m3

69 m3

74 m3

82 m3

89 m3

97 m3

104 m3

111 m3

124 m3

136 m3

149 m3

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
30-10-'94
van:

480 m3

599 m3

719 m3

838 m3

961 m3

1080 m3

1200 m3

1319 m3

1439 m3

1558 m3

1681 m3

1799 m3

1977 m3

2160 m3

2339 m3

2520 m3

2699 m3

2999 m3

3298 m3

3597 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAMQG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

Naast horizontale Jaloezieën -van breed tot ultrasmal - zijn er nog 6 typen raam-

bëkléding met het 'Luxaflex' Merk. Van funktioneel tot uiterst modieus.

In 1001 tinten en dessins. U zoekt de allermooiste raambekleding? Kom dan

eens langs bij de 'Luxaflex' Dealer.

KIES UIT 1001 TINTEN
EN DESSINS

Uw 'Luxaflex' Produkten-specialist:

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Gjpenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694
©Gedeponeerd handclsmeilc Een Munter Dougl.is® Pi odukt.

25 JAAR
JEUGDSOOS
FLOPHOUSE

en dus het hele jaar evenementen

zondagmiddag 9 april:

JAN OTTINK BAND
mooi plat is neet lellik
Kaarten vanaf heden in de voorverkoop verkrijgbaar bij jeugdsoos
Flophouse Toldijk, café "De Engel" Steenderen, café "De Herberg"
Vorden.

en natuurlijk: elke vrijdag volop soos

met jouw muziek in jouw eigen sfeer

LET OP DE
DIENSTREGELING

VAN DE
SOOSTAKSIEÜ!

mode voor
het héle gezin

Zaterdag 8 april a.s.

MODE-FLITSEN
van 10.00-16.00 uur

Mannequins en dressman zijn de hele dag aanwezig om
beeld te geven van MODE-VOORJAAR 1995.

modecentrum

Tennissen
In flitsen trekken de beste modelleMan U voorbij.

Zo doe je nog eens een idee-tje op.

U bent van harte welkom.

ruurlo
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

Eïïmtcfashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Denim berflbda c . r . ,
met opgestikte zakken Sportief ruitoverhcmd

100% katoen
Tuunteprijs ƒ 29,95 .A

25?<>

oo

Stichting CCK Kranenburg houdt:

PAASVUUR
op zondag 16 april

in de Kranenburg (gem. Vorden)

AANVANG: 19.30 UUR

m.m.v. Kas Bendjen en de Flamingo's

ENTREE: F 10-

Denim jack
voor hem of haar
Tuunteprijs ƒ 69,95

Tonny Jurtiërfs
AUTOSCHADE
\STELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Streep
T-shirts

100% katoen
:Éy. kleuren
Tuimteprijs

ƒ19,95

Spijkerbroel
Tuunteprijs ƒ 39,95

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden Aanbiedingen geldig van woensdag t/m za te rdag

LUE NOTE: ROMANTISCH ZITTEN OP MAAT

Blue Note Zitmeubelen.
Een kwaliteitsprogramma
voor een scherpe prijs.
Ieder model kan geheel
naar uw persoonlijke
smaak worden uitgevoerd.
Want we bieden een
ruime keus in bekleding
en sierlijke houten details.

21/2 zitsmodel Gershwin 1160.- 21/2 zitsmodel Ellington 1330.- 21/2 zitsmodel Parker 127O.- 21/2 zitsmodel Armstrong1370.-
combinatie 2- + 21/2-zitsbank 2195.- combinatie 2- + 21/2-zitsbank 2495.- combinatie 2- + 21/2-zitsbank 2395.- combinatie 2- + 21/2-zitsbank 2595.-
Bijpassende fauteuil en 3-zitsbank leverbaar. Bijpassende fauteuil en 3-zitsbank leverbaar. Bijpassende fauteuil en 3-zitsbank leverbaar. Bijpassende fauteuil en 3-zitsbank leverbaar.

L U B B E R S WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1286

M A A K T K I E Z E N C E A A A K K E L J K

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

• NOG VOORRADIG:
restanten gaas en

gereedschap

• RUIME KEUZE IN:
tafelcassettes

o.a. Gero en Sola
LOSSE ARTIKELEN:

lepels, vorken, messen
enz.

• ZOMER IN HET LAND:
tuinstoelen, tafels,

parasols, kussens en
ligbedden enz.

• NIEUWE EN GEBRUIKTE
gas- en olie en kolen,

haarden en kachels, inruil
mogelijk.

Tevens gevelkachels.

Fa. JANSEN

Bleekstraat 1
7255 XZ HENGELO (G)

Tel. 05753-1360



r SPORT-
NIEUWS

V o e t b a l

Voorst-Vorden
Vorden moest afgelopen zondag aan-
treden tegen koploper Voorst, welke
bekend staat als een counterploeg. In
de achtste minuut was het al raak. Een
pass van Vorden werd door Voorst on-
derschept, de snelle Marco Gerritsen
werd op links aangespeeld en kon on-
gehinderd op doelman Marinho Bes-
selink afstevenen 1-0. Vorden zocht
met lange ballen de voorhoedespitsen
doch door de harde wind in de rug ver-
dween het gros over de achterlijn. De
tweede counter van Voorst was op-
nieuw succesvol. Nu was het de snelle
Jan Korenblik die Erwin Hengeveld,
Rob Enzerink en Marinho Besselink
het nakijken gaf 2-0. Vorden had even
later geluk dat dat een glaszuiver doel-
punt van Voorst door de scheidsrech-
ter werd afgekeurd.
Na de theepauze moest Vorden tegen
windkracht 6 optornen, wat hen veel
beter afging. Door goede combinaties
werd de achterhoede van Voorst ontre-
geld. Eerst was het Peter Hoevers die
uit een vrije trap van Bennie Wentink
de bal achter doelman Willy Boskamp
knikte 2-1, waarna handenbinder Ro-
nald Visser met een mooie actie Vor-
den in de 72e minuut op gelijke hoogte
bracht 2-2. Peter Jansen bracht voor de
hardwerkende en moegestreden Ste-
fan Fleming en Erwin Hengeveld resp.
Oscar Olthuis en Huberto Eijkelkamp
in het veld. Voorst kwam het laatste
kwartier gevaarlijk opzetten zodat Vor-
den aanvallend een steekje moest la-
ten vallen door met man en macht te
verdedigen. Zoals het bij Vorden in de
eerste helft ging, overkwam het Voorst
in de tweede helft, namelijk de ballen
gingen door de harde wind naast of
over. De uitslag gaf een goede verhou-
ding weer 2-2.

Zondag gaat Vorden naar hekkesluiter
Diepenveen welke de laatste weken
ook de nodige punten bij elkaar sprok-
kelde. Het wordt onderin nog span-
nend maar Vorden zal er alles aan doen
om de punten mee terug te nemen.

Programma
Voorst El-Vorden El, Vorden E2-WÜ-
helmina SSS E5, Vorden Fl-Sp. Brum-
men F2, Vorden F2-AZC F3, Vorden
Al-Vosseveld Al, Baakse Boys Bl-
Vorden BI, Vorden Cl-Lochem C2.

Diepenveen 1-Vorden l,Etten 2-Vor-
den 2, Vorden 3-Angerlo Vooruit 3,
Grol 6-Vorden 4, Vorden 5-Steende-
ren 4, Reunie 6-Vorden 6, Vorden
7-Lochem 8.

W i e l r e n n e n ] V o l l e y b a l

RTV

sv Socii
Uitslagen: Socii F-Hercules F0-2, So-
cii E-Wilhelmina SSS E 3-7, Socii
D-AZC D 0-3.
Socii 1-Wezepe l 1-1, Socii 3-Sp.
Doesburg 5 1-3, Zutphania 4-Socii 4
9-4,Socii5-SHE5 3-1,Socii 6-DEO6
4-2.
Programma: Dierense Boys F-Socii F,
Gazelle Nieuwland E-Socii E, Warns-
veldse Boys D-Socii D, Socii B-Let-
tele B, Socii E-De Hoven E.
Steenderen 1-Socii l,Lochem4-Socii
2, Socii 3-Keijenburgse Boys 5, Socii
4-Voorst 7, Baakse Boys 4-Socii 5, So-
cii 6-Ruurlo 9, De Hoven 3-Socii 4.

Ratti - De Hoven
Ratti l zondag begon sterk met veel
balbezit, maar er kwamen weinig uitge-
speelde kansen. De beste mogelijk-
heid was een vrije bal in de vijf meter,
maar werd niet benut. De Hoven
speelde op één lijn achterin en han-
teerde de buitenspelval goed tot de
25e minuut. De hele achterste linie
liep naar voren bij een lange pass van
Antoon Peters op Jan Kiefskamp die
de bal goed meenam en 1-0 aante-
kende. Vijf minuten later weer een
lange pass die tussen twee verdedigers
van De Hoven bij Arjan Berenpas be-
landde die goed doorliep en scoorde
2-0.
Na rust probeerde De Hoven nog te-
rug te komen, maar de meeste passes
waren te hard of niet nauwkeurig ge-
noeg. Een verdiende overwinning
voor Ratti die in Arjan Berenpas en Je-
roen Bleumink twee spelers met inzet
in de ploeg had.

Uitslag en programma
1-4: Gendringen A2-Ratti Al 3-1.
8-4: Ratti Al-Terborg Al.

Zondag jl. stond Jan Weevers aan de
start in Nieuw Cuyk voor een ATB-
wedstrijd. Na de start ontstond er op
een gegeven moment een kopgroep
van 12 man die in het verloop van de
wedstrijd werd uitgedund tot zes man.
Deze streden om de ereplaatsen
waarin Jan Weevers - die vorige week
ziek was geweest - toch een derde
plaats wist te bemachtigen achter win-
naar Gerben de Knegt en Auke Geurts.
In de clubcompetitie was er de Om-
loop van het Ronostrand in Een (ge-
meente Norg). Daar was het - mede
door de harde wind - een waar slag-
veld. Van de 120 gestarte renners kwa-
men er ongeveer 40 aan de finish. Van
de combinatie Stofwolk/RTV/
Twentse Ros eindigde Norbert Spik-
kert op een tiende plek en Arjan Rib-
bers op een 31e plaats. Zo werden er
voor het klassement toch weer punten
gescoord. Winnaar werd hier Sigvard
Kukk (Zwaluwen Doetinchem).

Zondag 9 april wordt de vijftiende
Ronde van Hengelo Gld. verreden.
Het parcours heeft als start en fmish-
plaats de Spalstraat. De nieuwelingen
beginnen om 13.00 uur met als deelne-
mer van RTV Jaldert Steenblik uit
Hengelo Gld.

Bij de amateurs A/B die om 15.30 uur
starten, staan 117 renners aan de start.
Het rennersveld bevat o.a. Erik Cent
(Goor), Rob Ziemerink (Oldenzaal),
Freddy Wolsink (Enschede) en Marcel
Scheffer (Velswijk). Van de RTV staan
o.a. aajade start Rudi Peters (Wich-
mondHlter Makkink, Martin Weijers
(beide uit Hengelo Gld.), AndréBarge-
man (Vorden), Wilco en Marcel Hel-
mink (Vorden), Edwin Maalderink
(Warnsyfild) en de gebroeders Ralf en
Lars VMZutphen).

BZR
Groep A: 1. dames van Burk/Hendriks
60.7%, 2. mevr./hr. Scholten 59.2%, 3.
dames Broertjes/Gilles 58.0%.
Groep B: 1. mevr. v.d. Vlugt/hr. Gille
68.0%, 2. dames van Asselt/Visser
61.3%, 3. mevr./hr. Schigt 59.4%.

Ook is erom 14.30 uureen stratenloop,
georganiseerd door AV ARGO uit
Doetinchem. De afstanden hiervan
zijn 1500, 4500 en 10.000 meter. In-
schrijvingen zijn tot één uur voor de
start mogelijk bij café De Egelantier in
de Spalstraat.
Hopenlijk werkt het weer mee en
wordt het een mooie sportzondag in
Hengelo Gld.

Dash/Sorbo
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd
tegen Reflex uit Kampen op het pro-
gramma. De dames van Dash/Sorbo
konden de eerste twee sets geen ant-
woord vinden op het snelle spel van
Reflex. De aanval van de Vordense da-
mes bleef steken op een goed sluitend
blok van Reflex. Beide sets gingen met
15-7 en 15-11 naar Reflex.
Dash/Sorbo vocht zich goed terug,
ook al werden ze daarin erg gedwars-
boomd door een slecht functioneren
tweede scheidsrechter. De opslag
scoorde weer, de pass lag goed en ook
de aanval scoorde goed. De derde en
vierde set gingen nu met 11-15 en 8-15
naar Dash/Sorbo.
De vijfde en beslissende set ging lang
gelijk op. Bij 7-8 voor Dash/Sorbo
werd er van helft gewisseld en liep
daarna uit naar 11-14. Reflex gaf zich
nog niet gewonnen en kwam bij tot 14-
14, 15-15 maar kon niet verhinderen
dat Dash/Sorbo met 15-17 de set en
de wedstrijd won.
Vorige week speelden de dames tegen
UW/Olhaco uit Hoogeveen welke die
week daarvoor al kampioen werd.
Dash/Sorbo had zich optimaal voor
deze wedstrijd opgeladen. De eerste
set had de Hoogeveense ploeg dan
ook geen antwoord op het snelle spel
van de Vordense dames. Het werd 15-
3 voor Dash/Sorbo. In de tweede set
ging het al wat moeilijker. Het blok van
UW/Olhaco sloot goed en ze scoor-
den heel wat punten met tactische bal-
len. Toch pakte Dash/Sorbo de draad
goed op maar kon niet verhinderen dat
de set met 12-15 naar de bezoeksters
ging. In de derde set v^en de rollen
omgedraaid en won D^P/Sorbo ver-
dient met 15-5. Het stond nu 2-1 in
sets voor de Vordense dames dus de
vierde set zou beslissend kunnen wor-
den. Onbewust sloop ej teveel span-
ning in de ploeg waar^» het teveel
fouten in de pass maaktWn de set ging
verloren met 1-15.
Nu zou de vijfde set beslissend zijn.
Beide teams gingen gelijk op tot 7-8.
Daarna nam UW/Olhaco een voor-
sprong tot 11 -14. Elly Nijenhuis kwam
op deze stan op serve en kon de set uit-
serveren tot 16-14. Hiermee werden
de dames uit Hoogeveen op de eerste
nederlaag getracteerd.
Zaterdag 8 april staat de altijd span-
nende streekderby tegen SVS op het
programma in sporthal 't Jebbink.

Maquette van Dorpskerk bijna klaar Heren winnen

'Wat een mooie kerk!' Dat was afgelopen zaterdag de opmerking van veel mensen die een kijkje kwamen nemen in de
Vordense bibliotheek waar de maquette van Dorskerk stond tentoongesteld. 'Wee hef dat emaakt', vroeg men zich af. 'De
heer Luchies?' Spontaan werd geld gedeponeerd in de gleuf van het dak voor de restauratie van de 'echte' Dorpskerk.
Want daar was het allemaal om begonnen. Ook lagen er intekenlijsten voor kaarsen, handoeken en borduurwerk dat in
het kader van de restauratie verkocht gaan worden. Verder vonden de bezoekers van de bibliotheek het model van de leien
- die over de toonbank zullen gaan - erg mooi. De heer Luchies van het Hoge is al weer druk doende om de maquette van
de kerk af te bouwen. Als de maqette helemaal klaar is, zal weekblad Contact hier opnieuw over berichten.

Afgelopen zaterdag kwam de dag die
voor heren l de punten moest bren-
gen. Na een goede reeks wedstrijden
tegen de topploegen was nu SVS (op
één na laatste) aan de beurt. De eerste
set werd goed begonnen maar het spel
zakte langzaam weg 9-15. De coach
gooide vervolgens het hele team om
zodat het spelniveau omhoog werd ge-
tild en de vechtlust terugkeerde. De
tweede set ging terecht naar Dash met
15-10 en ging in de derde set op de-
zelfde wijze door. Vooral Hans Leunk
blonk uit in zijn nieuwe rol als buite-
naanvaller. Mede hierdoor werd er ein-
delijk weer eens een punt binnenge-
haald door setwinst van 15-8.
De vierde set overtuigde Dash nog
meer en bleken de zware trainingen
van de laatste weken zijn vruchten af te
werpen. Er werd gelijk een voorsprong
van 7-0 genomen, maar toch verslapte
het spel even en wist SVS weer terug in
de wedstrijd te komen. Verder dan 12-
9 kwamen ze echter niet, waarna Dash
de volle winst binnen haalde door
deze laatste set met 15-10 te winnen.
Door deze winst keert de spanning on-
deraan de ranglijst weer terug en kan
waarschijnlijk met een promotie/
degradatiewedstrijd handhaving in de
promotieklasse worden afgedwongen.

Uitslagen
D4B Wilhelmina 5-Dash 6 0-3, Hl
Bruvoc l-Dash 23-1, H3A Devolco
8-Dash 3 1-2, D2A Devolco 6-Dash 3
0-3, MC2 Boemerang 1-Dash l 1-2,
JB2 Boemerang 1-Dash l 1-2, JC De-
volco 1-Dash l 2-l,HPDash 1-SVS2
3-1, DP Dash 2-SVS 2 2-3, D3A Dash
4-Wilhelmina 4 0-3, D4C Dash
7-DVO 7 0-3, MA Dash l-Devolco 2
3-0.

Programma
Donderdag 6 april: DP Voorwaarts
1-Dash 2, D3 A Voorwaarts 5-Dash 4.
Vrijdag 7 april: Hrecr. Dash 2-Vios 1.
Zaterdag 8 april: H P Voorwaarts
1-Dash l,D4C Heeten 6-Dash 7,D3e

div.B Dash/Sorbo-SVS l, D2A Dash
3-ABS l, D4A Dash 5-Terwolde l,
D4B Dash 6-Boemerang 4, Hl Dash
2-Wilp l, H3A Dash 3-SVS 5, MC2
Dash l-Boemerang l, JB2 Dash
l-Boemerang l, JC Dash l-ABS 1.

Jeugdteam Flash kampioen

Zaterdag 17maart is hetjeugdteam Flash l van de badmintonverenigingFlash-Vor
den kampioen geworden. Ze kwamen uit in de 2e klasse tot 18 jaar van district oost.
Wat een spannende finalewedstrijd had moeten worden, werd een eenvoudig partijtje.
Het team moest de laatste wedstrijd winnen van het eerste team van Spees Sjuttel uit
Terborg. Dit team kwam echter maar met één heer opdagen zodat niet alle onderdelen
gespeeld konden worden. Snel bleek al dat de leden van Flash in de wel gespeelde par
tijen sterker waren. De spelers van Flash l: Mirjam Rigterink, Marleen Wichers, Er
win Meijers en Ronald Meijers werden na het behaalde kampioenschap door het be-
stuur gehuldigd.

Expositie
Op 8,9 en 10 april houdt de Vordensc
kunstenares Riek Schagen in haar ate-
lier aan de Nieuwstad in Vorden een
expostic. Schagen - van origine actri-
ce - kwam met het schildersmilieu in
kontakt door haar huwelijk met de
kunsthistoricus Bert Wcstcrmann. De
schoonvader van Riek, de kunstschil-
der G.B.J. Westermann heeft aan haar
artistieke vorming een bepaalde rich-
ting gegeven. De door Westermann
vervaardigde ontwerpen voerde Riek
uit in de vorm van zogenaamde appli-
qucs. De expositie van Riek Schagen
bestaat uit schilderijen die zijn toege-
past met olieverf en daarnaast de
gouashes. Ooit schreef de kunstredac-

teur Roelof Hcys in ccn recensie
'Riek Schagen is de schilderes van de
werkelijkheid der fantasie'. Riek
Schagen heeft tijdens haar akticvc
schildersperiode tal van exposities
gehouden. Niet alleen in Nederlandse
plaatsen maar ook in Kopenhagen en
Spanje.

PV Vorden
Leden van PV Vorden hebben deelge-
nomen aan een wedvlucht vanaf
Lommei. De uitslagen waren als
volgt: A. Jurriens l, 9; mevr. Oldcn-
havc 2, 5, 8, 14; C.Bruinsma 3, 4, 7,
10, 13, 15, 16, 17, 18,20;H.Stokkink
6,12, 19;M.Schuerink 1 1 .

Over twee weken verschijnt de jaarlijkse Oranjckrant. Adverteerders
kunnen hun advertenties hiervoor tot en met maandag 10 april bij druk-
kerij Wee vers inleveren.

De redactie

Dorpsschool helpt Rode Kruis
en Amnesty International

Twee weken lang hebben de leerlingen
van de Dorpsschool zich bezig gehouden
met het thema vrede en vrijheid. Een
moeilijk maar zeer in de belangstelling
staand onderwerp.

In de jongste groepen lag de nadruk
vooral op het elkaar helpen en creatief
met het onderwerp vrijheid aan de
gang zijn. In de oudste groepen lag het
accent meer op de herdenking van de
bevrijding van ons land en Vorden en
hoe het met de vrede en vrijheid nu is
gesteld.
Twee organisaties stonden centraal in
het project: het Rode Kruis en Am-
nesty International. Beide organisaties
leverden het nodige lesmateriaal en
medewerking. Zo zorgde de 125 jaar
oude afdeling Zutphen en omstreken
van het Rode Kruis er voor dat er twee
ambulances een middag lang op het
schoolplein te bezichtigen waren en
dat vrijwilligers van het Rode Kruis be-
schikbaar waren om de nodige uitleg
te geven.

Amnesty International stond met een
kraam op de zeer druk bezochte afslui-
tende vredesmarkt afgelopen donder-
dag 30 maart. Op deze markt konden
de ouders diverse spulletjes kopen die
de kinderen zelf hadden gemaakt
zoals bijvoorbeeld handgemaakte
kaarsen. Natuurlijk waren ook alle
werkstukken te bekijken, maar groot-
ste trekker was toch wel de sponsor-
loop. De opbrengst van deze loop en
de opbrengst van de markt waren be-
stemd voor bovengenoemde organisa-
ties. Onder luide aanmoedigingen van
de vele ouders en grootouders liepen
alle kinderen op het schoolplein hun
rondjes.

Alles bij elkaar betekende dit dat beide
organisaties op een rriooi bedrag kun-
nen rekenen om hun goede werk voort
te zetten. Belangrijker dan de op-
brengst is echter dat de kinderen op
een plezierige en leerzame wijze met
dit belangrijke onderwerp zijn bezig
geweest.
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NGEKOMEN
BOUWAANVRAAG

Op 24 maart 1995 heeft de heer
A.J.D. van Ark, een bouwvergunning
gevraagd voor het bouwen van een
garage/berging, op het perceel Insu-
1 indelaan 62 te Vorden.
Deze bouwaanvraag kunt u inzien op
de sektor Grondgebied (koetshuis).

ULLETIN.'y ORDEN

irifV

ERLEENDE
VERGUNNINGEN

In de week van 27 tot en met 31 maart
1995 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:
— de heer H.G. A. Mentink, voor het

bouwen van een garage/berging op
het perceel Dorpsstraat 25 te
Wichmond;

— de heer Th. Engel, voor het bou-
wen van twee bergingen op het
perceel Hackforterweg 13 te
Wichmond;

— de heer J.G.J. Schimmel, voor het
bouwen van een kweekkas op het
perceel Hendrik van Brameren-
straat 6 te Vorden;

— de heer B.J.M. Vos, voor het bou-
wen van een berging op het perceel
de Voornekamp 39 te Vorden;

— de heer J.W. Kornegoor, voor het
slopen van diverse binnenwanden
van een schuur op het perceel Koc-
koekstraat 21 te Vorden;

— de heer T.H.M, ten Have, voor het
kappen van l amerikaanse eik aan
de Hamsveldsezijweg te Vorden;

— de heer H.J.M. Noordman, voor
het vellen van 4 sparren op het per-
ceel Ruurloseweg 17 te Vorden;

— de heer T.H.J. Bloemenkamp, voor
het vellen van l populier aan de
Broekweg te Vorden;

— de heer H.J. Hulstijn, voor het vel-
len van 3 wilgen op het perceel
Eikenlaan te Vorden;

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

s B

^OPENBARE/
BESLOTEN

VERGADERINGEN VAN
DE VASTE COMMISSIES

VANADVIESAAN
BURGEMEESTER EN

WETHOUDERS
Burgemeester en wethouders willen
dat de vaste commissies van advies zo
veel mogelijk openbaar vergaderen.
Alleen de commissie voor bestuur en
ruimtelijke ordening vergaderde tot
voor kort nog besloten. Burgemeester
en wethouders stellen de gemeente-
raad voor om in de verordening op die
commissies vast te leggen in welke
gevallen het toegestaan is om beslo-
ten te vergaderen.
Op de regel dat de commissies open-
baar vergaderen kunnen uitzonde-
ringen worden gemaakt als bijvoor-
beeld:
— de eenheid van de gemeente in

gevaar komt;
— de veiligheid van de gemeente in

gevaar komt;
— er bedrijfs- en fabricagegevens aan

de orde komen, die vertrouwelijk
aan de gemeente zijn meegedeeld;

— aan de economische of financiële
belangen van de gemeente schade
zou kunnen worden toegebracht;

— de eerbiediging van de persoonlije
levenssfeer in gevaar komt;

— een belang dat geadresseerde heeft
om als eerste kennis te kunnen
nemen van een bepaalde zaak, in
gevaar komt.

Deze uitzonderingen sluiten aan bij
de uitzonderingen die de Wet Open-
baarheid van Bestuur noemt.
Burgemeester en wethouders zijn van
mening dat zoveel mogelijk in open-
baarheid vergaderen bijdraagt aan een
goede en democratische bestuursvoe-
ring.

y BESTEMMINGSPLAN
'WICHMOND1994'

Dit bestemmingsplan is een algemene
herziening van de verouderde be-
stemmingsplannen voor de bebouwde
kom van Wichmond.
Tegen dit bestemmingsplan is één
bezwaarschrift ingediend. Reclamant
is van mening dat het nieuwe plan, in
vergelijking met het oude plan, teveel
de mogelijkheden beperkt voor een
bedrijf/terrein waardoor de eigenaar
bedrijfsschade lijdt.
Burgemeester en wethouders zijn van
mening dat deze bezwaren ongegrond
zijn.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIESf
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
in spraakronde invoegen.

De commissie voor volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewer-
ken vergadert op dinsdag 11 april 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— vervanging materieel gemeentewerken;
— verdeling woninggebonden subsidies.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 11
april 1995 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— openbare/besloten vergaderingen van de vaste commissie van advies;
— gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek;
— liquidatieplan Gewest Midden IJssel;
— bestemmingsplan 'Wichmond 1994';
— bestemmingsplan 'Buitengebied Waarlerweg 1994'.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op woensdag
12 april om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie;
— plan van aanpak herinrichting Algemene Bijstandswet.

BESTEMMINGSPLAN
'BUITENGEBIED

WAARLERWEG 1994'
Dit bestemmingsplan geeft de
bestemming 'Landgoed'aan het per-
ceel Waarlerweg 1. Dit perceel is
eigendom van het Geldersen Land-
schap. Hierdoor wordt het mogelijk
om daar een werkschuur voor het
beheer van de landgoederen Vorden
en Kiefskamp te bouwen. Voor de
steeds toenemende werkzaamheden
voor het beheer van deze landgoede-
ren is dit noodzakelijk.
Tegen dit bestemmingsplan zijn geen
bezwaren ingediend.

'"t/j* VERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 april om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

— tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie;
— plan van aanpak h. ABW (herinrichting Algemene Bijstandswet);
— openbare/besloten vergaderingen van de vaste commissies van advies;

— gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek;
— liquidatieplan Gewest Midden IJssel;
— bestemmingsplan 'Wichmond 1994';
— bestemmingsplan 'Buitengebied Waarlerweg 1994';

— verdeling woninggebonden subsidies.

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

ASPOORTEN EUROPESE IDENTITEITSKAART
Voor het reizen naar het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig
reisdocument.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.
U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese iden-
titeitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het rei-
zen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-lan-
den). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort aanvragen!
Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvra-
ger staat bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet
het reisdoc1^»!! waarin men staat bijgeschreven worden meegebrach^^
Kunt u bij Mraanvragen van een nieuw reisdocument het oude documRit niet
overleggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voor-
zien van uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebe-
wijzen wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een
reisdocurru^Éhebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvc^kn van
een nieuw cHlment, dan worden de leges verhoogd met f. 25,-. Is he^Prmiste
reisdocument afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een
nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die

, gemeente moet worden opgevraagd.
Bij de aanvraag moeten 2 goedgel ijkende identieke pasfoto's (van goede kwali-
teit; zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar)
mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op
school worden gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

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

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of
voogd voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort
geldt dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben
de toestemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toe-
stemming is op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit ach-
teraf worden gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

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

SCHENGEN AKKOORD
Schengen is ccn overeenkomst tussen een aantal landen van de Europese Unie
waardoor reizigers binnen het Schengen-gebied geen personencontroles aan de
grens meer hoeven te ondergaan.
U kunt echter niet zonder paspoort of Europese Identiteitskaart naar deze lan-
den reizen, omdat in de meeste van deze landen een identificatieplicht geldt.
Hierdoor kan bijvoorbeeld de politie in die landen in bepaalde situaties een
identiteitsbewijs vragen. Het is daarom aan te raden om een paspoort of identi-
teitskaart mee te nemen. Bovendien kan erom gevraagd worden bij geldop-
names of betalingen met creditcards. Folders over 'Schengen' zijn verkrijgbaar
in het gemeentehuis.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur

l igt van 7 april tot en met 5 mei 1995 ter inzage:

1. een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l ) van:
de heer P. Vliem, Kamphuizerweg l, 7251 KC Vorden voor het van toepas-
sing worden van het 'Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer', op een
reeds opgerichte melkrundveehouderij op het perceel Kamphuizerweg l te
Vorden;

2. een melding (art. 8.19, lid 3) van:
de heer A.J. Flamma, Hamminkweg 11, 7251 PZ Vorden voor het wijzigen
van een varkensstal en mestopslag, het bouwen van een extra garage en ver-
der wat kleine wijzigingen op het perceel Hamminkweg 11 te Vorden. Deze
wijziging heeft geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

EL VAN AMBTENAREN IN NIEUW ONDERKOMENm~
Door het toegenomen aantal medewerkers van de gemeente Vorden is de hui-
dige huisvesting in het Kasteel, de boerderij en het koetshuis niet meer toerei-
kend.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een noodge-
bouw te plaatsen op het grasveld naast de parkeerplaats bij het gemeentehuis. In
dit nieuwe gebouw, dat voor maximaal 5 jaar geplaatst mag worden, komt een
deel van de sektor Samenleving, afdelingen welzijn en bestuur en de staffunk-
tionaris van die sektor.
In de boerderij, die door deze verhuizing vrijkomt, gaat de afdeling gemeente-
werken zitten, tevens komen in dit gebouw twee wethouderskamers.
Na de periode van vijfjaar, waarin het noodgebouw gebruikt mag worden, moet
er een definitieve oplossing komen voor de huisvestingsproblemen.

OORJAARSAKTIE INZAMELING GROF SNOEI AFVAL•
Op 12 en 13 april aanstaande kunt u uw grof snoeiafval aanbieden aan de afval-
inzamelaar.
12 april geldt voor de bebouwde kom (50 km. zone) van Vorden, 13 april voor
het buitengebied.
Inzameling in de bebouwde kom gebeurt huis aan huis, als u in het buitengebied
woont moet u van te voren bellen naar de af v al informatielijn, tel 05700-37755.
De inzamelaar neemt u dan in de route op.
Spelregels voor het aanbieden van grof snoeiafval:
— het snoeiafval mag niet langer zijn dan l ,50 meter;
— het snoeiafval moet vanaf 7.30 uur aan de openbare weg liggen;
— u mag maximaal l m3 aanbieden;
— takken mogen niet dikker zijn dan 15 cm. doorsnede;
— het snoeiafval moet u gebundeld aanbieden;
— u mag geen zakken aan de weg zetten.

Snoeiafval kunt u ook gratis aanbieden bij de overslagstations. Raadpleeg hier-
voor uw afval wijzer.

INIMABELEID 1995 GEMEENTE VORDEN
•i

Evenals voorgaande jaren voert de gemeente ook in 1 995 weer een eigen mini-
mabeleid.
Inwoners van Vorden kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage als hun
inkomen onder een bepaalde grens ligt.
WIE KOMT VOOR EEN BIJDRAGE IN AANMERKING
In aanmerking voor een bijdrage kunnen komen gezinnen/personen van wie het
gezinsinkomen in de maand april 1995 gelijk is aan of minder is dan de in de
onderstaande tabel genoemde bedragen.

Categorie

echtpaar/samenwonenden
eenoudergezin
alleenstaande 23 jaar of ouder
alleenstaande 22 jaar
alleenstaande 21 jaar
alleenstaande jonger dan 21 jaar

Inkomen lager dan
(netto)

f 1.803,16
f l .622,84
f 1.262,21
f 1.055,15
f 924,76
f 881,76

De bijdrage minimabeleid moet worden aangevraagd op een speciaal formulier
dat op de volgende plaatsen verkrijgbaar is:
— afdeling Welzijn van de gemeente
— Stichting Welzijn Ouderen

Aanvraagformulieren moeten binnen 6 weken na ontvangst, samen met de
bewijsstukken, bij de gemeente worden ingeleverd. Voor vragen kunt u contact
opnemen met mevrouw A. Veenstra van de afdeling Welzijn, telefoon 7468.
Tot uiterlijk l januari 1996 kunt u een aanvraag indienen.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

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

Burgemeester E. J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens afspraak.

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

Kas Bendjen treedt
in Kranenburg
op tijdens paasvuur
Nadat Kranenburgs Vuurpop 1994
volledig in rook opging, heeft het
Cultureel Collectief Kranenburg op
eerste paasdag wederom een verras-
send programma in petto. De organi-
satie hoopt alleen dit jaar meer geluk
te hebben. Vuurkoning Nico Lichten-
berg - die vorig jaar het vuurgooien
won - zal op 16 april de avond openen
door het paasvuur te ontsteken. Een
half uur later gaat het feest in de tent
van start. De organsatie heeft hiervoor
twee band aangetrokken: Kas Bend-
jen en de formatie de Flamingo's. Of-
tewel muziek *voor jong en oud. Zie
ook advertentie.



EXTRA BIJLAGE PASEN/VOORJAAR '95
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Het ei als
kiem van
bijgeloof
Het witte graf
Reeds in zeer oude tij-
den kende men aan
het ei een bijzondere
kracht toe.
Men beschouwde het ei als kiem van nieuw le-
ven en de schenker van levenskracht, een be-
grijpelijke zienswijze. De primitief denkende
mens meende, dat dergelijke krachten over-
draagbaar waren. We behoeven hierbij slechts
te denken aan andere gebruiken op dit gebied.
De oude Germanen hulden zich in berevellen,
omdat zij dachten door in de huid van dit dier te
kruipen, ook de moed en kracht van dit dier
deelachtig te worden. Dergelijke opvattingen
vinden we nog bij primitieve volken. Zo dach-
ten zij ook door het gebruik van eieren de
levenskracht over te nemen. Dus at men eieren
om krachtig en gezond te worden.

De kerstening
De functie van het ei bleef hier echter niet alleen
toe beperkt. Men dacht de kracht ook op andere
zaken te kunnen overdragen en zo verspreidde
men onder andere eieren over de velden om
deze vruchtbaar te maken. Daar is al snel het
eierzoeken uit ontstaan, eerst clandestien, later
georganiseerd.

In de heidense gebruiken speelde het ei vooral
omstreeks het lentefeest een belangrijke rol,
aangezien men met dit feest de komst van het
nieuwe leven vierde. Dan at men eieren, werden
ze op de akkers gelegd enzovoort. Dergelijke
gebruiken leven veelal honderden en honderden
jaren. Zij worden overgedragen van geslacht op
geslacht en zelfs het christendom heeft geen
kans gezien deze heidense gebruiken uit te
roeien. Daarom hield men ze in stad, doch gaf er
een andere geestelijke inhoud aan.

Middeleeuwen
In de Middeleeuwen beschouwde men het ei als
het witte graf, waaruit het leven (Christus)

oprijst. Hiermee was het ei gekerstend. Tijdens
de vasten was het verboden eieren te nuttigen en
zo beschikte men omstreeks Pasen, dat het len-
tefeest verving, over een groot aantal eieren.
Vanzelfsprekend kregen de mensen dan de nei-
ging om eieren te eten, na zo'n lange onthou-
ding. Is het te verwonderen, dat juist toen het ei
een nieuwe bloeiperiode doormaakte? Een zeer
groot deel van de folkloristische gebruiken die
wij kennen, dateert uit die tijd.
Al heel lang geleden kleurde men de eieren. Ze
werden door moeder gekookt. Deed je dit in
koffie, dan werden ze bruin, in uieschillen geel,
in spinazie groen en in lindebloesemthee rose.
Door de gekookte eieren met spekzwoerd te
wrijven, kregen ze een mooie glans.

Het tikken
Het gebrui k onder kinderen dat er tegenwoordig
vrijwel helemaal uit is, was het zogenaamde
'eiertikken', ook wel 'eierkippen' of 'lommer-
kebaan' genoemd. De kinderen speelden dit ge-
woon op straat en het leek in enkele opzichten
op knikkeren, maar dan met gekookte eieren.
De eigenaar van het ei, dat het langst zonder
barst of scheur bleef, had gewonnen en won de
eieren van de andere medespelenden.
In sommige plaatsen had men voor dit spel een
speciale plaats, zoals de Paasberg te Wagenin-
gen, Nunspeet en Lochem;.te Ootmarsum op de
Paaskamp en in de stad Groningen op een deel
van de stadswal, hierna Eierwal genoemd.

Klepperbord
Het is een heel lang algemeen gebruik geweest
en in enkele plaatsen van ons land is dit nog in
ere gehouden, dat van Palmzondag af de kinde-
ren al zingend en soms uitgerust met een klep-
perbord langs de huizen trokken om om eieren
te bedelen. Geen boer of burger kon weigeren
om één of meer eieren te geven en dikwijls werd
hieraan nog een muntstuk toegevoegd. De op-
gehaalde eieren werden centraal ingeleverd en
daar door volwassenen verdeeld. Plaatselijk
had men voor het eierbedelen soms een bepaal-
de dag, zoals Witte Donderdag of de zaterdag
voor Pasen.

Tot voor kort wist een groot deel van de men-
sen niets meer van de zinnebeeldige beteke-
nis van het ei. Maar de laatste jaren is er weer
een hang naar het folkloristische verleden te
bespeuren.
Gelukkig maar!

Feest van geel en groen
Eieren en chocolade horen bij Pasen, zoals de
kerstboom bij Kerstmis. Maar de paasboom
raakt ook steeds meer ingeburgerd. Steeds meer
mensen kopen een tak van de krulhazelaar en
versieren deze met allerlei snuisterijen, waar-
van de uitgeblazen eieren wel de hoofdmoot
vormen. Langzaam maar zeker gaat het Paas-
feest dezelfde rol vervullen als het Kerstfeest.
De tuincentra, warenhuizen en cadeau-winkels
haken er gretig op in en al vroeg worden we van
de naderende Paasdagen op de hoogte gebracht.

De paasboom wint terrein
We zien de boterlammetjes terugkeren om onze
paasontbijten te vergezellen. Verder kunnen we
de tafel opmaken met: paaslinten, paasbekers,
paaskop-en-schotels, paasservetjes en natuur-
lijk de paaseierdopjes. Alles in de kleuren ei-
geel en lichtgroen. In de kranten en weekbladen
zien we grote advertenties die ons naar de win-
kels moeten lokken en daar gaan we gretig op
in. Vanouds is de mens in het voorjaar zeer ge-
voelig voor het nieuwe leven en ontluikende
groen. En waarom zouden wij anders zijn dan
de mensen eeuwen geleden?
Chocolade hoort bij elk feest. Of het nou Sinter-
klaas. Kerstmis of Pasen is. Alleen zijn het de
ene keer letters, dan weer kransjcs en nu weer
eitjes. De banketbakkers zijn al lang van tevo-
ren bezig om een voorraad chocolade-eitjes en
chocolade paasha/.en aan te leggen om zodra de
klanten er behoefte aan hebben aan de vraag Ie
kunnen voldoen. De sortering is groot en alles is
letterlijk schitterend verpakt in gekleurd zilver-
papieren luxe mandjes.
Paasstukjes om tijdens de feestdagen onze huis-
kamers gezellig te maken zijn ook al heel ge-
woon. Zelfs kunnen we al paaswenskaartcn ko-
pen. Zou het over een aantal jaren zover komen
dat de PTT naast de decemberzegels ook april-
zegels gaat uitgeven?



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het idee datje
samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander
een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties.
Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al
snel in het persoonlijke contact.
Elke Rabobank staat midden in de samenleving.
Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in
het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We
weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken
gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de
buurt als u.

Rabobank

Voor de
Paastafel:

Een geweldige sortering:

Brood en
div. soorten broodjes

Speciaal aanbevolen:

ons goed gevulde PAASBROOD

DIVERSE SOORTEN

PAASGEBAK en TAARTEN
Alles van één kwaliteit, nl. de beste.

GEZELLIGE PAASDAGEN
GEWENST

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

SCHOENREPARATIES

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

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

Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.

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

konfektieschoeisel

Kom eens kijken in onze winkel naar de
geshowde fietsen en snorfietsen met meer

dan 100 stuks van

UNION & SPARTA (MET)
BATAVUS y> GAZELLE

De nieuwste 1995 modellen zijn binnen!

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2888
Ook voor reparatie (24-uur service) dus in 1 dag klaar

ONDERDELEN - VERHUUR - EN GEBRUIKTE FIETSEN

Haal een gratis folder in de winkel

Adverteren
kost geld.

Niet
adverteren

kost
meer!

Weekblad
Contact

verschijnt
wekelijks

in vier edities:

Ruurlo
Vorden
Hengelo

Warnsveld

Informatie?
DRUKKERIJ
WEEVERS



Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden!
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WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 72SO AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

NIEUW!!!

Zutphenseweg 8, Vorden
Tel. 2426

CORNI;R

fo be

Markt 21, Zelhem
Tel. 3706

ff elrterberg"
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
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1e Paasdag
., . ^care geopend v.a. 20.00 uur

2e Paasdag
café geopend v.a. 11.00 uur

keuken geopend v.a. 12.00 uur

Voor de kleintjes
een leuke

verrassing!

Tevens zorgen wij ook graag
voor uw

SALADES
PUDDING
HAPJES

etc.

WILT U RESERVEREN OF
BESTELLEN
2243 BELLEN

Wij wensen u
Prettige Paasdagen.

Hannieen Personeel.



Mammoetpuzzel met spreuk
Plaats de letters uit de vakjes met de overeenkomstige cijfers in het balkje en u krijgt de spreuk.

HORIZONTAAL: 1 ontberen; 7 gevuld; 10 touw; 14
vervaardigen; 18 tennisterm; 21 nakomer; 28 uit-
roep; 29 boom; 31 gevangenis; 32 bidt; 34 ent; 35
meisjesnaam; 37 dieregeluid; 38 metaal; 39 zang-
noot; 41 heden; 42 muziekinstrument; 44 open bos-
plek; 45 roem; 47 moment; 49 ceremonie; 52 nota
bene; 54 benevole lector; 55 vrij; 56 dief; 58 openb.
uitvoering; 59 lor; 60 sterk hellend; 62 bedrog; 64
selenium; 65 slaapplaats; 67 gelofte; 68 spil; 70
door; 71 mes; 73 baas; 75 kopstem; 77 moment; 79
selenium; 80 huid; 82 onderwijs; 83 zout (Ind.); 84
hap; 85 ontsloten; 87 Europeaan; 88 hoofdeksel; 89
bladgroente; 91 tuimelen; 95 voorz.; 96 bink; 97
strijdmacht; 99 niet even; 101 bowdenkabel; 104
trek; 105 bosmeer; 106 buidel; 108 kloosterling; 111
wetten; 113 vis; 115 dicht; 116 tijdperk; 117 regerin-
gsreglement; 118 vr. munt; 119 maand; 121 en ville;
122 aanw. vnw.; 124 lidw.; 125 buit; 127 bladgroen-
te; 129voegw.; 130 roem; 131 uitgerekt; 132 appel-
soort; 135 lengtemaat; 137 It. saus; 139 gindse; 141
duivenhok; 143 aai; 144 geld; 145 lastdier; 146 kil;
147 zootje; 148 opsplitsen; 150 pi. in Limb.; 151
vacht; 153 geurstof; 155 telwoord; 157 ingewijde;
159 pi. in Drente; 160 neerslag; 161 vlaktemaat;
163 luizeneitjes; 165 pi. in Letland; 167 kloosterlin-
ge; 168 haasten; 169 gezicht; 172 opstootje; 174
persoon; 177vr. munt; 179 uitdrukking; 181 loeren;
183 stoot; 184 zetel; 187 voorz.; 189 bosgod; 190
loot; 192 ontkenning; 194 pi. in Z-Jemen; 195 be-
staan; 196 kieskeurig; 197 telegraaf restant; 198
verbinding; 200 voorz.; 201 ik; 203 voorz.; 205 ont-
kenning; 206 van de; 207 wolpluis; 208 kunstwerk;
210 lummel; 211 vogel; 212 krijt; 214 omlaag; 216
wetenschap; 219 schrijflijn; 221 eigentijds; 223
klap; 225 wreed heerser; 226 oplettend; 228 circa;
229 afgemeten; 230 langspeelplaat; 232 duw; 233
op die wijze; 234 een zekere; 236 motorraces; 237
toezien; 238 begeleider; 239 vervoermiddel; 240 af-
gemeten; 241 rubber; 243 drukpersonderdeel; 245
selectie; 246 vis; 248 tegenover; 249 soort onder-
wijs; 250 winkel; 251 ademstoot; 252 dierenverblijf;
254 vogeleigenschap; 255 daar; 256 boom; 259 lel;
261 ontvreemden; 263 teken; 266 paradijs; 267
hert; 268 aansporing; 269 opnieuw; 270 gevang;
272 meisjenaam; 275 trek; 276 oude maat; 277 be-
vel; 278 lopen; 280 lid; 282 neon; 283 plek; 285 kip;
286 wenden; 288 uurwerkonderdeel; 290 leer van
het heldendicht; 291 eerstvolgende; 294 insekt; 296
aanbouw; 297 plaats; 299 zuivelprodukt; 301 vr. ti-
tel; 303 ademstoot; 305 achter; 307 onderzoeksins-
tituut; 308 saai; 310 gezwets; 313 kuip; 315 zang-
noot; 316 watering; 317 rakker; 319 persoon; 320
dierentuin; 322 emmer; 326 verteerd; 328 verl.
toon; 329 ledemaat; 330 neerslag; 332 nonsens;
335 sentiment; 337 warmte; 338 voegw.; 339 bout;
341 wapen; 343 Fr. lidw.; 345 Eur. Unie; 347 sport-

term; 349 miereneter (mv); 351 Rijks School; 353
verl. toon; 355 vestibule; 357 getij; 359 voegw.; 360
zangnoot; 362 leeg; 363 mnl. dier; 365 vertraagde;
367 wasbak; 369 vragend vnw.; 371 oogziekte; 374
uitroep; 376 gwicht; 377 in orde; 378 deelnemen;
380 tijdperk; 381 Rom. Imp..; 382 eren; 384 achter;
385 neon; 386 weefsel; 388 smal boordsel; 390 ve-
rorberen; 392 partij; 395 kunst; 396 rubidium; 398
telwoord; 399 meisjesnaam; 400 Eur. Unie; 402 zui-
velprodukt; 404 sprookjesfig.; 406 loot; 407 auto-
merk; 408 slede; 410 vrij; 411 slak; 414 congresge-
bouw; 415 steensoort; 417 tevens; 418 telwoord;
419 opschik; 422 buur; 424 spel; 426 drank; 428 pi.
in Geld.; 429 klap; 430 grappenmaker; 431 paard;
433 mop; 434 zangnoot; 435 vrije tijd; 437 Euro-
peaan; 439 open bosplek; 441 briefaanhef; 442
mand; 443 bijbeldeel; 444 hoog rendement; 445
lidw.; 447 inkomste; 451 prooi; 454 pi. in N.-Holland;
459 verharde huid; 461 huilen; 463 bijb. fig.; 464
oningewijde; 466 stuur; 467 snavel; 468 jong dier;
469 passen; 470 woonboot; 472 pi. in de Betuwe;
473 begeerte; 474 trip; 476 dyne; 477 dun; 478 mili-
liter; 479 vrg. koningin; 480 moment; 481 dominee;
483 vis; 485 Fr. voegw.; 486 dijk; 488 slimme; 490
daarom; 492 pers. vnw.; 494 bosgod; 497 televisie;
499 riv. in Duitsl.; 501 leeg; 503 reeds; 505 meisje-
saam; 507 oosterlengte; 508 windrichting; 511 jon-
gensnaam; 515 zangnoot; 512 verlies; 515 zang-
noot; 516 wortel; 517 achter; 518 kroegbaas; 519
hoofdletter; 520 lust; 521 vertoning.

VERTIKAAL: 1 bedrog; 2 ambtshalve; 3 bladgroen-
te; 4 voorz.; 5 kletsen; 6 boom; 8 fout; 9 bos; 11
plaats; 12 bidt; 13 rondhout; 15 reeds; 16 hok; 17
verorberen; 18 houding; 19 munitiewagen; 22 on-
meetbaar getal; 23 gekruid; 24 Fra. voegw.; 25 dek-
sel; 26 voorz.; 27 provincie; 30 dieregeluid; 33 pont;
36 heden; 40 godin; 41 wolpluis; 42 bromium; 43 re-
kening; 44 voorz.; 45 mispunt; 46 afvoer; 48 moed;
50 breekbaar; 51 sine loco; 53 glas; 54 vrucht; 57
roemen; 59 bosmeer; 60 bosgod; 61 gangtapijt; 63
dakbedekking; 66 gast; 69 boom; 72 aardig; 73 hard
werken; 74 telwoord; 76 leeg; 78 zuivelprodukt; 80
dik; 81 verschaffen; 84 onbehouwen; 86 zelfkant;
89 cart; 90 jongensnaam; 92 Europeaan; 93 loop;
94 orgaan; 96 aanleg; 98 verstand; 100 kromming;
102 sporeplant; 103 roem; 106 onderricht; 107 vr.
munt; 109 coureur; 110 afwezig; 112 laven; 113
bromium; 114 aanvoer; 118 serieus; 119 herinne-
ren; 120 zetel; 122 splitsen; 123 anti; 125 buit; 126
rustig; 128vliegtuigvleugelklep; 130 gasten; 131 la-
biaal; 134 treiteren; 135 onbep. vnw.; 136 toeloop;
137 pronken; 138 hoogte; 140 bar; 142 hozen; 143
bevel; 149 troefkaart; 152 straatje; 154 afgelopen;
156 plakmiddel; 158 boom; 159 nimmer; 162 ken-

nen; 164 voegw.; 166 palm; 168 metaal; 170 niet
parkeren; 171 meisjenaam; 173 dans; 175 hand;
176 gevonden; 178 zuidvrucht; 180 water; 181 no-
blesse; 182 deerlijk; 184 draver; 185 uitroep; 186 vr.
munt; 188 keer; 191 reservoir; 193 plooi; 194 bloed-
vat; 195 plag; 197 broze; 199 gemene; 201 daar;
202 achttal; 204 nikkel; 207 numero; 208 voegw.;
209 Soc. Partij; 211 kennis; 213 waterplant; 215 en
andere; 217 delfstof; 218 teug; 220 worp; 221 opge-
wekt; 222 werpmolen; 224 Fra. voegw.; 225 volk;
227 veel; 229 jongensnaam; 231 voor; 233 familie-
lid; 235 gewicht meten; 237 beschikking; 240 boks-
term; 242 vis; 244 verl. toon; 246 praten; 247 lijst;
253 huren; 255 stekken; 257 Europeaan; 258 aan-
klampen; 260 beek; 261 slecht horend; 262 kloos-
terlinge; 264 elk; 265 schoonheidskoningin; 268
kwetsend; 271 elasticiteit; 273 te koop; 274 ooit;
277 loopstok; 278 mand; 279 vistuig; 281 pi. in
Gron.; 283 beteuterd; 284 order; 287 kledingstuk;
289 vogelgeluid; 292 complimenteus; 293 showen;
295 trouwhartig; 298 wang; 300 pi. in Gelderl.; 301
droog; 302 buiging; 303 pers. vnw.; 304 mogelijk-
heid; 306 uiterton; 309 gepraat; 311 spil; 312 veelk-
leurige; 313 hoofddeksel; 314 wig; 318 gebladerte;
320 genoeg; 321 geurstof; 323 haast; 325 scherf;
327 tegenover; 329 topnummer; 331 groet; 333 wa-
tervlakte; 334 ontkenning; 336 boom; 337 kleding-
stuk; 340 behoeften; 342 Nederland; 344 goede;
346 oever; 348 bouwmateriaal; 350 pollepel; 352
versleten; 353 woud; 354 schrobnet; 356 toestaan;
358 afgemat; 361 spoedig; 363 haargroei; 364 ver-
veling; 366 vat; 368 hij; 369 pers. vnw.; 370 touw;
372 woonboot; 373 kledingstuk; 375 logement; 378
groeistof; 379 bijbeldeel; 381 koningin; 383 huid;
385 lichtsoort; 387 roemen; 389 roem; 391 zet; 393
getij; 394 verloren; 397 deuk; 400 uitgever; 401
rook; 403 kledingstuk; 404 reeks; 405 teken; 407 pi.
inZwitserl.; 409 zuiver; 411 vr. munt; 412 taille; 413
snor; 414 snel; 416 weefsel; 417 of dergelijke; 418
lust; 420 koor; 421 geldsom; 423 org. verbinding;
425 sleeënd; 426 slim; 427 eetpartij; 432 extreem;
433 vaandel; 436 broos; 438 vloeistof; 440 als eer-
der; 442 vrag. vnw.; 443 niet even; 444 lust; 446
meisjesnaam; 448 lor; 449 watervogel; 450 num-
mer; 451 schel; 452 kleintje; 453 moment; 454 jon-
gensnaam; 455 loep; 456 boord; 457 bloem; 458
loopvogel; 460 schuifbak; 462 oude maat; 463 leeg;
465 vogel; 467 verl. toon; 471 oogholte; 473 he-
melbrood; 475 cent; 477 iel; 478 groeistof; 482
plaats; 484 verbinding; 486 kennis; 487 bijl; 489
drank; 491 atoom; 492 maand; 493 bijb. fig.; 495
moment; 496 groet; 498 afgelegen; 500 verh. toon;
501 waterdoorlatend; 502 neergang; 504 zangnoot;
506 neon; 508 waarnemend; 509 titaan; 510 na-
trium; 512 neon; 513 lidw.; 514 luitenant; 516 per
expresse; 517 neon.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór 29 april 1995 met vermelding in de linkerbo-
venhoek van 'Kruiswoordpuzzel' aan:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,7250 AA Vorden, Postbus 22.
Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam: _

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Oplossing:

De prijzen die te winnen zijn:

Ie prijs

2e prijs

3e prijs

4e t/m l Oe prijs

f25,
7

f20,
7

f 15,
~

f10.
Wij verzoeken de inzenders van de kleurplaat en puzzel voldoende postzegels te plakken op hun inzendingen:
Briefkaart 70 et - Brief 80 et (tot 20 gram).



VOOR/AARSPUZZEL MET SPREUK



PAASKUIKENS

PAASHAASJES

PAASSERVETTEN

PAASDECORATIES

EIERSTIFTEN

EIERVERF

EIERSCHALEN

EIERWARMERS

KAARSEIEREN

PLACEMATS

ENZ.

H. Brinkerhof
Dorpsstraat 18, Ruurlo

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Kaasspeciaalzaak Teeuwen tel. 3773 Vorden

Uw adres voor:
Hollandse of buitenlandse kaas
iedere week met een speciale
aanbieding.

Speciaal voor pasen:
Boterlammetjes
Geschenkmanden
Paasbonbons
Paaseitjes

Zie etalage!

Uw specialist in: TAPIJT

GORDIJNEN
ZONWERING (binnen en buiten)

MEUBELEN

is op 2e PAASDAG GEOPEND
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Tijdens deze Paasshow geven wij

10% KORTING
op tapijt, gordijnen en meubelen (m.u.v. enkele merknamen)

Omdat wij deze maand

7 JAAR BESTAAN,
trakteren wij u op deze korfing

t/m 29 april!
U bent van harte welkom.
Vanzelfsprekend staat de koffie klaar.

Wij wensen u prettige Paasdagen

3E WONER] J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

P A A S M O D E
I N ' T Z O M E R L I C H T

De voorjaarscollectie van Lammers Damesmode

geeft u dat heerlijke lentegevoel. Fleurige kleuren,

verrassende variaties en soepelvallende

materialen. Let bijvoorbeeld eens op deze

stijlvolle combinatie van Mosaïque.

Zijdezacht, soepelvallend en vooral gemakkelijk

in onderhoud. Daar hebt u de hele zomer plezier

van. En natuurlijk eerst tijdens de paasdagen.

Kom daarom snel langs. Nog voor Pasen,

want bij Lammers Damesmode vindt u

deze perfecte kwaliteit nu voor een

aantrekkelijke paasprijs!

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 -Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
DnpHnrhpin Dr Hi ihpr Nnnr lK t rnn f 14 TP!



BLEUMINK
TWEEWIELERS

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

VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

Paasshow
2e Paasdag

van 10.00-17.00 uur

Keuze uit meer dan
500 fietsen!

Gazelle

Vico

Giant

Union

Sparta-met

BLEUMINK
TWEEWIELERS

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

VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

ZOMERBRI
ZONNEGUZEN OP STERKTE. VANAF

MONTUUR INCLUSIEF VERTE- OF LEESGLAZEN IN KLEUR
(TOT S±4 = C2), DIVERSE MODELLEN

ZutPhensewe9

siemennk VORDEN

oo opticien Telefoon 1505

Een echte

jagerskijker
met hard gecoate lenzen
Voor grotere lichtdoorlaat en helder
gezichtsveld in de selectiemerken
Tasco, Prismatic, Bresser
en Steiner vanaf 109.-

•tvcds doeltreffend!

Donderdag a.s. koopavond 19.00-21.00 uur

WAPEN- EN SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9 - VORDEN

Telefoon 05752-1272

GOED GEBOUWD

GOED VERZEKERD

2 vertrouwde adressen
onder 1 dak

Aannemersbedrijf

WEVERS B.V.

Molenlaan 1a
7261 BS Ruurlo
tel. 1410

nieuwbouw
onderhoud
renovatie

en

WEVERS
ASSURANTIËN

verzekeringen
hypotheken
financiering

reizen

VOOR EEN
GROTE KEUS

IN

VOOR

DAMES-

HEREN-

KINDERSCHOENEN

en
TASSEN

naar

GEVERINK
SCHOENEN - LEDERWAREN

RUURLO
Pedicuren - Reparatie



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

We hebben o.o.:
nostalgische eieren
houten haasfiguren
leuke paaslopers

$ paastafelkleden
$ pluche kuikens
$ paasservetten etc,

BAR6NDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat l - Vorden
Telefoon 05752-1742

VRIJDAG 14 APRIL ZATERDAG 15 APRIL 17 APRIL - 2^ PAASDAG
8.30-18.00 uur 8.30-16.00 uur 10.00-17.00 uur

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

BIJ AANKOOP VAN 4 STOELEN EN EEN TAFEL VAN HARTMAN
5 JAAR

GARANTIE 10% KORTING Keuze uit
6 kleuren!

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

DOET1NCHEM

T

' STEENOEREN/
BAAK/
TOLDIJK

ROTONDE

VORDEN/ZUTPHEN

GOOSSENS

DE BEST GETESTE STOEL IN 1994

4 Aquarius verstelbare stoelen + tafel + 4 kussens

9-DELIGWIT F 369,—

IN GROEN OF BORDEAUX F 399,—

Verder in onze collectie: Tuinverlichting - Rotan meubelen -
Tuinbanken (kunststof - hout en nostalgie) - Houten

tuinmeubelen - Partytenten - Houten en aluminium Parasol's,
enz. enz.

TUINMEUBELEN - RIOOL- en HOGEDRUKBUIZEN
LAND-, TUIN-, BOUW- en VIJVERFOLIËN - WERKKLEDING
Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. Telefoon 05753-2139

Tijdens de show ook aanbiedingen
op WERKKLEDING!

Kom vrijblijvend eens kijken

Bestellingen worden GRATIS thuisbezorgd.
's maandags gesloten



2e PAASDAG VOORJAARSSHOW

Een
paradepaardje.

van 11.00 tot 17.00 uur

* RIJWIELEN

* GAZONMAAIERS

* TUINGEREEDSCHAP EN
VERLICHTING

BIJ AANKOOP VAN EEN MOTORMAAIER
OF FIETS WACHT U EEN AARDIGE ATTENTIE!

DEMONSTRATIE MODELLEN AANWEZIG

Batavus
Gazelle

Giant

TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM
FOKKINK V.O.F. RUURLO
Garvelinkkampweg 2a TEL. 05735-3100

PROFESSIONEEL
SCHILDERWERK, VERF EN
BEHANG, KLEUR EN INTERIEUR:
ALLES ONDER ÉÉN DAK
In onze geheel nieuwe showroom vindt u alles op het gebied
van kleuren interieur. Verf en behang, gordijnstoffen,
vloerbedekkingen raamdecoraties kunnen in één
handomdraai harmonieus op elkaar afgestemd worden.

HOME

Opruim 1.100 m2 maakt u
moeiteloos de mooiste
combinaties voor ieder
vertrek.

2E PAASDAG-17 APRIL

OPEN HUIS
VANAF 10.00 UUR

Voor de kinderen is er een fantastisch groot
(gratis) springkussen en een clown!

Voor iedere bezoeker is er een waardevolle
attentie!

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld., tel. 05753 -4000
Zelhem,tel,08342-1998



Win één van de vele prijzen in de
KLEURWEDSTRIJD van onze krant
samen met het Ponypark Slagharen!
Er is een tekening gemaakt van een van de leuke attracties uit de 'Kids Coun-
try', een heel speciaal Kinderland in het Ponypark Slagharen.
Je ziet in één oogopslag dat er wat valt te kleuren!
Wil je kleurkrijtjes gebruiken of liever een penseel? Of heb je nog een ander
leuk idee waardoor de tekening erg mooi wordt? Maak er iets fijns van en win
daarmee een van de prijzen die beschikbaar zijn. Alle jongens en meisjes tot en
met 12 jaar kunnen meedoen.

Wie de aller mooiste tekening maakt wint de
hoofdprijs en dat is KEN PRACHTIG
INDIANENPAK.

Bovendien ontvangt de hoofdprijs winnaar een
gezinskaart!

Zodra de winnaar of winnares naar het Pony-
park komt, wordt in 'OK Corral City' (op het
terrein van het Ponypark) een speciale foto ge-
maakt ! Een extra kado! De foto wordt ook naar
onze redaktie gestuurd!

Uit de hoeveelheid tekeningen die we binnen-
krijgen gaat onze redaktie er voorts 25 uitzoe-
ken, die erg mooi zijn.
Deze 25 jongens en/of meisjes krijgen als prijs
allemaal een gezinskaart die recht geeft op gra-
tis toegang tot het Ponypark voor 4 personen!
25 kinderen kunnen dus met hun ouders en een
broer, zus of vriendinnetje naar het Ponypark.

Je beleeft het allemaal als je de winnaar of win-
nares bent die de mooiste kleurkplaat heeft ver-
vaardigd. Aan de slag!

LET OP: alle inzenzingen naar de re-
daktie sturen. Zo spoedig mogelijk
lees je de uitslag in onze krant.

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

Het adres van onze redaktie is:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 725O AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

(Denk aan voldoende postzegels).

Inleveren voor 28 april a.s.

PAAS.SHOW BIJ OTTEN ?
„Meubelshow, een héél jaar lang!"
Jazeker, een show van meubels, in Halle. Een show van
bankstellen, losse fauteuils, stoelen, tafels, kasten en nog meer.
Een show van verschillende modellen in verschillende kleuren.
Allemaal héél mooi en héél degelijk. U hebt bij OTTEN een ruime
keus.
Ook als u bekleding van uw OTTEN-meubels gaat uitzoeken,
biedt OTTEN vele mogelijkheden om uw keuze te maken:
prachtige stoffen in vele dessins en kleuren, of het mooiste leer,
ook alweer in meerdere kleuren.

Losse-kussen-service
OTTEN heeft ook nieuwe, losse kussens voor u, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met hem,
hij adviseert u graag en goed.

Inruilservice
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs
voor uw gebruikte meubels. 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. Beide Paasdagen is de verkoophal gesloten.

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

Meubelfabriek Otten b.v.





Lichtmetalen velgen
AKTIEPRIJS
band-velg combinatie per set
o.a. 51/2Jx13 999,-

6Jx14 1190,-

7Jx15 1345,-

Zolang de voorraad strekt.

RlfTMAH
AUTOBAND f H

Slotsteeg 18-7255 LH Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2779

HOU DE
ZON BUITEN,

HAAL DE
SFEER BINNEN.

Met rolgordijnen, jaloezieën en lamelgordijnen van Hegro,
zit u er straks stralend bij. Want bij besteding van
F 3000,- of meer krijgt u meteen een mini-vakantie ca-
deau. Nu maar hopen dat de zon schijnt. Bel voor infor-
matie of een afspraak: 05735 - 1 661.

HEGRO
parket en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO

A Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

A Tel, 05735-1 661
Fax 05735-1717

SHOW SHOW

2de

PAASDAG
geopend

van
10.00-17.00 uur

SHOW SHOW

SHOW
2e Paasdag

en

Motorveegmachines
v.a. 1495.-
Honda maaier
van 1300,-voor . 995
Zitmaaiers va 1995

Motormaaiers va 545
Met aandrijving v.a. 895.-

Elektromaaiersva 245
Maaiers compleet met vanger, incl. BTW.

Machines voor bos, land, weg, park, erf
en tuin.

JÜÜJEl Land- en tuinbouw/mechanisatie

Branderhorstweg 5 - 7256 KG KEIJENBORG - Tel. 05753-2026

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317 BOUWMATERIALEN BV

ALLES VOOR DE BOUW
Specialist in:

sierbestrating

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond),
zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Wij wensen u prettige Paasdogen.

VOORALUW

DRUKWERK

WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEQANK

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Droasierii • Parfumerie • Schoonheidssalon

msrïanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 • Hengelo (Gld ) • lel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Onstenk
Begoniastraat 3

7211 ALSteenderen
Telefoon 2398

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

80 T O N PÜÜT-
UIEN VUUR

B O S N I Ë

Voor 5 FIEK
verbouwt een
vluchtelingen-

familie zijn eigen
voedsel. Doe mee.

Giro 999
Stichting Vluchteling,

Den Haag.



ITI

Tijdens uw ontdekkingsreis op de
paasshow van 14 t/m 22 april a.s. foty'
Helmink zult u veel meubelnieuws
tegenkomen. Alle afdelingen zijn omge-
toverd in paassfeer en staan boordevol
actuele woonideeën, van modern tot
klassiek. Talloze combinatiemogelijkhe-
den, waarbij ook ruimschoots aandacht
wordt geschonken aan de collecties
tapijt, woning- en bedtexüel en slaap-
kamers. Wie meubels koopt wil varië-
teit maar ook zekerheid. Dat ontdekt u
zeker bij Helmink Meubelen.

Romantisch dressoir
Met spiegelopzet, massief eiken
in diverse
houtkleuren.
Paasshowprijs 2395,-

! Zutphenscweg 24 Tel. 05752-1514

. . . . . . .-.-.w»

'

Hoge
fauteuil
Massief

l eiken met
stoffen

[l bekleding
in diverse dessins

Paasshowprijs 675,-
GRENEN SLAAPKAMER
Met echt houtsnijwerk. Ledikant
°140x200 met 2 nachtkastjes voor
Ook leverbaar in 160 en 180 cm.

3-DEURS LINNENKAST
Met stijjvolle ovale spiegel.
Zonder (aden ƒ1995,- Met laden

KOMMODE
Massief grenen, met 4 laden nu
Bijpassende spiegel voor 210,-

I N T F R I E U R

I.W. Hagemanstraat 3 TeM)5454-74190 WAARBORG



U loopt op rozen: hoog op de voet
vallende nubuck sandaal met
gillysluiting en lichtgewicht

onderwerk.

179. 95

De nieuwe elegantie in linnen!
En perfect voor z'n prijs!

49.

IE5EH

95

•VORDEN

DORPSSTRAAT4
7251 BB VORDEN

Tel.: (05752)3006

BEATRIXPLEIN6
7031 AJ WEHL

Tel.:(08347)81378

Heerlijke geuren
voor de echte
liefhebber

BARGNDSGN
Zutphenseweg 3 - Vorden
Telefoon 05752 - 4082

OOK VOOR LEUKE

KADO-IDEETJES

Laura Biagiotti

ROMA

^ /A*Wi4^ME

VANDERBILT

Wist u dat:
de nieuwste voorjaarsgeuren van John v. G. binnen zijn?

' dit de mooiste pasteltinten van de lente zijn?
de make-up waterproof is?
u zelf de samenstelling kunt maken van uw make-up doos?

" bij ons een volledige behandeling ook VOLLEDIG is?
' service en kwaliteit bij ons nummer l zijn?
' u vrijblijvend advies kunt vragen over de vele mogelijkheden?
' wij u vrolijk pasen wensen?

Verzorgingsprodukten dr, R.A. Eckstein Zonnebankprodukten Australian Gold

7251
Ui. 05752-414?

Het Lindese Proathoes houdt op zondag 28 mei

klootschiettoernooi
en daarom vanaf Pasen elke zondagmorgen en woensdagavond
gelegenheid tot klootschieten.

En daarna gezellig een kopje koffie drinken in het Proathoes.

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

ALTIJD
opz'nPaasbest

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 725O AA VORDEN



BROOD OP Z'N PAASBEST
Pesah, Paques, Ostern, Paskedag, Easter, Pasque, Pasen. Pasen wordt eigenlijk in alle christelijke landen gevierd. En wel
de eerste zondag na de eerste volle maan die op of na 21 maart valt.

Pasen was oorspronkelijk het lentefeest ter ere
van de zon. Een heidens offerfeest waarvan vele
symbolen tegenwoordig nog steeds worden ge-
bruikt. Zo zou het eten van paasbrood een mo-
derne versie van de offermaaltijden zijn. Pasen
kent vele traditionele broden. Ze komen voor in
allerlei vormen, voornamelijk dieren, als sym-
bolen van vruchtbaarheid, geluk, ouderdom en
gezondheid.

In de achttiende eeuw schijnt het een gewoonte
geweest te zijn om met Pasen broden van de
fijnste tarwebloem aan vrienden, werknemers
of klanten weg te geven. Kinderen kregen vaak
paasmannetjes of -vogeltjes van wittebrood-
deeg die in het midden een ei bevatten.

Wat zit er eigenlijk
allemaal in paasbrood?
Het deeg bestaat uit fijne, witte patentbloem,
melk, boter, eieren, gist, suiker, zout en citroen.
Dan als vull ing: rozijnen, krenten, sinaasap-
pelsnippers, sukade, aan te vullen met abriko-
zen, pruimen, appels, hazelnoten, cashewnoten,
walnoten, amandelspijs, rum en kruiden.

Het geheim van de
paashaas
Paaseieren komen natuurlijk niet uit de lucht val-
len. Dat weten kinderen ook wel. Maar wie de mys-
terieuze eierbrenger dan wel was, daar waren kin-
deren vroeger ook al erg nieuwsgierig naar. In ver-
schillende streken werden de eieren buiten de paas-
haas door een haan, hemelkip, ooievaar, koekoek,
vos en in het oostelijk deel van Zwitserland zelfs
door Sinterklaas gebracht. De haas heeft hen ech-
ter in de loop van de tijd allemaal afgetroefd.

Wat heeft de haas nou wel wat de andere eier-
brengers niet hebben? Natuurlijk is hij razend-
snel, zodat alle eieren op tijd versierd en ver-
stopt zijn. Maar daarbuiten staat hij bekend om
zijn vruchtbaarheid. Door middel van de eieren
geeft hij symbolisch de kiem van het nieuwe le-
ven weg, waarmee hij zelf zo rijk gezegend is.
Het konijn staat ook bekend om zijn voortplan-
tingsdrift, toch mag hij de paaseieren niet rond-
brengen. De reden hiervan is dat een paar hon-
derd jaar geleden er nog geen konijn te beken-
nen was in de noordelijke streken. Pas in de
Middeleeuwen kwamen konijnen via Spanje
ons land binnen. Maar echt leuk vonden zij het
hier niet: veel te nat. Konijnen houden meer van
droge grond. De haas, die een beetje nattigheid
niet erg vindt, woont al sinds mensenheugenis
in onze buurt. Het baantje als eierbrenger was in
feite al bezet.

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

Ten eerste zal hij nooit een ander dier kwaad
doen, omdat hij planteneter is.
Ten tweede nemen hazen het voor elkaar op.
Het is bekend dat hazen elkaar afwisselen als ze
achterna worden gezeten door een roofdier.
Ten derde heeft hij niet de bescherming nodig
van holen of gangen. Hij voelt zich overal thuis.

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

Al deze grondstoffen worden verwerkt tot paas-
brood, maar het vereist wel de nodige voorbe-
reiding. Allereerst moeten de vruchten gewas-
sen worden en laat de bakker ze wellen, even-
tueel besprenkeld met rum. Meestal doet hij dit
een dag van te voren zodat de smaak van de rum
er lekker intrekt.

De gehakte noten en kruiden worden tot een
geurige potpourri gemengd. Dan wordt het deeg
gemaakt. Omdat het deeg ontzettend veel vul-
l ing krijgt, worden er zware eisen aan gesteld.
Het paasbrood moet immers goed kunnen rij-
zen. Na het kneden, rijzen, vullen en doormen-
gen, afwegen, opbollen, narijzen en afbakken is
het paasbrood bijna klaar. Na het bakken wor-
den de paasbroden soms nog in gesmolten
roomboter gedompeld en na afkoeling bedekt
met abrikozengelei en door amandeltjes gerold.

T,JPS VOOR
LEKKEREBRUNCH-
BROODJES

Kaastoast met banaan en gember
(4 personen)

4 bolletjes gember, 3 eetlepels gemberjam, 3
bananen, 4 sneetjes wittebrood, 4 plakken
jong belegen kaas (ca. 100 gr), l bakje tuin-
kers.

Snijd de gember fijn en roer hem door de gem-
berjam. Rooster de sneetjes brood licht. Snijd
de banaan in plakjes. Besmeer de sneetjes brood
met jam en leg de plakjes banaan erop. Leg de
kaas erover. Schuif de sneetjes op een rooster
onder de voorverwarmde grille en laat de kaas
smelten. Knip de tuinkers erboven van het bed-
je.

Croissant gevuld mat
champignonragoüt
(4 personen)

1 uit, 1/2 rode paprika, 1/2 bakje champignons,
2 plakjes ham, 4 croissants, 25 gr boter, 25 gr
bloem, Vi bouillontablet, l theelepel paprika-
poeder, peper, koffieroom

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



Pasen als Christelijk feest

HET Paasfeest is in het christelijke Oosten en
Westen het centrum van de liturgische viering bin-
nen het kader van het kerkelijk jaar. De inhoud van
het feest is de gedachtenis (viering) van Christus'
sterven en verrijzen. Men kan met zekerheid stellen
dat de oorsprong van de christelijke paasviering in
de joodse liturgie ligt. Deze is geconcentreerd op de
herdenking van de bevrijding uit Egypte en de grote
daden van Jahweh in de geschiedenis van zijn volk
(Pesach). De christelijke paasviering herdenkt ook
de geschiedenis van God en Zijn volk maar doet dit
rond de persoon van de Messias, die het nieuwe
paaslam werd.

VOOR de kerkvrede van 313 bestond
de paasviering uit enige dagen volle-
dig vasten (Lijdensherdenking). Dit
werd besloten door een nachtwake. Na
de kerkvrede werd het paasmysterie
uiteengelegd in een viering van drie
dagen (Triduum Sacrem) namelijk
Goede Vrijdag (lijden en sterven),
Paaszaterdag (de grafrust) en Paas-
zondag. Deze vormen echter één
geheel. Vanaf de Middeleeuwen tot het
midden van deze eeuw werd de
Paaszondag geïsoleerd van de voor-
afgaande dagen. Het zogenaamde
Triduum omvat nu Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Het
werd tot een voorbereiding op de Paas-
zondag. Het gevolg was dat de
Verrijzenis losgemaakt werd van het
sterven van Christus.
Het Tweede Vaticaans Concilie besloot
tot een herstel van de een-
heid van het Paasmysterie in de rooms-
katholieke liturgieviering. Al snel ont-
wikkelde de protestantse kerk ook ini-
tiaiieven m aeze neming, m een aaniai
protestantse gemeenten wordt bij-
voorbeeld al weer een paaswake
gehouden.

Tijdberekening
DE Paasberekening, dus de datum
waarop het feest gevierd moet worden,
is in de loop der eeuwen een groot pro-
bleem geweest. Zo was in de eerste
eeuwen Pasen niet overal gelijk. De
Aziatische Christenen vierden op
Pasen de verlossing door de dood van
Christus en legden daarom de nadruk
op de dag van de maand, waarom zij
Pasen altijd op de 14e Nissan vierden.
Ze worden daarom quartodecimani
genoemd. De Verrijzenis vierden ze
twee dagen later. De westerse
Christenen vierden de Verrijzenis van
Christus en letten meer op de dag van
de week. Daarom vierden zij het op
zondag na 14 Nissan. Daarbij kwam
later nog een verschil in tijdberekening.
Ten tijde van Christus vierden de Joden
hun Pascha altijd na het lente- equi-
noctium. Na de verwoesting van
Jeruzalem hielden zij zich hier echter
niet meer zo strikt aan. De quartodeci-
manen en sommige westerse
Christenen volgden hen hierin na; deze
werden protopaschieten genoemd.

Eén keer per jaar
Pogingen om tot overeenstemming te
komen werden beproefd door Poly-
carpus en de Pausen Anicetus en Vic-
tor. Uiteindelijk kwam het tot een beslis-
sing op het Concilie van Nicea in 325.
Daar werd besloten:

A. Pasen zou altijd op een zondag ge-
vierd worden.

B. Wanneer 14 Nissan op een zondag
viel zouden de Christenen Pasen een
week uitstellen.

C. In één jaar mochten er geen twee
Paasfeesten zijn d.w.z. Pasen moest
altijd na het equinoctium gevierd wor-
den.

D. De Alexandrijnse kerk zou een
Paastafel berekenen en die aan de
Romaanse kerk zenden. Deze zou het
aan de overige kerken geven.

Toch verdwenen de verschillen niet. De Alexandrijnse kerk had een 19-jarige cyclus
met 21 maart als equinoctium en de Romaanse kerk had een 84-jarige cyclus met 18
maart als equinoctium. Eerst Dionysius Exiguus kon op grondslag van een 19-jarige
cyclus (5x19 = 95-jarige) een tafel leveren, die met de Alexandrijnse harmonieerde,
zodat tegen het einde van de 8e eeuw de gehele Christenheid gelijktijdig Pasen vierde.



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

Extra's
U kunt diverse vruchtensappen als grape-
lïuitsap of sinaasappelsap serveren. Een ge-
koelde witte wijn smaakt ook voortreffelijk
bij zo'n brunch. Verder kunt u met alle prach-
tige voorjaarsbloemen die rond Pasen ver-
krijgbaar zijn (narcissen, irissen) uw brunch-
tafeï extra feestelijk aankleden.

Paasbrood staat centraal
De basis van een brunch wordt gevormd door
brood, lekker bruinbrood, knapperige witte
bolletjes, croissantjes; er is keuze genoeg.
Centraal staan natuurlijk de vrolijk gekleurde
eieren en het Paasbrood. Verder kunt u de ta-
fel aankleden door een mandje of schaal met
verschillende broodsoorten neer te zetten en
hier bijvoorbeeld een paashaasje van brood-
deeg (volop verkrijgbaar bij uw bakker) bij te
leggen. Wat betreft luxe broodsoorten is er te-
genwoordig keuze genoeg, tijgerbolletjes,
croissants, sesambolletjes, harde puntjes, etc.

Verrassende broodjes en
sandwiches
Omdat de brunch een wat zwaardere maaltijd
mag zijn dan een ontbijt kunt u warme hapjes
zoals ragout erbij serveren. Speciaal voor Pa-
sen kunt u broodjes met roerei maken. Want
wat is Pasen zonder eieren? Neem kleine har-
de broodjes, hol deze uit en vul ze met krui-
dig roerei gemaakt van losgeklopte eieren,
wat peper en zout en fijngesneden bieslook,
tij m en peterselie.
Ook lekker zijn luxe sandwiches gemaakt
van witbrood en belegd met gerookte zalm en
wat dille. Heel origineel is een uitgehold ca-
sinobrood gevuld met verschillende soorten
sandwiches. Snijd van een ongesneden wit
casinobrood aan een lange kant de korst af
(dit wordt het deksel). Snijd nu met een
scherp mes het binnenste zachte deel uit het
brood. Doe dit voorzichtig, zodat het brood
niet beschadigd. Snijd het binnenste gedeelte
van het brood in dunne plakjes en maak er
kleine sandwiches van.
Gebruik als vulling bijvoorbeeld kruiden-
roomkaas met blaadjes sla, fijngeprakte to-
nijn uit blik met mayonaise en blokjes tomaat
of eiersalade met reepjes rode paprika. Snijd
de sandwiches diagonaal doormidden en vul
het lege brood op een speelse manier met de
sandwiches. Leg het brooddeksel er half op.

VROL
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GROTE VOORJAARSSHOW
BIJ BARENDSEN

'i . illillhfartnwnll'

* Tuinmeubelen
* Tu i nv er lichting
* Motormaaiers
* Tuingereedschappen
* Bosmaaiers
* Zitmaaiers

Tevens grote collectie
Weber-barbecues

Da fabrikant van

kwaliteitsgaionmaaiers

Kom eens kijken en
ontdek dat kwaliteit wel
degelijk bestaat

Diverse bekende
merken motormaaiers:
Atco, Qualcast, Sabo,
Brill, Toro, Husqvarna,
Bosmaaiers, Zitmaaiers,
Simplicity, MTD

Kettingzagen
o,a. Dolmar,
Husqvarna

barbecues
Tijdens show diverse aanbiedingen!

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

BARENDSEN Vordenb.v.
Zutphenseweg 15, telefoon 05752-1261

Oude Paasgebruiken
Pasen is een gekerstend heidens voorjaarsfeest.
Het heeft vele voorjaarsgebruiken, bijvoorbeeld
vuren die, akker, mens en dier vruchtbaarheid
moesten schenken. Op vele hoeven in Limburg,
Brabant, Gelderland, Overijsel en Drenthe brand-
de men kleine paasvuren van het versleten ge-
reedschap van de winter. De grote paasvuren
worden op een hoogte ontstoken de z.g. Paasberg
(Wageningen, Markelo, de Es te Usselo) of op de
Paasweide (Denekamp). Ze zijn grotendeels in de
jongste tijd ingevoerd. Nieuw is ook de teerton,
die zich nu gewoonlijk in de opgebouwde houts-
tapel bevindt. Oorspronkelijk stond in het midden
een paal met aangebonden verticaal rad (zonne-
rad). Zijn er met deze vuren gebruiken verbonden
als het ophalen van hout of het zingen van liedjes
dan mag men stellig aannemen dat ze van oudere
datum zijn.
De boeren schreven vruchtbare kracht toe aan het
trekken van de rook over de bezaaide akkers. Ook
liep en sprong men door het uitgedoofde vuur om
gezondheid te verkrijgen. Het verkoolde hout
werd meegenomen om de akkers te bevruchten of
het huis tegen de bliksem te beschermen. Soms
droeg men een roggeschoof om het paasvuur om
zegen te bekomen voor de oogst (Borne).

Vroeger hield men op Paasmaandag of Paasdins-
dag een paaskermis. In kraampjes verkocht men
dan eieren, sinaasappels, koek en noten. Nu be-
staat de paaskermis alleen nog in Deventer op de
Worp. Het is echter in de loop der tijd meer een
gewone kermis geworden. De uittocht van de be-
volking naar de paaskermis heette eertijds Em-
mausgang. Het herinnert mogelijk aan de vroege-
re ommegangen om de ontkieming van het jonge
zaad te bevorderen.

Eieren verstoppen
Een grotere rol dan het paasvuur speelt het paas-
ei. Als kiem van nieuw leven brengt en schenkt
het ei levenskracht. De primitief denkende mens
hield die kracht voor overdraagbaar en at daarom
veel eieren om krachtig te worden. Dit zal de re-
den zijn dat men ze met Pasen het meeste eet
(voorjaar). Het kwam ook voor dat men eieren
over de velden verspreidde om deze vruchtbaar te
maken. Door het Christendom werd het geloof in
de kracht van het ei nog versterkt omdat men er
het witte graf inzag waaruit het leven (Christus)
weer oprijst.
Bovendien werden paaseieren als eerste spijs na
het vasten in de kerk gewijd; hierdoor kregen ze
een magische kracht.

Nog heden ten dage verstoppen wij met Pasen
eieren in de tuin. Dit slaat waarschijnl i jk terug op
het begraven van doden in de akker. Ook tikken
wij met eieren tegen elkaar en beschilderen ze.

Dit beschilderen gebeurde vroeger met natuurlij-
ke stoffen als. spinazie, uien en rode kool. Het op
Schiermonnikoog voorkomende eiwerpen gaat
terug op het vruchtbaar maken van de velden. Dit
is ook het geval met het eirollen op Ameland.



2E PAASDAG VAN 11.00-17.00 UUR

PA AS S HOW
Onze Paasshow '95 mag u beslist niet missen.

Alles op het gebied van wonen en slapen, voor ieder wat wils,

WONEN
• De nieuwe Interstyle meubelkollektie
• Schitterende nieuwe kollektie bankstellen
• Tijdens de paasshow speciale paasaanbiedingen

SLAPEN
• De nieuwste modellen slaapkamers van 1995
• Alles op het gebied van slaapkamerkasten
• Komplete teststudio voor matrassen

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

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1286

Paasstaak
Oude Paasgebruiken

Twee curieuze eeuwenoude paasvieringen hiel-
den in Twente stand. Het zijn de paasstaak te De-
nekamp en het vlöggelen in Ootmarsum. In De-
nekamp speelt Judas de hoofdrol. Het is een jon-
geman die alles voor de paasviering in orde
maakt. Zo bedelt hij eieren en geld bij elkaar om
het hout voor het paasvuur te kunnen kopen en
helpt bij het aanslepen van de 'paasstaak' die
naast de houtstapel wordt ingegraven. Daarna be-
klimt Judas deze boom en verkoopt hem bij op-
bod. Tevens besteedt hij het aansteken van de
teerton aan.
Bij al deze werkzaamheden zingt men: Christus
is opgestanden (10 stofen) en Alleluja, den blij-
den toon (19 strofen).

In Ootmarsum heeft op Pasen het vlöggelen
(plechtig voortschrijden) plaats. Een keten van
mensen, die elk de linkerhand op de rug leggen,
welke wordt gegrepen door de volger, trekt onder
het zingen van: Christus is opgestanden en Alle-
luja den blijden toon, door verschillende huizen
(herbergen) die steeds dezelfde zijn. Bij de boe-
renhuizen die met de achterdeur naar de straat
staan, trekt men om de middenpaal (stipel) der
deur heen. Uiteindelijk arriveert men op het
marktplein en daar laat men de handen los om
nogmaals de beide liederen te zingen. In de oude
paasviering is een zekere losbandigheid te her-
kennen (paasdol). Dit tekent dat het oorspronke-
lijk een heidens feest is gewijd aan de Germaanse
godin Ostara.

Vergunning
Sinds kort stelt de gemeente Oosterhesselen nieu-
we voorwaarden aan het stichten van een paas-
vuur. In Nieuwlande laaide elk jaar een flink
paasvuur op dat flink wat rommel veroorzaakte.
Voordat nu een paasvuur mag worden aangesto-
ken moet er een vergunning worden aangevraagd
op grond van de afvalstoffenwet/verordening. Te-
vens moet men een schriftelijke verklaring van
toestemming hebben van de eigenaar van het ter-
rein waarop men het paasvuur wil ontsteken. Bij
ontheffing wordt een bedrag van f 250,— in reke-
ning gebracht. Nadat de gemeente de kosten voor
het schoonmaken van het terrein er heeft af ge-
trokken wordt het het restant weer terugbetaald.
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