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Dirigente Lucian Venderink-Smeenk:

'De passie was een enorme
uitdaging voor Interchrist'
'Deze passie-uitvoering was volgens mij een hoogtepunt voor dit
koor', zegt Lucian Venderink-Smeenk, diligente van Interchrist.
Op zondagavond jl. bracht het Vordense koor de Vesper-passie
naar Mattheus van Willem Vogel ten gehore. Enkele honderden
mensen waren naar de Dorpskerk gekomen om te luisteren en
ook liederen mee te zingen.
'We hadden er hard voor gewerkt', vertelt de dirigente. 'Voor een klein koor
van nog geen 20 mensen is deze passie
een moeilijk stuk. Het was een hele uitdaging om eraan te beginnen'.
Vijftien jaar geleden begon Interchrist
als een jongerenkoor. Dat men in dit
jubileumjaar de passie van Willem Vogel kan uitvoeren, geeft aan dat het
koor in die 15 jaar volwassen is geworden.
In oktober vorig jaar begon het koor
Interchrist met het instuderen van het
eerste lied van de passie. Daarnaast
moest er gerepeteerd blijven worden
voorde normale kooroptredens (bijna
20 per jaar). En wegens de geboorte
van een zoon in huize Venderink heeft
het koor de passie deze winter twee
maanden laten rusten.
'Ik ben blij dat de uitvoering zo goed
gelukt is', zegt Lucian. 'Wanneer door
deze passie mensen ontroerd worden,
is dat het hoogste wat je kunt bereiken.
Ik merkte dat dit inderdaad het geval
was en dat ook de boodschap ervan
overkwam. Zelf had ik tijdens de uitvoering het idee: O, zijn we nu al bij dit
gedeelte? Jammer, het mag van mij
nog wel even duren voor het afgelopen

De vesper-passie van Willem Vogel (uit
1978) bestaat uit een aantal choralen
en vrij moderne melodieën met daartussen gezongen teksten uit het Mattheus evangelie en enkele bekendere
liederen.
De solistische tekstgedeelten werden
door vijf leden van Interchrist zelf gezongen, met op enkele momenten orgel begeleiding door Wil Kok-ten Broeke. Het koor vulde de passie zelf aan
met 'Het beklag van God' van Huub
Oosterhuis en een instrumentaal intermezzo. Drie leden van het koor brachten bij dat instrumentale gedeelte de
fluittrio sonate in D vanJJ. Quant/ ten
gehore.
Dit muziekstuk (uit 1728) paste opvallend goed binnen deze passie.
'Voor ons was het instuderen van een
pittig stuk als deze passie een goede stimulans', zegt Lucian Venderink. 'Het
was spannend om het nu eindelijk uit
te voeren. Wanneer mensen na afloop
komen vertellen dat ze ontroerd waren,
is het voor ons best de moeite waard
geweest'!
Interchrist voert de passie deze week
voor een groot gedeelte nog éénmaal
op in de Grote Kerk te Doetinchem.

Oranje/eest 30 april- Bevrijdingsfeest 5 mei
In week 17 (23-27 april) zal een speciaal programmaboekje uitgegeven
worden, waarin het feestprogramma is opgenomen.
Het bestuur van de Oranjevereniging Vorden verzoekt winkeliers en bedrijven medewerking te willen verlenen als zij benaderd worden voor het plaatsen van een advertentie in dit programmaboekje.
Vooral dit jaar, waarin een dubbel feest wordt gevierd, zijn er veel kosten. De
bijdrage van de gemeente is teleurstellend en zelfs f 4.000,- lager dan anderejaren. Wij moeten daarom noodgedwongen aan de bel trekken om er in
Vorden een gepast feest van te maken.
Dat er alles aan gedaan wordt om dit te bereiken, daar staat het bestuur voor
in. Wij rekenen echter ook op uw medewerking.
Gelukkig heeft de Industriële Kring Vorden het vuurwerk aangeboden, zodat we voor wat dat betreft geen extra kosten hoeven te maken.
Voor het Zeskamp-gebeuren hebben zich liefst tien ploegen aangemeld. Dat
wordfc dus een echte 'happening'.
De Zeskamp voor de kinderen wordt via de scholen bekendgemaakt.
Het bestuur.

'De Zonnebloem'
Zaterdag organiseerde de Zonnebloem voor mensen uit Vorden,
Warnsveld, Vierakker en Wichmond
een boottocht. Het vertrek vond plaats
vanuit Zutphen waarna de boot richting Arnhem voer en van daaruit weer
terug naar Zutphen. Aan boord ontbrak het de deelnemers aan niets. Het
hapje en het drankje alsmede de muziek van akkordeoniste mevr. van Zandvoort zorgde voor een lekker en gezellig sfeertje.
Bij terugkomst in Zutphen wachtte het
gezelschap nog een aangename verrassing. D^fcnuziekvereniging 'Sursum
Corda' uVforden stond op de IJsselkade klaar om voor een muzikaal welkom
te zorgen.

Oecumenische
paasüienst met
Dameskoor

Riek Schagen opent zaterdagmiddag 14 april op feestelijke wijze
haar nieuwe galerij aan de Nieuwstad. De studio van Riek Schagen is gedoopt in de toepasselijke naam 'Galeriek'.

Op 2e Paasdag (16 april) is er 's morgens in de Hervormde Dorpskerk een
oecumenische paasdienst, uitgaande
van de Raad van Kerken Vorden/Kranenburg. De voorganger in deze dienst
is pastoorj. van Zeelsten muzikale medewerking verleent het Vordens Dameskoor o.l.v. dhr. P. Rouwen en organist Rudi van Straten. Na de dienst is er
koffie/thee in de Voorde. De Raad van
Kerken heet een ieder van harte welkom.

Solistenfestival
Op zaterdag 21 april a.s. zal de Chr.
Muziekver. 'Sursum Corda' is het kader
van haar 60-jarig bestaan een intern
solistenfestival houden. Hieraan zullen
muzikanten, leerling-muzikanten, leden van de drumband, majorettes en
minirettes deelnemen.
Er wordt dan ook al flink geoefend om
toch maar zo goed mogelijk voor de
dag te komen. Zowel solisten, als duo's,
trio's en grotere groepen zullen optreden. 'Sursum Corda' is erin geslaagd
voor deze middag een deskundige jury
aan te trekken. Deze jury zal de prestaties beoordelen en daartoe aan elke solist of groep een zodanig schriftelijk
verslag van het gebodene uitbrengen,
dat de deelnemer later altijd kan nagaan wat goed gespeeld is en wat er evt.
nog verbeterd kan worden.
Voor iedere deelnemer is er tevens een
leuke verrassing als aandenken aan dit
festival. Het festival vindt 's middags
plaats in de grote zaal van het Dorpscentriun. In één van de andere zalen
zal de fa. Bredeveld geheel belangeloos
het op 10 maart jl. opgenomen concert
m.m.v. het 'Vordens Mannenkoor' ten
gehore brengen. Men kan dan tevens

derijen. Gaan we de trap op naar boven
dan komt met in een vertrek waar de
goaches aan de wand hangen. Om nog
meer cachet aan het geheel te geven
zijn er boven de schilderijen lichtspotjes aangebracht.
Behalve een opslagruimte treft men op
de bovenverdieping een keuken aan,
die, hoewel moderner van aard, doet
denken aan de tijd dat Riek Schagen in
haar rol als Saartje in de beroemde
keuken furore maakte!
Nu dient de keuken louter om de bezoekers aan de galerij een kopje koffie
of thee te kunnen aanbieden.
De 'Galeriek' van Riek Schagen wordt
beide Paasdagen voor het publiek
opengesteld. Het ligt in de bedoeling
van Riek om de galerie ook in de komende zomermaanden een paar maal
open te stellen.

via inschrijving een cassette bestellen.
De opname is geslaagd; men is verzekerd van goede muziek en goede zang.
De toegang is natuurlijk gratis. Zoals
het zich laat aanzien, belooft het dan
ook een prachtige muziek-middag te
worden. Zie advertentie volgende
week.

Videotheek
'Gas tle Vorden'
De videotheek 'Castle Vorden' aan de
Burgemeester Galleestraat 44 te Vorden, zal de zaak verder gaan uitbreiden. Deze dagen wordt gestart met de
verhuur van CD's, zowel lichte als klassieke muziek. Daartoe wordt in de week
van 14-20 april een speciale campagne
gehouden waarbij men per dag een CD
kan huren.
Sinds de start, eenjaar geleden, heeft
'Castle Vorden' voor wat betreft de videoverhuur van films bijna 1000 klanten ingeschreven. Momenteel bestaat
ook de mogelijkheid om bij de videotheek vakantiefilms op een band te
monteren. Ook zijn er plannen om in
de toekomst wat te gaan doen op het
gebied van camaraverhuur. In de aktieweek (volgende week) geldt drie films
halen één betalen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Programmaboekj e

Feestelijke opening 'Galeriek'
Riek Schagen
Gedurende een aantal jaren waren de
schilderijen van de Vordense kunstenares tentoongesteld in haar studio
aan de Enkweg.
Vanwege de uitbreidingsplannen van
de Nedac/Sorbo is Riek Schagen thans
verhuisd naar de Nieuwstad. In het
voormalige kantoorgebouw van de
Sorbo aan de Vordense Beek is Riek
Schagen de afgelopen weken met behulp van vrienden en kennissen vele
uren in de weer geweest om er een
smaakvol ingerichte galerie van te maken. In deze opzet is zij bijzonder goed
geslaagd.
Bij binnenkomst treft men in de benedenverdieping aan de linkerzijde een
aantal 'vaaswezens'. Vazen die door
Riek Schagen op fraaie wijze met syntetische verf zijn beschilderd. Aan de
wand hangen allerhand olieverfschil-

(Correspondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1 688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiéren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Dagopvang
ouderen
Zoals men ongetwijfeld weet is er in
Vorden sinds september 1989 een dagopvang voor ouderen in de Wehme.
Nu, zo'n 7 maanden later komen er zowel dinsdags als donderdags ouderen
naar de Wehme voor een gezellige dag
samen. Men heeft het erg naar de zin
en men doet verschillende aktiviteiten.
Mocht er belangstelling zijn of wil men
een keer komen kijken neem dan kontakt op. Voor de dagopvang zoekt men
voor de donderdag een vrijwillige
chauffeur die bezoekers haalt en
brengt. Bel voor meer informatie, Chr.
Vermeulen, tel. 1448 (dinsdagen donderdag) .

KERKNIEUWS
Gezamenlijk
Paasontbijt
in 'tAchterhuus
De kinderpaasviering op Eerste Paasdag vroeg belooft dit jaar weer een
feestelijk gebeuren te worden. Voor dit
paasontbijt nodigt de jeugdleiding alle
Gereformeerde en Hervn^fede kinderen uit. De kinderen van oVRubs, kindernevendienst, zondagsschool en
jeugdkerk zijn inmiddels al per brief
uitgenodigd. Het vindt dit jaar niet
plaats in de Voorde, maar in de zalen
van clubruimte 't Achterh^ws (achter
de Gereformeerde kerk)BBe samenzang wordt dit jaar begeleid door een
groepje van muzikale jongelui. Na
deze samenzang worden de kinderen
door de jeugdleiding verrast met een
gezamenlijk ontbijt. Het wordt afgesloten met opnieuw zingen.
Na afloop gaan de Hervormde kinderen onder begeleiding naar de Hervormde kerk, waar de ouders hun kinderen kunnen afhalen, om samen
naar de dienst te gaan. Voor de kinderen die niet door hun ouders kunnen
worden afgehaald, is er leiding die hen
meeneemt naar de Dorpskerk. De
ouders van Gereformeerde kinderen
kunnen hun kind bij 't Achterhuus ophalen voor de dienst in de Gereformeerde kerk.
De kinderen uit 't Medler worden 20
minuten voor de aanvang van het Paasfeest bij hun clubgebouw verwacht,
waar leiding aanwezig is om hen te vervoeren. Voor de ouders van de kinderen van buiten. Vorden die zelf hun
kind brengen, is er gelegenheid te blijven en de broodmaaltijd bij te wonen.
Dit om heen en weer rijden in zo'n kort
tijdsbestek te voorkomen. De afgelopen jaren kwamen er steeds bijna honderd kinderen naar dit Paasontbijt.
Ook nu hoopt de organisatie weer op
een grote opkomst.
In verband met dit feestelijke gebeuren begint de Paasochtend-dienst in
de Gereformeerde kerk een half uur
later, op het 's winters gebruikelijke
tijdstip.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 12 april 19.30 uur Witte Donder

dag H.A. ds. C. Bochanen.
Vrijdag 13 april 10.00 uur Goede Vrijdag H.A.
ds. C. Bochanen.

Zondag 15 april 10.00 uur Pasen ds. C.
Bochanen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Donderdag 12 april 14.30 uur Eucharistieviering; 19.00 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 13 april 15.00 uur Kruisweg; 19.00
uur Goede Vrijdag-viering.
Zaterdag 14 april 22.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 april 11.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 16 april 10.00 uur Viering van
Woord en Communie.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 april Past.
Vrehe, tel. 05754-291.
Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g.
05700-14141
Politie
tel.
05752-1230.

Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.
Streekziekenhuls Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

R.K. Kerk Kranenburg
Donderdag 12 april (Witte Donderdag) 19.30 uur plechtige viering van het LAATSTE AVONDMAAL,
Vrijdag 13 april (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 14 april 21.00 uur Paaswake.
Zondag 15 april 9.00 uur Hoogfeest van de Verrijzenis des
Heren.
Maandag 16 april (Tweede Paasdag) 9.00 uur Eucharistieviering; 10.00 uur dienst vanwege de Raad van Kerken, dorpskerk.
R.K. Kerk Vorden
Donderdag 12 april (Witte Donderdag) 18.00 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 13 april (Goede Vrijdag) 19.00 uur Goede Vrijdagplechtigheid.
Zondag 15 april 10.30 uur Hoogfeest van Pasen.
Maandag 16 april 10.00 uur Dienst vanwege de Raad var*
Kerken, dorpskerk.
Weekendwacht Pastores: 15-16 april Pastoor Vrehe, tel.
05754-291.
Hervormde gemeente
Donderdag 12 april (Witte Donderdag) Instelling van het Avondmaal 20.15 uur Dienst van Schrift en Tafel ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. Cantorij en solisten.
Vrijdag 13 april (Goede Vrijdag) Gedachtenis van het Kruis
10.00 uur ds. H. Westerink, dienst van Schrift en Tafel; 19.30
uur Lijdensgedachtenis ds. H. Westerink.
Zondag 15 april Paasmorgen 8.45 uur Paasontbijt voor de
kinderen in het Achterhuus; 10.00 uur Paasgezinsdienst ds.
K.H.W. Klaassens m.m.v. gemeenteleden, koperblazers en
Cantorij.
Maandag 16 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Oecumenische
Paasviering vanuit de Raad van Kerken. Voorg. Past. J. van
Zeelst m.m.v. Vordens Dameskoor.
Geref. kerk Vorden
Vrijdag 13 april (Goede Vrijdag) 19.30 uur ds. P.W. Dekker.
Viering H.A.
Zondag 15 april (Eerste Paasdag) 8.45 uur Paasontbijt in het
Achterhuus; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.
Maandag 16 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur dienst R.v.K.,
past. van Zeelst in de N.H. Kerk.
Huisarts 14-15-16 april dr. Dagevos. Belt U
eerst op om af te spreken, de dokter kan van
huis zijn voor een visite. Bellen graag zo veel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Tel. 2432.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 14 april 12.00 uur
tot zondagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Eerste en Tweede Paasdag dr. Noordkamp, tel. 1566.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, ds. Warringa, tel. 1277.
Tandarts 13-14-15-16 april W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Tafeltje Dekje vanaf 8 april mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen vóór half 9.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel. 05752-

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

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur technische dienst. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste maandag van de maand van 19.00-20.00
dagelijks.
Dinsdag en donderdag 11.00-12.00 uur administratie.
Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

laat uw cv-W u deze
winter in de kou staan?
Een centrale verwarmingsketel slijt
en gaat langzamerhand méér kosten,
net als een auto.
Hij wordt ook langzamerhand wat
onveiliger en minder comfortabel.
Uw ketel raakt op, al is hij niet stuk.
Maar hoe merkt u dat uw ketel aan
vervanging toe is? Ontdek het zelf.

Check nu uw cv!

U heeft een gratis
rollade in zicht,
als u raadt mijn
geslachte gewicht.

• Maakt uw cv steeds meer lawaai?
• Wordt uw gasrekening steeds hoger?
• Moet u meer dan twee keer per jaar bijvullen?
• Duurt het lang voordat de kamers op temperatuur zijn?
• Ruikt u gaslucht bij de cv-ketel?
• Zit er roet op de cv-ketel?

slagerij

MMMË.9*^H^«^,

Traditiegetrouw kunt u ook dit jaar
gewicht schatten van onze paasslier
(zie foto).
Het is voor ons niet alleen de aardigheid van schatten, maar
ook om te laten zien dat wij een goed stukje rundvlees in de
toonbank hebben. Rundvlees, dat met verstand gemest wordt. En met veel
zorg voor u ver-en bewerkt wordt,
dus echt een klasse apart. Zeker een succes voor uw paasdiner.

Beantwoordt u één of meer vragen met 'ja'? Dan wordt het
tijd eens aan vervanging te denken. Want de huidige generatie cv-ketels biedt veel meer comfort bij een veel lager
gasverbruik dan een ketel van tien jaar terug. Dat extra
comfort heeft u snel terugverdiend.

Centrale Verwarmingshow.
Kom kijken op 27 en 28 april
bij café-restaurant 'de Boggelaar' in Warnsveld.

TEL
1470

OPENINGSTIJDEN:
vrijdag van 16-22 uur / zaterdag van 10-16 uur
Wij demonstreren u die dag een groot aantal
verwarmingssystemen.
Zo'n collectie zult u niet gauw weer eens bij elkaar kunnen zien.
Of heeft u liever dat wij bij u komen kijken? Ook dat kan.
Bei voor een geheel vrijblijvende en kosteloze inspectie:

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gewone
Biefstuk

Bami of Nasi

Achterham

Tempelmans Plat & Zn.

100 GRAM 2.10

PAASLEKKER

INSTALLATIEBEDRIJF
Breegraven 20 - Warnsveld - Telefoon 23949

250 GRAM

6.75

Babi pangang

WOENSDAG

Fijne verse worst

Rundergehakt

1 KILO 7.95

1 KILO 1 1 .50

Grove verse worst

H.o.h. Gehakt

1 KILO 9.90

1 KILO 7.95

Slavink

Magere
Varkenslapjes

Gebraden
Runderrollade
100 GRAM !

Tientjes Lid
De Tafeltennisvereniging
Treffers '80 wil graag
groeien.
Wij nodigen ieder tafeltennisliefhebber/ster uit om tot aan
de zomervakantie
voor f 10,elke donderdagavond van
19.30 tot 20.00 uur te komen
TAFELTENNISSEN
in de Sporthal.

DINSDAG

PER STUK 1 .—

.25

1 KILO 8.95

braden
osbief
ensrollade
ftïcando
Gehakt

nderrollade
Jlf, Rollade
lletroltote

Kipfilet
ppepoten
Maiskip
Drumstieks

Voor inlichtingen: 2653.

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

groenten en fruit
kaas en noten

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

Haal voor Pasen wat lekkers in huis
van de bakker, die zelf alles bakt,
want dat proeft U.

AANBIEDING

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 12,13 en 14 april 1990

Paasstollen
met amandelspijs

Paasbrood

Husqvarna Royal 46

met amandelspijs

Krenten- of
Rozijnenbrood

Husqvarna Bos &. Tuin geeft u tijdelijk*
f 1199,Prijs
een prima inruilpremie voor uw oude
f 300,Inruil
gazonmaaier bij aankoop van een
Husqvarna Royal 46,
Aktieprijs f 899,compleet met: 3,5 pk = 2,6 kW
4-takt B & S benzinemotor,
46 cm maaibreedte, snelinstelling van de maaihoogten,
scharnierende grasvangzak.
Meer weten? Ga dan snel langs bij uw Husqvarna
Bos & Tuin dealer. Hij weet er alles van!

geldig t/m 31-12-'90

Diverse soorten
kleine broodjes

Cambozola Kaas
200 gram Oj«fö

UIT DE NOTENBAR:

(R) Husqvarna

Pikante Paasmix
Choco Paasmix

KWALITEIT UIT ZWÉÉÉDEN
beter complettr

Voor meer informatie en/of demonstratie uw Husqvarna specialist
Tweewielers - Fietsverhuur - Motorzagen - Grasmaaiers

J.H. KUYPERS

dinsdag 17 en
woensdag 18 april:

250 gram

Paastaarten
Paasgebakjes
Puddingen
enz. enz.
Wilt U bestellen?

3,49

WARME BAKKER

PLAAT

500 gram Goudse oude Kaas 6,95

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

Hierbij 250 gram Vordense notenmix 1,50

Dorpsstraat 12 - 7251 BB VORDEN - Tel. 05752-1393

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk
Burg. Galleestraat 23 - VORDEN - Tel. 05752-2532

Schoenaker
Café - Restaurant
Ruurloseweg 64
Vorden-Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag
19 april
Aanvang 20.00 uur

WEIGHT WATCHERS

AL>O

Even 1373 bellen!

ARIANNE><

verantwoord afslanken

Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

nu ook in Vorden

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

elke woensdag 18.30 uur
Dorpscentrum

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

(ingang via parkeerplaats)

DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter
Op vrijdag 20 april a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Lieke-Dynah
Jan en
Wilma HiddinkLendering

$

op Goede Vrijdag 13 april.

en

Johanna Dijkman-Hiddink
Gelegenheid
tot
feliciteren
van
16.30-18.00 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ik vond het fijn om bij mama te
zijn, maar nu ik papa ken,
ben ik blij dat ik geboren ben.

3150 gram, 51 centimeter.
Zusje van Raymo.

gesloten

-k

Henk Dijkman

3 april 1990
Menninkweg 3a
7255 LL Hengelo (Gld.)

Anouk

-#*

*
-*-

*

april 1990
Beeklaan 9
7234SKWichmond

Openbare
Bibliotheek

•*'
ï

DANKBETUIGING
Hiermede wil ik iedereen bedanken, die mijn 80ste verjaardag tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, in welke
vorm dan ook. Bedankt.

A.J. ZweverinkSteenkamp

^HTHT'HTBTBÏ'BTBT'^

KOOPAVOND

van
Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat na een
langdurig doch geduldig gedragen lijden, de Heere
van onze zijde heeft weggenomen, mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder

Grada Hendrika Sloëtjes-Vrieze
op de leeftijd van 74 jaar.
Vorden :

Van 17 t/m 20 april
GEEN PRAKTIJK

H. Slootjes
Annie en Gerrit
WillieenHenny
Wim en Johanna
Hermien en Tonnie
Henk en Annie
klein- en achterkleinkinderen

Voor het weekendrecept:

Varkensfiletrollade

Goede Vrijdag
verplaatst naar

ALGEMENE KENNISGEVING

G.H. Sterringa
huisarts

100 GRAM

DONDERDAG 12-4

Gepaneerde
Schnitzels
100 GRAM

en voor patiënten wier achternaam begint met L t/m Z:
dr. W.J.C. Haas, Christinalaan
18, tel. 1678.

Mijn vrouw is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden, waar vrijdag 13 april
a.s. van 19.30-20.00 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

GESLOTEN

Een korte overdenking zal worden gehouden zaterdag 14 april a.s. om 11.00 uur in genoemd uitvaartcentrum, waarna aansluitend de teraardebestelling
zal plaatsvinden om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

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

H.B.C.

Gezellig dineren in ons
rustieke restaurant.
Zie onze uitgebreide
menukaart.
Scheggertdijk 10, Almen.
Tel. 05751-1296.

A.S. ZONDAG

EERSTE
PAASDAG
grote

BINGO

Wichmond
14-15 juli
Standhouders
opgave voor de antiek c.q.
curiosamarkt.

ECHTGENOTE VAN H. SLOETJES

Vorden
Lochem
Vorden
Deventer
Rozendaal
Den Haag
Vorden
Hengelo

H.Teerink-Nijland
H. Teerink-Veenhuis
J. Vrieze-Bannink
J. Oplaat-Teerink
H. W. Teerink
E.A. Teerink-de Waard
A.J. Teerink
L.A. Teerink-Bakker
E.J. Hekkelman-Teerink
J. Teerink
W.C. Wuestenenk
neven en nichten

Vorden, 10 april 1990

Tijdens Paasvakantie
(13/41 lm 21/4)

10% korting
op alle kinderschoenen
zoals Bunnies, Jochies, Rico en Piedro

Wullink Vorden
DROGISTERIJ
TEN KATE

100 GRAM 225

3,95
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

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

in de leeftijd van 74 jaar.

Bellen naar 05754-285.

Kunstgebittenreparatie

Gevarieerde
Vleeswaren

De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 12 april.

Grada Hendrika Vrieze

Wichmond
Tel. 05754-285

LUDGERMARKT

VAN 200 GRAM MET

Tot onze droefheid is nog onverwachts uit ons midden
weggenomen onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

met vele geldprijzen
aanvang 19.30 uur

Café D'n Olde Kriet

Tip voor de boterham:

Voor de warme
maaltijd

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

is ons kantoor

Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot condoleren in het Dorpscentrum te Vorden.

1,49

ZIGEUNER
CARRÉ

VLOGMAN

Goede Vrij dag*
13 april

10 april 1990
Schuttestraate
7251 MX Vorden

SPECIAL

1,79

Dit weekend EXTRA
voordelig:

van 18.00-20.00 uur

Voor patiënten wier achternaam begint met A t/m K
neemt waar: dr. J.M. Dagevos,
Vaarwerkl, tel. 2432;

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand.
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585
Ruurlo: 05735-2136

Wat meer tijd voor het
ontbijt. Extra aandacht voor een lekkere
maaltijd. Gezelligheid,
de sfeer van het voorjaar. Uw Keurslager
heeft toepasselijke ingrediënten voor een
heerlijk paasweekend.
Kom maar eens proeven.

Vordense Ondernemersvereniging

Wijnand, Hannieen
Raymo Bulten
6 april, Varsselseweg 30
7255 NP Hengelo (Gld.)

mmm
Pasen!

De Openbare Bibliotheek is

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

De gezamenlijke banken
van Vorden.

METEROPNAME
GAS

IN DE GEMEENTE
VORDEN
In de periode van 17 april
t/m 14 mei worden de meterstanden opgenomen.
In het verleden kwam de
meteropnemer in de eerste
week van de opnamemaand.
Doordat we vanaf heden voor
de meteropname gebruik
gaan maken van draagbare
computers, vindt deze opname
gespreid plaats gedurende
een periode van ongeveer vier
weken.
We kunnen dus niet precies
zeggen wanneer we bij u aan
de deur komen. In ieder geval
op werkdagen tussen 8 uur
's morgens en 8 uur's avonds.
Mochten we u niet thuis treffen, dan doen we een kaartje
bij u in de brievenbus, waarna
wij u nog eens zullen
bezoeken.
Wel verzoeken wij u er voor te
zorgen, dat de meter(s) goed
bereikbaar is (zijn).

met
Televisie
reparaties
- direct
iii naar
NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland.
Vestiging
Hengelo (Gld.):
05753-1966.

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.
HIFI

TELEVISIE

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN
De Eendracht 3 - 7251 GA Vorden

Telefoon 05752-1012

VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

alle soorten
batterijen voor uw
hoort oestel

oe> juwelier

siemerink

UrFv/AART-

NORDE

BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

zonder meer 'n zorg minder

oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook In uw woonplaats

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Dag en nacht bereikbaar

06-8 21 22 40

Video- en
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

VERZEKERINGEN
-

Ziektekosten
A rbeid s Ongeschiktheid en Ongevallen
Brand Opstal en Inboedel
Begrafenis
Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
alle soorten van Motorvoertuigen
enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

Ontdek hoe lekker
Pasen kan smaken
Dat wordt smullen met Pasen.
Want De Echte Bakker heeft ze weer bruin gebakken.
Eén ding is zeker: dit wordt de lekkerste Pasen
die u ooit geproefd heeft.

de blauwe hand
ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT... JE PROEFT T

Echte Bakker
101 lente-ideeën

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

^
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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.
Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder Mr. M. A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

j* BESTEMMINGSPLAN

M^^^^^^^^^^^^^^M

M^^^^^J^^B

4500,- VOOR VOORLICHTING OVER
MINIMABELEID
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om f 4500,—
beschikbaar te stellen voor het huisaan-huis verspreiden van 'Het Vragenboek' alles over bijstand. In deze brochure zal een inlegvel worden opgenomen, waarin het specifiek door de gemeente Vorden gevoerde minimabeleid wordt toegelicht en procedures
worden vermeld.
Wethouders Slingenberg kan met dit
voorstel van het college niet instemmen. Hij is van mening dat de overgrote meerderheid van de burgers in Vorden de ontvangst van het boekwerkje
noch op prijs zal stellen noch nodig
heeft. De uitgave van f 4500,— is volgens de heer Slingenberg overbodig.

BUITENGEBIED 1990
NO. l
Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op het gedeelte van het buitengebied
dat na de herindeling Vorden Warnsveld Zutphen bij Vorden is gekomen.
In het bestemmingsplan Buitengebied
1971 van de gemeente Warnsveld is
aan een bepaling om ten behoeve van
silo's tot 20 meter hoogte voor de percelen Lankhorsterstraat 13 tot en met
17 vrijstelling te verlenen, goedkeuring
onthouden. In het plan waren hiervoor
geen objectieve criteria genoemd.
Het bestemmingsplan Buitengebied
1990, no. l wil hier wijziging in brengen, in die zin dat het realiseren van
een silo van 20 meter hoogte mogelijk
wordt voor de percelen Lankhorsterstraat 13 tot en met 17 die de bestemming 'bijzondere agrarische bedrijven'
hebben. Dit zijn de enige percelen warvoor deze bestemmingsplanwijziging
van belang is.
Ook dit plan is door diverse adviesinstanties beoordeeld. Geen ervan heeft
opmerkingen gemaakt. Ook zijn tegen
het plan geen bezwaren ingediend.

^BESTEMMINGSPLAN
WILDENBORCH 1990
Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op de voormalige school met onderwijzerswoning in de Wildenborch. Doordat het aantal leerlingen voor deze
school onder het minimum kwam is de
school gesloten. Deze percelen hebben
in het thans geldende bestemmingsplan de bestemming openbare en/of
bijzondere bebouwing.
De onderwijzerswoning blijft in gebruik als woning voor de voormalig directeur. Dit pand krijgt nu de bestemming burgerwoning. De school laat
zich bouwkundig gezien makkelijk
aanpassen tot woning. Het college stelt
de raad dan ook voor om deze bestemming hieraan te geven. Dit is passender
dan een eventuele bestemming als bedrijf met woning, al dan niet met detailhandelsaktiviteiten.
De adviesinstanties gaan hiermee akkoord. Tegen deze bestemming zijn
ook geen bezwaren ingebracht.

34.000— VOOR
ACOUSTISCH GEVELONDERZOEK
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om f 34.000,—
beschikbaar te stellen voor een acoustisch gevelonderzoek. Hiermee kunnen burgemeester en wethouders bepalen of er geluidsisolerende voorzieningen nodig zijn na de omleiding van
het doorgaande zware vrachtverkeer
aan de. gevel van 19 woningen langs de
Horsterkamp en het kruispunt Klumper. Mogelijk subsidieert het Gewest
Midden IJssel 15 procent van de onderzoekskosten.
De minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft inmiddels een beschikking
afgegeven die aangeeft hoe hoog de
maximale geluidbelasting aan de gevel
v
van de woningen mag zijn.
Burgemeester en wethouders zijn van
mening dat de belangen van de omleiding en de belangen van diegenen die
langs de omleidingsroute wonen parallel lopen. Indien uit het onderzoek
blijkt dat het treffen van voorzieningen
aan woningen nodig is dan willen burgemeester en wethouders dit binnen
driejaar af te ronden.

• M
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TRAATNAAMWIJZIGING EMMAPLEIN
De gemeenteraad heeft aan het college
van burgemeester en wethouders gevraagd om een straat of plein te vernoemen naar het voormalig verzet. In
deze raadsvergadering stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om het Emmaplein, waar het
bevrijdingsbeeld staat, te vernoemen
tot 'Verzetsplein'. Aan het huidige Emmaplein zijn drie woningen genummerd. Burgemeester en wethouders
stellen de raad voor om het straatje
waaraan deze woningen gelegen zijn,
om te dopen tot 'Emmalaan'
Enkele scholen in Vorden hebben het
bevrijdingsbeeld symbolisch geadopteerd. Jaarlijks vindt daar de overdracht
van de adoptie plaats van de hoogste
groep aan de op een na hoogste groep
ervan. Deze adoptie is een initiatief van
de Stichting 'Februari 41'. Burgemeester en wethouders hebben dit bij de
naamswijziging mee laten wegen.

INSULINDELAAN
De bouw van appartementen aan de
Insulindelaan is thans zo ver gevorderd
dat begonnen kan worden met de
straatwerkzaamheden. Er komen parkeervakken, trottoirs, verlichting,
openbaar groen, een ontsluitingsweg
naar de Molenweg en er wordt een
muurafscheiding opgetrokken.
Burgemeester en wethouders vragen
de raad hiervoor een krediet van
f 87.300,— exclusief B.T. W.

T*

f» PARKEERPLAATS
SPORTHAL (BOONKZIJDE) VERANDERT
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de parkeerplaats van de sporthal aan de Boonkzijde te veranderen. Er wordt daar vrijwel
niet geparkeerd. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de parkeerplaats
vanaf de Boonk en het Jebbink slecht
zichtbaar is. Hierdoor 'nodigt' deze
plek ook als het ware uit tot vandalisme. Aan de beplating van de sporthal
vinden veel vernielingen plaats.
De uitgangspunten van het plan zijn:
— de zichtbaarheid van de parkeerplaats verbeteren;
— minder aantrekkelijk maken voor
vandalisme;
— meer parkeerplaatsen op de beschikbare ruimte creëren;
— de ingang verplaatsen naar het Jebbink.
De totale kosten van het plan bedragen
f40.000,—.

!« VERKEERSMAATREGEL ZUIVELHOF
NABIJ DE SPOORWEGOVERGANG
De nieuwe straat 'Zuivelhof sluit o.a.
aan op de Burgemeester Galleestraat
nabij de spoorwegovergang.
Ter verzekering van een tijdige ontruiming van de spoorwegovergang hebben de Nederlandse Spoorwegen verzocht om het verkeer op de Burgemeester Galleestraat voorrang te geven. Burgemeester en wethouders
hebben dezelfde mening. Zij stellen de
gemeenteraad dan ook voor om de
voorrangssituatie van de Almenseweg
door te trekken op de Burgemeester
Galleestraat tot over de spoorwegovergang na de kruising met de Zuivelhof.

!» VERHUUR GEBOUW
'DE SPRINGPLANK'
Het gebouw de Springplank (voormalige keluterschool) nabij de basisschool Het Hoge wordt door het teruglopen van het aantal leerlingen en de
verbouw van die basisschool niet meer
als zodanig gebruikt. Het gebouw is
thans eigendom van de gemeente. De
Vereniging voor P.C. onderwijs te Vorden heeft te kennen gegeven het gebouw te willen blijven gebruiken. Het
bestuur wil het gebouw echter niet aankopen. Wel is er overeenstemming
over de verhuur van het gebouw voor
een jaar, met een optie voor nog een
jaar. De huurprijs bedraagt f 10.000,—
perjaar.

ANVULLING PUNTENSYSTEEM VOOR
TOEWIJZING VAN
WOONWAGENSTANDPLAATSEN
De gemeenteraad heeft in april 1989
een puntensysteem vastgesteld dat
dient als hulpmiddel bij de toewijzing
van vrijgekomen woonwagenstandplaatsen. Des te meer punten men
heeft des te eerder komt men in aanmerking voor een standplaats. Het
komt echter voor dat mensen illegaal
een standplaats innnemen.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad nu voor om voor
iedere week dat men een illegale standplaats inneemt een aftrek van een
punt in te voeren. Hiermee hopen ze
het illegakinemen van standplaatsen
tegen te

M^^B

dig mogelijk contact opneemt met bureau bevolking ter secretarie indien u
kinderen in uw paspoort hebt bijgeschreven die op het moment dat u de
grens over wilt 12 jaar of ouder zijn.

verkregen worden van f 10,— per meter, aangevuld met de bijbehorende
BTW. De kosten voor de aanleg van de
eerste 200 meter blijven geheel voor
eigen rekening. De subsidie is gelijk
aan de materiaalkosten van een standaard huisaansluitingsleiding met een
diameter van 40 mm.
Het graafwerk dient zelf te worden betaald of in eigen beheer te worden uitgevoerd.

^TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN DELDENSEWEG
EN HAMMINKWEG
In verband met een concours hippique
op 14 en 16 april 1990 hebben burgemeester en wethouders besloten om op
de Deldenseweg vanaf de Hamminkweg tot aan de Hilverinkweg en op de
Hamminkweg vanaf de Riethuisweg tot
aan de Deldenseweg op genoemde dagen van 08.00 tot 18.00 uur een parkeerverbod in te stellen

Indien u voor aansluiting en de subsidie in aanmerking wilt komen kunt u
contact opnemen met de heer J.B.
Wassink van de Gamog te Zutphen, tel
05750-97283. Hij kan een geheel vrijblijvende kostenopgave maken en de
gemeentelijke subsidie berekenen. Indien u hierover vragen hebt kunt u ook
contact opnemen met de heer Niessink
van de afdeling gemeentewerken.

j» VERGADERING GEMEENTERAAD
OP 17 APRIL 1990
Op 17 april 1990 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende punten:
— acoustisch gevelonderzoek in verband met omleiding doorgaand vrachtverkeer;
— straatnaamwijziging Emmaplein;
— verhuur gebouw 'de Springplank';
— aanvulling puntensysteem voor toewijzing van woonwagenstandplaatsen;
— vaststelling bestemmingsplan de Reehorst 1990;
— vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 1990, no. 1;
— vaststelling bestemmingsplan Wildenborch 1990;
— beschikbaarstellen krediet voor voorlichting minimabeleid;
— verlaging VUT-leeftijd tot 59'A> jaai;
— experimentele ouderschapsverlofregeling;
— wijziging begroting 1990;
— beschikbaarstellen krediet voor het herstraten etc. nabij de in aanbouw
zijnde appartementen aan de Insulindelaan;
— beschikbaarstellen krediet voor het wijzigen van de parkeerplats aan de
Boonkzijde van de sporthal 'tjebbink;
— verkeersmaatregel Zuivelhof nabij de spoorwegovergang;
— onderzoek geloofsbrieven en toelating van raadsleden voorde zittingsperiode 1990-1994.

!• CONTROLE BOUWEN
HINDERWETPLICHTIGE ACTIVITEITEN
Door uitbreiding van personeel (o.a.
tengevolge van de gemeentelijke herindeling) zijn de controles op o.a.
bouw en hinderwetplichtige activiteiten weer toegenomen.
Misschien is de nieuwe controleur, de
heer H.G. Berendsen, ook al bij u geweest.
Alhoewel het zeker niet de bedoeling is
om op iedere millimeter te gaan letten,
is het mogelijk dat burgemeester en
wethouders optreden bij overtredingen. Het verdient dan ook aanbeveling
om bij voorgenomen activiteiten, waarvoor wellicht vergunning vereist is, tijdig contact op te nemen met de afdeling Algemene Zaken (Hinderwet) of
de afdeling Ruimtelijke Ordening
(bouwen).
Onnodig hoge kosten en voor alle partijen vervelende procedures bij gedwongen aanpassing achteraf (of in
het ergste geval zelfs a!l>^|, of sluiting) worden daarmee voorkomen.

BESTEMAIGSPLAN VOOR
CAMPING
DE
CAMP
REEHORST
Ten behoeve van een reële exploitatie
van de camping 'De Reehorst' heeft de
eigenaar van die camping verzocht om
het aantal standplaatsen voor sta-caravans uit te mogen breiden. Het thans
geldende bestemmingsplan verbood
dit. Ook de kampeerexploitatievergunning maakte dit onmogelijk, omdat
deze vergunning uitgaat van het bestemmingsplan. Het vorige bestemmingsplan gaat uit van een lager aantal
standplaatsen voor sta-caravans omdat
er voldoende ruimte over moet blijven
voor toeristisch kamperen.
Door de landelijke spreiding van de vakanties kan thans aan het verzoek van
de campinghouder tegemoet gekomen
worden. Op het voor toeristisch kamperen overblijvende gedeelte blijven,
zo is in de praktijk gebleken, voldoende
mogelijkheden voor toeristisch kamperen over.
Het bestemmingsplan is aan een achttal adviesinstanties toegezonden. Geen
ervan heeft op- of aanmerkingen gemaakt. Tegen het bestemmingsplan
zijn evenmin door anderen bezwaren
ingediend.

M

REIWWEG IN METERS
Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Gelderland

E UITERSTE LIMIET

Sinds 1987 bestaat de landelijke aktie—25 procent Doel is om door middel van diverse
campagnes de verkeersveiligheid te bevorderen. Centraal staat daarin de taakstelling voor
het jaar 2000: 25 procent minder verkeersslachtoffers ten opzichte van 1985. De
spandoekaktie 'Wij gaan weer naar school' en de campagnes stimuleren gebruik van de
autogordel en tegengaan van alcoholgebruik in het verkeer, zijn bij velen bekend.

VORDENS
MANNENKOOR
Burgemeester en wethouders heben
aan het Vordens Mannenkoor vergunning verleend voor het huis-aan-huis
verkopen van hanen op zaterdag 14
april 1990.

In de maanden april en mei staat het terugdringen van het te hard rijden op de 50
en 80 km wegen centraal. Vergroting van de verkeersveiligheid en daardoor minder doden en gewonden, gaat ons allemaal aan. Snelheid is een belangrijke factor
op de verkeersveiligheid en speelt bij alle ongevallen een rol.
Jaarlijks vallen er in Gelderland 60 doden en 3000 gewonden op de 50 km wegen
en bijna 2000 slachtoffers op de Gelderse 80km wegen. Vaak door te hoge snelheden.

NZAMELEN
OUD IJZER
De heer Lenting,die van burgemeester
en wethouders een vergunning heeft
gekregen voor het inzamelen van oud
ijzer, is vanaf 10 april weer bereikbaar.
Indien u oud ijzer aan hem wilt meegeven dan kunt u hem bereiken onder
het telefoonnummer 05750— 41474.

NLEVEREN FORMULIEREN OLIETANKS
Heeft u uw enquêteformulier over de
aktie tankslag reeds ingevuld? Zo nee,
zou u dan zo vriendelijk willen zijn om
dit formulier in te vullen en terug te
zenden? Er hoeft geen postzegel op.

Wie de schoen past,...
Niet alleen uw buurman rijdt weieens te hard... De kans op een ongeval wordt
groter naarmate de snelheid toeneemt. Bij hogere snelheden heeft men minder
tijd om te reageren en is het ook vaak moeilijker om goed te reageren. Bij lagere
snelheden neemt de beslissingsruimte toe en kan er tijd over blijven om foute
beslissingen te herstellen. Een aanrijding bij lagere snelheden kan minder ernstige consequenties hebben.
Voorlichtingen handhaving.
Voorlichting en handhaving zijn de pijlers voor deze aktie. Ook de aktie in Vorden
is daarop gebaseerd.
Voorlichting door middel van o.a. afficheborden , uitreiking op bepaalde plaatsen
en tijden van beknopte infonnatie door middel van promotieteams — voor het
eerst op 9 april 1990 om 11.30 uur — en handhaving door middel van snelheidscontroles.
Enkele resultaten van snelheidscontroles in Vorden:
datum

tijdsduur

plaats

20-10-89
15-11-89
21-12-89
20-03-90

18.45-21.00
14.00-15.00
15.00-17.00
10.45-11.45

Zutph.weg
Horsterkamp
Zutph.weg
Horsterkamp

08.00-09.30
10.15-11.15
13.00-15.00
10.30-12.30
14.00-15.30
14.00-15.00
15.30-16.45
09.00-09.45
15.30-17.30
13.00-17.00

Rondweg
Ruurioseweg
Baakseweg
Ruurioseweg
Baakseweg
Zutph.weg
Heng .weg
Ruurioseweg
Ruurioseweg
Ruurioseweg

aantal
pass.
671
153
258
159

80 km wegen:

*• BIJGESCHREVEN KINDEREN IN PASPOOR- !• GEMEENTEHUIS OP
GOEDE VRIJDAG
TEN
Tot 12 jaar kunnen kinderen worden
bijgeschreven in paspoorten. Indien
kinderen bijgeschreven zijn, dan vervalt de bijschrijving van rechtswege onmiddellijk indien de kinderen 12 jaar
worden. Vanaf dat moment heeft het
kind een eigen paspoort of toeristenkaart nodig indien u naar het buitenland wilt.
Indien een kind voor l april 1988 in uw
paspoort is bijgeschreven geldt het bovenstaande niet.
Indien u een of meer kinderen op uw
paspoort hebt staan die bijgeschreven
zijn na l april 1988 en die ouder zijn
dan 12 jaar en u wilt met hen de grens
over dan kunt u daar worden tegengehouden.
Ter voorkoming van deze problemen is
het derhalve van belang dat u zo spoe-

GESLOTEN

Zoals ieder jaar is het gemeentehuis
op Goede Vrijdag (13 april aanstaan*
de) gesloten.

11-10-89
11-10-89
21-12-89
08-02-90
08-02-90
09-02-90
09-02-90
20-03-90
21-03-90
24-03-90

te snel

43
7
36
47

hoogste
snelheid:
93
85
95
101

mjjjjjjjjjgjji

264
262
114
270
43
308
345
84
484
329

4
9
34
1
27
28
16
64
43

80
150
106
127
96
109
108
127
134
123

• "

Jï« SUBSIDIEREGELING

Doel aktie in Vorden
Het doel van de aktie in Vorden is om het aantal snelheidsovertredingen met!
procent te verminderen om daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. Van h
resultaat zullen wij u via deze rubriek op de hoogte houden

AANSLUITING
PERCELEN OP HET
AARDGASNET
De gemeenteraad heeft op 13 maart
besloten om het aansluiten van percelen op het aardgasnet te subsidieren,
indien de lengte van de aansluiting van
de hoofdleiding in de weg meer dan
200 m bedraagt. Voor iedere meter
boven de 200 meter kan een subsidie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Samenwerking.
Bij deze aktie ter verhoging van de verkeersveilighei in Vorden werken samen:
— Rijkspolitie Vorden
— Veilig Verkeer Nederland, afdeling Vorden
— Gemeente Vorden
— Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland
en u, uiteraard!

•

•

•

•
'*PPv

.PP"

*"•

*PIP-;:""r ;;::i^^ :: ::^W "*.:. "P"':

'^^ -• 'Ï^WÏ.^^ - ; : : ' :'^B. :• -.

CONTACT

TWEEDE BLAD
Donderdag 12 april 1990
52e jaargang nr. 2

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Indrukwekkende herdenking van de bevrijding

Wildenborch

genoot van TAO

r\_ i

Feest
We zaten in de klas. Toen zei meester opeens: 'Kristian heeft een droomwens ingestuurd, stel dat
aie uitkomt'. Een tijdje later zei meester: 'Laat het nogwaar zijn ook!' De hele klas begon tejuichen.
Toen zei meester: 'Weetje waar we heen gaan? Naar Mac. Donalds!' Het was woensdag 4 april, het
was bijna 12 uur.
Hetty kwam binnen. We gingen bidden. We hoorden de bus al, hel bidden
was klaar. We gingen naar builen. We
/waaiden on/.se moeders uil en we gingen naar Apeldoorn. Onderweg kregen we een krentebol. Toen we aankwamen, moesten we eerst een eindje

lopen. We hebben eerst een paar spelletjes gedaan. Toen kregen we een
rondleiding door de keuken. Toen kregen we eten, heel lange franse frietjes,
een hamburgeren fris en na de tijd een
ijsje. Je kon geschminkt worden. Toen
gingen we weer naar huis. onderweg

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden

, "\X~X/" ,
Eerste Paasdag

tot 20.00 uur gesloten,

ZEER SCHERPE

Seizoenaanbieding!
Til i n be ItS — vriendelijk voor plant en struik
lichtbruin, donkerbruin, groen
f\
f\ mm

9.95

21/2 liter

Groene Carbolineum
1 liter 11.95

27.50

21/2 liter

• Touwen's Boerengroen

31.25
Touwen's Tencomild Tuinbeits
24.95
27.75
1

2 /2 liter

kastanjebruin en donkerbruin
1 liter 10.50
21/2 liter
groen
1 liter 11.75
21/2 liter

Touwen's Bielzenzwart
21/2 liter

19.75

Touwen's Tencopracht
bruine carbolineum
1 liter 5.90
21/2 liter
5 liter 17.95
10 liter

9.95
32.50
Schildersbedrijf - Verfhandel

hebben we veel gezongen. Toen we
aankwamen op school, toen keken de
ouders naar de mooie gezichten. Het
was een leuke middag.
Groep 5: School 't Hoge,
geschreven door deert Norde.

Amnesty vierde
tweede lustrum
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan had de werkgroep Vorden van
Amnesty International vrijdagavond
de 9-mans sterke reggae-fbrmatie
'Mahhu^tti' uit Winterswijk voor een
optred^B uitgenodigd. Deze band
voelt zien zelf ook nauw betrokken bij
de doelstellingen van Amnesty. De
naam komt uit Zuid-Afrika. Solomon
Mahlangu was net als Nelson Mandela
een ANC-strijder.
Het i'i^^lcn van 'Mahlangu' in zaal
'De l le^rcrg' trok niet al teveel belangstelling. Onder de aanwezigen onder
meer de wethouder van Welzijn van de
gemeente Vorden, mevr. Aartsen-den
Harder.
Zij was deze avond uitgenodigd voor
het onthullen van de eigen kraam
waarmee de werkgroep regelmatig op
de weekmarkt in Vorden staat om zodoende het publiek op de werkzaamheden van Amnesty attent te maken.
Mevr. Aartsen roemde bij deze gelegenheid de mensen die de werkgroep
van Amnesty in Vorden hebben opgericht en in stand houden. Bij het ontsteken van de kaars, het symbool van
Amnesty, citeerde mevr. Aartsen: 'Het
is beter een kaars te ontsteken dan de
duisternis te vervloeken'.
Ben Carré, lid van de regionale
kontaktgroep 'Oost Gelderland' zette
deze avond de doelstellingen van Amnesty uiteen. Mevr. Willy Harmsen
dn >eg een verhaal voor van Simon Carmiggelt. Annie Star van de Werkgroep
Vorden huldigde de mannen en vrouwen van 'het eerste uur'. Zo waren er
bloemen voor oprichter de heer Diekerhof en verder voor de dames Koch,
Bosch, Eskes en Beek. Een speciaal
woord van welkom deze avond voor de
familie Sharif, afkomstig uit Somalië.
Deze familie is thans in Vorden woonachtig en wordt o.m. door Amnesty-Ieden begeleid. Mevr. T. Koch sprak hen
in het Italiaans toe. Voor de goede
orde, Somalië was vroeger een kolonie
van Italië.
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De bewoners uit het buurtschap Wildenborch hebben vrijdag- en zaterdagavond kunnen genieten van de uitvoering van TAO, een toneelvereniging
die zelf uit de Wildenborch afkomstig
is.
De Kapel was zoals bij dit soort optredens te doen gebruikelijk beide avonden weer tot de laatste plaats bezet. Dit
keer was gekozen voor het blijspel in
drie bedrijven getiteld 'Pas op voor de
buren'. Een stuk geschreven door
Hans van Wijngaarden. Het blijspel
handelde over dokter Bril die door zijn
buurman en patiënten een vakantiereis kreeg aangeboden. De organisatie
was echter wat al te optimistisch geweest over de bijdrage van de patiënten
zodat een fiks tekort ontstond.
Maar voor alles is een oplossing. Zo
ook in dit geval. Toen dokter Bril voor
zijn welverdiende vakantie was vertrokken besloot men zijn huis te verhuren
om op dit wijze het tekort aan te vullen.
Toen begon de ellende pas goed. De
dochter van de dokter die toevallig op
bezoek kwam etc. etc. Om kort te gaan
de verwikkelingen stapelden zich op.
Uiteraard een kolfje naar de hand van
het publiek dat zich kostelijk amuseerde.
De rolbezetting van TAO in de personen van Appie, Reinier en Jurrie Klein
Brinke; Frida te Lindert; Diny Schooien, Ineke van Dam en Frits Pladdet
was ijzersterk met een absolute hoofdrol voor Appie Klein Brinke. De regie
was in goede handen van Henk Kreeftenberg. Souffleuse Janny Sligman;
grime Willemien Flierman. Kostuums,
aankleding toneel e.d. werd door l AO
zelf verzorgd.

Bibliotheeknieuws
Nieuwe aanwinsten
Andrews, Virginia-Een engel voor het
paradijs; Aristoteles-Over de kosmos;
Batissd, Eugenio-De Sixtijnse Kapel;
Brouwers, Marja-De licha^^r; Drabble, Margaret-De lichtende^reg; Dreesmann, Cecile-Het erfgoed; Fleischer,
Leonore-Rain man; Flynn, Charles P.De bijna-doodervaring; Geeraerts, JefSanpaku; Hamm.Jack-Stripfïguren tekenen; Havel, VaClav-BjÉte'en aan
Olga; Hawking, Stephan^JPt heelal;
Hermans, Toon-Dan heb je geluk;
Hofstede, A.C.H.-Meubelkunst; Lammers, Fred J.-Emma van Waldeck-Pyrmont; Le Goff, Jacques-De woekeraar
en de hel; Lenferink, Henri-Gelders orkest; de geschiedenis; Lutz, VerenaMarmeren op stof en papier; Nicholson, Mike-Raoul Wallenberg; Nolthenius, Heiene-Moord in Toscane; Riel,
Bert van-Mandala's; Sagan, FrancoiseMet hart en hand; Sarton, May-Mrs.
Stevens hoort de zeemeerminnen zingen; Sedgwick, Michael-Auto's uit de
jaren dertig en veertig; Thomas, DaveSimple Minds; Toonder, Jan GerhardKasteel in Ierland; Vrouwen van het
land; anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland.

WEEKENDRECEPTEN
POELIER
ROBEERTSEN
voor Tafelen
Thuis

Keep them rolling
"^

Vordense zwanehalzen
Banketbakkerij Wiekart bood de deel-

'Te hard rijden kost
teveel'
Te hard rijden kost te veel'. Dit bord
was maandag langs de Zutphenseweg
geplaatst om op die wijze de weggebruikers te attenderen op de gevolgen
van te hard rijden. Behalve dit bord was
er als afschrikwekkend voorbeeld een
autowrak langs de weg geplaatst. Dit alles in het kader van de aktie om het
aantal snelheidsovertredingen met
tenminste 25 procent te verminderen
en daarmede vergroting van de verkeersveiligheid in Vorden te bereiken.
Bij deze aktie werd nauw samengewerkt
door de Rijkspolitie Vorden; Veilig
Verkeer Nederland afdeling Vorden;
de gemeente Vorden en het regionaal
Orgaan verkeersveiligheid Gelderland.
Bij de start van deze aktie werden automobilisten aangehouden en werd hen
de vraag voorgelegd of ze wel eens te
hard reden.
Zij die de vraag met 'ja' beantwoorden
kregen van Alma Heyink, die vergezeld
was van dochterjanine, het verzoek om
toch vooral in de dorpskom /achter te
rijden. De automobilisten kregen tevens foldermateriaal uitgereikt. Bij
deze aktie waren burgemeester Kamerling en wethouder Mr. Slingenberg
eveneens aanwe/ig.

Kalkoenfilet met pruimen

Volleybalver. Dash
200 g pruimen, 2 dl

nemers de bekende zwanehalzen aan,
terwijl de koffie aangeboden werd door
Drukkerij Weevers, een en ander keurig verzorgd door 'De Herberg'. Bij Nedac-Studio ontving men een tasje met
de bekende Sorbo-artikelen wat ook
zeer op prijs werd gesteld.
Voor het ongerief dat het niet zo gelopen was als afgesproken bood de voorzitter zijn verontschuldiging aan, doch
dat Vorden toch geweldige aktieve ondernemers had die het een en ander
goed opgevangen hebben, dat was
toch prettig om te horen, al werd er
door het gemeentebestuur van Vorden
niets aangeboden, toch een en ander
was geregeld door de Stichting 40-45
'Vorden'. Mevr. Aartsen en de heer
Slingenberg, wethouders en burgemeester Kamerling waren wel aanwezig.

Koffietafel
Via de Hac kfortselaan en de Koekoekstraat Vierakker. Vandaar ging het via
de Vierakkersest raat weg, Lansinkweg,
Dennendijk en Loer Enkweg door
Leesten. Over de Kerkhofweg en de
Bieshorstlaan kwam men Warnsveld
binnen, waar de stoet via de Breegraven en de Bonendaal naai de Wamsveldseweg trok.
De stoet reed via de I )en Kllerweg en de
Van de Capellenlaan naai de Deventerweg en vervolgens over de Burg.
Dijckmeesterweg, Nieuwstad, Overwelving, Stationsstraat en het Stationsstraat en het Stationsplein naar de IJsselkade.
Terwijl de voertuigen geparkeerd stonden op het parkeerterrein van Reesink
verzamelde men zich in het IJsselpaviljoen voor een koffiemaaltijd aangeboden door de Gemeente Zutphen. Hier
zat ook burgemeester A. Brouwer-Korf
aan die uit handen van haar Warnsveldse college een vaantje ontving.

Eierzoekwedstrijd
Op zondag 15 april, Eerste Paasdag,
organiseert de buurtvereniging Kranenburgs Belang haar traditionele
eierzoekwedstrijd. Voor de gelukkige
vinders zijn leuke prijzen beschikbaar.
De inschrijving vindt plaaLs bij CafeRest. Schoenaker.
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KENJELIMIET
OP80KM-WEGEN

De politie
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OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

400 g kalkoenfilet,
appelsap, l el citroensap, l ui, 6 el rode Uitslagen: D2A Wilp 2-Dash 3 1-2;
VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
port, 4 el crème fraiche, 50 g boter, kal- D2B Wilh. 2-Dash 4 0-3; H3C Bruvor
SCHRIFTELIJK OP OF
4-Dash 4 3-0; D3A Bruvoc 2-Dash 5
koenkruiden.
KOM EVEN LANGS
OP ONS
3-0; DSC Bruvoc 4-Dash 6 0-3; JB1 DeKANTOOR!/
Wel de pruimen in het vruchtensap. volco B2-Dash BI 3-0; JCl Vios ClSnijd het kal koen vlees in reepjes en be- Dash Cl 2-1; MCI Devolco C l-Dash
strooi deze met de kruiden. Verwarm Cl 3-0; Hl Dash 1-Terwolde l 2-2; Hl
de boter in een pan en bak hierin de Dash 2-Vios 2 0-3; H2B Dash 3-SVS 3
kalkoen rondom bruin. Voeg vervol- 3-0; D4C Dash 3-Wilp 4 0-3; MA2 Dash
gens de kJeingesneden ui, de gewelde Al-HansaA12-2.
pruimen, de port en de crème fraiche Programma: DP DSC l-Dash 2; H2B •oooooooooooooooo<
Op 3 april is de vrouwenclub Medler toe. Sluit de pan en stoof het geheel ca. Devolco 7-Dash 3.
op bezoek geweest bij de breifabriek 10 minuten. Serveer hierbij spruitjes,
Westerman in Lichtenvorde, waar wij sla en pommes parisiennes.
ontvangen werden met koffie en daarBIJ INLEVERING VAN DEZE BON
na een rondleiding in de fabriek waar Tip: Vervang port door sherry en apwij alles kregen te zien van ontwerpen pel- door sinaasappelsap.
en breien in allerlei technieken en ook
borduren. Er werken ongeveer 250
goed gevuld met noten en rozijnen
mensen in 5 ploegen. Er worden per
Gaarne verzorgen wij
jaar 800.000 truien gebreid. Tot slot
DIT WEEKEND:
kregen wij nog een glaasje fris aangeboden en konden we nog truien kovan f 4,45 voor 3,OU
pen. Het was een heel mooie excursie.
t.b.v. de GAMOG-ontsluiting
Op de clubavond van 9 april was de
onrendabele gebieden
heer Wanink uit Lochem uitgenodigd.
De heer Wanink was vele jaren tuin't winkeltje in vers brood en banket
baas geweest op Huize Beukenstein in
Vrijblijvende prijsopgaaf.
Lochem. We kregen een prachtige serie dia's met tekst te zien over deze
tuin, de vier seizoenen door. Elk seizoen heeft zo z'n eigen schoonheid.
Langendijk 6
Tot slot bedankte de voorzitster hem
BAAK-Tel, 05754-314
Zorgt al 50 /aar voor gezond, vers brood
en werd hem een attentie aangeboden.
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877
Het was een mooie avond.

Vrouwenclub
Medler

Müsli-Kruidkoek

uw g raaf werk

Loonbedrijf H. Peters

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567
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De herdenkingstocht in verband met
45 jaar bevrijding Noord-West Achterhoek deed zaterdagmorgen ook Vorden aan.
Uit diverse plaatsen in Nederland waren ze komen opdagen, de leden van
Keep them rolling met hun Amerikaanse legervoertuigen. In Lochem
was de start waar ze werden ontvangen
door het gemeentebestuur, daar kreeg
men koffie aangeboden. Doordat men
enkele auto's verkeerd geparkeerd had
kon men niet op tijd vertrekken. Hierdoor liep de vertrektijd een half uur
uit. Via Groot Dochteren en Harfsen
ging men naar Almen waar bij Restaurant 'De Aanleg' burgemeester van
Notten de deelnemers opwachtte,
uiteraard met Almense bolussen en
koffie aangeboden door de gemeente
Gorssel. Tevens werd een wapenschildje aangeboden van de gemeente Gorssel.
Na deze stop ging het via Scheuterdij k
de Ehzenbrug en Spitholtbrug naar
Vorden waar vele toeschouwers waren
samen gestroomd om de stoet te bezichtigen.
De mensen hadden al een hele tijd in
de kou staan wachten bij Drukkerij
Weevers, doch door een foutje van de
organisatie liep het niet zo als gepland.
Doch men was naar de verkeerde ingang bij de Sorbo gestuurd. Zodoende
werd het publiek enigszins teleurgeteld. Daar op het terrein bij de Sorbo
kon men de voertuigen bekijken. Via
de microfoon maakte de burgemeester
van Warnsveld, de heer Hopperus
Buma, bekend, dat, bij Drukkerij Weevers de koffie klaar stond.
Als voorzitter van het Comité Bevrijding Noord-West Achterhoek bood de
heer Hopperus Buma het gemeentebestuur een vaantje aan.

H.B.C.

Zalencentrum, zelfs tot ca.
600 personen.
Kegel- en bowlingzaal,
waarin u gelijktijdig kunt
barbecuen, fonduen, enz.
Zo ook buffetten.
Tevens moderne schietkelder.
Scheggertdijk 10, Almen.
Tel. 05751-1296.
ZOMER- en ZONtuinstoelen—tafels —
parasols — kussens —
ligbedden
Bij complete set:
4 stoelen + tafel

2e PAASDAG

VAN 10.00 UUR
TOT 17.00 UUR

HELMIN K

GRANDIOZE
MEUBELSHOW

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - J.W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

10% korting
fa. Jansen
Bleekstraat 1, Hengelo,
tel. 1360

SPAARHYPOTHEEK

K«W.J.cfe,KOOI

De voordeligste is een
optelsom van rente en te
betalen premie.
Vraag een gratis offerte.
Natuurlijk bij
Wenzel Spellbrink
Winterswijk:
05430-18585
Ruurlo:
05735-2136

COUPONNEN
TAPIJT
van2-14mtr. lang
op 400 of 500 breed
NU MET FORSE
KORTINGEN

HELMINK

meubelen

Vorden - Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514
Eibergen - J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 05454-741 90

Opel/IsuziMlealer: TVamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo.®: 05735-32 95.

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

OPELCORSA
12S3-drsLS
12N 3-drs LS
13N2-drsTR
Swing

1 eig./zeer weinig km's

wit
blauw

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

1 eig./trekhaak + r.b. spiegel/spatlappen/metallic lak

blauw (m)

15.000 km

oranje
oranje
wit
blauw
wit
rood
grijs (m)
rood
rood
blauw
blauw
blauw (m)
blauw (m)
grijs (m)
rood
blauw (m)

97.000 km
63.000 km
95.000 km
160.000 km
155.000 km
76.000 km
49.000 km
97.000 km
103.000 km
49.000 km
66.000 km
53.000 km
67.000 km
41.000 km
56.000 km
26.000 km

blauw (m)
bruin

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

3/89 W. V.

OPEL KADETT
12N 3-drs
12S 3-drs
13S5-drsLS
16D 3-drs LS
16D 4-drs LS
13S 3-drs GL
13S 4-drs LS
12S 5-drs LS
16D 3-drs LS
13N 5-drs LS
12S 3-drs LS
13N 3-drs Limited
13S 4-drs GLS
161 3-drs LS
161 3-drs LS
13N 3-drs Club

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

zeer nette auto
a.spoiler/trekhaak-t-r.b. spiegel/klokje/spiegels in kleur
diesel
diesel/r.b. spiegel/burg striping/radio kit
open dak/metallic lak
metallic lak
caravan/open dak/r.b. spiegel/vinyl bekleding/APK 1-1991
diesel/stootstrips
1 eig./open dak/radiokit
LPG/1 eig./radiokit
1 eig./zeer mooie auto
LPG-inst./metallic lak/toerenteller/sportstuur
1 eig./metallic lak/GLS wieldoppen/klokje/a.spoiler
1 eig./a.spoiler/klokje/r.b.spiegel/cass.houder
1 eig./metallic lak/spatlappen v + a

1/80 L
5/80 L
1/85 L
9/85 W. V.
3/86 W.V.
1/86 W.V.
5/86 L
1/86 L
1/87 R
9/87 L
1/87 R
2/87 L
6/87 L
3/88 L
4/88 L
1/88 W.V.

OPELASCONA
19N 4-drs
19N 2-drs
16S 4-drs
Traveller

sportvelgen/trekhaak/Berlina-uitvoering/spatlappen a.
APK gekeurd t/m 12/1990

blauw (m)

44.000 km

8/86 W.V.

grijs (m)

75.000 km

1/89 W.V.

grijs (m)

18.000 km

3/89 L

OPELVECTRA
161 4-drs GL

PAASSHOW
H.B.C.

Voor al uw
HORECA-gebeuren:
Scheggertdijk 10, Almen.
Tel. 05751-1296.
^
We doen nog een keer

DONDERDAG 12 APRIL
8.30-21.00 UUR

VRIJDAG 13 APRIL
8.30-18.00 UUR

OPEL MANTA
20! 2-drs GSI

^TERDAG 14 APRIL
8.30-16.00 UUR

zolang de voorraad strekt

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

'A

i./metallic lak

ANDERE MERKEN
Peugeot 205 Accent 3-drs 1100 cc LPG/trekh./dakantenne
rood
Peugeot 309 XR 1300 3-drs 1 eig./trekh./deelbare achterbank/met, lak
goud (m)
Peugeot 405 GL 1600 kat. 4-drs LPG onderbouw/open dak/lichtmetalen velgen/enz, grijs (m)
Audi 80 4-drs 1900 E 1 eig./metallic lak
grijs (m)
Fiat Ritmo 70 3-drs 5«ersn.bak/met, lak/heel weinig km's
blauw (m)
Fiat Ritmo 60 CL 3^»>pen dak/a, klepspoiler/rode a. plaat/dakantenne
blauw (m)
Peugeot 4-drs 405 GTO diesel
blauw
Citroen Visa Chrono
wit

Het wandelpad tussen de 2 winkels is nu bij de winkel gevoegd, zodat er nu een
prachtig geheel is ontstaan.
Kom vrijblijvend kijken in de geheel gemoderniseerde w^el met een
schitterende KADO-SHOP, een ruime gordijnen en tap^pnafdeling en een
keur aan meubelen.
Ook de muziekafdeling is nu overzichtelijk opgesteld.

Opel Kadett 201 3-drs GSI zeer nette auto

Graag tot ziens in de gezellige winkel voor iedereen.

R = RUURLO

PRNHEVDEEL

L = LOCHEM

wit

Off. OPEL -l- ISUZU-dealer

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk

MAAK HET NU NIET
TE BONT
MET DE PAASDAGEN

MOOI WERK
een 1-jarige opleiding is mogelijk na
diploma mavo-lbo
BOUWTECHNIEK

metselen
timmeren
schilderen

MECHANISCHE TECHNIEK

machine-bankwerken
constructie-bankwerken
lassen

CONSUMPTIEVE TECHNIEK

brood/banket
koken/serveren

UNI-BLASERS
geven een rustig accent in
het modebeeld voorjaar '90.
MET ONZE

NOG

60.600 km 10/87 R

BIJ OPEL SERVICE W.J. VAN DER KOOI

hengelo(gld)

KOOPT U NU

8/87 R
1/88 L
6/89 W.V.
4/87 L
9/83 L
7/83 R
5/88 W.V.
2/84 L

W.V. = WORDT VERWACHT

staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

MEMEL- EN WJTENHUIS

WAARDEBONNEN

78.000 km
8.000 km
50.000 km
96.000 km
54.000 km
108.000 km
90.000 km
90.000 km

VAN PARTICULIER

DE KOFFIE STAAT KLAAR.

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

1 eig./LPG installatie/metallic lak

Verschillende optieken
en diverse vormen.

Deze, zeer praktische, opleiding geeft volop kans op werk
en/of is zeer geschikt als opstap naar verdere studie.

Kom maar kijken.
Modecentrum

VOORDELIGER
R.K. SCHOOL VOOR TECHNIEK EN
AMBACHT BORCULO
School voor Technisch Onderwijs
Herenlaan 2, 7271 NR Borculo

Ruurlo

05735-1438

Telefoon: 05457-71413

VOOR WELKE

VAKANTIE
U OOK KIEST..

een goede ANNULERINGS-/
REISVERZEKERING hoort
daar absoluut bij.

Met een onderlinge bromfietsverzetering
ga je zélf met t voordeel naar huis.
Nieuwe brommer gekocht? Dan moet
je even iets heel belangrijks weten:
laat hem verzekeren bij een onderlinge
verzekeringsmaatschappij. Want het
kenmerk van een Onderlinge is dat hij
geen winstoogmerk heeft.
Wij rekenen nooit meer premie
dan we nodig hebben om jaarlijks de
schadebedragen uit te keren. Winsten
hoeven we niet omdat onze verzekerden de enige belanghebbenden zijn.
Bij de Onderlinge heb je je
bromfietsverzekering dus tegen kostprijs. En dat scheelt behoorlijk. Lees
maar eens verder.

Voor alle zekerheid
Uw verzekeringsadviseur

PREMIES
Bromfietsverzekering inclusief alle kosten (W.A.-dekking max. f 5.000.000,-).
W.A.-premie (per 12 maanden)
zonder versnellingen f l 17,60

u/v

met versnellingen

WEVERS ASSURANTIËN
Molenlaan 1a, 7261 BS Ruurio
Tel. 05735-1410

W.A. + Casco (All Risk)-premie afhankelijk van nieuwwaarde. Verzekeringsbewijs en -plaatje direct gereed!
Vergelijk dat maar eens met andere
maatschappijen. Maar goed dat je deze advertentie onder ogen kreeg,

Wïlly Hoogeveen-Geitz
Loakendiek 1, Veldhoek.
Schoonheidsspecialiste en
pedicure.
Voor afspraak.
Tel. 05736-460.

RODEN
STOCK

f289,60
Of je nu een nieuwe bromfietsverzekering wilt afsluiten of goedkoper
uit wilt zijn dan met je huidige
verzekering, ga voortaan óók zelf met
het premievoordeel naar huis.

Rabobank Q Ruurio

Meer bank voor je geld

W Mariënveld

BINGO

PAASSHOW — PAASSHOW
2* PAASDAG

VRIJDAG 13 APRIL
Aanvang 20.00 uur
RIJWIELHANDEL

Voor de
laatste mode
in

GEMEENTE
RUURLO

brillen

Tel. 2155

in zaal 'Heutinck'
te Mariënvelde

MEKKING
Julianaplein 6-7
RUURLO
Telefoon 1227

MOOIE PRIJZEN, o.a.:
vleespakketten en levensmiddelen

HINDERWET
Openbare kennisgeving ontwerp-beschikking

BLOEMENDAL
Optiek

Burgemeester en wethouders van Ruurio maken, ingevolge artikel 24 van d^^et algemene bepalingen
milieuhygiëne, bekend, dlKij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet, van:

Dorpsstraat 25
RUURLO

Tel. 1208

'•

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze
Café-Restaurant

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

SIEMENS

Hot news

— B.J. Wopereis, Scheiddijk 22, 7263 SV Mariënvelde, tot het uitbreiden er^ijzigen van een inrichting
bestemd tot het bedrij^Brtig houden van rundvee
met de daaraan verbonaen mestopslag, alsmede
de opslag van olie boven- en ondergronds op het
perceel kadastraal bekend gemeente Ruurio, sectie O, nummer 174, plaatselijk bekend Scheiddijk
22;
— Maatschap G.H. en A.J.G. Houwers, Scheiddijk
14, 7263 SV Mariënvelde, tot het oprichten en in
werking hebben van een inrichting bestemd tot het
bedrijfsmatig houden van rundvee met de daaraan
verbonden mestopslag, alsmede de opslag van
olie bovengronds op het perceel kadastraal bekend gemeente Ruurio, sectie N, nummer 225,
plaatselijk bekend Scheiddijk 14;
— de heer J.A. Oonk, Scheiddijk 6, 7263 SV Mariënvelde, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning tot het bedrijfsmatig houden van
rundvee met de daaraan verbonden mestopslag,
alsmede de opslag van olie bovengronds op het
perceel kadastraal bekend gemeente Ruurio, sectie N, nummer 222, plaatselijk bekend Scheiddijk 6;
— de heer G.J. Denneboom, Groenloseweg 41, 7261
RM Ruurio, om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning tot het bedrijfsmatig houden van rundvee en varkens met de daaraan verbonden mestopslag, alsmede de opslag van olie
bovengronds op het perceel kadastraal bekend gemeente Ruurio, sectie L, nummers 779 en 780,
plaatselijk bekend Groenloseweg 41;
- de heer C. Stegeman, Laarbraakweg 1, 7261 KE
Ruurio, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning tot het bedrijfsmatig houden
van varkens met de daaraan verbonden mestopslag op het perceel kadastraal bekend gemeente
Ruurio, sectie L, nummers 949 en 950, plaatselijk
bekend Laarbraakweg 1.

Magnetron met hete lucht
nu'tijdelijk extra voordelig.

Aan de ontwerp-beschikking zijn de gebruikelijke
voorschriften verbonden om gevaar, schade of hinder
voor de omgeving te ondervangen.

De nieuwe Siemens magnjfron-plus oven (650/360/
180/90 Watt) met hetejjlit (50 "C-250 °C), gecombineerde toepassing mo||ïijk. Het resultaat: kortere kooktijden en toch het "bajitfect". Ideaal voor het bakken van
pizza's, gebak en bjÊïen van vlees. Hot news dus.

De ontwerp-beschikking en andere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen ter gemeente-secretarie, afdeling algemene zaken, met ingang van 13 april
1990 gedurende veertien dagen op werkdagen van
08.00 tot 12.00 uur en op zaterdagen van 09.00 tot
17.00 uur (op het politiebureau, Borculoseweg 6) ter
inzage.

W l NKEL PRl J S
A P R l L - A C T ï E

f998.-

Dorpsstraat 4 - Ruurio - Tel. 1328

Siemens. Doordacht en duurzaam.

Gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de
beschikking kunnen door de aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, tot 26
april 1990 schriftelijk bij hun college worden ingediend.
De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene, die een bezwaarschrift indient, niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk en tegelijkertijd bij hun college worden ingediend.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de
gemeente-secretarie van Ruurio, afdeling algemene
zaken, telefoon 05735-8200.
Ruurio, 12 april 1990.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
H.J. van Bilderbeek.
J. Ordelman.

vrijetijdskleding
GET

YOUR

FASHION

'Gloria Estefan
shirts'
diverse
kleuren

KATOEN

KLEUREN:

marine, wit, oud rose, lime, zand

bijpassend rokje
bijpassende broek
MODEL: Mariene Dietrich

TOT ZIENS BIJ FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

oo

89.95
39.95
5

69.»

Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurio, Ulft

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening 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
plaatsing.

Bij ons zorgen

Haal vóór l mei
je nieuwe

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

Bromfietsverzekering
bij de Rabobank.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

NEDERLANi

• TE KOOP:
2 stalen bedden (1 -persoons)
f 50,-per stuk.
Tel. 05759-2760.
Bellen na 17.00 uur.
• TE KOOP OF TE HUUR
GEVRAAGD:
woning (of gedeelte) in buitengebied Vorden door echtp.
z. kinderen (event. recreatiewoning). Tel. 05739-1309.
• Gepensioneerde leraar
zoekt zit- en slaapkamer met
volledig pension en huiselijk
verkeer bij alleenwonende
protestantse vrouw. Brieven
onder nr. 2-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
• TE HUUR GEVRAAGD:
woonhuis voor gezin in Vorden of omg.
Tel. graag: 05752-3128.
• GEVRAAGD:
flinke hulp in de huishouding, 1 ochtend p.w.
Lindeseweg 11. Tel. 6857.
Vorden.
• TE KOOP:
handgrasmaaier incl. vangbak; Husqvarna 5330,1 jr.
gebruikt f 50,-.
llbrink, Strodijkl, tel. 2666.
• TE HUUR GEVRAAGD:
op korte termijn 1-persoons
woonruimte in Vorden of
Hengelo e.o.
Tel. 05216-2156 (na 18.00
uur).
• TE KOOP
NIEUW EN GEBRUIKT:
gas-, kolen-, oliehaarden +
-kachels; allesbranderkookkachels, fornuizen, gevelkachels.
Ook Zibo Kamin olie bijzetkachel.
Inruil mogelijk.
Firma Jansen, Bleekstraat 1,
Hengelo (Gld.).
Tel. 05753-1360.
• GEZOCHT:
woonruimte in Ruurlo en/of
omgeving per 1 mei.
Tel. 05735-2560.
• TE KOOP:
schouwmodel, gashaard,
gevelkachel en keukenkachel.
Tel. 05450-93934.
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Renault 12 TS in prima staat.
De Boonk 41, na 18.00 uur.

Markt op de parkeerplaats bij Hotel Bakker.

12KIPPEPOTEN
1 ki,o FILET
LOEMPIA'S
«n

2 Begonia's

r

i 4 Kaaps
k
Viooltjes
7
.&-^
"cf.tSv";3»c«^.-r~

10

,T

13,95
j
F"

1 0,— 1

per stuk
7 vaste Planten

1Ü5-

8 Vergeet-Mij-Nietjes

10,-

A ftc
4,95
>

A Rannkels

10-

\

1 bos ROOSJES
1 bos FREESIA'S
1 bos CHRYSANTHEN

^.,c

Sluit vóór l mei

HOFFMAN

je nieuwe Rabopolis
Bromfietsverzekering.
'n Prima verzekering.

|

Je krijgt het plaatje
direkt mee.

5,25 ?•
5,- ï
5,75

Rabobank
Meer bank voorje geld

DEZE DRIE BOS SAMEN 1 1 ,95

VOLOP KOOL-, SLA- EN ANDIJVIEPLANTEN

C 't

DE VALEWEIDE-bloemen

Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorsch rijf systemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende
briefkaarten

Tankstation Den Elter
Komt u gedurende de maand april bij ons tanken

DRUKKERIJ

dan ontvangt u GRATIS
een doos bonbons

WEEVERS

(bij inlevering van deze advertentie)

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

Brand Oil

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Den Elterweg 101 Zutphen

NU OOK OP ZONDAG GEOPEND!

1 Kruimelappeltaart
deze

Markt Vorden
Ar/e Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

uit eigen bakkerij

1 0 Paashaasjes

6,50

1 00% Roomboter

1 Fries Suikerbrood
van 6,00

Paasmelange

1 Paasbrood

zwaar gevuld met krenten, rozijnen en spijs
van 6,50 voor

voor

500 gram

5,5O

SPECIALITEITEN: Italiaanse bollen, super krentenbollen,
croissants, roombroodjes, vlssersvolkoren, ouderwets
dubbel gevuld kaneelkrentenbrood.

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 12 april 1990
52e jaargang nr. 2

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

In het Paasweekend:

Tweedaags
concours hippique
De Vordense landelijke Rijvereniging en ponyclub 'De Graafschap' organiseert het komend weekend een tweedaags concours
hippique. Zaterdag 14 april komen de ponies aan bod, terwijl
voor Tweede Paasdag een concours hippique voor de paarden
wordt georganiseerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen
het concours hippique aan het Lekkerbekje werd gehouden, is
thans voor een ander plekje in Vorden gekozen en wel in het
buurtschap Delden bij de familie Rossel.
Het evenement voor de ponies begint
zaterdagmorgen met de dressuur klassesB, L en M.
Tevens wordt dan een begin gemaakt
met het springen klasse L cat. B, C en D
met aansluitend barrage en de prijsuitreiking.
Daarna wordt begonnen met de dressuur klasse Z. Het springen klasse L
cat. E begint aansluitend met barrage
en prijsuitreiking. Tevens vindt dan het
springen klasse B cat. E plaats. Hierna
is er als intermezzo een tuigpaardshow
verzorgd door de heer H. Hammers.
Burgemeester E.J.C. Kamerling neemt
de parade af, waarna wordt begonnen
met het springen klasse M cat. B, C en
D. Dan wordt ook begonnen met Rijstijl klasse B. Daarna volgt de Rijstijl

SPORT- nieuws
Dash/Sorbo wint
met 3-2 van Set Up
Ootmarsum

klasse L, terwijl tot slot wordt begonnen met het springen klasse M en Z,
barrage ME/ZD en aansluitend de
prijsuitreiking. Tweede Paasdag wordt
wat betreft de paarden 's morgens begonnen met de dressuur B, L, M en Z
en het springen klasse A en B. Het
springen wordt vervolgd met klasse B
en klasse M. Als intermezzo Caroussel
met dresseerkar verzorgd door 'In de
Reep'n'. Burgemeester Kamerling is
's middags opnieuw present voor het
afnemen van de parade. Daarna begint
barrage en prijsuitreiking klasse M en
wordt begonnen met Rijstijl klasse B.
Daarna begint het springen klasse Z en
aanvang Rijstijl klasse L. Het springen
klasse ZZ is aansluitend barrage en
prijsuitreiking Z/ZZ.

De pass liep niet meer, het blok liet het
afweten, kortom Dash verloor de gri op
de wedstrijd. Set Up zei dankjewel en
won de set met 9-15. Toen in de vierde
set Emmy Jansen aanvankelijk wegens
een blessure even het veld moest ruimen profiteerde Set Up ogenblikkelijk
2-5. Dash kwam weliswaar nog terug
tot 10-10 maar moest toen toezien hoe
Set Up orde op zaken ging stellen
11-15. Dat de Vordense ploeg wel kan
knokken werd in de laatste set bewezen,
toen uit verloren positie op knappe wijze werd teruggekomen.

Aangemoedigd door een flink aantal
enthousiaste toeschouwers is -Dash/
Sorbo er zaterdagmiddag niet in geslaagd om tegen Set Up uit Ootmarsum de volle drie punten te pakken.
Het werd uiteindelijk een 3-2 zege voor
de equipe van Jaap Sanders maar of
deze zege toereikend is voor het be- Uitslagen: Vorden Fl-Voorst Fl 2-0;
houd van het derde klasserschap valt te Vorden F2-Zutphen F2 1-10; Vorden
betwijfelen. Met nog één wedstrijd te Dl-Zutphen Dl 1-1; Wilh. SSS D3-Vorspelen is de spanning onderaan de den D2 3-1; AZC E l-Vorden El 2-6;
ranglijst te snijden. Zwaluwen is reeds Gaz. Nieuwland El-Vorden E2 2-3;
gedegradeerd. Dash/Sorbo staat voor- Warnsv. Boys El-Vorden E3 5-0; Vorlaatste met één punt achterstand op den Fl-De Hoven F l 4-2; Vorden F2Longa 2 uit Lichtenvoorde en twee Warnsv. Boys F2 3-6; SHE F2-Vorden
punten achterstand op Set Up. Alle F3 0-6; Vorden Al-Lochem Al 3-0;
drie ploegen ontmoeten in de laatste Vorden A2-K1. Dochteren Al 1-3; Vorwedstrijd een sterk opponent waarbij den Bl-Heeten BI 1-1; Helios Cl-VorDash/Sorbo het op moet nemen tegen den Cl 2-0; Haarlo C l-Vorden C2 1-0;
Alterno uit Apeldoorn. Een lood- en Vorden 1-WWNA l 2-2; KI. Dochteren
loodzwaar karwei, maar je weet het bij 2-Vorden 2 1-0; Vorden 4-Lochem 7
volleybal maar nooit. Dat werd zater- 9-0; Vorden 5-Markelo 7 5-2; Vorden
dagmiddag wel duidelijk toen Dash in 6-Noordijk 3 1-0; Ratti 4-Vorden 7 2-2;
de vijfde set via het rally pointsysteem Noordijk4-Vorden8 1-2.
op gegeven moment tegen een 1-8 Programma: Brummen D l-Vorden
achterstand aankeek en uiteindelijk Dl; Erica'76 El-Vorden El; Vorden
toch nog met 16-14 wist te winnen!
E2-Socii El; Brummen E2-Vorden E3;
Dankzij een veelvuldig scorende Gerrie Zutphen F l-Vorden Fl; Erica'76 F2Koren en prima spelverdelen van Vorden F2; AZSV A3-Vorden A2; Pax
Emmy Jansen maakte Dash/Sorbo in B l-Vorden BI; Overwetering C l-Vorde beide eerste sets korte metten met den Cl; Vorden C2-AZSV C3; Vorden
Set Up. De eerste set eindigde in 15-10 3-Longa 3; Vorden 6-Neede 7; Vorden
voor de Vordense ploeg en de tweede 7-de Hoven 7.
set zelfs in 15-3. De derde set zou dan
gezien de overmacht in de voorgaande
sets een 'makkie' moeten zijn. Met op Vorden gelijk tegen WWNA 2-2
gegeven moment een 8-5 voorsprong
leek het hier inderdaad op. Set Up Vorden leek op rozen te zitten toen
knokte zich echter terug tot 9-9. Bij de Mark v.d. Linden de stand in de 17e
thuisclub 'blokkeerde' vervolgens alles. minuut van de tweede helft op 2-0
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U heeft nodig voor 4 personen:
600 a 700gram varkensfilet
l geklopt ei
8 pruimen zonder pit
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peper
zout
80 gram boter
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/4 liter appelsap
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braadtijd is ca. 45 minuten. Neem het vlees
uit slede of pan, minimaal 5 minuten met
aluminiumfolie afgedekt
laten rusten voord.it het
aangesneden wordt.
Vervolgens het stukje
fijngesneden ui en prei in
de braadboter fruiten en
afblussen met appelsap.
Door laten koken en
apart serveren.

Varkensfiletrollade met
pruimen

Snijd de varkensfilet
open of vraag de slager
dit voor u te doen. Van binnen besmeren met
het geklopte ei en daarna licht bestrooien
met zout en peper. Vervolgens vullen met de
in appelsap gewelde pruimen (zonder pit).
Daarna de filet dichtbinden met garen zodat
de pruimen in het midden blijven zitten.
Aaqbraden in een braadslede of braadpan,
nadat de boter bruin is geworden. Draai het
vlees tijdens het braden regelmatig en
bedruip het met de braadboter. De

Serveren met gekookte
aardappelen en gekookte venkel.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1750 kj (420 kcal)
Eiwit: 37 gram
Vet: 24 gram
Koolhydraten: 13 gram
Voorbereidingstijd: ca. 20 minuten

bracht. De wedstrijd leek afgelopen
maar de bezoekers dachten er anders
over en namen Vorden in het resterende halfuur in een omstrengeling waaruit de thuisclub zich maar moeilijk kon
losmaken. Sterker nog de mannen uit
Wenum (bij Apeldoorn) scoorden
eveneens twee doelpunten. De gelijke
stand gaf overigens een goed beeld van
de krachtsverhoudingen. Vorden voor
rust, met de wind in de rug, duidelijk
de sterkere ploeg, terwijl WWNA na
rust eveneens het windvoordeel in een
overwicht uitbuitte.
Beide ploegen ondervonden deze middag, behalve van de wind, duidelijk nadeel van het warrige fluiten van de
scheidsrechter. In de eerste helft gokte
Vorden met lange ballen op het spitsenduo Peter Hoevers en Mark v.d.
Linden. Erg veel voordeel haalden de
Vordenaren niet uit tegen dit opportunistische spelletje. Ruim een kwartier
voor tijd nam de thuisclub de leiding.
Bennie Wentink nam op de rrand van
het strafschopgebied razendsnel een
vrije trap. Mark v.d. Linden reageerde
alert en schoot de bal via doelman Spek
binnen 1-0. Even later werd een doelpunt van Edwin Meyer terecht wegens
buitenspel afgekeurd, aangezien Peter
Hoevers juist daarvoor de bal in buitenspelpositie naar Meyer doorschoof.
Zoals gezegd werd het na 17 minuten
2-0, toen Edwin Meyer binnen het
strafschopgebied werd aangetikt en de
scheidsrechter terecht een penalty die
door Mark v.d. Linden werd benut.
Ruim twintig minuten voor tijd was het
WWNA-speler Joop Mensink die tegenscoorde 2-1. De bezoekers roken
meer. Vijf minuten later kogelde Erik
Jonker de bal via een vrije schop onhoudbaar in 2-2. Vlak voor tijd leek Peter Hoevers nog te gaan scoren. Zijn
kopbal ging echter rakelings langs. Het
bleeft zodoende 2-2. Een terechte uitslag.

Ratti te sterk voor
koploper
Gej^ringen
Ook koploper Gendringen heeft afgelopen zaterdag moeten ervaren dal
Ratti sedert de winterstop nauwelijks
nog tedlloppen is. Na een van beide
zijdeiM^Bna gespeelde en voor het publiek c^^rmate spannende wedstrijd
zegevierden de Kranenburgers verdiend met 3-1.
In de eerste minuut van de wedstrijd
namen de gasten bijna de leiding. Na
een snelle aanval werd de bal door een
Gendringer-aanvaller hard ingeschoten maar de ook deze middag weer uitstekend keepende Robert Bos voorkwam een achterstand. Daarna golfde
het spel op en neer met de beste kansen voor de Kranenburgers. Na een
kwartier spelen bood Mark Sueters Piet
Immink een niet te missen kans, maar
de anders zo trefzekere spits kopte de
bal vanaf twee meter over delat van een
leeg doel. Mark Sueters deed het enkele minuten later beter door de bal uit
een toegekende vrije trap vanaf 20-meter ineens langs de Gendringer-doelman te schieten 1-0.
Na dit doelpunt kregen Gerard Waarle
en Mark Sueters nog kansen de voorsprong te vergroten maar beide spelers
stuitten op de Gendringer-doelman. In
de tweede helft werd Gendringen sterker. Na tien minuten spelen resulteerde dit in de gelijkmaker toen doelman
Robert Bos door een hard schot werd
verrast. Onmiddelijk na dit doelpunt
nam de ploeg van trainer Martin Heuvelink het heft weer stevig in handen.
Halverwege de tweede helft werd een
verre uittrap van Robert Bos voor de
handen van de Gendringer-doelman
door de hoog opspringende Harm
Welleweerd doorgekopt naar Mark
Sueters die met deze kans wel raad wist
2-1. Twee minuten later het opnieuw
raak. Na wederom een verre uittrap
van Robert Bos werd de bal door de
Gendringer-verdediging gemist waarna Mark Sueters op koelbloedige wijze
de doelman kansloos liet 3-1. In de resterende speeltijd belandde de bal nog
twee keer op de lat, zowel na een schot
van een Gendringer-aanvallen als na
een kopbal van Mark Sueters, maar in
de stand kwam geen verandering meer.
Door dit resultaat blijven de Kranenburgers in de race voor een promotieplaats. A.s. zaterdag speelt Ratti in
Apeldoorn tegen AGOW.

AD'69- -Ratti l 0-4
(dames)
De dames van SV Ratti speelden afgelopen zondag in Aalten tegen een sober
voetballend AD'69. In de eerste helft
lieten de Ratti-dames goed voetbal
zien, ondanks de onbenutte kansen.
Binnen 5 minuten kwam Ratti op voor-

sprong. D.m.v. een prima voorzet van
Armet ten Pas kopte Gerrie Berendsen
beheerst 0-1. Ratti hield de druk op de
ketel en AD'69 kreeg nauwelijks kans
een aanval te openen. Het 2e doelpunt
nam Carla Addink voor haar rekening.
Na een solo-aktie kwam ze alleen voor
de keeper. Via de keeper belandde de
bal in het doel. Vlak voor het rustsignaal bracht Gerrie Berendsen de stand
op 0-3. In de 2e helft zat er geen overtuiging meer in het spel van de Rattidames. De wedstrijd speelde zich met
name af op de helft van AD'69. Er werd
vaker op doel geschoten hetgeen niet
resulteerde in een doelpunt. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd
wist Ratti een corner te veroveren. De
corner werd genomen door Linda Terwel en op maat voorgegeven. Gerda
Bos bracht vervolgens de stand op 0-4.
Ratti kwam niet meer tot scoren en
moest genoegen nemen met een 0-4
eindstand. Na een seizoenstart met onnodige verliespunten in de eerte helft
van de competitie, zijn de Ratti-dames
met een goede 2e helft van de competitie bezig. De strijd van het kampioenschap krijgt serieus gestalte. Er zijn
nog 3 wedstrijden te spelen. De dames
van Ratti staan op dit moment op een
2e plaats met 24 punten uit 15 wedstrijden. Grol neemt de leiding met 27
punten uit 16 wedstrijden. A.s. zondag
over l week spelen de Ratti-dames tegen KI. Dochteren.

Hans Berendsen uit
Hengelo winnaar
500 CC
crosswedstrij den
In totaal kwamen er zaterdagmiddag
tijdens de crosswedstrijden die op het
Delden-circuit door de VAMC 'De
Graafschaprijders' werden georganiseerd zo'n 145 deelnemers aan de start.
Het betrof hier de zgn. tweede uitwisselingswedstrijd waaraan behalve door de
organiserende verenigyHk zelf, werd
deelgenomen door M/^B-Iolterberg;
Sport en Vriendschap Lochem; Hamac
Harfsen; BMAC Borculo en de motorcIubRuurlo.
Het werden uitermate spannende wedstrijden, waarbij in d^^se klassen,
zoals bijv. bij de zijspat^B de onderlinge krachtsverhoudingen erg klein
waren.
Voorzitter Willem Bielderman van 'De
Graafschaprijders' reikte na afloop aan
de rijders de prijzen uit. De uitslagen
waren als volgt:
Jeugd 80 CC: l Arnold Nijland, Rijssen
100 punten; 2 Guido van Raalten, Holten 92 punten; 3 Henri Burgmeier,
Wapenveld 92 punten.
Klasse 125 CC: l Jan Heinhuis, Eibergen 97 punten; 2 Stephan Braakhekke,
Vorden 93 punten; 3 Jeffrey Zweers,
Zutphen 87 punten.
Klasse 250 CC: l Henri Sanderman,
Markelo 100 punten; 2 Erwin Sanderman, Markelo 94 punten; 3 Hans Hilferink, Hengelo 84 punten.
Klasse 500 CC: l Hans Berendsen,
Hengelo 100 punten; 2 Gerrit Norde,
Deventer 94 punten; 3 Waker Arendsen, Hengelo 90 punten.
Klasse kenteken: l Marcel Bulten, Vorden 100 punten; 2 Erik van Ark, Vorden 92 punten; 3 Henk Stevens, Holten 90 punten.
Zijspannen: l E. van Olst-H. Tessemaker, Hattum 97 punten; 2 M. BokslagA. Bokslag, Nijmegen 97 punten; 3 D.
Willemsen-M. Willemsen, Lochem 88
punten.

Visscher uit
Pannerden wint
mini-marathon
M. Visscher uit Pannerden heeft zondagmiddag met veel vertoon van macht
de zogenaamde 'Achtkastelenmarathon' in Vorden gewonnen.
Deze 'mini-marathon' overeen afstand
van ruim 30 kilometer werd georganiseerd door de plaatselijke WV. Het
traject was vrijwel gelijk aan die welke
de deelnemers aan de achtkastelenfietstocht in de maanden juli en augustus in het kader van het WV-zomerprogramma fietsen.
In totaal kwamen zondagmiddag bij
Hotel Bakker 75 hardlopers aan de
start. De organisatie had onderweg een
vijftal posten voor verzorging, ravitiallering e.d. opgenomen. Drie hardlopers vielen voortijdig uit. Na afloop
reikte WV-voorzitter J. Honig de prijzen uit. De wisselbeker ging naar Visschers. Einduitslag: l M. Visscher, Pannerden 1.39.12; 2 N. Jansen, Warnsveld 1.43.31; 3 H. Ruumpol, Ruurlo
1.51.03.
Snelste dame A. Landa, Didam 2 uur
31 minuten en 51 seconden. Ook zij

mocht een prijs in ontvangst nemen.
De WV die deze mini-marathon voor
de derde keer organsiseerde, wil in de
toekomst het evenement in groter verband gaan opzetten, waarbij de gedachte uitgaat om dan minimaal enkele honderden deelnemers aan de start
te krijgen.

Uitslagen
Voetbalver. Socii
Socii l-KI. Dochteren 1-3; Socii 2-SCS
l 1-0; SHE 4-Socii 3 1-0; Socii 4-Warnsveldse Boys 4 2-3; Warnsv. Boys 5-Socii
52-2;Socii6-AZC80-l.
V en K Cl-Socii Cl 3-1; Socii Dl-Sp.
Brummen D2 3-0; Socii El-Zutphania
El 3-2; Erica'76 Fl-Socii Fl 2-0; Sallandia C l-Socii C l 3-2.
Programma: Sp. Gorssel 1-Socii 1; Socii 4-Be Quick 7; Daventria C2-Socii
C l; Socii D l -Almen D l; Vorden E2-Socii El; AZC Fl-Socii Fl.

Bouw- en Houtbond
FNV
De Bouw- en Houtbond FNV huldigt
haar langdurige leden. Voorzitter G.M.
Eggink kon op de jaarlijkse 'Contactavond' een groot aantal leden welkom
heten, en in het bijzonder, districtbestuurder de heer J. Bruins. De afdeling
Vorden bestaat dit jaar 70 jaar, en de
leden zijn dan ook ontvangen met koffie en gebak. Distrikt-bestuurder
Bruins stond in zijn opening even stil
bij de afgelopen CAO-onderhandelingen in de bouw, en de grote solidariteit
daar bij, van de werknemers onderling
in het bijzonder. Aansluitend kon hij
vier leden huldigen met hun langdurig
lidmaatschap, te weten J.FJ. Besselink,
A. Walgemoet en L.A.M. Wolsink, die
25 jaar lid zijn, en de heer B. te Kamp
met zijn 40 jaar lidmaatschap. Na het
officiële gedeelte is de avond voortgezet met 'Oud Hollandse' spelen.

RTV-nieuws
Ook de zaterdagcompetitie van de
voorjaarswedstrijden zit er op. Zaterdag vond in Kampen de finale plaats
voor alle categorieën. Bij de nieuwelingen werd Edwin Maalderink 8e in de
totaalstand. De amateurs was de volgende categorie. Peter Makkink deed
het goed hij werd 4e in de wedstrijd. In
het totaalklassement werd de Vordenaar 2e. Wat de liefhebbers en veteranen betrof die gingen hun geluk beproeven in de omloop van het Ronostrand nabij Norg in Drente. Door
goed ploegwerk kon Rudi Peters in de
eindsprint een 6e plaats bemachtigen.
Zondag deed hij dit nog eens dunnetjes over in een criterium in Beek (NB).
Daar werd hij in de eindsprint verslagen en moest dus een 2e plaats incasseren. Han Hekkelman en Rembrand
Damen reden bij de nieuwelingen in
Beek. Hekkelman werd 5e en een 25e
plaats was er voor Damen. Junior Ton
Schut moetst samen met de andere junioren van de RTV zondag vertrekken
in de omloop van het Ronostfand. Na
veel duw en trekwerk en ook valpartijen
werd hij toch keurig 18e in deze zware
klassieker.
Zondag begon voor de RTV weer het
seizoen voor wat betreft het organiseren van wielerrondes. De jeugd beet de
spits af. Uit alle delen van Gelderland
waren de jeugdrenners naar het 800jarig dorp Baak gekomen voor hun
wedstrijden in de cat. l t/m 7. In de cat.
VII wint de RTV-er Lars Vos een 6e
plaats te bemachtigen in de andere categorieën had de RTV geen deelnemers. Donderdagavond wordt het
clubkampioenschap verreden op het
parcours in Delden voor alle categorieën.

Stratenvolleybal
Socii
Voor de 4e keer organiseert de volleybalver. Socii een Stratenvolleybal toernooi voor de inwoners van VierakkerWichmond en Delden. Dit evenement
wordt gehouden in de sporthal 'De
Lankhorst' te Wichmond. De toernooidagen zijn 20-21-28 april. De prijzen
zijn beschikbaar gesteld door: Rabobank Vorden en Aannemersbedrijf
Peelen te Wichmond.

APRIL:
11 HVG dorp Vorden, maandelijkse
avond.
11 Plattelandsvrouwen Vorden,
verrassingsavond.
11 HVGWildenborch, Paasviering.
12 Bejaardenkring Vorden,
Paasmiddag Dorpscentrum.
13 Open Tafel, de Wehme Vorden.
14 Ponyconcours P.C. 'De
Graafschap', Deldenseweg.
15 Eierzoekwedstrijd, Eerste Paasdag,
KI anenburgs Belang.
16 PaardenconcoursL.R. 'De
Graafschap', Deldenseweg.
16 ANBO Jeu de boule en
klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.
17 Open Tafel, de Wehme Vorden.
17 Frans Hoek keeperspromotiedag
bijdeW-Vorden.
18 HVG Wichmond,
bejaardenmiddag.
20 Open Tafel, de Wehme Vorden.
21 Solistenfestival, Sursum Corda
Vorden.
23 ANBOJeu de boule en
klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.
24 Soos Kranenburg.
24 Open Tafel, de Wehme Vorden.
24 KPOVierakker.
25 ANBO bustocht door Achterhoek,
Gooi, Veluwe, Twente.
25 HVG Wichmond, Paasliturgie.
25 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.
26 Bejaardenkring Vorden in het
Dorpscentrum.
27 Open Tafel, de Wehme Vorden.
30 ANBOJeu de boule en
klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.
MFJ:
2 HVG Linde, eigen avond.
8 Soos Kranenburg.
9 HVG Wichmond, filmavond.
15 NCVB Vorden, Vrouw in Europa.
15 KPOVierakker,40-jarigjubileum.
16 HVG Wichmond, reisje.
16 HVG Dorp, verrassingsavond.
16 Plattelandsvrouwen Vorden.
17 HVGWildenborch, eigen avond.
17 Bejaardenkring Vorden,
Dorpscentrum.
19 Sorbo, Regionaal
jeugdvoetbaltoemooi.
20 Achtkastelen
jeugdvoetbaltoemooi.
22 Soos Kranenburg, politie.
24 Plattelandsvrouwen Vorden,
fietstocht.
26 5e Int. Sorbojeugdtoernooi.
27 5e Int. Sorbojeugdtoernooi.
30 HVG Wichmond, slotavond.

Politievaria
Op donderdag 5 april werd er in het
kader van de landelijke aktie Ken je limiet een radar snelheidscontrole gehouden op de Zutphenseweg en op de
Ruurloseweg. Beide controle's vonden
plaats buiten de bebouwde kom. In het
totaal reden er 794 auto's door de radar, hiervan reden er 38 te hard. De
hoogst gemeten snelheid was 129 km/
uur.
Vrijdag 6 april vond er op de Zutphenseweg ter hoogte van de Decanijeweg
een aanrijding plaats tussen een voetganger en een bromfietser. De voetganger die de rijbaan van de Zutphenseweg over wilde steken zag de, vanuit
de richting Zutphen, naderende bromfietser te laat. De bestuurder van de
bromfiets kon de voetganger niet ontwijken, waardoor de voetganger ten val
kwam. De voetganger raakte gewond
aan zijn hoofd en werd per ambulance
afgevoerd naar het ziekenhuis.

GROEP

Maandag 9 april werd er door onbekenden bij een plaatselijk garagebedrijf een auto gestolen. De auto werd in
de buurt van het bedrijf teruggevonden. Met de auto werd ongeveer 85 kilometer gereden. Tevens was de auto
licht beschadigd.
Rectificatie
In de politievaria van vorige week werden de boetes van overschrijding maximum snelheid vermeld. Abusievelijk is
hier in vermeld dat overschrijding van
de maximum van l tot en met 15 km/
uur vijftig gulden boete opleverde. Dit
moet zijn l tot en met 14 km/uur.
Overschrijding van 15 tot en met 20
km/uur levert een boete van tachtig
gulden op. De verder vermelde gegevens in het overzichtje zijn wel juist. Zie
voor verdere informatie over de aktie
Ken je limiet ook onder het Gemeen tenieuws.

Met NS naar expositie over
het mysterieuze 'Paaseifand'
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Kunstmarkt
De vijfde grote Kunstmarkt, georganiseerd door de VW zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 28 juli 1990. Zoals gebruikelijk, zullen de kramen worden opgesteld in het centrum van Vorden, op het marktplein bij
de Hervormde kerk. De VW streeft ernaar, zoveel mogelijk 'echte kunst' te
tonen, zoals schilderijen, etsen, aquarellen, tekeningen, fotowerk, weefwerk, keramiek, en nog veel meer. De kunstenaar, die zelf zijn (of haar)
produkten heeft gemaakt, zal zelf ook de marktkraam bemannen om zijn
produkten te verkopen.
Fabrieksmatig vervaardigde artikelen zullen niet worden getoond. De markt
is geen braderie; er zullen geen stands zijn met etenswaren e.d. Bezoekers
die trek hebben in een kopje koffie, kunnen ruimschoots bij de Horeca in
Vorden terecht.
Kunstenaars, die belangstelling hebben voor deelname aan deze kunstmarkt, kunnen zich melden aan het adres van de VW Vorden, postbus 99,
7250 AB Vorden.

'Paaseiland, een raadsel?' is de naam van een tentoon-.p
wordt gehouden in de 'Koninkbjke Musea voor Kun ' •> • >
n
Brussel. Deze unieke expositie licht er H »>ei . de s.uiei op dit u<uigi >ond
de kolossale beelden van het Paaseiland. U ziet er onder meer twee natuurgetrouwe afgietsels met een hoogte van maar liefst 5,5 meter en een gewicht
van 40 ton, komt oog in oog staan met het reusachtige beeld Pou Hakanonga,
en krijgt een goed overzicht van de vele aspecten van deze geheimzinnige
cultuur aan de hand van talloze voorwerpen. Met het praktische Trein +
Toegangbiljet van de NS hebt u de kans om vanuit Nederland comfortabel en
voordelig per trein naar Brussel te reizen en er een boeiende culturele reis
van te maken.
'Paaseiland, een raadsel?' is voor
bijna iedereen interessant. Want
geen eiland ter wereld spreekt zo
tot de verbeelding als het Paaseiland. Dit geheimzinnige stukje land
ligt midden in de onmetelijke Stille
Zuidzee en kolossale beelden staan
hier als oeroude wachters langs de
kust. Waarom en door wie zijn die
beelden gebouwd? Hoe hebben de
makers de loodzware beelden kunnen vervoeren en oprichten? Tijdens de rondwandeling ontdekt u
dat de honderden reusachtige beelden nog lang niet al hun geheimen
prijs gegeven hebben. Ü leert veel
over de oude Pascuaanse cultuur
en u komt ook te weten hoe de
huidige bevolking leeft. En wat de
invloed is geweest van de kunst van
dit mysterieuze eiland op Europese
kunstuitingen, bijvoorbeeld op het
werk van Picasso. Kortom, 'Paaseiland, een raadsel'? geeft een nieuwe kijk op dit unieke stuk cultuur
van de Stille Zuidzee.

Trouwens de terugreis is ook de
volgende dag nog geldig. Daardoor
hebt u alle tijd om in de oude binnenstad te genieten van de smalle
straatjes, leuke eethuisjes, gezellige
cafeetjes en de vele mogelijkheden

om te winkelen. De tentoonstelling
is t/m 29 april te bezichtigen; de
)eningstijden zijn: dinsdag t/m
mdag van 10-17 uur, woensdag
iot 22 uur. 's Maandags gesloten.
Als u meer wilt weten over de reismogelijkheden, vindt u alles overzichtelijk bij elkaar in de speciale en
gratis folder over het T+T biljet
voor Brussel die bij het NS-station
verkrijgbaar is.
Op Paasdag 1722 ontdekte de
Zeeuwse admiraal Jacob Roggeveen
onder de Zuid-amerikaanse kust een
eiland met honderden kolossale stenen beelden. Dat mysterieuze 'Paaseiland' heeft vele raadsels die voor
een deel worden opgelost op de tentoonstelling 'Paaseiland, een raadsel?' in Brussel. U kunt gerieflijk
naar deze expositie reizen met het
T+T biljet van NS (tot 29 april).

Met NS naar expositie
over het mysterieuze
'Paaseiland'
'Paaseiland, een raadsel?' is de
naam van een tentoonstelling die
t/m 29 april wordt gehouden in de
'Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis' in Brussel. Deze
unieke expositie licht een deel van
de sluier op die hangt rond de kolossale beelden van het Paaseiland.
U ziet er onder meer twee natuurgetrouwe afgietsels met een hoogte
van maar liefst 5,5 meter en een
gewicht van 40 ton, komt oog in
oog staan met het reusachtige
beeld Pou Hakanonga, en krijgt
een goed overzicht van de vele aspecten van deze geheimzinnige cultuur aan de hand van talloze voorwerpen. Met het praktische Trein +
Toegangbiljet van de NS hebt u de
kans om vanuit Nederland comfortabel en voordelig per trein naar
Brussel te reizen en er een boeiende culturele reis van maken.
Veel voordelen met T+T büjet
De Nederlandse Spoorwegen maken het dus wel erg plezierig om
naar Brussel te gaan. Want de speciale Trein + Toegangregeling geeft
u een combinatie van een treinretour Brussel Centraal, metroritten
van Centraal Station naar het tentoonstellingsgebouw, de toegang
tot de expositie en een lunch in het
centrum van de stad. U reist zonder verkeersproblemen naar Brussel. Trouwens de terugreis is ook
de volgende dag nog geldig. Daardoor hebt u alle tijd om in de oude
binnenstad te genieten van de
smalle straatjes, leuke eethuisjes,
gezellige cafeetjes en de vele mogelijkheden om te winkelen. De tentoonstelling is t/m 29 april te bezichtigen; de openingstijden zijn:
dinsdag t/m zondag van 10-17 uur,
woensdag tot 22 uur. 's-Maandags
gesloten.

Veel voordelen met T+T büjet
De Nederlandse Spoorwegen maken het erg plezierig naar Brussel te
gaan. De speciale T+T regeling
geeft een combinatie van een treinretour Brussel Centraal, metroritten van Centraal Station naar het
tentoonstellingsgebouw, de toegang tot de expositie en een lunch
in het centrum. U reist zonder verkeersproblemen naar Brussel.

In de lente ontluiken* ook de knoppen van uw camera
De wei dichterbij!

Bloesem vraagt om Hits!

Ook al luidt hel ge/egde: mak als een
lammetje, wie met een camera dit prille
lenie-leven wil vastleggen, merkt dat
lammetjes al snel de henen nemen, als
u te dichtbij komt. Cïelukkig /ijn veel
foto-camera's verkrijgbaar mei een objectief, waarmee u dal lammetje in de
wei groot in beeld k u n t brengen, /onder
/cll d i c h t b i j te hoeven komen, /o'n object iel'wordt een /oomlens genoemd en
kan door één druk op de knop veranderen van een 'gewone' |L.ns m een soort
verrekijker!jc De gewone stand wordt
meestal aangeduid met een W (van

Wanneer u een bloesemtak tegen een
wolkenlucht in beeld w i l t brengen, kan
het gebeuren dal de belichtingsautomaai van uw camera in de war raakt.
Met het resultaat dat de lak als een
silhouet in beeld komt. Dooi te Hitsen
als u fotografeert, /i"-1' u de bloemetjes
in ucurcn en kleuren terne!
Wide: het Engelse woord voor weids) en
de stand waarmee u het beeld dichterbij haalt, met een T (van Iele). De totova k/aak /al u graag alle mogelijkheden
demoast renen.

Tips voor sprankelende lente-beelden
Wilt u meer weten van fotograferen of videofilmen. dan helpen de gelijknamige
minicursussen u een eind op weg. De/e-H) pagina's tellende boekjes krijgt u in uw
be/it door ovcrmaking van ƒ 5,95 per minicursus op girorekening 338 van Bureau
Voorlichting I-blo l ilm Video te Apeldoorn, onder vermelding van de gewenste minicursus(sen). Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling per omgaande
opgestuurd.

Bloesems ontluiken a^ui de bomen, krokussen
staan in bloei en lammetjes huppelen in de wei.
Vertrouwde beelden die elk jaar weer ontroeren! Daarom heeft de redactie van dit blad tips

vcr/amcld in samenwerking met Bureau Voorlichting Foto Film Video, waarmee u de w en
nog vele andere onderwerpen omtovert in dierbare toto's. Veel ple/ier!

in ooj>
l venals mensen fotografeer! u dieren
hel mooist op ooghoogte. Dan krijgt u
een spiekend portret.
Dat lage camera-standpunt heeft het
voordeel dal ook de omgeving een rol
gaal spelen; de/e poes komt er alleen
maar sfeervoller door op de foto.

| Met reyen de tuin in!
J [uinliefhebbers die echt briljante toto's
^ van hun tuin willen hebben, maken de
•S mooiste opnamen als het /onneije

Singing in the rain
tlauwt jes schijnt en er een /acht Icntebuitje v a l t , kortom: regenbogen-weer.
Sporl en spel
Nodigt hel lente-/onnetje u uit voor
een middagje langs de lijn? Dan kunt u
spannende sport momenten heel mooi
in beeld brengen, door een oude Ibtograleniruc toe te passen: 'meetrekken'
genaamd. U neemt bijvoorbeeld
langsrennende voetballers in het /oekerbeeld en blijft de/e met de camera
volgen. Tijdens de v loeiende beweging
die daardoor ontstaat, maakt u de foto.

Met als resultaat een plaatje waar de
actie van af straalt en bovendien de
spelers goed duidelijk te /ien /ijn. Kies
dan wel voor een extra lichtgevoelige
2(M) ISO film in uw fototoestel.

De regen m a a k t het frisse lente-groen
extra mals en het niet-te-lelle /onnetje
/orgt voor een prachtig gedetailleerd
beeld.
Regent het te hard of s c h i j n t de /On
niet tijdens de hui, bedenk dan dat na
regen /onneschijn komt en dat u net
/ulke schitterende fotoresultaten k r i j g t
als hierboven beschreven, in de momenten v l a k na de regenbui, wanneer
het droog is en de /on wel s c h i j n t .

Kinderen spelen graag in de regen,
dccn wonder, want fleurige regen kleding en stevige laar/en /orgen ervoor
dat alleen de buitenkant nat wordt.
Wie bij/ondcrc foto's van kinderen wil
hebben, pak l decameiaals hel regent.
Of de video-camera, want net /o mak
kelijk als u tic onderwerpen op de/c
p-agina fotografeert, /el u /e mei een
video camera op de beeldbuis. Wiegraag meet wil weten van een videocamera of een moderne foto-camera,
kan voor een goed advies en een demonstratie van de mogelijkheden u i t stekend terecht bij de fotovak/aak.

GEVRAAGD:

Voor een gezellige en gezonde
Pasen hebben wij voor U:

medewerker
(ster)

Paasbrood

voor de maand april op
tuinbouwbedrijf.
Event. part-time.

goed gevuld met
100% amandelspijs en noten

H.B. Luimes.

NIEUW:

Tel. 05753-1417.
Na 20.00 uur.

Rumrozijnen-Spijsbol

Op kwaliteit geselecteerde

opfokvarkens
mnl. envrl.
in alle leeftijden met
gez.verklaring.

WEER 'NS WAT ANDERS

VOOR DE KOFFIE:

Henk Berkelaar

Paastaarten

te Wichmond.
Tel. 05754-748.
Nu ook de verbeterde Fl-zeug.

in diverse variaties
VOOR ELK WAT WILS

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

VOOR HET ONTBIJT:
GEWELDIGE SORTERING BROOD
EN BROODJES, WAARONDER
VELE NIEUWE SOORTEN

ce> juwelier

Alles op z'n Paasbest
Wij wensen u gezellige Paasdagen.

oo opticien

't winkeltje in vers brood en banket

Zutphenseweg 7 - Vorden
's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

Zorgt af 50/aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

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

„wordt óók schoon
in een oude teil

N U MET FORSE
KORTINGEN

HELMIIMK

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514
Eibergen - J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 05454-74190

6

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badkamer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badkamer is immers elke dag weer een genot. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Gallcestraat 61

7251 EC Vorden

fons Jansen -

Telefoon 05752-2637

ROBEERTSEN
VOOR
POELIERSKWALITEIT
SPECIAAL
VOOR DE PASEN:

erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Onze Spaarhypotheek
met Ideaalrente
vangt de renteschokken
beter op.
De Spaarhypotheek van de Bondsspaarbank kent u.
De hypotheek op basis van een levensverzekering waarbij u
gedurende de looptijd niet aflost, maar wel rente betaalt over
de geleende som. Die aflossing vindt plaats uit de levensverzekering op einddatum of eerder bij overlijden. U profiteert
van een maximale fiscale aftrek waardoor de Spaarhypotheek
al interessant is bij een bruto inkomen vanaf circa f 32.000,per jaar.
Wat u nog niet kent is onze Spaarhypotheek met Ideaalrente. Een verbeterde versie van de vertrouwde Spaarhypotheek.
^^
De Spaarhypotheek met IdeaalreBÉ vangt de renteschokken voor u op. Hoe? Heel eenvoudig: door jaarlijks uw
rente slechts gedeeltelijk aan te passen aan de dan geldende
marktrente. Steeds voor '/s deel. Zo worden de renteschokken
voor u opgevangen en blijven uw maan^sten toch stabiel.
Wilt u meer weten over de Spaarh^Btheek met Ideaalrente, vult u dan de bon hiernaast in. U ontvangt dan zo
spoedig mogelijk een computerberekening die is afgestemd op
uw persoonlijke situatie. U kunt natuurlijk ook langskomen,
dan krijgt u deze meteen mee. Er is altijd wel een kantoor van
de Bondsspaarbank bij u in de buurt.

J A ik wil graag een rekenvoorbeeld dat is afgestemd op mijn
'persoonlijke situatie.
^\//ic
Naam:

m/v

Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:

Leeftijd:

Fiscaal jaarinkomen:

Alleen-verdiener/
twee-verdiener*

Hypotheekbedrag:

Roker/niet-roker*

Looptijd:

Met/zonder
gemeentegarantie*

.

Waarde van de woning: f
* doorhalen wat niet van toepassing is.
Deze bon in een envelop zonder postzegel
zenden aan: Bondsspaarbank Centraal en
Oostelijk Nederland, afd. Marketing,
Antwoordnr. 1130, 7300 VB Apeldoorn.

spaarbank

De Bondsspaarbank doet meer voor stabiele woonlasten.

Kalkoenfilet
100 gram 1,69

Kalkoenfricandeau
100 gram 1,69

SEEGERS

Kwartels

Zomerweg 21 - DREMPT
Tel. 08334-72722

per stuk

Voor de vakantie
een echte jagerskijker
met hardgecoate lenzen.

LR en PC de Graafschap

Concours Hippique
te Vorden

Z/jJÖ

Voor grotere lichtdoorlaat
en helder gezichtsveld
in de selectiemerken:

zaterdag 14 april PONIES
Tweede Paasdag 16 april

Kwarteleieren
per stuk 0,35

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Witte eieren
per stuk 0,25
Bruine scharreleieren
per stuk 0,25

PAARDEN

terrein Deldenseweg
250 ponies
300 paarden

Café-Restaurant

Kievitseieren
per stuk 1,65

Aanvang
9.00 uur
Vrij parkeren
Vrij entree

't Wapen
van 't Medler

BIJ U W POELIER:

R. Robbertsen

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Laarstraat 82 - Zutphen
Tel. 05750-17707

HANENAKTIE
t.b.v.

Vordens
Mannenkoor
op

ZATERDAG
14 APRIL 1990
vanaf 9.30 uur

Tasco,
Hertel & Reuss,
Jagermeister.

Marte
tteeda doeltreffend l

Vorden,
Zutphenseweg 9, Tel. 05752-1272

Discotheek Invention-Concordia

Raadhuisstraat 36

HENGELO (Gld.)

Telefoon 05753-1461

Vrijdag 13 april INVENTION HOUSE PARTY met o a disco • essii • nip

Zaterdag 14 april THE BEST DISCO IN TOWN
Zondag 15 april DE BESTE OUDEEN NIEUWE o a The Doors • uz
1E PAASDAG

Maandag 16 april Dansen met top-orkest THE WINNERS
Vrolijk Pasen!
2E PAASDAG

*
**
EXTRA
LANG
WEEKEND
IN JOUW
DISCOTHEEK

*******

VOORJAAR

RECREATIE

NIEUW: De Safety Standaard

Nederlanders hebben
plezier in fietsen
(van de redaktie)
De fiets is in Nederland
weer razend populair.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit
het feit, dat 1989 een aanz i e n l i j k e stijging van de
fietsenverkoop heeft getoond. Die stijgende verkoopcijfers k u n n e n verklaard worden door de
uitgebreide keus in eigentijdse, lichtlopende fietsen.
Maar er is meer aan de
hand.
De milieudiscussie is aktueler
dan ooit. De auto wordt daarbij
steeds meer gezien als een
bedreiging voor ons leefklimaat.
En dat stimuleert om vaker de
fiets te pakken. Voor het woonwerkverkeer en voor de boodschappen, maar ook om er een
sportief dagje op uit te trekken.

aantal) op de fiets naar school.
N e d e r l a n d is een land van
fietsrecords: de grootste 'fietsd i c h t h e i d ' ter wereld en de
meeste kilometers fietspad. Ons
land bezit ook de records op het
gebied van het aantal uitgezette
fietsroutes en georganiseerde
fietstochten. Maar met name op
het gebied van het woonwerkverkeer is er sprake van
e e n positieve o n t w i k k e l i n g .
Momenteel gebruikt 33% van
de Nederlanders de fiets als
vervoermiddel van en naar het
werk.

Nederlander.
Werktijdverkortingen en vervroegde uittreding geven steeds
meer vrije tijd. En wat is er
mooier om de fiets te, nemen en
te genieten van de natuur? Want
Nederland telt vele unieke
natuurgebieden, die voorzien
zijn van een uitstekend fietspadennet. Fietsen is bovendien
één van de v o o r d e l i g s t e
manieren van vrijetijdsbesteding. Het enige dat je nodig
hebt, is een goede fiets...

Meer vrije tijd

Voor het sportieve werk is er de
race-fiets, terwijl er voor het
rekreatieve fietsen een breed
scala aan tourfietsen beschikbaar is. Daarnaast kennen we
tegenwoordig het f e n o m e e n

De trend naar bewust, gezond
leven is nog steeds in opmars.
We kiezen voor 'light' voedsel,
doen aan fitness en kiezen voor

1 9 9 0

Het omvallen van een fiets is de
meest voorkomende oorzaak
van beschadigingen. Maar niet
alleen de fiets wordt beschadigd, een omvallend rijwiel laat
vaak ernstige sporen achter aan
bijvoorbeeld w i n k e l r u i t e n of
geparkeerde auto's. B a t a v u s
introduceert daarom de Safety
Standaard, een volgende stap in
het streven van Batavus naar
optimale veiligheid.
Na ondermeer de Safety Bumper en het Safety Stuur is de
Safety Standaard een volgende
o p m e r k e l i j k e i n n o v a t i e die
B a t a v u s toepast. De S a f e t y
Standaard rekent af met een
aantal nadelen die aan de geb r u i k e l i j k e zijstandaards verbonden zijn. Op een normale
ondergrond biedt de Safety
Standaard een grote stabiliteit.

Wat voor fiets?

die een eenzijdige belasting aan
de bagagedrager mogelijk
maakt (aan de kant van de
standaard) tot ca. 15 kg of een
belasting middenvoor aan het
stuur tot aan ca. 20 kg.
Door de opvallende lange poot
met een voetvormig uiteinde, is
de Safety Standaard in u i t geklapte toestand een bijzonder
stabiel steunpunt. Ook op een
ongelijke of zachte ondergrond.
Een opvallend detail is dat de
standaardpoot in een huis van
kunststof scharniert en dus geen
smering behoeft.

Fietsers besparen
miljoenen aan
milieukosten

Dagelijks gebruik
De fiets wordt in ons land niet
alleen i n t e n s i e f , maar ook
veelzijdig gebruikt. Voor allerlei
vormen van verplaatsing komt
de f i e t s in a a n m e r k i n g . Dat
m a a k t het f i e t s g e b r u i k in
Nederland heel anders dan in
het buitenland, waar de fiets
overwegend dient voor rekreatie
of sportbeoefening. Zo scoort
bij ons het boodschappen doen
op de fiets enorm hoog. Voor de
dagelijkse inkopen wordt in
51% van de gevallen de fiets
gepakt. Een zeer hoog percentage in vergelijking met de auto
(19%), de benenwagen (18%),
het openbaar vervoer (1%) en
de bromfiets (l%).

Het gaat n i e t goed met ons
m i l i e u . Daarover wordt men
vrijwel dagelijks geïnformeerd.
Iedereen kan een steentje
bijdragen aan een beter milieu
door meer gebruik te maken van
de fiets. De fiets veroorzaakt
geen l u c h t v e r o n t r e i n i g i n g .
Produceert geen lood en maakt
geen lawaai. Daarbij is fietsen
gezond, k e n t geen f i l e - en
parkeerproblemen
en
is
u i t e r m a t e goedkoop. Wat dit
laatste betreft is het goed om er

even bij stil te staan dat de fiets
veertig maal minder kost dan
een m i d d e n k l a s s e a u t o en
daarnaast w e i n i g onderhoud
vergt.
GRONINGEN

De fietsers in de stad Groningen
besparen de gemeenschap elk
j a a r circa acht m i l j o e n aan
m i l i e u k o s t e n . Elke fietser
bespaart zichzelf en zijn medeweggebruikers tenminste f 520,-

Dat is de u i t k o m s t van een
studie die in opdracht van de
Europese Gemeenschap door
het Prof. H.C. van Hall Instituut
werd u i t g e v o e r d . Voor dit
onderzoek werd G r o n i n g e n
uitgekozen, omdat de fietsers in
deze stad een groot aandeel in
het stadsverkeer hebben. De
grootste post aan milieukosten
blijkt het ruimtebeslag te zijn,
daarnaast luchtverontreiniging,
e n e r g i e v e r b r u i k en g e l u i d s hinder.

Recordcijfers
Uit dit soort cijfers blijkt, dat de
fiets in Nederland een onderdeel
is van het dagelijks leven.
Nergens ter wereld gaan
bijvoorbeeld zoveel kinderen
(afgezet tegen het absolute

een a k t i e v e , a v o n t u u r l i j k e
v a k a n t i e . De fiets is in deze
trend een d u i d e l i j k life-style
p r o d u k t geworden. ATB- en
racefietsen stralen dynamiek en
a v o n t u u r u i t . De n i e u w s t e
modellen sluiten perfekt aan bij
de wensen van de moderne

PRESENTATOR '100

All Terrain Bike (ATB),
specifiek voor het ruige werk.
Voor intensief dagelijks ^•mk
zijn er tegenwoordi^^eer
aantrekkelijke versies van*de
'gewone' fiets leverbaar, terwijl
een aangepaste versie van de
ATB ook heel goed dioAt kan

doen als stadsfiets. Voor het
vervoeren van een flink gevulde
boodschappentas is echter niet
iedere fiets even geschikt. Een
fiets zonder bagagedrager (of
l i c h t g e w i c h t drager) is voor
dergelijk gebruik niet aan te
raden.

DAGEN ZONDER AUTO'

Hilversum - De KRO-televisie
zendt al enige tijd '100 Dagen
Zonder Auto' uit, gepresenteerd
door Frank Kramer. Dit prog r a m m a w i l h e t Nederlands
publiek bewuster met de Heilige
Koe laten omgaan. Tien Nederlanders deden op l januari afstand van hun auto, de bijbehorende sleutels en hun rijbewijs. Zij hebben drie maanden
lang op andere manieren in hun
vervoer moeten voorzien, daarbij gesteund door een bekende
Nederlander als coach.
De show, een idee van producent Erik Latour, wil autobezitters aan het denken zetten. '100
Dagen Zonder A u t o ' is geen
a n t i - a u t o p r o g r a m m a , maar
confronteert het Nederlands
televisiepubliek met de mogelijkheid dat het ook anders kan.
De tien deelnemers tonen aan,
dat een autoloos bestaan met het
nodige doorzettingsvermogen
heel goed mogelijk is. Ze
hebben geleerd om de auto te
laten staan en bijvoorbeeld de
fiets te pakken.

GEMEEN
'100 Dagen Zonder Auto' wordt
weliswaar geafficheerd als een
spelprogramma, maar het gaat
natuurlijk om een serieuze zaak.
Voor de deelnemers staan dan
ook geen grote prijzen te
wachten. Sterker nog, in het
Gemeenste Spel van Nederland
lopen de deelnemers de kans
hun auto kwijt te raken: in dit
onderdeel van het programma

ziet de verliezer zijn auto in een
hoopje schroot veranderen.
Presentator Frank Kramer: "In
veel t v - s h o w s over de hele
wereld kunnen auto's gewonnen
worden. Het leek ons leuk om
een spel te doen waarbij men
een auto kan verliezen. Over de
hele linie is het trouwens een
heel origineel programma. Dat
was voor mij ook de belangrijkste reden om het te gaan
presenteren. Wat dat betreft ben
ik niet zo'n wereldverbeteraar.
Ik ga er niet van uit dat we met
een dergelijk programma de
mentaliteit van de Nederlanders
kunnen veranderen. Als er een
paar kijkers tussen zitten die
zich realiseren dat het allemaal
wel een beetje minder kan, zijn
we al een heel eind."

VOOR DE DEUR
Persoonlijk is Frank Kramer
niet erg beïnvloed door zijn
medewerking aan '100 Dagen
Zonder Auto'. Ondanks zijn
drukke bezigheden gebruikt hij
de auto al niet zo vaak. "Ik
woon in Amsterdam en ik weet
dus hoe het is om m'n auto niet
kwijt te kunnen. De tram stopt
bij mij voor de deur, dus ik deed
a l t i j d al erg veel met het
openbaar vervoer. Ik stap niet
uit gewoonte in de auto.
Sommige mensen kennen mij
misschien als een auto-fanaat,
maar die liefde richt zich meer
op oudere vehikels. Voor mijn
dagelijks transport kies ik in
veel gevallen voor de tram of de
fiets."

ALLURE FIETS VAN HET JAAR
Met het nieuwe fietsconcept
"Allure" heeftfiet$e*/M*
kant Batavus uit Heerenveen,
het predikaat "Fiets van het
jaar" verworven, deze sportieve tweewieler wordt
gemaakt met velgremmen
en trommelremmen en
steeds met 6 versnel-,
tingen. De kleurefi
zijn É zwart/pink.

ME«R AANDACHT
VOOR VEILIGHEID
ATlf-FIETSEN
Regelmatig worden in ons land verscherpte verkeerscontroles gehouden, specifiek gericht op de fietsers.
Daarbij worden v e e l v u l d i g bekeuringen uitgedeeld
aan berijders van ATB's ( A l l Terrain Bikes), omdat
deze fietsen vaak niet zijn voorzien van verlichting,
verplichte reflektie en spatborden. Ook veiligheidsinstanties beoordelen de 'kale' ATB als onveilig in
het verkeer.

Frank Kramer geeft de
voorkeur aan de fiets
(van onze speciale verslaggever}

GOODWILL

GEZELLIGER
De persoonlijke voorkeur voor
de f i e t s bestaat bij Frank
Kramer al heel lang. "Vooral
wielrennen vind ik ontzettend
leuk. Als ik op jonge leeftijd
was begonnen met racefietsen,
dan denk ik dat ik het wel had
geschopt tot een g e m i d d e l d
ronderenner. Van de zomer ga ik
weer naar Zuid-Frankrijk, om
daar de pedalen een beetje te
laten rouleren.
Vroeger ging ik altijd in m'n
eentje, want nie-mand uit mijn
o m g e v i n g vond het leuk om
zich k i l o m e t e r s lang in het
zweet te trappen. Dit jaar ga ik
voor het eerst met een
fietsclubje. Op die manier gaat
het waarschijnlijk iets minder
snel, maar het lijkt me een stuk
gezelliger."

Om dergelijke problemen te
voorkomen, heeft f i e t s e n fabrikant Batavus een speciale
ATB-kit ontwikkeld, bestaande
uit l i c h t g e w i c h t spatborden,
verlichting en reflektor.
Daarmee is een ATB in een
handomdraai omgebouwd tot
een verantwoorde, uiterst wendbare stadsfiets. B i j k o m e n d
voordeel is dat onder slechte
weersomstandigheden men toch
schone kleren kan houden.

Ook in het bedrijfsleven is de
zorg
voor
het
milieu
doorgedrongen. Zowel grote als
kleine bedrijven gebruiken het
etiket 'milieuvriendelijk' bij het
opbouwen van hun image. Dat
een m i l i e u v r i e n d e l i j k e werkwijze goodwill oplevert, merkte
ook Paul Verheij, eigenaar van
koeriersbedrijf Blue Sprint, met
vestigingen in Amsterdam,
Rotterdam en Eindhoven.
Sinds enige tijd gebruikt Blue
Sprint ook fietsen voor de snelle
bezorging van pakjes en brieven
in de drukke stadscentra. Los
van de m i l i e u v r i e n d e l i j k h e i d
gaat dit meestal ook sneller.
O p d r a c h t g e v e r s b l i j k e n het
i n s c h a k e l e n van de fiets te
waarderen. De fietsjongens van
Blue Sprint leggen per dag ruim
honderd k i l o m e t e r af en
beschikken over een ijzersterke
conditie.

B AT AM U S

ATB-club

De belangen van ATB-fietsers
worden sinds kort behartigd
door de Stichting Holland ATB.
De nieuwe stichting maakt zich
sterk voor zowel wedstrijdrijders als rekreatieve terreinfietsers. Holland ATB gaat een
wedstrijdkalender uitgeven en
de voor ATB geschikte terreinen
in kaart brengen. Ook vindt de
s t i c h t i n g dat er regels moeten
komen voor ATB-rijders. Het
adres van Holland ATB is
Postbus 222, 3990 GA Houten.

WIN MET BA WK
EEN GEWELDIG WEE (END

Fl E T S T A S S E N
BARCELONA
Fietsen is voor Frank Kramer
bovenal een sportieve aangelegenheid. "Ik moest eens een
keer in Barcelona zijn. Ik kreeg
toen het idee om die reis met de
fiets te doen. Ik ben een week
vantevoren weggegaan en ik
heb stevig doorgefietst. Zoiets
is natuurlijk een hele belevenis,
hoewel ik dat soort stunts niet te
vaak uit kan halen. Toch maak
ik regelmatig tijd vrij om een
stuk te gaan fietsen, maar dan
wel in een behoorlijk tempo."

t'it
o v e r w e g i n j»
van
veiligheid is het niet \ e r sl a IK! i» om een school- o l'
boodschappentas aan het
stuur te hangen. Het gebruik van rietstassen is dan
ook uan te raden. ( ) < > k
b e s t a a n er /.ogenaaimle
pükat'tasseii, die aan de
bagagedrager gehaakt kunnen worden.
liet \ o o r d e e l van dekl a s s e n is, dat /e hij het
bood-schappen doen mee
naar binnen genomen
kunnen u orden.

Wat is er mooier dan het zonnige voorjaar
sportief te vieren? Kies daarom nu voor een
nieuwe Batavus. En maak kans op een geweldig
weekend Center Parcs voor nog meer heerlijk
fietsplezier. Bij uw Batavus dealer krijgt u het
wedstrijdformulier.

BJimvus
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