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

Donderdag 15 april 1993
55e jaargang nr. 3

LidN.N.P.
Losse mm-prijs 40 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

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

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

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

Vierakker, tel. 05754-1310

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

Pauselijke onderscheiding voor
Theo en Riek Bijen

lijsttrekker voor

Theo Bijen en Riek Bijen-Besselink hebben Eerste Paasdag de pauselijke onderscheiding 'Pro
Eclesia et Pontifïce' ontvangen. Dit gebeurde tijdens een kerkdienst in de Christus Koning
Kerk te Vorden. Het echtpaar Bijen heeft zich de afgelopen jaren bijzonderlijk verdienstelijk
gemaakt.

Riek Bijen verricht veel huishoude-
lijk werk voor de Kerk. De staat van
verdienste van Theo Bijen dateert al
van zo'n 28 jaar geleden.
Behalve het katholieke kerkgebeuren
op de Kranenburg was er destijds ook
een kerkgelegenheid in een gebouw
op de plek waar nu zo ongeveer het
bedrijf van de fa. Helmink is geves-
tigd. Op gegeven moment werd door
het kerkbestuur een Kapelcommissie

aangesteld die zich moest gaan bezig-
houden met het inzamelen van geld
voor een tweede katholieke kerk in
Vorden. Theo Bijen heeft zich in deze
Kapelcommissie bijzonder verdiens-
telijk gemaakt. Bij de gereedkoming
van de huidige Christus Koningkerk
verdween de Kapelcommissie. Deze
'ging' weer op in het Kerkbestuur.
Vanaf die tijd verricht Theo Bijen al-
lerhand klusjes voor en in de kerk.

Pastoor van Zeelst die het echtpaar
Bijen zondagmorgen namens de Pa-
rochie in het zonnetje zette omschreef
Theo als d^'handwerksman' van de
Kerk. De^pselijke onderscheiding,
een speld, speldden Theo en Riek bij
elkaar op de revers.

Na afloop van de Paasdienst was er
g e l e g e n h e m Theo en Riek geluk

Vordenaar Matty Bakker zal zo het er
nu naar uitziet straks de lijst van D'66
voor de gemeenteraadsverkiezingen
gaan aanvoeren. Verder zullen Rein-
hard Nobel, Dick Somsen en me-
vrouw M. Schoot op de verkiezin-
gslijst voorkomen.
Maandag 19 april houdt D'66 in 'De
Herberg' een bijeenkomst. Met de be-
doeling om te horen of er nog bepaal-
de zaken in de gemeente Vorden spe-
len die D'66 in het verkiezingspro-
gramma kan meenemen.
Matty Bakker zal die avond een inlei-
ding houden over de doelstellingen
van de partij en hetgeen D'66 voorne-
mens is in Vorden te gaan doen.

Voorjaarsrit
De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseert zon-
dag 1 8 april een voorjaarsrit (oriente-
ringsrit), welke is uitgezet door Jan
Luiten en Wim Wisselink.
Voorde A en B klasse zijn aparte rou-
tebeschrijvingen. Deze klassen gaan
van start bij restaurant Schoenaker.
De C en D klasse gaan 's middags
van start. De voorjaarsrit telt tevens
mee voor het ONONOk kampioen-
schap 1 993.

Vrouwenclub
Medler
De laatste clubavond werd verzorgd
door eigen leden. Men had een leuke
kwis in elkaar gezet, wat goed in de
smaak viel. Tot slot deed^men nog
een spelletje bingo. 1 1 M^^at men
de Achtkastelenroute fietser

ORDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

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

— instellen van eenrichtingsverkeer
van de Schuttestraat vanaf de
Ruurloseweg tot aan de Vordense-
bosweg;

- instellen van een parkeerverbod
voor:

- de Schuttestraat, aan beide zijden,
vanaf de Ruurloseweg tot aan het
toegangspad naar het Kasteel Vor-
den;

— de westzijde van de Horsterkamp
tussen de Dorpsstraat en de Chris-
tinalaan;

- de zuidzijde van de Ruurloseweg
tussen de Horsterkamp en de
Schuttestraat;

— de zuidzijde van de Ruurloseweg
tussen de Horsterkamp en de
Schuttestraat.

Vorden nu deel van uitmaakt, is inge-
deeld in het Samenwerkingsgebied
Stedendriehoek. Van dit gebied gaan
ook de gemeenten die in het Samen-
werkingsgebied Oost Veluwe samen-
werken, deel uitmaken.

week eerder op, op 22 april 1993. In
de bebouwde kom komt de inzame-
laar huis aan huis. Woont u in het bui-
tengebied, dan moet u even bellen
naar het gemeentehuis.

f*IlJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN

Op 17 én 18 apriul aanstaande vindt
er op de terreinen nabij Kasteel Vor-
den een concours hippique plaats. In
verband daarmee hebben burgemees-
ter en wethouders besloten de volgen-
de tijdelijke verkeersmaatregelen te
treffen:

- afsluiten voor alle bestuurders van
de toegangsweg naar Kasteel Vor-
den;

[ERZIENING
INDELING

INGEVOLGE DE WET
GEMEEN-

SCHAPPELIJKE
REGELINGEN

Het voorstel van gedeputeerde staten
om de samenwerkingsgebieden van
gemeenten opnieuw in te delen, ligt
tot 18 mei ter secretarie, afdeling Be-
stuur (boerderij) ter inzage. Tot een
week na de termijn van ter inzageleg-
ging kunnen belanghebbenden tegen
deze indeling bezwaar maken.

Vorden is ingedeeld in het nieuwe sa-
menwerkingsgebied Stedendriehoek.
Het hele Gewest Midden IJssel, waar

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 5 tot en met 9 april
1993 zijn de volgende bouwaanvra-
gen ingediend:

— Stichting Oude en Nieuwe Gast-
huis Zutphen, voor het vergroten
van een opslagschuur aan de Wil-
merinkweg te Vorden;

— de heer .E.R.M. Wesselink, Veld-
wij kerweg l te Vorden, voor het
veranderen en vergroten van een
woning op het perceel Veldwijker-
weg l te Vorden;

- de heer T. van Rijsbergen, Wil-
denborchseweg 13 te Vorden, voor
het oprichten van een schuilplaats
voor dieren, op het perceel Wil-
denborchseweg 13 te Vorden;

- de heer G.H.A ter Bogt, Hackfort-
selaan 2 te Vorden, voor het veran-
deren en vergroten van een wo-
ning op het perceel Stationsweg 14
te Vorden.

••v

NZAMELING GROF
GRIJS HUISVUIL OP

In plaats van de laatste donderdag van
de maand (29 april 1993), haalt de
inzamelaar het grof grijs huisvuil een

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Stichting HAM-party op 8
april 1993 vergunning verleend voor
het houden van een Beach-Party nabij
het meer op de terreinen van de fami-
lie Graaskamp, Ruurloseweg 46 te
Vorden, op zaterdag 8 augustus 1993.'

Op 6 april jongstleden hebben burge-
meester en wethouders de volgende
bouwvergunningen verleend en mel-
dingen geaccepteerd aan/van:- Mac
Sport Investments B.V., p/a Wient-
jesvoortseweg 6 te Vorden, voor het
bouwen van een squashal met klee-
druimten op het perceel Overweg 18
te Vorden;- de heer E.J. Gerritsen, het
Wiemelink 32 te Vorden, voor het
bouwen van een garage op het perceel
het Jebbink 42 te Vorden;- de heer
E.J. Gerritsen, het Wiemelink 42 te
Vorden, voor het bouwen van een
broeikas op het perceel het Jebbink
42 te Vorden (melding);- de heer
L.W. Bouwmeister, Brinkerhof 61 te
Vorden, voor het bouwen van een
berging op het perceel Brinkerhof 61
te Vorden (melding).

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning of accepteren van de melding bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden
ingediend.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 18 april 10.00 uur ds. H. Westerink, be-
diening van de Heilige Doop. Er is zondags-
school.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 18 april 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uurds.P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 18 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengd Koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 17 april 18.30 uur Eucharistieviering,
Volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 april Pastor E.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Hulsarts 17-18 april ór. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze-
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
Iaan18.

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

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

Dierenarts van zaterdag 17 april 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 17-18 april N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag
11.00-12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje april mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 april 10.00 uur ds. J.C. de Bruine,
Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 april 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 18 april 10.00 uur Gebedsviering,
Palmzondag.

Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 april Pastor
Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakkeij-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.

Eiergooiwedstrijd
Een glibberige bedoening, de eier-
gooiwedstrijd welke Jong Gelre
maandag organiseerde. Wel dolle pret
voor met name de toeschouwers,
want die bleven immers op veilige af-
stand buiten schot!
De belangstelling voor het gebeuren
op het terrein van de fam. Tjoonk aan
de Schuttestraat was overweldigend.

In totaal deden 80 teams mee. Elk
team bestond uit één gooier en één
vanger. Er waren herenteams, dames-
teams en gemengde teams.
Bij de heren werden Arne Koning en
Erwin Hoeksma met een afstand van
39 meter winnaar. Bij de dames ging
de eerste prijs naar Ingrid Huurne-
man en Marian Ruiterkamp. Ingrid
Huurneman won samen met Antoin
Havekes ook bij de gemengde teams.



SPECIALE

AANBIEDING:
Japonnen:
prachtige dessins

nu v.a. 69.-
Pakjes:
diverse merken en stijlen

nu v,a,

modecentrum

169-

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

Voor wie eens wat
anders wil...

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

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

OMEGA SHOWBAND

GONUTZ

l UDO DISCO

VOORBUSINFO:teL 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Uw tennispartner
voor enkel- én

dubbelspel:

^O C H E M
Zutphcnseweg 2, Lochem, 05730-54189

HXVKO \SASTGO

„Heeft U plannen tot verkoop van Uw woning?
Vraag dan GRATIS taxatie bij HAKO VASTGOED."

„Wij bemiddelen bij aan- en verkoop van
registergoed. Wij hebben veel vraag naar woningen in
alle prijsklassen."

Ruurloseweg 70 - Vorden
Lid Vereniging Bemiddeling

Onroerend Goed VBO Den Haag

Telefoon: (05752) 64 30

Het juiste gewicht van de koe was
398,5 kg.

oe ROLLADE-
WINNAARS zijn

mevr. T.C. Bergsma en
mevr. Lebbink.

MAANDAG -f DINSDAG

Fijne verse worst 1 K,IO 7,95
Grove verse worst 1 wo 9,95
Schouderkarbonade 1 w> 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Wegens succes herhalen wij:

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti küo 12,50

Hamburgers per stuk 1,00
MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Babi Pangang
500 gram

6,25

SPECIALITEITEN

Pampa-
SChijVen

5 halen 4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

Achterham
100 gram 1,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEVVOWE B^fstuk
ongewoon lekker!

1 00 gram 2,85

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

Hamlappen
1 küo 9,95

Lendeiapjes
500 gram 9,45

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

$

Hebt U tijdens de Paasshows ook ontdekt, dat U
niet verder hoeft te gaan dan naar de
'SPANNEVOGEL'?

Daar staat alles wat U zoekt tegen betaalbare
prijzen, goede en eerlijke voorlichting, fijne
bediening en groot in service. Dat is de
'SPANNEVOGEL'!

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

FEESTAANBIEDING

DE NATIONALE
VOORJAARS CD

Deze aanbieding is geldig t/m 29 mei 1993

Natuurlijk verkrijgbaar bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

DINSDAG 20 APRIL

Op een charmante wijze presenteren een aantal

dames en heren speciaal voor Uw leeftijd, een

modisch beeld van dit voorjaar.

De showtijden zijn:

's morgens om... 10.00 uur

's middags om... 13.45 uur

en om... 15.30 uur

Natuurlijk is de toegang GRATIS en staat er een kopje koffie of thee voor U klaar.

U kunt een stoel reserveren (tel. 05752 - 1381).

Graag tot ziens op dinsdag 20 april. U bent van harte welkom.

mode
Burg. Galleestraat 9

7251 EA VORDEN



Met vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze
dochter

Lianne Christine

7apriM993,Slingeland
ziekenhuis Doetinchem

Ine en Hans Woudstra
Nassauhof65
7061 WG Terborg

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon en broertje

Pico

Johannes Frits

7 april 1993

Peter en Anita van Lingen
Sonny
Mike

De Haar 36
7251 CG Vorden

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter en zusje

L/sa

Gerard, Toos en Torn Berends

7 april 1993
Onsteinseweg 11
7251 M L Vorden

DANKBETUIGING:

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeaus, die
we hebben ontvangen bij ons
25-jarig huwelijksfeest.

Wim en Gerrie Wilgenhof

De Haar 22
7251 CG Vorden

Heel erg dankbaar zijn wij voor
het enorme medeleven van U
betoond bij het verlies van
onze lieve

Ineke

Uit aller naam:
H.K. Lettink-Dommerhold

Van 19 april tot en met 7 mei
heeft

Dr. DAGEVOS

de

PRAKTIJK
CESLOTEN

Patiënten wier achternaam
begint met A t/m K kunnen

terecht bij dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255 en

L t/m Z bij dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Gelegenheid tot inscharen
van rundvee. Aalderink, Joos-
tinkweg 2, Vorden. Tel. 05752-
3211.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonruimte, eigen toilet,
douche en keuken. Tel.
05753-1747.

• TE KOOP GEVRAAGD:
vrijstaand huis of twee onder-
één-kap, ca. 400 m2 grond on-
der de fl. 200.000,-. Tel.
05750-28942 (na 18.00 uur).

• TE KOOP: 2 2-jarige br.
merries, v: Derrick; 1-jarige
vos merrie, v: Julio Mariner.
Tel. 05752-6675.

• TE KOOP: ooien met lam-
meren, evt. met premie. Tel.
05754-1840.

• SPOED: P.V. Vorden
vraagt tweedehands spullet-
jes voor de rommelmarkt. U
belt, wij komen het halen. Tel.
2068/1871. Geen bedden.

• WONINGRUIL: aangebo-
den ééngezinswoning in La-
ren ot Lochem. Graag ruilen
met Vorden. Tel. 05738-1817.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 41/2 uur per
week. Tel. 05752-2381.

-X-
-X-
•X-
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Harr/ en lrV/7/y Besseling

zijn op maandag 19 april a.s. 25 jaar
getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren op
zaterdag 24 april a.s. vanaf 19.30 uur
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

april 1993
Koekoekstraat 1,7233 PB Vierakker
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'Veilig in Jezus armen.'

Na een leven dat getekend was door zorg, pijn
en verdriet is geheel onverwacht van ons heen-
gegaan onze lieve en altijd zorgzame moeder
en oma

HENDRIKA ALEIDA OLTHOF
WEDUWE VAN HENDRIK LAMBERTUS KLEIN GOTINK

* 1-9-1914 t 8-4-1993

Wichmond

Laag Keppel

Hengelo (Gld.)

Zutphen

H. Klein Gotink
J. Klein Gotink
H. Peters-Klein Gotink
J.R. Peters
G.J. Grotenhuys-
Klein Gotink
A. Grotenhuys
H.L. Klein Gotink
W.R. Klein Gotink-
Oldenhave
en kleinkinderen

7234 SR Wichmond
Lankhorsterstraat 16

De begrafenis heeft dinsdag 13 april inmiddels
plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te

Wichmond.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons geacht lid en sportvriend

Jan Batenburg

Wij zullen je missen, je blijft in onze gedachten.
Wij wensen Tine en Mart-Jan veel sterkte toe.

Bestuur en leden S. V. Ratti.

Wij ontvingen het bericht dat op 10 april jl. is
overleden ons lid

HERMAN ORDELMAN

op 70-jarige leeftijd.

Bestuur en leden Damclub Vorden.

ISENDOORN
COLLEGE \

RK SCHOLENGEMEENSCHAP VOOB MAVO HAVO EN ATHENEUM

Na 40 jaar in het onderwijs en 30 jaar op het
Isendoorn College werkzaam te zijn geweest,
maakt plaatsvervangend rector

J. W. H af kamp
op l mei 1993 gebruik van de VUT-regeling.
Ter gelegenheid hiervan biedt de school hem een
receptie aan op vrijdag 23 april, van 16.00-18.00
uur, in de aula van de school.

Lage Weide l, Warnsveld.
U bent van harte welkom.

Bestuuren schoolleiding van het Isendoorn College.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van
16 april tot en met 15 mei 1993 voor een ieder ter
gemeente-secretarie, sektor grondgebied (koetshuis),
ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Buiten-
gebied Ruurloseweg 1993'.

Dit plan legt de planologische basis voor de aanleg
van een fietspad aan de zuidzijde van de Ruurlose-
weg vanaf de rotonde tot aan de grens met de ge-
meente Ruurlo.

Tot en met 15 mei 1993 kan een ieder zijn eventuele
bezwaren tegen dit plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001,
7250 HA VORDEN.

Vorden, 15 april 1993
De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

van besouw kunststof dakfolie 400/D
met de nieuwe

+garantie
Maar het zou ons zeer
verbazen als u er een
beroep op moest doen!

• 10 + 5 = 15 jaar garantie
• onderhoudsarm
• kan zowel losliggend als

mechanisch worden aangebracht
• bij renovatie is verwijderen van

oude dakbedekking onnodig
• uitstekende UV-bestendigheid
• in diverse kleuren verkrijgbaar

P ARP IJS
Dakdivisie

Lankhorsterstraat 12
7234 SR Wichmond
Tel. 05754-1842
Fax 05754-1697

erkend dealer ts van besouw dakfolie 400/D

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?

Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!

Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

WEEKENDAANBIEDING

Heerlijke WALNOOT-
BAVAROISEPUNTEN

Gewoon Geweldig Lekker!

DIT WEEKEND:

4 betalen

'N HARTIGE VARIATIE:

FRANSE
KAASBROODJES

DIT WEEKEND:

,1,65
Zie ook onze dagaanbiedingen.

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

VAKMANSCHILDER
GEVRAAGD !

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
(in het pand van
v.h. schildersbedrijf
Uiterweerd)
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, /
aanrechtdeurtjes etc. ./

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Ie Herberg"
Dorpsstraat 1 O - Vorden

MAANDAG 19 APRIL EN 10 MEI:

KLAVERJASSEN
6M

JOKEREN
AANVANG 20.00 UUR

organiseert

elke derde donderdag
van de maand

en

jokeravonden

I5 april

Plaats:
Clubhuis 'De Ark'

Aanvang:
20.00 uur

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

gep. SCHNITZELS
1 49100 gram l i|Hr<̂

Varkensfricandeau

5,98500 gram

Ontbijtspek

0,98100 gram

SPECIAL:

LEMON-
STEAK

met
citroenpaneermeel

100 gram

3,25

VLEESWAREN
SPECIAL:

Gebr.
KASSEIER
ROLSPEK

100 gram

2,25

KEURSLAGERIJ

Zutphenseweg 16 - Vorden
KEURSLAGER Tel. 05752-1321

IMPORT: SPERZIE-

BOONTJES

500 GRAM

3,95

250 GRAM

1,95
De echte
GRANNY SMITH

2 KILO

3,95
MAANDAG
19 APRIL:

PANKLARE

WITTE
KOOL

500 gram 150

DINSDAG
20 APRIL:

INDO-
NESISCHE
STOOF-

SCHOTEL

500 gram £\)U

WOENSDAG
21 APRIL:

PANKLARE

SPITS-
KOOL

500 gram 150

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

PIZZA
STOKBROODJES

VOOR

1.95

van 1,75 voor 1,39

Alle soorten
BROODJES

6 halen-5 BETALEN!

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



De bestrating in de tuin, de nieuwe keuken, de
nieuwe badkamer, de tegels/plavuizen, de deu-
ren, de ramen of een verbouwing: H.C.I. heeft
alle bouwcomponenten, ook voor zelfbouwers.
Tijdens de open dagen doorlopende shows, de-
monstraties, tips, adviezen, aanbiedingen en

veel leuke dingen. Uw bezoek zal geen verlo-
ren tijd zijn! U bent van harte welkom: vrijdag
van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.
(direkt meenemen van losse artikelen en mate-
rialen is mogelijk)

Kruisbergseweg 13,
7255 AC Hengelo (Gld.) Tel. 05753-8181
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TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 15 april 1993
55e jaargang nr. 3

Raadscommissie voor Middelen
en Gemeentewerken maakt zich
grote zorgen over dekking
renovatiekosten zwembad.
De raadscommissie voor Middelen en Gemeentewerken heeft zich dinsdagavond geruime tijd
beziggehouden met de vraag waar de dekking voor de renovatie zwembad vandaan moet
komen. Voor de financiering van het bad is f 950.000,- nodig. Volgens de provincie moet het
bad worden gesloten, tenzij de gemeenteraad van Vorden nu beslist om de betaling van rente
en aflossing van het door het bestuur van de vereniging Vordense Bad- en Zweminrichting 'In
de Dennen' aan te gane geldleningen tot maximaal f 950.000,- te garanderen. In dat geval zal
de provincie voor dit jaar ontheffing verlenen en kan het bad gewoon op l mei aanstaande
worden geopend.

Weliswaar zal de inhoudelijke discus-
sie over de renovatie van het zwem-
bad woensdagavond 14 april in de
commissie Welzijn gevoerd worden,
de commissie Middelen diende dins-
dagavond met een advies te komen
i.v.m. het financiële plaatje.
Wethouder Voortman stelde dat met
het collegevoorstel sprake is van het
nemen van 'een voorschot' op de be-
groting 1994, aangezien de renovatie
dit jaar nog niet zal plaatsvinden.
Wel hield hij de commissie voor dat
er straks bezuinigd zal moeten wor-
den. 'Indien ons voorstel wordt aan-
genomen dan heeft de renovatie van
het zwembad prioriteit. Dat betekent
dat er in de begroting gezocht moet
worden naar bezuinigingsmogelijk-
heden. Voor dit soort zaken zal tevens
het bestaand beleid omgebogen moe-
ten worden', aldus wethouder Voort-
man die er bovendien op wees dat

Vorden volgend jaar f 80.000,- gul-
den minder uitkering uit het gemeen-
tefonds zal krijgen.
De P.v.d.A. (mevr. Horsting) en de
VVD (R. Pelgrum) hadden grote
moeite nu met een advies te komen,
aangezien wethouder Voortman op
het standpunt bleef staan dat de dek-
king van de kostenrenovatie pas in
1994 speelt.
CDA-er Van Voskuilen zei namens
zijn fraktie in principe 'ja' tegen het
voorstel. 'We zouden het bezwaarlijk
vinden dat het bad gesloten moet
worden. Wel willen we wat de dek-
king betreft meer zand onder de voe-
ten. Al is het niet veel, wellicht kan
ook de opbrengst van de toeristenbe-
lasting aangewend worden', zo sprak
hij.
Van Voskuilen hield nog één slag om
de arm. Er komt t.z.t. nl. nog een
apart voorstel voor de aansluiting van

het zwembad op de riolering. 'Als dat
straks een half miljoen moet gaan
kosten (zo gaf hij als voorbeeld), dan
moeten we nee zeggen tegen het
zwembad', aldus Van Voskuilen.
Wethouder Voortman kon aangaande
de riolering geen mededelingen doen.
'Voorlopig is dit nog niet aan de
orde', zo zei hij.
De commissie deed nog een dringend
beroep richting college om het gehele
renovatievoorstel nog een paar maan-
den aan te houden. 'Tot november
zou ons ook wel goed uitkomen', al-
dus wethouder Voortman die er ech-
ter op wees dat indien de raad over
veertien dagen geen beslissing neemt
het bad met sluiting wordt bedreigd!
De commissie voelde zich 'behoor-
lijk voor het blok gezet'. Voorlopig
advies: een voorzichtig 'ja' van het
CDA en 'we passen ervoor' van de
VVD en P.v.d.A.

Een CV-ketel?
Die huur je gewoon: bij Emsbroek!

Wie toe is aan 'n nieuwe (en zuinige!) CV-ketel en opziet tegen de
kosten, kan er nu ook een huren: bij EMSBROEK in Vorden. Voor
een bescheiden bedrag per maand bent u dan zeker van onbezorgd
CV-komfort en GAMOG/GGF-service. Wilt u meer weten? Vraag
dan onze gratis folder aan. Bel nu:

05752 - 1546

15
f e n warm gevoel van zekerheid

Grote veiling
Veilinghuijs 'de Castanghe' veilt op
de Nationale Molendag, zaterdag-
middag 8 n^fca.s., zonder opgeld, in-
gebrachte rawende goederen ten bate
van de Stichting Behoud Zwiepse
Molen, onder toezicht van deurwaar-
der J.M. van Meggelen te Zutphen.
Voor deze grote veiling te Zwiep is de

Isendoorcollege
Het leerlingentoneel presenteert op
18,19 en 20 april 's avonds in de aula
van de school 'De Parvenue' van Mo-
lière. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de
conciërge. Ouders en leerlingen zijn
van harte welkom.

Deparvenue

Wat is een parvenue? Een parvenue is
iemand die zich opgewerkt heeft in de
maatschappij en zich de nodige luxe
kan permitteren. Hij/zij is nogal trots
op deze prestatie en steekt dat niet on-
der stoelen of banken. Maar in het ge-
drag onbreekt het aan een stuk be-
schaving. Zo ook in dit toneelstuk,
waarin Molière de parvenue op de
korrel neemt. Het stuk speelt in de
zeventiende eeuw en handelt over een
man uit de burgerstand die zich voor-
doet als iemand van adel.
Hij is zeer rijk en kan zich dure kleren
en andere weelde veroorloven. Hij
gelooft zelf dat hij een echte edelman
is. Als een niet-adellijke jongeman
hem de hand van zijn dochter vraagt,
weigert hij natuurlijk zijn toestem-
ming. Deze jongeling vermomt zich
vervolgens als een voorname Turk en
krijgt zo toch zijn zin. Dat dit tot al-
lerlei verwikkelingen en komische si-
tuaties leidt, ligt voor de hand.

Aan het toneelstuk wordt meege-
werkt door leerlingen van alle leerja-
ren, van eerste tot en met de zesde.
Twee derde klassen werken al sinds
Kerstmis in een speciale tekenen-
handvaardigheidproject aan de ver-
vaardiging (naar eigen ontwerp) van
de kleding en de rekwisieten. Het de-
corontwerp is van een oud-leerling:
Xander Meijer.

inbreng- en taxatiedag op zaterdag-
middag 24 april a.s. bij de Zwiepse
Molen, gratis taxatie door de heer
L.Th.H.W. Fris, erkend veilingmees-
ter/taxateur. Inbreng van ajta^veilbare
goederen mogelijk, zoalswuek, cu-
riosa, schilderijen, kunst, huisvlijt,
industriële goederen, auto's, fietsen
etc. Voor inbreng: 05730-51217, voor
inlichtingen: tel. 05734-1700.

RE C
V N D E W K

Operaüon Friendship:

Nog plaatsen vrij voor
Schotland, Tsjechië en
Estland
In de eerste twee weken van juli a.s. gaan er drie groepen
jongelui op pad naar drie bestemmingen in Europa.
Deze reizen zijn een welkome aanvulling op het OF-program-
ma, omdat reizen binnen Europa voor veel jongeren betaal-
baarder is dan een reis naar de VS. Bovendien is het bezoeken
en ontvangen van vrienden in Europa iets eenvoudiger.

S L A G E R IJ

Basisbcreiding roerhakken:
Kleine stukjes vkvs (en groente bijvoorbeeld)
kunnen heel gemakkel i jk
en snel worden
klaargemaakt in een
wadjan of in een wok. De
wadjan -de pan met oren-
wordt vooral in de
Indonesische keuken
gebruikt, de wok -met
handvat - in de Chinese
keuken. Voor beide
pannen geldt dal de
wijde, ronde bodem van de pan (meestal
gemaakt van plaatstaal ol'gietij/er) maar om
weinig vet vraagt. Hr x.ijn bovendien ook
soorten te koop die aan de b i n n e n k a n t mei
een anti-aanbaklaag xi jn bekleed. De
tempera tuur tijdens de bereiding is hoog
zodat het vlees snel dichtschroeit. Het neemt
dus geen onnodig extra vet t i jdens de
bereiding op. De stukjes vlees worden t i jdens
het bakken voortdurend heen en weer
bewogen zodat het vlees de kans niet k r i j g t
aan te bakken.

U heeft nodig voor 4 personen:
300 gram hamlappen
100 gram onlbijtspck
2 ectlepels olie
l grote ui of 2 bosuitjes
1 koolrabi
2 eetlepels sojasaus
1 kleine bloemkool of 2 struikjcs broccoli
2'/z deciliter runderbouillon
2 theelepels aardappelmeel
zout
4 takjes bladselderij
250 gram mie

Varkenslappen
metbloemkool

uit de wok

V L O G M A N

Snijd de hamlappen en*het ontbijtspek in
dunne reepjes. Snijd de ui of bosuitjes in

halve ringen. Schil de
koolrabi dun en snijd
de/e in dunne reepjes.
Maak van de bloemkool
of broccoli kleine roosjes.
Kook vervolgens de mie.
Fruit in een wok of
wadjang met l eetlepel
olie de ui of de bosuitjes
en het ontbijtspek. Voeg
dan de reepjes h a m l a p

toe en bak de/e op een hoog v u u r mee. Voeg
nu de reepjes koolrabi en de bloemkool- of
broccoliroosjes toe en bak dit alles even mee.
Voeg nu de 2 eetlepels sojasaus, /out en de
runderbouillon toe en laat het geheel in
ca. 10 minuten gaar smoren. Bind het vocht
met het aardappelzetmeel. Bak cle gekookte
mie in l eetlepel olie licht bruin. Knip de
selderij l i jn en roer dit met de gebakken mie
door het vlees-groenten mengsel. Laat alles
goed warm worden.
Lekker met komkommervenkelsalade
aangemaakt met een dressing met rode
lombok (spaanse peper).

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 2175 kj (520 kcal)
Eiwit: 28 gram
Vet: 24 gram
Koolhydraten: 48 gram

Zoals voor alle Operation Friendship
programma's geldt ook voor de Euro-
pese bestemmingen: Je betaalt de
heen- en de terugreis en je hebt wat
zakgeld nodig. Het ontvangende land
betaalt het programma.
Naar Schotland wordt gereisd met de
trein en de boot. De groep gaat naar
Glenrothes, een plaats ongeveer 30
km ten noorden van de hoofdstad
Edinburgh, De gastgezinnen zorgen
voor een boeiend en gezellig pro-
gramma. De Schotten hebben een
goede reputatie opgebouwd met hun
programma's. Bezoeken aan de
hoofdstad Edinburgh, Glasgow en
andere steden zijn altijd weer een be-
levenis. En wat te denken van een
rondrit door de prachtige Schotse
hooglanden en bezoeken aan folklo-
ristische evenementen? Een verblijf
van twee weken in een Schots gezin
is een hele belevenis.
Naar Tsjechië gaat de reis per bus. In
de hoofdstad Praag worden de deel-
nemers opgewacht door de gastgezin-
nen. Twee weken in deze stad en haar
omgeving doorbrengen is iets unieks.
Praag is ook een stad waar je met je
Tsjechische vrienden gezellig kunt
uitgaan, want leden van het gastgezin
gaan natuurlijk mee. Ook hier is het
de bedoeling dat je wordt onderge-
bracht in een gezin met een jongere
tussen de 15 en 21 jaar.
De reis naar Estland wordt gemaakt
per mini-bus, via Denemarken naar
Stockholm in Zweden. Vandaar gaat

de reis verder per veerboot naar de
havenstad Tallin, waar de gastgezin-
nen de deelnemers opwachten en het
laatste gedeelte van de reis begint
naar de stad Tartu. Deze bijzondere
kennismakingsreis met een, voor de
meeste mensen, onbekend land, duurt
9 dagen. Het programma is een vol-
slagen verrassing. Dat maakt de reis
ook nog een beetje spannend. Van-
daar dat OF voor deze reis jongeren
zoekt tussen de 17 en 21 jaar. Het is
de bedoeling dat een eerste groep uit
Estland volgend jaar naar Nederland
komt.
Operation Friendship heeft als doel
het stimuleren van internationale
vriendschappen tussen jongeren van
15 tot 21 jaar.
Er wordt in een groep gereisd van
maximaal 10 jongeren en l begelei-
der. Als je een keer hebt gereisd kun
je meedoen aan het ontvangstpro-
gramma in het volgend jaar.
Omdat je slechts de heen- en terugreis
hoeft te betalen is het een bijzonder
goedkope manier van vakantie hou-
den. Bovendien kan het zijn dat je er
een goede vriend of vriendin aan over
houdt.

Opgave kan bij: Jan Rigterink, • oor-
zitter OF-Nederland, Het Hoge 86,
7251 XZ Vorden, tel. 05752-2933.
Zin om mee te gaan? Neem dan zo
spoedig mogelijk contact op. Je krijgt
dan wat extra informatie thuis ge-
stuurd.

C.D. A. statenleden op
werkbezoek
Woensdag 7 april jl. bracht de CDA statenfractie een werkbe-
zoek aan onze regio. Een zestal delegaties bracht aan 6 ge-
meenten een bezoek. De delegatie die Vorden bezocht stond
onder leiding van mevr. Verhees-van Wijk en had ondermeer
gedeputeerde J. van Dijkhuizen in haar midden.

De statenleden werden in het Dorps-
centrum ontvangen door leden van
het afdelingsbestuur en leden van de
CDA gemeenteraadsfractie.
Na een welkom door mevr. Aartsen-
den Harder gaf de heer J.A. Vreeling,
een duidelijke en deskundige uiteen-
zetting over het proefproject 'lokaal
ammoniak beleid'. Een project dat
gericht is om de bedrijven in het
proefgebied Vierakker-Wichmond-
Hackfort inricht en duidelijkheid te
verschaffen om milieuvriendelijk
maar toch ook nog bedrijfecono-
misch gezien goed te kunnen werken.
De heer Vreeling is sociaal-econo-
misch voorlichter van de GMvL. Na
de uiteenzetting volgde een boeiende
discussie waaraan ook door leden van
de standsorganisaties werd deelgeno-
men. Tot slot van dit onderdeel werd
een rondrit door het betrokken gebied
gemaakt en een bezoek gebracht aan
het agrarisch bedrijf van de heer de
Greef aan de Koekoekstraat, waar de
CDA-statenleden met eigen ogen de
situatie t.a.v. milieuvriendelijke acti-
viteiten bij de agrariërs konden bekij-
ken. Tweede onderdeel van het
werkbezoek was de CDA statenleden
te laten zien hoe in de gemeente Vor-
den de dorpsvernieuwing aangepakt
is. Na een korte uitleg van mevr.
Aartsen, werd een tochtje gemaakt
langs de Vunderinkhof, Transportbe-
drijf Woltering, de seniorenwoningen
aan de Insulindelaan en de Zuivelhof.
De CDA statenleden konden nu met

eigen ogen zien hoe de gelden uit de
knelpuntenpot en de extra „woning
contingenten, de lelijke gaten in het
dorp opgevuld hebben en veel oude-
ren de mogelijkheid bieden in de kern
van het dorp huisvesting te vinden.
Een gesprek met het voltallige colle-
ge van B en W van Vorden was het
laatste onderdeel van het programma.
Burgemeester Kamerling wees op de
problematiek in het buitengebied die
ontstaat als er agrarische bedrijfsge-
bouwen leegkomen, wat is er in het
kader van bestemmingsplan dan mo-
gelijk? Hij drong aan op duidelijk-
heid van de kant de provincie. De sta-
tenleden meldden dat er binnen het
provinciehuis gewerkt wordt aan de
provinciale ..opvattingen hierover. De
verplaatsing van bedrijf Woltering en
een provinciale bijdrage hiervoor
werd ook hier aan de orde gesteld,
evenals de woningbouw. De delega-
tieleidster deelde aan het einde van
het gesprek mee dat én de
bestemmingsplanproblematiek en de
financiële bijdrage van de provincie
voor de verplaatsing van Woltering
nadrukkelijk de aandacht zouden
krijgen.

Ter afsluiting van het werkbezoek
kwamen de zes delegatie bijeen in het
Dorpscentrum waar de heer R. See-
gers zijn dank uitsprak aan alle afde-
lingen voor de goede ontvangst en de
goede contacten tussen de statenle-
den en de gemeentelijke afdelingen.

LR en PC De Graafschap:

Hippique
De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap is
traditiegetrouw de eerste rijvereniging in de Achterhoek die
na de winterperiode een buitenconcours hippique organi-
seert.
Net als in het afgelopen jaar zal dit
evenement, mede dankzij de bereid-
willigheid van het gemeentebestuur
van Vorden en de Stichting 'Het Gel-
dersch Landschap', plaatsvinden op
de terreinen vóór het Kasteel Vorden.

Op zaterdag 17 april komen de pony-
ruiters en -amazones hun vaardigheid
in dressuur en springen in de diverse

klassen tonen en op zondag 18 april
zijn de paarden aan de beurt.
Gelet op het grote aantal inschrijvin-
gen, wordt een grote publieke belang-
stelling verwacht, zeker als het weer
zich van de goede zijde laat zien.
Om de verkeersafwikkeling en het
parkeren in goede banen te leiden zijn
ter plaatse enige verkeersmaatregelen
genomen.

xi)litievana t
GROEP VORDEN

Op 8 april tussen 00.30 en 07.30 uur
is er ingebroken in een woning aan
het Jebbink. D.m.v. een gat te boren
kon men het raam openen. De gehele
benedenverdieping is doorzocht. De
bewoners sliepen op dat moment.
Ontvreemd zijn enige cheques. Een
technisch onderzoek door de recherc-
he is ingesteld.
Op 8 april werd ontdekt dat er vanuit
een onbewoonde boerderij enige goe-
deren ontvreemd waren. Men was de
boerderij binnengekomen door ver-
breking van een nooddeur. Tevens
had men een party hout moeten ver-
plaatsen. Uit de boerderij zijn enige
antieke voorwerpen ontvreemd waar-
onder een arreslee, een antieke hout
gesneden bank e.d.
Op 9 april deed men bij de politie
aangifte van diefstal van een fiets.
Deze fiets stond onafgesloten bij/in
de stalling van de NS bij het station.
Het betreft een damesfiets, merk Peu-
geot met postcode. Het geheel is nu in
het politiecomputersysteem opgeno-
men.
Op 10 april controle gehouden op de
Hengeloseweg. Aldaar geverbali-
seerd een bestuurder van een perso-
nenauto die onder invloed van alco-
holhoudende drank verkeerde. De be-
stuurder onderging de ademanalyse.
Daaruit bleek dat hij de norm over-
schreden had. Met een bekeuring en
een rijverbod van enige uren is de
man weggestuurd.
Op 10,11 en 12 april controle gehou-
den op de naleving van de gedragsre-

gels in Vorden. In verband met de
werkzaamheden aan de Zutphense-
weg wordt men, komende vanaf Zut-
phen, over de Schoolstraat, een klein
stukje Het Hoge en dan weer de
Smidsstraat ingestuurd. Dit alles is
duidelijk d.m.v. borden aangegeven.
Gaat men op het Hoge gewoon recht-
door verder dan rijdt men in strijd
met de eenrichtingsweg, zie bord C2.
Men komt dan uit op de Raadhuis-
straat. Op genoemde kruising het
Hoge/Raadhuisstraat zij al diverse
'bijna' ongevallen gebeurd. In totaal
overtraden meer dan 25 bestuurders
bovenstaande regel. Zij zijn geno-
teerd en zullen binnenkort een bekeu-
ring in de brievenbus vinden. U bent
gewaarschuwd. Het levert gevaar op
en kost U geld.
Op de parkeerplaats van de Rabobank
vond op 10 april een klein ongeval
plaats. Een bestuurder reed achteruit
en botste met de trekhaak tegen dé
achter hem staande andere personen-
auto. Gevolg was enige materiele
schade.
Op 10 april omstreeks 20.30 uur trof
de surveillance-dienst een illegale
kampeerder aan in een bos aan de
Schuttestraat. De personen werden
toen niet aangetroffen. Later op de
avond werden de personen wel aan-
gesproken. Zij zouden z.s.m. weg-
gaan en zich bij een camping vervoe-
gen.

Vermist: Dameshorloge, toeristen-
kaart, damesfiets (Gazelle), rugzak.



Voorjaarstips' veur butenluu' V V Ratti renoveert hoofdveld Meisjes A Dash Kampioen!
Stoot na .het optrekken van afrasteringspalen de achtergebleven gaten even
dicht. Elk dier dat in zo'n 'put' sterft, is er één teveel en niet nodig.

Wees voorzichtig met het opruimen van 'noffen' plastic bij de 'koelen', egels
overwinteren er graag onder. Dit geldt ook voor afvalhopen.

Kanten schoonbranen 'liekt kas' maar doodt veel insekten (ook vlinders), te-
vens ontneemt u bodembroeders hun dekking. 'At effen kan mo'j et hellemoal
laoten'.

Denk aan de zwaluwen, ze komen zo terug. Houdt stallen waar mogelijk open.
'Denk an de katte!' Wees zuinig op de 'treakoele' rond de zei/drinkers of
drinkbakken voor het vee. Zwaluwen krijgen gebrek aan 'cement' voor hun
nesten, wanneer elke 'modderkoele' met spuit- of rivierzand wordt geëgali-
seerd.

Houdt ogen open bij het rollen of slepen. Het is echt niet nodig dat op kaal
weiland dode hazen worden gevonden (en ok nog dr i'j klazoers...).

Zorg voor 'reddingswerk' in drinkbakken, een schuin ingestoken ruwe balk.
Een drijvend 'plenksken' helpt echt niet. Menig duif of uil vind er de dood!

Wees alert op weidevogelnesten, broedsel en kuikens. 'Ze bunt betuun.' Kie-
vitsnesten laten zich goed verplaatsen. Enkele meters verzetten naar het be-
werkte land belet de oude vogel niet, het broeden te vervolgen.

'Voer' ratten en muizen met verstand in het broedseizoen van onze prachtige
kerk-uilen. Ook zij kunnen vergiftigde prooi naar het nest brengen!

Behoudt overhoekjes en klein struweel waar mogelijk, het zijn multi-functione-
le terreintjes en voor vele soorten van levensbelang.

Laat hoge 'empeköppe onder de vroch' met rust, miere-eieren zijn een onmis-
bare eiwit-bron voor jonge fazanten en patrijzen.

Vraag: hoe onderscheiden we mannelijke en vrouwelijke 'stekkelvarkens'?
Antwoord: een kwestie van 'stekkeltjes' tellen...

P.s. vertel dit verhaal ok effen tegen ow buurman want den hef et vaste niet
elèzen...

Gewichtige act in City-Lido
Op zondag 18 april zal een opvallende verschijning haar op-
wachting maken in Groenlo. Haar naam is 'Sugar Lee Hoo-
per'. Zij wordt aangeprezen als een show en entertainment
act, maar op zijn Hollands gezegd houdt dit niets anders in
dan: 'De beuk erin'.

Sugar Lee Hooper werd geboren als
Marja van der Toorn. Het geboorte-
jaar zullen wij (gezien haar beloofde
persoonlijke sancties) niet vermel-
den. Als 14 jarig meisje begon Marja
haar carrière als slagwerkster bij de
Ladiebirds (vandaar misschien haar
bijzonder ontwikkelde biceps). Later
ging zij op de solotour waarbij zij
vooral in Duitsland enorme succes-
sen boekt en daar inmiddels bekend
staat als 'Die Stimmungskannone aus
Holland'.

Momenteel begint zij ook door de
breken in Holland, getuige haar re-
cente TV optredens bij o.a. Paul de
Leeuw... Tineke... Ursul de Geer...
Wie ben ik... Vocaal Centraal... en de
Staatsloterijshow. Nadat men haar
dus gezien had heeft Lido alles in het
werk gesteld om ook de achterhoek
met haar kennis te laten maken, want
een dergelijke ervaring is een verrij-
king voor de algemene ontwikkeling
van al diegenen die denken dat ze al-
les al gezien hebben.

ENDA
APRIL:
14 S WO V Open Tafel, de Wehme
14 HVG Wichmond, Paasviering
14 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
15 PCOB in de Wehme 'Pro Rege'
15 De Vogelvriend, Ledenvergade-

ring
15 S WO V Open Tafel, de Wehme
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 ANBO Klootschieten bij de Gold-

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

soos
20 NCVB
20 KPO Vorden
20 Plattelandsvrouwen, Provinciale

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

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

denburg
23 S WO V Open Tafel, de Wehme
24 Uitvoering Jubal Vierakker
24 Oranje-avond, zaal Dorpscentrum
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Klootschiettoernooi Kapel Wil-

denborch
25 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

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

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

sie
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 Koninginnedag, fietstocht Oranje-

comité, V ierakker-Wichmond
30 Oranjefcest
30 SWOV Open Tafel, de Wehme
MEI:

l Zwembad 'in de Dennen', feeste-
lijke opening

l SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
4 Herdenking Stille Tocht, Wich-

mond
4 SWOV Open Tafel, de Wehme
4 Soos Kranenburg, gymnastiek en

soosmiddag
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
5 Welfare Handwerken, de Wehme
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 S WO V Open Tafel, de Wehme
8 HSV de Snoekbaars, feestavond

De Herberg
8 Muziekuitvoering Concordia
8 SWOV Open Tafel, de Wehme

10 SWOV Open Tafel, de Wehme
11 SWOV Open Tafel, de Wehme
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

fietstocht
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 HVG Wichmond, slotavond
12 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

blijspel
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 Bejaardenkring, reisje
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
18 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd

18 Open Tafel, SWOV, de Wehme
18 NCVB, Th. v.d. Broek, dia's van

Vorden
18 Soos Kranenburg, gymnastiek
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 HVG Dorp, Oud-Vorden en soos-

middag
19 HVG Wildenborch, Oud-Boeren-

leven
19 Welfare Handwerken, de Wehme
20 Zwembad 'in de Dennen', dauwz-

wemmen en fietstocht
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 Int. Sorbo Jeugdtoernooi, velden

v.v. Vorden >•
23 Int. Sorbo Jeugdtoernooi, velden

v.v. Vorden
24 SWOV Open Tafel, de Wehme.
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 Bejaardensoos Vierakker
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 S WO V Open Tafel, de Wehme
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
28 S WO V Open Tafel, de Wehme
29 SWOV Open Tafel, de Wehme

Voetbalvereniging Ratti is van 6 april tot en met eind oktober
'hoofdveldloos'. Gedurende die periode neemt een aanne-
mersbedrijf onder handen. Omploegen, egaliseren en nieuw
gras erin. Het veld was te hobbelig om nog goed op te kunnen
voetballen. V V Ratti bekostigt de hele operatie zelf.

Het door rijschool Horstman gesponsorde Meisjes-A team
van Dash is op overtuigende manier kampioen geworden. Met
nog 4 wedstrijden te spelen en een voorsprong van maarliefst
12 punten is dit team onbereikbaar geworden voor de concur-
rentie.

'Nee, we hebben geen speciale finan-
ciële acties gehouden of zo', zegt
Mannes Bekman, woordvoerder na-
mens de club. 'We hebben jaarlijks
een bedrag gereserveerd voor onder-
houd, daar is een leuk potje uit ont-
staan. Hoeveel de renovatie kost? Ik
noem geen bedragen, maar het gaat
om een aanzienlijke som.'
Ratti pacht de voetbalvelden van de
katholieke kerk in Vorden. Heeft dus
geen gemeentelijke beslommeringen.
'Het zijn als het ware onze eigen vel-
den. We kunnen zelf iets doen als het
nodig is. Best makkelijk.'

Hoe lost Ratti het tijdelijke gemis van
een hoofdveld op?

Bekman: 'We hebben drie velden.
Naast het hoofdveld nog een tweede
veld en een trainingsveld. We hebben
een zaterdag- en zondagafdeling, dat
is ons geluk. Alle wedstrijden zijn
mooi gespreid. De wedstrijden wor-
den vanaf 6 april gewoon op het
tweede veld afgewerkt. Moet kunnen.
Daarnaast hebben we bij de bond aan-
gevraagd of we aan het begin van vol-

gend seizoen vooral uitduels kunnen
spelen. Dat was geen probleem.'

Uitslagen jeugd: DZSV Cl — Ratti
Cl 4-0.

Percy Lash blijft
Percy Lash heeft zijn contract bij de
voetbalclub Ratti met één jaar ver-
lengd.
Het bestuur van de zaterdagvereni-
ging heeft volop vertrouwen in de oe-
fenmeester. De spelersgroep sprak
zich ook uitdrukkelijk uit voor een
contractverlenging. Ratti bevindt
zich onderin de middenmoot van de
klasse l A.
F. Hagens stopt na drie jaar als trainer
van de vrouwenafdeling van de club
uit Kranenburg. Hij wordt opgevolgd
door B. Klein Geltink, die momenteel
trainer is bij Dinxperlo.
De oefenmeester uit Aalten beschikt
overigens over ruime ervaring als
trainer in het vrouwen voetbal. Hij
trainde eerder de vrouwen van
SKVWenAZSV.

Damesvoetbal: bekerwedstrijd

Eibergen l -
Ratti l
Paaszaterdag gingen de dames van
Ratti naar Eibergen om een beker-
wedstrijd af te werken. Eibergen
speelt een klasse lager en Ratti was
beslist niet compleet door 2 gebles-
seerden en 2 afwezigen. Dit tekort
werd aangevuld door 5 dames van het
tweede. Het bleek geen moeilijke
wedstrijd, want de ruststand was al
0-6. De eerste twee door Petra Vis-
schers en de derde kopbal kwam op
naam van Annet ten Pas. Daarna viel
Ingrid Temmink geblesseerd uit. Zij
is voorlopig uitgeschakeld door een

Culturele
wedstrijd

sMt De andere 3 doelpunten
in de eeflPhelft werden weer door
Petra Visschers gescoord. In de
tweede helft werden er ook weer 6
doelpunten gemaakt, zodat de eind-
stand 0-12 was. Van de 6 werden er
drie doo^ktra Visschers gemaakt,
daarna 2^roor Monique Geurts. De
12e kwam op naam van Hanneke Ni-
jenhuis. Ratti zit nu in de halve finale
en speelt die op l of 2 mei. A.s. zon-
dag zijn de dames vrij.

RTV
Afgelopen weekend was de klassie-
ker Parijs-Roubaix voor ATB-ers.
Onder de vele deelnemers uit vele
landen ook de RTV-er Jan Weevers.
Deze wedstrijd gaat over zes etappes
en in vier van deze zat Jan goed voor-
in, zodat hij op een zeer goede zesde
plaats in het eindklassement kwam te
staan. De wedstrijd werd gewonnen
door een Belgische prof. Verdere uit-
slagen: Oldenzaal ATB-wedstrijd,
Jan Weevers 2e, De Wijk: Edwin
Maalderink 17e.

Vrijdagavond 16 april a.s. zal Jong
Gelre West-Achterhoek haar culture-
le voorselectie houden in zaal Janssen
te Hoog-Keppel. Het landelijk thema
van dit jaar is'kunst'.
Vijf afdelingen zullen op deze avond
strijden, om door te gaan naar de pro-
vinciale selectie op zaterdag 24 april
a.s. te Kerk-Avezaath, waar 's mid-
dags de pro v. ledenvergadering van
Jong Gelre zal plaatsvinden.
Als afdeling Vorden deze ronde door
weet te komen (vorig jaar werden ze
nationaal kampioen), zullen ze op za-
terdag 24 april gezamelijk per luxe
touringcar naar Kerk-Avez^th afrei-
zen. Meer informatie hie^fer onder
telefoonnr. 6506.

Socii
Programma 17 april: VordenFl-Soc-
ci F; Dierense Boys E2-S(^E1; So-
cii A-Sport Rekken A.
18 april: Deventer-Socii; SHE 2-So-
cii 2; Socii 3-SVBV 3; Socii 4-Lo-
chem 6; Socii 5-Lochem 8.

Uitslagen 10 april: Marienveld
C-Socii C 10-0. 12 april: Socci
5-SVBV50-3.

PV Vorden
De Postduiven Vereniging Vorden
heeft met 298 duiven deelgenomen
aan de eerste wedvlucht van het sei-
zoen. De lossing vond plaats in Reu-
sel om 11.45 uur. Om 13.12 bereikte
de eerste duif van de comb. Boesveld
als eerste het hok.
De uitslagen waren als volgt: Comb.
Boesveld l, 6 en 9; C. Bruinsma 2, 4,
7 en 10; J. Eulink 3; D.M. Gotink 5;
A. A. JurriensS.

Bridgeclub BZR yy Vorden
Uitslagen woensdag 7 april groep A:
l Mevr. van Burk/Mevr. Hendriks
60.6%; 2 Mevr. Broertjes/Mevr.
Horstink 53.7%; Mevr. van der Ham/
Mevr. Wullink; Mevr. Elferink/hr.
van Uffelen 53.1%.
Groep B: Mevr. Krukziener/mevr.
Machiels 63.3%; Mevr. Bergman/Hr.
de Bie 61.2%; Mevr. Kesler/hr. Snel
60.7%.

Uitslagen 12 april: Steenderen 4-Vor-
den 4 1-5; Vorden 7-Loenermark 7
3-2; Vorden 8-Ratti 3 4-1.

Programma zaterdag 17 april:
Heeten B l-Vorden BI; Vorden B2-
SHEB1.
Zondag 18 april: Brummen l-Vor-
den 1; Dierense Boys 3-Vorden 6;
Zutphen 4-Vorden 7.

Vordens Tennis Park
Afgelopen donderdag was een gedenkwaardige dag voor
V.T.P. Toen vond de voorlopige opening plaats van het nieuwe
tennispark gelegen aan de overweg.

Onder ruime belangstelling van vele
tennisleden en buurtgenoten werden
na een korte toespraak van voorzitter
Jan van de Laan en na het knallen van
enkele champagnekurken, champag-
ne aangeboden door Hotel Bakker.
Na het knetteren van 2 'donderbus-
sen', beschikbaar gesteld door de fir-
ma Barendsen, de banen officieus in
gebruik genomen. Vordens Tennis
Park krijgt de beschikking over 6
kunstgrasbanen, waarvan 4 banen
voorzien zijn van verlichting. De eer-
ste partij op de nieuwe locatie werd
gespeeld door een team van V.T.P. en
door een team van de baanbouwers!
Daarna konden de leden hun eigen
balletje slaan, waar vooral door de
jeugd gretig gebruik van werd ge-

maakt. Aangezien de kantine en de
aanleg van het park eromheen nog
niet geheel gereed zijn, zal de officië-
le opening plaatsvinden op 5 juni.

Uitslagen van de Ie competitie-
week: Zaterdag 3 april: Sen. mix 2 3e
kl. — Winterswijk 14-1, Sen. mix 3
4e kl. — L.T.C. Zutphen 14-1, Sen.
Heren I 5e kl. — Braamveld I 4-2.
Jun. mix I — Eerbeek I 2-3, Jun. jon-
gens I — Quick III Apeldoorn 4-2.
Dinsdag 6 april: Vorden I 4e kl. — de
Kei IV Lichtenvoorde 5-1. Donder-
dag dubbel 8 april: Vorden I 2e kl. —
Gorssel I 3-1, Vorden II 3e kl. — de
Stoven I 0-4, Vorden III 3e kl. -- 't
Braamveld II 0-4. Woensdag 7 april:
Vorden I mix — Neede 14-1.

Daardoor is deze meisjes de eer te
beurt gevallen zich de eerste kam-
pioen van Dash te noemen. Nog
mooier is dit kampioenschap wan-
neer men weet dat dit team ook in het
vorige seizoen al (als meisjes-B) het
kampioenschap behaalde. Deze 'mei-
den' verloren in 44 competitie-duels
slechts eenmaal.

Zaterdag 3 april was het zover. Dash
had nu de eerste kans het kampioen-
schap binnen te halen. De enige over-
gebleven concurrent Voorwaarts
kwam op bezoek in Vorden. Dash
wist dat het na twee gewonnen sets de
kampioensvlag kon hijsen. In de eer-

ste set was het duidelijk dat de zenu-
wen door de keet gierden. Een 7-0
voorsprong werd verspeeld en later
kwam Dash zelfs met 12-14 achter te
staan. Dankzij de enorme vechtlust
van dit team werd toch de set gewon-
nen met 16-14. De tweede set verliep
naar wens en werd met 15-8 gewon-
nen zodat het feest kon beginnen. Er
moest echter eerst nog een derde set
gespeeld worden. De druk was eraf
en Dash won ook deze 'kleurloze'
set. Een mooie 3-0 overwining op de
nummer twee. Het werd zeer gewaar-
deerd dat sponsor Marco Horstman
enkele lessen had verzet om deze
kampioenswedstrijd bij te wonen.

Op de foto staan:
Voorste rij: Pamela Brandenbarg en Nienke Heuvelink.
Middelste rij: Simone ten Barge, Danielle Brunnekreeft, Renate Roerdink en
Monique ten f as.
Achterste rij: Wendy Zieverink, trainer l coach Mark Dr opper s en Audrey ter
Beek.

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

Het vele werk dat het C.C.K. (Cultureel Collectief Kranen-
burg) de afgelopen weken heeft verricht met het aanslepen
van hout is niet voor niets geweest. Toen zondagavond het
Paasvuur op de maisakker van Henk Wesselink werd ontsto-
ken, omzoomden honderden toeschouwers het terrein.

Aanvankelijk zou het vuur ontstoken
worden door Raimond Nuvelstijn uit
Gouda (Vuurwerpen van de Kranen-
burg 1992).
Deze was evenwel verhinderd waar-
door de eer te beurt viel aan de nestor
van de Kranenburg, Henk Pardijs van
Meulenbrugge. Deze werd met een
sjees van huis opgehaald.
Het gehele Paasvuurgebeuren werd
muzikaal omlijst door de muziekve-
reniging 'Concordia'. Henk Graas-
kamp, die optrad als speaker, vertelde

ondermeer dat 'de berg' een omtrek
had van 100 meter. Tijdens het Paas-
vuur was er ook een wedstrijdele-
ment ingelast t.w. 'Het vuurgooien in
de Teertonnen'. Een spectaculair ge-
beuren. De deelnemers moesten pro-
beren een brandende bezem in de
teertonne te mikken, waardoor de in-
houd van de ton als een fakkel gaat
branden. Na ruim een uur gooien was
het pleit beslecht en ging de door de
fa. Sueters beschikbaar gestelde bo-
kaal naar Hans Bosch.

Thema-avond 'Troosten en
verdriet'
Op woensdagavond 21 april a.s. zal in 't Ach ter huns (achter
de Gereformeerde Kerk) een thema-avond worden gehouden
over 'Troosten en verdriet'. De avond, georganiseerd door de
Commissie voor Vorming en Toerusting, wordt geleid door ds.
P. W. Dekker.

De thema-avond wordt ingeleid met
de videoband 'Sterkte ...'. 'Het was
zo eenvoudig toen je klein was. Als je
gevallen was, je gestoten had of ge-
plaagd werd door grotere kinderen uit
de buurt, rende je naar huis, naar je
moeder die je op schoot nam en
troostte. En het hielp. Soms verlang je
terug naar die momenten; was het nog
maar zo eenvoudig, zo aanwijsbaar.
Was er maar iemand, die zo goed be-
greep wat er aan de hand was en op
wie je zo vol vertrouwen kon toeren-
nen en bij weg kon schuilen'. Op de
videoband vertellen mensen hoe ze
met tegenslagen, de klappen en het

verdriet hebben leren omgaan. Aan
de hand daarvan wordt verder gespro-
ken over 'troosten': Troost zoeken in
het geloof; troost zoeken bij mensen
door te wachten op een gebaar, een
luisterend oor, aandacht; jezelf troos-
ten. Iemand troosten, hoe doe je dat?

Oplossingen aandragen: De ander la-
ten zien dat het leven nog veel in pet-
to heeft, al wordt het nooit meer als
voorheen. Hoe en wanneer heeft men
zelf troost ervaren? En hoe probeert u
te troosten? Al deze vragen kunnen
op deze thema-avond aan de orde ko-
men.



Nieuw, mooi, zacht
en duurzaam: Smaragd.
Ijzersterke 100% zuiver scheen/vollen weef-
kwaliteit, Tretford Smaragd. Speciaal
gemaakt voor brede toepassingen. Ideaal,
zowel in de veel belopen entree als in de
woonkamer. Ook in representatieve ont-
vangst- en kantoorruimten is ; : ^M
Smaragd uitstekend op z"n
plaats. Kies voor een van de
zeven zeer eigentijdse kleuren

Tretford Smaragd.
Een van de kwaliteits-
tapijten van Tretford.

tretford

Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders,
is verwend.

TAP IJ T VAN D E Z E T I j D

Voor gezonde en verse brood- en
gebakspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

«Jt
^ •̂̂ •̂ •̂ •̂̂ ^H

Als GGF-installateur hebben we veel kennis en ervaring op
het gebied van verwarmingstechniek. Levering en installa-
tie van zuinige HR-ketels met vloerverwarming, gaskachels
en CV installaties in de partikuliere sektor maar ook kom-
plete, energiezuinige verwarmingsinstallaties in kantoren
en bedrijfsgebouwen. Ook het veilig en vakkundig onder-
houd neemt een voorname plaats in.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweq 11 WICHMOND 05754 17551 Laarst raat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

interieuradviseur
Rijksstraatweg 39

7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

ij een milieu- maatregel nemen die u
•;ƒ geld oplevert. Stap eens bij ons

"Xbinnen. We vertellen |y| E E | T
u er graag meer over!

TONEELUITVOERING
T.A.O. WlLDENBORCH

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april
a.s. wordt het blijspel

De Onbekende
Wereld

door A.M. Kok en Joh. Blaaser

gespeeld.

Aanvang 20.00 uur
Kapel Wildenborch

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

BOOMKWEKER1JEN

M.G. SPIEGELENBERG B.V.
OUDE ZUTPHENSEWEG 5A

7251 JP VORDEN
TEL. 05752-1464/2114 FAX 05752-1105

LET OP ! ! ! LET OP

A.S. ZATERDAG houden wij
uitverkoop van coniferen,
100 tot 125 cm hoog

voor slechts 5 PIEK
Ook vele andere aanbiedingen.

2 bos BLOEMEN naar keuze
8,95

3 KAAPSVIOLEN
5,95

6 VASTE
PLANTEN 10,

/E GRATIS

DE VALEWEIDE-bloemen

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!

MET ENIGE TROTS NODIGEN WIJ U UIT VOOR EEN

OPEN HUIS
OP DINSDAG 20 APRIL A.S. VAN 9.00-18.00 UUR.
ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN DRANKJE
VIEREN WIJ DE uco @>-' - VAN ONZE TOTAAL

VERNIEUWDE EN GEMODERNISEERDE
FOTOSPECIAALZAAK.

STEUN DE
TEGENAANVAL

OP HET
ONVERWACHTE.

HELP DE
40.000

KINDEREN
MET

EPILEPSIE.
GIRO

222111.

AUTO-

STALLING
Inl.tel. 1417.

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine.

Al 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 G N
Utrecht. Tel. 06-8212411.

UIT-
NODI-

GING

Op 19 april houdt D'66
Vorden een

OPEN-

BARE
VERGA-

DERING

in de Herberg.

Aanvang 20.00 uur.

Inl.tel. 2195.

INRUILAKTIE

OPENINGS'
VERRASSING

Inruilaktie:

OLYMPUS AF 10
van 269.-
Inruilcamera (doet-ie het of doet-
ie het niet...)

-50.-
Dus U betaalt

(incl. film en batt.)
219.-

iKLEURWEDSTRIJDj

OPENINGS
VERRASSIN'

Kleurwedstrijd:

Voor de kinderen ligt er de hele
dag 'n leuke KLEURPLAAT klaar.
Voor de mooiste inzendingen zijn
er

SCHITTERENDE
PRIJZEN

te winnen. Doe mee!

FOTO-AKTIE
^Vr? î>iTA'̂ 6*fcV*VA!«fc*»"«.W

OPENINGS'
VERRASSIN'

Dubbel Print Aktie:

Tot en met 5 mei a.s.

Bij ontwikkelen en afdrukken van
uw film:

2 FOTO'S HALEN
SLECHTS 1 BETALEN!

ploegstoffen
De nieuwe gordijnstoffen
collectie is binnen.
Met bedrukte en geweven
stoffen in schitterende
dessins en kleurstellingen.
Stuk voor stuk goed voor
een verfrissende decor-
wisseling voor uw interieur.
Als u een dezer dagen even
langs komt, laten wij u dat
graag zien.

FOTO Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

tel. 05752 - 2812

ploegstoffen zijn verkrijgbaar bij



Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

LET OP :

GRANDIOZE

VOOR-
JAARS-
SHOW
OP VRIJDAG 23,

ZATERDAG 24 EN
ZO N DAG 25 APRIL

ORDEN
Ruurloseweg 65«, Vorden

Tul. 05752-3671

BETAALBARE DEGELIJKHEID = VOORDEEL VOOR U
NU VOORJAARSVOORDEEL IN HOOGPOOL TAPIJT

119.-CARMEN hoogpooltapijt 400 breed
in groen-griis-aubergine antac.

PRALINE hoogpooltapijt 400 breed
in mint of beige op juterug

LAUSANNE zwaar hoogpooltapijt 400 breed
kleur rose op juterug

BONAPARTE CHARMA frise tapijt 400 breed
beige op juterug

PARADE zwaar hoogpooltapijt
op juterug van 289.-

BONAPARTE CHINZ zeer zwaar hoogpooltapijt
400 breed op juterug groen

70 rollen kamerbreed * meer dan 250 tapijtcouponnen

Het is nu de tijd voor
BUITENZONWERING.

NU KORTE LEVERTIJDEN
ALLE BESTELLINGEN VOOR
30 APRIL WORDEN DOOR
ONS GRATIS GEMONTEERD.

VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE
OFFERTE.
U ZULT ZIEN ONZE PRIJS VALT
U MEE.

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

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

A. HEITKÖNIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

op pachtbasis
55.000 kg met 4.21% vet
34.000 kg m et 4.05% vet

l .982 kg varkens-/kippenfosfaat
l. 110 kg varkens-/kippenfosfaat
l .704 kg varkens-/kippenfosfaat
verplaatsbaar in het kader van H.v.R.
8.600 kg varkens-/kippenfosfaat
verplaatsbaar in het kader van onteigening

AANGEBODEN:

Diverse partijen LEASEMELK

met 4.16% vet / met 4.20% vet / met 4.30% vet

GEVRAAGD:

MELKQUOTUM - MESTQUOTUM - LEASEMELK

HERMAN VLOGMAN
dealer Hendrix Voeders
Tel. 05752-2959

FRANS EVERS
dealer Hendrix Voeders
Tel. 05753-4054

WIE VEmfER KIJKT

KIEST VOOR HENDRIX VOEDERS

TTNTVF
^^S VERZEKERINGEN i J

Hierbij nodigt het bestuur van de Onderlinge Barchem-Ruurlo

haar leden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke gehouden zal worden op donderdag 29 april 1993 om

20.00 uur in h.c.r. Meilink te Barchem.

Enkele agendapunten: - jaarrekening 1992

- voorstel winstverdeling:
15% premie-restitutie over de

betaalde brandpremie

- bestuursverkiezing

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering

alsmede de jaarrekening 1992 liggen vanaf heden in het kantoor

voor de leden ter inzage.

Tevens worden uitgenodigd de leden van Univé Verzekeringen

voor het bespreken van de resultaten over 1992 van Univé

Verzekeringen en haar werkmaatschappijen.

Het bestuur.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Barchem-Ruurlo e.o. W.A.

Kantoor: Barchemseweg 40, 7261 DD Ruurlo, tel. 05735-1635

Bus bestellen?

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

58 en 63 personen.

Naar de HUISHOUDBEURS
14,15,17,19,21 en 24 april
Vertrek Ruurlo: 8.00 uur
Vertrek Vorden: 8.15 uur

Vertrek Zutphen: 8.30 uur

16/4 en 11/5 nog enkele
plaatsen vrij voor de
VIJF-UUR-SHOW.

HAVI Reizen

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

SEEGERS

Zomerweg 21
DREMPT, 08334-72722

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Paardesportcentrum

"BAAK"
organiseert:

*PONYKAMPEN*
- Geef Uw kind een gezellige en leerzame

ponyweek.
- Ponies aanwezig, eigen pony is ook welkom.
- In de maanden juli en augustus.

Bel voor meer informatie: tel. 05754-1803.

Kom eens kijken in onze winkel naar de geshowde
fietsen en snorfietsen met meer dan 100 stuks

van UNION - SPARTA MET
BATAVUS - GAZELLE - M.B.K.

Zweverink
U^^tsspecialist

lekink 8, Henge^Bld.), telefoon 05753-2888
Ook voor reparam^4-uur service) en verhuur.

Groot gemak
zit in een klein

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

L E N Z E N
OGEN GOED & KIJKEN BETER

Uw special ist geeft u een deskundig advies

06 juwelier
slemerink
OO Opticien Telefoon 1505

ALLES VOOR UW AUTO

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J W HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

F 5,- KORTING
T/M EIND APRIL 1993

Maar bent u zelf niet tevreden, kom dan naar:

Stichting Beheer

Slank-klup
r OU p.w.

Inschrijfgeld:/ 22,50

+ ƒ 7,501e weging

* elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
* goede begeleiding in kleine groepen

Ook lid worden, kom dan naar:

VORDEN: D'OLDE SMIDSE

donderdagavond 18.00-19.00 uur
Inlichtingen: 05750-23967

Onze kracht persoonlijke aandacht

****

ZATERDAG 17 APRIL

KEN IE DIE ZAAL

MELLOW
OTOBIANCA & HANSKA-DUO

IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

Voorjaar...

(BURLEY)
MADE BY RENATA

IE5EN\m\m\
SCHOENMODE

WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4

7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN

tel:08347-81378 tel:05752-3006


