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Expositie Riek Schagen
Kunstenares Riek Schagen houdt het komende weekend in haar 'Gale-
i iek' aan de Nieuwstad te Vorden open huis. Het puhliekkan zaterdag 18
april t/m maandag 20 april van l 1.00-16.00 uur haar werken zoals
gouachesen olieverfschilderijen be/ichtigen.

KERKNIEUWS
Gezinsdienst op
Paasmorgen in de
Dorpskerk

QEMEENTEftULLETINyORDEN

^TiriK^nK^^

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• 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 9-10uuren
volgens afspraak.

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

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

BÏ- CoNSERVATION
AWARD

De 'conscrvation awards' zijn geld-
prijzen van f6000,-, in totaal l, be-
stemd voor kleine organisaties en
particulieren, die actief zijn in Ne-
derland. Ideeën omtrent innovatie
en renovatie van de leefomgeving
kunnen meedingen naar de prijzen.
Uit.de 4 prijswinnaars komt nog een
hoofdprijswinnaar, die nog een be-
drag van f 15.000,- krijgt. Deze
hoofdprijs is vorig jaar toegekend
aan de s t i c h t i n g schaapskudde Wes-
terbork.

Inschr i jv ingsformul ieren zijn ver-
ki ijgbaai b i j :
Conservation Foundation Neder-
land, postbus 16856, 1001 RJ Am-
sterdam, tri: 020-6381'J56.

f K APVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders heb-
ben kapvergunning verleend aan:
— de heer H.W.C. Haverkamp,

Konivonderlaan 2 te Vorden, voor
het kappen van een zilverspar op
het perceel Komvonderlaan 2, on-
der oplegging van een herplant-
plicht;

— de postduiven vereniging Vorden,
p/a l iet I l e i j i n k 8 te Vorden, voor
het kappen van l berk op het per-
ceel Hengeloseweg 12 te Vorden;

— de hc'C'i ( i . 11 . Vreeman, / u t p h e n -
scweg 10 te Vorden, voor het kap-
pen van een berk op het perceel
/utphenseweg l O Ie- Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de- vergun-
ning bij het college van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

•LET OP OF UW RIJ-
BEWIJS NIET

VERLOOPT!!
Op l oktober l 992 verliezen twee rij-
bewijsmodellen hun geldigheid. Als
u zo'n rijbewijs niet op tijd ver-
nieuwt, moet u opnieuw examen
doen! De volgende twee modellen
verliezen hun geldigheid:
- Model 8a, rijbewijs volgens oud

groot model op linnen, afgegeven
tot l januari 1986. De foto van de

houder van dit rijbewijs zit vast
met twee ringnietogen;

- Model 8b, een kleiner formaat rij-
bewijs volgens Europees model,
eveneens op linnen, afgegeven
tussen l januari 1984 tot l okto-
ber 1986. De foto hiervan zit even-
eens vast met twee ringnietogen.

EIZEN OP
VERLOPEN PAS-

POORT NIET MEER
MOGELIJK!!

Vanaf l april jl. kunt u met een verlo-
pen paspoort niet meer de grens
over!! Een verlopen paspoort is even-
eens geen geldig legitimatiebewijs
meer, zodat u geen geld meer kunt
opnemen als u zich met uw paspoort
wilt legitimeren.
In principe maken we uw paspoort
direct klaar, u kunt erop wachten.
Het is hierdoor wel noodzakelijk dat
degene voor wie het paspoort is be-
stemd, /elf komt.
In de prakti jk b l i jk t dat het tussen
10.15 uur en 11.30 uur het het
drukst is, dus als u buiten deze tijd-
stippen kunt komen, clan wordt u het
snelst geholpen.
Voor een nieuw paspoort moet u
meenemen:

— 2 recente zwart-wit pasfoto's
(identieke);

— oude reisdocument (paspoort of-
toeristenkaart);

— f 85,- vanaf 16 jaar, voor beneden
de 16 bedraagt het tarief f 60,-.
Indien er kinderen bijgeschreven
moeten worden bedraagt het ta-
rief f 6,- per paspoort extra.

Een toeristenkaart kost U:
— f 28,-vanaf'16 jaar;
— f 17,- als u jonger bent dan 16

jaar.

Indien u jonger bent dan 16 jaar
moeten beide ouders toestemming
geven om een reisdocument af te
kunnen geven. Als u bijgeschreven
staat in een reisdocument, moet dit
document eveneens worden meege-
nomen. Eormulieren voor deze toe-
stemming zijn verkrijgbaar tip bu-
reau Burgerzaken.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met bureau Burgerza-
ken.

IN VERBAND MET DE KOMENDE
VAKANT1EDRUKTE IS HET VAN
HET GROOTSTE BELANG DAT U
TIJDIG EEN NIEUW PASPOORT
AANVRAAGT!!

J> TELEFOONNUMMER
VOOR INZAMELING

OUD IJZER GEWIJZIGD
De heer Lenting, de inzamelaar van
oud ijzer, is verhuisd naai' Vorden.
Hierdoor is zijn telefoonnummer ge-
wijzigd.
Het nummer is: 05752-3886. Veran-
dert u dit even op de afvalwijzerr
Heeft u oud ijzer: bel de heer Len-
ting!

MEENTELIJKE
BELASTINGEN 1992

Binnenkort worden de aanslagen
voor de gemeentelijke belastingen
voor het jaar 1992 verzonden, /ovvel

de gemeenteraad als de ouderenbon-
den hebben verzocht om de aanslag-
en in het voorjaar op te leggen.

Ten opzichte van vorige jaren /ijn er
een aantal veranderingen.

Oude situatie
Tot en met 1991 ontving u een ge-
combineerde aanslag voor de hon-
denbelasting, de afvalstoffenheffing
en de rioolrechten.

De aanslag voor de onroerend-goed-
belastingen kreeg u van de Rijksbe-
last ingdienst . Zij verzorgde tevens de
inning van deze belastingen.

Veranderingen
met ingang van l-1-1992

/ BLAUWEENVELOP
De verzei^^g van de aanslagen en
de invora^^ng van de onroerend-
goedbelastingen zijn met ingang van
1-1-1992 overgedragen van het K i j k
naarde gemeenten.
U krijgt d^^geen blauwe enveloppe
meer me^B onroerend-goedbelas-
tingen vancïe Rijksbelastingdienst.

2 EEN AANSLAGBILJET
Eind april 1992 ontvangt u de aan-
slag gemeentelijke belastingen op
één aanslagbiljet. De hondenbelas-
ting, de afvalstoffenheffing, het
rioolrecht en de onroerend-goedbe-
lastingen vindt u duidelijk gespecifi-
ceerd, met het daarbij behorend be-
drag waanoor u wordt aangeslagen.

Door combinatie van de diverse ge-
meentelijke belastingen krijgt u in-
zicht in het totaalbedrag dat aan ge-
meentelijke belastingen is verschul-
digd.

3 BELASTINGBEDRAG
Het bedrag van de belastingaanslag
zal behoorlijk hoger zijn dan in het
afgelopen jaar. Dit komt mede door-
dat nu ook de onroerend-goedbelas-
tingen in de aanslag zijn opgeno-
men. Het aantal betalingstermijnen
is echter vergroot. De belasting kan
nu worden betaald in drie termijnen
van ieder twee maanden. U krijgt
daardoor de mogelijkheid de beta-
ling te spreiden over zes maanden.
Als u een termijn betaald heeft, krijgt
u van de gemeente een nieuwe ac-
cept-girokaart.

4 NAAMSWIJZIGING
ONROEREND-
GOEDBELASTINGEN

Als gevolg van een wijziging in het
Burgerlijk Wetboek worden de
onroerend-goedbelastingen voor-
taan onroerende-zaak belastingen
genoemd.

Alle betalingen aan de gemeente lo-
pen voortaan via één aanslag en één
instantie, de gemeente. Dit bevordert
de duidelijkheid en overzichtelijk-
heid. Dus u kunt nu voor alle vragen,
bezwaren, kwijtschelding, uitstel van
betaling, betalingsregelingen bij de
gemeente terecht

Voor verdere informatie venvijzen wij
u naaide toelichting op de achterzij-
de van het aanslagbiljet en de bijslui-
ter. Ook houden wij u op de hoogte
via (iemeentebulletin.
Voor vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling financiën, tele-
foon 05752-7-429 (doorkiesnum-
mer).

'Een weggerolde steen' is het thema
van de gezinsdienst op zondag 19
april in de Dorpskerk. Ds. Klaassens
gaat voor, geassisteerd door een aan-
tal gemeenteleden. Rudi van Straten
bespeelt het orgel, Dik Boerstoel de
trompet. Ook het koor Interchrist
verleent muzikale medewerking. Ie-
dereen is van harte welkom!

Gezamenlijke
kinderpaasviering
in 'De Voorde'
Paasontbijt en samenzang op
Eerste Paasdag
Op de morgen van Eerste Paasdag,
zondag 19 april a. s., wordt de jaarlijk-
se Vordense kinderpaasviering ge-
houden. Dit jaar zal deze feestelijke
gebeurtenis plaatsvinden in 'De
Voorde'.
De paasviering zal beginnen met sa-
menzang, onder muzikale begelei-
ding van een groepje kinderen. Ver-
volgens staat er voor de vele tiental-
len aanwezige jongelui een paasont-
bijt klaar, bestaande uit onder andere
matzes, brood en eieren.
De kinderpaasviering wordt geza-
menlijk georganiseerd door de Her-
vormde zondagsscholen in Vorden
en 't Medler, de Gereformeerde kin-
clernevendienst, het gezamenlijke
clubwerk en de Hervormde Jeugd-
kerk.

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 wd^^toewijzing
houdt zitting in het Dorpscentru^We tweede
maandag van de maand.
Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.).

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Tafeltje Dekje april mevr. Wolters, lel. 1262
b.g.g. 2151.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend 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.

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.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
R.K. Kerk Kranenburg
Donderdag 16 april (Witte Donderdag) 18.30 uur Familievielng
met Kinderkoor: voorstelling van de eerste communicanten van
Kranenburg en Vorden.
Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg met boete-
viering.
Zondag 19 april (Eerste Paasdag) 10.00 uur Hoogfeest van de
Verrijzenis des Heren.
Weekendwacht Pastores: 19-20 april Pastor J. Lamers, Ruurlo,
tel. 05735-1456.

R.K. Kerk Vorden
Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag) 18.30 uur Goede Vrijdagviering
met boeteviering, m.m.v. het rouw- en trouwkoor.
Zaterdag 18 april 21.30 uur Paaswake.
Maandag 20 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Hervormde gemeente
Donderdag 16 april (Witte Donderdag) 20.15 uur ds. K.H.W.
Klaassens, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de Cantorij.
Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. H. Westerink,
dienst van Schrift en Tafel; 19.00 uur ds. J. Veenendaal, Korte
Dienst van Schrift en Tafel in de Wehme; 19.30 uur ds. H.
Westerink, Avondwake van lijdensgedachtenis.
Zondag 19 april (Paasmorgen) 8.45 uur Kinderpaasviering in
'de Voorde'; 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, Gezins-Paasvie-
ring m.m.v. Interchrist.

Geref. kerk Vorden
Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag) 19.30 uur ds. P.W. Dekker,
Viering H.A.
Zondag 19 maart (Eerste Paasdag) 8.45 uur Kinderpaasviering
in 'de Voorde'; 10.00 uur ds. P.W. Dekker; Openbare Geloofs-
belijdenis; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.
Maandag 20 april (Tweede Paasdag) 9.30 uur dienst, dhr. H.G.
Dijkman.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 16 april (Witte Donderdag) 19.30 uur ds. C. Bocha-
nen, viering Heilig Avondmaal.
Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. C. Bochanen,
viering Heilig Avondmaal.
Zondag 19 april (Eerste Paasdag) 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Pasen, dienst voor jong en oud.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Donderdag 16 april (Witte Donderdag) 9.00 uur Eucharistievie-
ring.
Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg; 19.00 uur
Goede Vrijdagviering.
Zaterdag 18 april (Paaszaterdag) 22.00 uur Paaswake.
Zondag 19 april (Eerste Paasdag) 11.00 uur Hoogfeest van
Pasen, Eucharistieviering.
Maandag 20 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 april Pastor J. Lamers, tel.
05735-1456.

Huisarts 18, 19 en 20 april dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg. Tel. 2432. Adres: het
Vaarwerk 1, Vorden.

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.

Dierenartsen van zaterdag 18 april 12.00 uur
tot dinsdagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, dr. Noordkamp, tel. 1566.

Tandarts 17-18-19-20 april J.H. de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-54357.
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.

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.

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



TRANSIL B.V. is een
succesvolle jonge
onderneming, die zich
gespecialiseerd heeft op het
gebied van:
-machinebouw
-silobouw
- transportinstallaties
- speciaalmachines
- toelevering aan derden

TRANSIL B.V. wil haar
aktiviteiten in de komende
jaren in hoge mate richten op
een sterke internationale
uitbouw.

TRANSIL B.V.
Om verder inhoud te geven aan onze groei, zijn wij op zoek naar:

KONSTRUKTIE-BANKWERKERS
Voor deze funktie is vakkennis en enige jaren ervaring gewenst. De
nadruk ligt vooral op het zelfstandig werken, waarbij echter de grotere
projekten in teamverband tot stand komen.
Bij deze werkzaamheden is het van belang voldoende vakkennis te
hebben om een en ander te realiseren.
Kandidaten zullen dan ook voldoende inzicht dienen te hebben in het
lezen van technische tekeningen en vaardigheid in verschillende
lasprocede's.

Wij bieden:
- een uitstekende salariëring,
- goede sekundaire arbeidsvoorwaarden,
- een team van kollega's met „hart voor de zaak"!

LEERLING
KONSTRUKTIE-BANKWERKERS
die d.m.v. een leerovereenkomst van de S.O.M, in ons bedrijf opgeleid
willlen worden.
Een afgesloten L.T.S.-opleiding is hiervoor noodzakelijk.

Sollicitaties:
U kunt ons telefonisch bereiken voor informatie en/of het maken van een
afspraak t.w. bij dhr. H.H.J. Wassink, tel. 08342-3701.
TRANSIL B.V., Industriepark 9b, Postbus 95, 7020 AB Zelhem.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVcml.Mi
Telefoon 05752 1010

Lentekriebels... ?
Neem een mooi geweven

bankkleed op zicht.
Dikke kwaliteit,

in 3 maten en in 10 effen
kleuren, Bijpassende

kussentjes. Prijzen vanaf
fl. 125,-(l 78x278).

De Blauwe Hand
kunstnijverheid en sieraden

Vorden - Tel. 05752-2223
Geopend: do.- en

vrijdagmiddag, zaterdags
van 10-16, óf

na tel. afspraak.

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

. schildersbedrijf

SKtML
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Geboortekaarten

Drukkerij
WEEVERS

Posthus22 7250 AA Vcmlcn
Telefoon 05752 1010

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 16 -17 -18 april

UITDE NOTENBAR:

VORDENSE

NOTENMIX

250 gram 2,50
b e t e r c o m p l e l t r

dinsdag 21 april

PANKLARE

KOOLRAAP
500 gram

1,25

Wij wensen
U Prettige

Paasdagen
toe.

woensdag 22 april

PANKLARE

ANDIJVIE
500 gram

1,95

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AA Volden
toon 05752 1010

Viert Pasen dit jaar eens met Brood en Banket
van de Bakker die zelf bakt!

Wij bakken voor U

De fantastisch elastische
stretchpantalon

van Mobil Elasto.
8 cm rekbaar in de
band
De onzichtbare rek-
reserve. Door toepassing
van moderne elastische
stoffen zorgen Mobil
Elasto pantalons voor
een prettig elastisch
comfort.

Met veiligheidszak
Een nuttig detail met prak-
tische eigenschappen dat
vaak van pas komt.Tedere
Mobil Elasto pantalon is
uitgerust met een veilig-
heidszak welke alleen van
binnenuit toegankelijk is.

mobil
elastd

Voor Ruurlo en regio bij

Modecentrum

Dorpsstraat 22 - Ruurlo - Tel. 05735-1438.

Is uw drukwerk vakwerk
geworcfen .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

PAASSTOLLEN met amandelspijs
KRENTEBROOD - ROZIJNENBROOD

FEESTBROOD met amandelspijs
Voor de Paasbrunch bakken wij verschillende soorten broodjes:

mini-wit, mini-bruin, mini-Waldkorn, croissantjes, harde broodjes enz.

Verschillende soorten Paastaarten en gebak.

Wilt U bestellen! Even 1373 bollen!

Warme Bakker Oplaat bakt het voor U!

(
WARME BAKKER

)PLAA
De bakker die alles nog zelf bakt en dat proeft (./.'

Wegens verhuizing TE KOOP:

3 d i rekt gestookte
LuChtverhltterS merk „Resnor

1 Installatie met een
gasgestookte Luchtverwarmer
Vermogen 33,3 kW - 2300 m3/Hm
Upflow uitvoering, merk „Brink B28"

Groothandel N. van Snellenberg
Telefoon (05752) 1213

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

ƒ geld oplevert. Stap eens bij ons
•''binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Zoekt U 'n muzikaal kado, denk eens
aan de nationale platenbonnen bij ons

verkrijgbaar.

NIEUW VERSCHENEN:
Gord OH met:

„Kon ik moor even
b ij j e zij n/

Ook hebben wij 'n ruime sortering:
Paasversieringen, o.a. kaarsen,
servetten, paastakversieringen,

SPEELGOED , HUISHOUD- en KADOSHOP
ï- :• :. lfMÜJ3IIBK«GÏQlElTillEKi J3 J3 J3

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

ANTIEKHANDEL

Boudewijn Smeitink
Grenen meubelen en
Decoratie-artikelen

Tuinbeelden vanaf 125,—

Tuinbanken vanaf 300,—

gietijzeren Bloempotten 225,—

2E PAASDAG GEOPEND
van 11.00-17.00 uur

Ruurloseweg 43 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753 107:-!

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden

Telefoon (05752) 1455, (05753) 3274
Markt 23-1, 7101 DA Winterswijk

Telefoon (05430) 19067

Goede Vrijdag 17 april

zijn wij

de gehele dag

GESLOTEN
Voor spoedgevallen kunt U kontakt opnemen met:

dhr. Sprukkelhorst, tel. (05752) 2138 of
dhr. Wanders, tel. (05753) 3274

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

ELEKTRO" installaties
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoud
* Reparatie

Wl NK
Installatiebedrijf
VORDEN-tel. 1656



VERHUISD:
Mevr.

G.J. Vreeman-Zweverink
Grensweg 1, Lochem

naar:

DeSteege 14
7251 CM V orden

Tel. 05752-3879

per17-4-'92
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs t 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer t 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.

• PASEN
VERKOOP AAN HUIS: verse
haantjes, kip, eieren, enz.
Verkoopadres: T. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

• TE KOOP: Unieke massief
eiken wapenkast f 495,-.
Zwaar massief eiken eettafel
(0 120) met 4 bijbehorende
stoelen f 950,-. Tel. (05752)
3308.

• TE KOOP: prachtige Bas-
set Bleu de Gascogne pups
(zwart/grijze 'hush puppie') en
nog enkele Welsh Corgi Car-
digan pups (reutjes) v. kamp.
afst. Ouders HD/PRA/CEA-
vrij. Inl. fam. J. Voskamp, tel.
05752-6585.

• TE KOOP: caravan Adria,
luifel, kussen nieuw, kachel,
koelkast, 220 Volt, radiocas-
sette, prijs f 1.550,-. De Stee-
ge 12. Tel. 05752-1326.

• A.s. vrijdag op de markt
Wereldwinkel Vorden met o.a.
biologische thee uit Sri Lan-
ka.

• TE KOOP: een goed onder-
houden herenfiets. H. Hoe-
tink, Hoetinkhof 14. Tel. 2792.
Vorden.

• Gelegenheid tot inscharen
van pinken. W.J. Aalderink,
Joostinkweg 2, Vorden. Tel.
3211.

• Mooie meiden binnenblij-
ven! Dit i.v.m. afleiden tijdens
rij-examen op 21 -4 van Erik A.

• P.V. Vorden vraagt 2e
hands spulletjes voor de
rommelmarkt. U belt, wij ko-
men het halen. Tel. 05752-
2068 (de Beus) of 05752-1871
(J. v. Dijk).

• TE KOOP: 2 + 2'/2 zits-
bankjes, eiken m. stof. bekl.,
1pwkn.oud,f 2.000,-;
eiken t.v. meubel, f 300,-. Tel.
05752-6545.

• TE HUUR GEVRAAGD
voor lange tijd: woonhuis met
schuur, of. ged. van boerderij,
genegen goede huur te beta-
len. Tel. 05752-1755.

• TE KOOP: Opel Kadett,
'78, APK tot mrt. '93. Prijs
f 950,-. Tel. 3424.

• TE KOOP: z.g.o.h. Merce-
des bestelbus, dubbele cabi-
ne verlengd en verhoogd.
Bouwjaar 1980. APK gekeurd
tot maart '93. Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV, Oude
Zutphenseweg 5A, Vorden.
Tel. 05752-1464/2114.

• TE KOOP: keukenklok,
220 l + 2 kastjes en afzuig-
kap. Tel. 3415, na 18.00 uur.

• TE HUUR: vakantiewo-
ning in stil Zeeuwsch dorp
voor 2-4 pers., 2 km van zee.
De paasweek nog vrij. Dijken,
schorren, rust. Inl.: p/a De
Blauwe Hand. Tel. 05752-
2223. TEVENS TE HUUR GE-
VRAAGD in Vorden: woning
met min. 2 slaapkamers voor
ouder echtpaar.

Voetbal Ver.
Vorden
organiseert

KAARTAVOND
klaverjassen en

jokeren

DONDERDAG
16 APRIL

Aanvang: 20.00 uur

Clubgebouw 'De Ark'

In plaats van kaarten

Op woensdag 22 april zijn wij 40 jaar
getrouwd.

Jan Lenselink
en

Gerda Lenselink- Ten Have

Wij houden receptie van 15.30 tot
17.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

Hoetinkhof 249,7251 WN Vorden

*

*S-

Auto volledig in de war.
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In plaats van kaarten £

#
Op zaterdag 25 april 1992 zijn wij 40
jaar getrouwd.

Drikus en Jannie Korenblek

Wij hopen dit samen met moeder,
kinderen en kleinkinderen te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.30 uur in Café-Restaurant
'de Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

Dennendijk8,7231 RD Warnsveld

e:B:BT~TBTBrBTBTB:B7BT^

Van een onzer verslaggevers

VORDEN - Een
mysterieus uitziende auto
trok deze week de aan-
dacht van vele nieuwsgie-
rigen. Op momenten
dreigde het verkeer zelfs
compleet ontregeld te ra-
ken, wat ternauwernood
door tijdig ingrijpen kon
worden voorkomen.

Op zoek naar hulp, dook
dit raadselachtige schuif-
spel op wielen deze week
regelmatig op in het ver-
keer. Maar ondanks enor-
me welwillendheid van de
lokale bevolking tast de
chauffeur voor wat be-
treft zijn eindbestemming
nog volledig in het duis-

ter. De chauffeur: "Het
gaat om een naamsveran-
dering. Dat is het enige
wat ik weet. Dus als ik

het schuifspel zou kunnen
oplossen, was ik al een
eind op weg."
Wordt vervolgd.

Heden is in alle rust ingeslapen onze lieve zus-
ter, schoonzuster en tante

Antonia Wilhelmina Warnshuis-
Baank

WEDUWE VAN WILLEM WARNSHUIS

Vorden : J. Vrieze-Bannink *

G. Bannink
G.H. Bannink-Klein Meulenkamp

Vorden, 11 april 1992

WIJ MAKEN ONZE CLIËNTEN EROP ATTENT,
DAT ONZE KANTOREN OP

GOEDE VRIJDAG 17 APRIL
DE GEHELE DAG GESLOTEN
ZULLEN ZIJN.

DE AVONDOPENSTELLING WORDT VERPLAATST

NAAR DONDERDAG 16 APRIL.

DE GEZAMENLIJKE BANKEN

VAN VORDEN.

In verband met familiefeest is
ons bedrijf zaterdag 25 april

DE GEHELE DAG

GESLOTEN
LOONBEDRIJF

KORENBLEK
WARNSVELD

TEL. 05750-20853

AMNESTY
INTERNATIONAL

U I T N O D I G I N G
Amnesty International, werkgroep Vorden nodigt
belangstellenden uit voor een informatie-avond over
India op donderdag 23 april om 20.00 uur in het
Dorpscentrum in Vorden.

De sprekers zullen zijn:
Mevr. M. Roelofs, de India-specialist van A.I. en
Mej. E. Pardijs over dansen en instrumenten uit
India.

Gaarne zullen wij u op deze avond begroeten.

TE KOOP:
ca. 40 polsdikke essen en

esdoornbomen

Wegens
ennuleringsexportorder:

THUJA PLICATA
mooie haagconifeer,

maat 100/125

nu voor 7,50
Ook vele andere soorten

coniferen, heesters en bomen.
Verkoop alleen op zaterdag!

Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV
Oude Zutphenseweg 5A

7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!
&b » 05735-1661

RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

PAASKNALLER!

DE

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
is

GESLOTEN
op Goede Vrijdag

én op Zaterdag 18 april

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Hét Jebbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Kindervakantieactiviteitencommissie
organiseert

in het DORPSCENTRUM

SPELLETJESMIDDAG

WOENSDAG 22 APRIL
Aanvang 13.30 uur

Leeftijd 4 t/m 12 jaar

Entree f 1,75
inclusief tractatie

American
Stoch

DORPSSTRAAT 19 VORDEN
TEL. 05752-1943

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

ROOMBOTER-
APPELFLAPPEN
goed gevuld met verse appels

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND:

4 betalen
't winkeltje in vers brood en banket

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

SPRING EENS
UIT DE BAND
M ET PASEN!!!

Boekhandel

LOGA
Raadhuisstraat 22

VORDEN
tel: 05752-3100

toor'n •«
feestelijk

Palismenu naar
de Keurslager!
Pasen wordt dit jaar extra feestelijk. Bij de Keurslager
vindt u lekkere en originele eet-ideetjes. Wat dacht u
van een heerlijke Ham/ei-salade bij de Paasbrunch, of
een gevuld Paashaasje als hoofdgerecht op het
Paasmenu. In de nieuwe "Koken met de Keurslager"

vindt u nog meer menu's. Vrolijk Pasen!

KIP IN
BRAADZAK495
500 gram

HAM/EI
SALADE

1?5 s
150 gram

Garneertips in Koken met
de Keurslager nummer 35.

vleeswarenspecial

GEVULDE
PAASROLLADE

285
•

Varkensvlees gevuld
met gekruid gehakt.

DINSDAG OF DONDERDAG
VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

500 gram

GEVULDE
PAAS-

HAASJES
100 gram

285
Gekruid gehakt en

mals varkens-
vlees: een smake-
lijke verrassing. 30
minuten zachtjes

braden.

Hamlappen
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
ROLLADESCHIJVEN

Aanbiedingen geldig 16/4 t/m 18/4

Let op onze dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1*321

slagerij v.d. neer
Dreiumme 23-25 - Warnsveld - Tel. 22117

9216

Het kantoor van
notaris Greven
te Vorden is op

Goede Vrijdag
17 april a.s.

de gehele dag
GESLOTEN

P A A S V U U R
Kranenburg (Vorden)

Ie Paasdag om 20.30 uur
TERREIN: einde van de Eikenlaan

(over het spoor rechts)

MUZIEK: Concordia Vorden
Oude traditiespelen,

zoals vuurgooien in de teertonne.

Wie wordt Vuurkoning 1992 uan Kranenburg?



II AANKOOP VAN MINIMAAL 75
&|J<; |E EEN PERFECT

IpUMTREEPSHIRT
MET ££N KONTRAJTKRAAC
TER WAARDE VAN 29,95 HELEMAAL

Haal voor 1 mei je nieuwe
Interpolis Bromfietsverzekering

bij de Rabobank.

Regel vóór l mei je bromfietsverzekering bij
de Rabobank. |e krijgt het nieuwe plaatje

direkt mee. Klaar terwijl je wacht, gewoon een
kwestie van even binnenlopen.

Rabobank

AAITEN, HEPEVOOroMTIAATWK M. „N„II10. HOSTAAL „ EfR{£N,

VA.HH«MA..T..LOCH.M.H l iUW«TAPI7..M. t,.P, tm.AAT«. UUT, PE
16/92

Voor uw TUINAANLEG
ONDERHOUD-ADVIES
Gebr.
Kettelerij b.v.
Addinkhof16a-VORDEN
Tel. 05752-2054
b.g.g.3778of1164

Voor adviezen zijn wij vrijdag en
zaterdag aanwezig.

^•HH^ P ' *-—
KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 0544041908

ZATERDAG 18 APRII

2/3 DEURS
NISSAN

ZONDAG 19 APRIL
IE PAASDAG

Nissan Micra '87 10.650,-
Nissan Micra '89 14.950,-
Nissan Micra March .... '89 14.250,-
Nissan Micra '91 17.950,-
Nissan Micra 1.2
Trend '91 18.950,-
Nissan Sunny 1.3 DX ..'86 10.500,-
Nissan Sunny 1.3 LX ..'87 13.950,-
Nissan Sunny 1.3 LX ..'88 15.950,-
Nissan Sunny 1.4 L .... '89 16.850,-
Nissan Sunny 1.4 LX ..'90 20.650,-
Nissan Sunny 1.4 LX .. '90 21.450,-
Daihatsu Cuore 850 .... '90 11.750,-
Fiat Panda 750 L '86 7.500,-
Ford Escort XR 3i '89 22.650,-
Honda Prelude 2.0 EX . '88 23.950,-
Peugeot 309 XR '88 16.950,-
Peugeot 309 XL
Profiel '90 20.750,-
Opel Kadett 1.6i '89 18.950,-

Nissan
Trend
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
5-drs.
Nissan
5-drs.
Nissan
5-drs.

4/5 DEURS
Sunny 1.3

Sunny 1.3 LX .
Sunny 1.4 SLX
Sunny 1.4 LX .
Sunny1.6SL .
Bluebird 2.0 SLX

Bluebird 2.0 SLX

Bluebird 1.6 LX

'86
'86
'89
'89
'90

10.950,-
12.650,-
18.500,-
19.500,-
22.950,-

192.32
293.47
276.35
364.40

384.19

187.33
269.02

315.48
339.94

427.68
447.01

219.30
117.13

473.59
502.09

339.94

430.10
386.61

199.81
242.28
374.52
398.69
483.26

JosHerwers
HENGELO Gld.

Betrouwbare occasions koopt u bij de
dealer met de beste service:

NISSAN JOSHERWERS.

Kom kijken naar ons volledige aanbod
in Hengelo Gld. met volledige garantie

zoals u dat van ons gewend bent.
Maandbedragen zijn gebaseerd op
een aanbetaling of inruilwaarde van

f 3.000,- met een looptijd van 60
maanden. Vraag ook eens naar ons

profijt-plan op gebruikte wagens.

'87 15.500,- 305.70

'89 20.950,-

'89 18.950,-

432.52

386.61

SPECIALE AANBIEDING

Nissan Vanette 1.5
grijs kenteken, 39.000 km, 10-89, kleur wit

NISSAN VANETTE - Gesloten bestelwagen

Ford Orion 16 CL '90 22.650,-
Mitsubishi Colt 1.5 ..... '86 10.950,-
Renault 1.9 GTR '90 21.250,-
Subaru1.6DL '88 16.950,-

DIESEL/LPG
Nissan Primera 2.0 SLX
dsl stationwagen ....07-91 42.500,-
Nissan Sunny 1.7
3-drs. dsl '87 13.750,-
Nissan Florida 1.7 dsl .. '90 23.950,-
Nissan Bluebird 2.0
4-drs. dsl '88 16.950,-
Nissan Bluebird 2.0
4-drs. dsl '89 18.950,-
Mazda 626 2.0
4-drs. dsl '86 11.650,-
VW Golf CL 3-drs. dsl ..'89 19.500,-
Nissan Sunny 1.6 Gl
4-drs. LPG '91 25.500,-
Nissan Bluebird 2.0 LX
5-drs. LPG '87 12.950,-
VW Golf Manhattan
LPG '89 19.500,-

AUTOMAAT
Mazda 323 1.3 CX
3-drs '87 15.950,-
Opel Kadett 1.3 3-drs. . '87 15.950,-

BEDRIJFSWAGENS

Nissan Vanette 1.5 .. 10-89 13.250,-

473.59
199.81
442.18
342.38 17.00 UUR LIDO DISCOl

HOUSE PARTY
120.30 UUR GROTE Z/VALj

264.12
502.09

342.38

386.61

217.30
398.69

540.53

249.77

398.69

MAANDAG 20 APRIL
2 E RAASDAG

l

IT-.OO UUR L.IDO DISCOl

HOUSE PARTY
I2O.30 UUR GROTE

317.39
317.39

excl.
BTW

HUMMELOSEWEG 10 - HENGELO GLD. - TEL. 05753-2244

SERVICE OP Z'N HERWERS

DE CITY EXPRESS RIJDT OOK OP
IE & 2E PAASDAG ZOALS OP IEDERE ZATERDAG

BEL CITY'S BUS INFO LIJN! 05440 - 64145
VOOR RETOUR ZIE INFO CITY

M.I.V. 18 april NIEUW/GEWIJZIGD
NIEUW: Steenderen (postkantoor) 21.20
Baak (halte dorp) 21.25
Wichmond (postkantoor) 21.30
GEWIJZIGD: Keyenborg 21.25, Hengelo 21.30
Vorden 21.40

l GEVRAAGD: BARHULPEN M/V VANAF 18 JAAR
GLAZENOPHALERS (M)

CITY - LIDO - TEL.: 05440 - 61308

TOT 19.00 UUR HALF GELD
TOEOANQ ONDER VOORBEHOUD



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

Donderdag 16 april 1992
54e jaargang nr. 3

Rijvaardigheidstest 55-Plussers

De burgemeester van Volden, de heer F.J.G. Kamerl ing, wenst mevr. T. van der Laag-Hemelman, voorzitter van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden, succes bij de start van haar r i j test .
Het onder/oek van de rijvaardigheid en k e n n i s v a n dr verkeerstekens van de 32 deelnemers was een enorm succes en
werd door allen als zeer positief ondervonden. Ook de rij-instructeurswaren enthousiast.
Men was allerwege de mening toegedaan, dal dit evenement voor herhal ing va tbaar was en dat het ondergaan van de
test zeer zeker zou bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid.
Belangstellenden kunnen zich nu reeds opgeven vooreen tweede Rijtest ">">+ , die waarschijnlijk in 1993 zal worden
gehouden, bij de S t i c h t i n g Welzijn Ouderen Vorden, Raadhuisstraat (i, tel . 3405.

Restaurant, eetcafé, bar en zaal 'De Herberg' bestaat 12,5 jaar. Dit jubileum ging niet onopgemerkt
voorbij. Veel mensen kwamen Hannie en haar medewerkers vrijdagavond de hand schudden met
deze mijlpaal. Eind 1989 nam de familie Ten Barge het toenmalige 'Hotel ^^ndenbarg' van de
familie Smit over. Na enkele grote verbouwingen werd de naam omgedoopt in 'De Herberg',
tegenwoordig restaurant, eetcafé, bar en feestzaal.
'De Herberg' heelt in de afgelopen
12,5 jaar een goede naam opge-
bouwd in Vorden. Kr is a l t i jd wat te
doen. In de loop der jaren zijn er di-
verse art iesten opgetreden zoals De-
mis Roussos, Piet Veerman, /elfs An-
nie ('van je tasje') kwam haar op-
wacht ing maken. I let dans- en show-
orkest 'Liberty ' is bij De Herberg
'k ind aan huis' . Hel Hanska Duo is
eveneens vaak in de Vorden se her-
berg te -gas t .

Enkele honderden personen kwa-
men Hannie en haai s taf feliciteren,
waarbij de diverse- verenigingen die
door 'De Herberg' worden gespon-
sord b l i j k van waardering loonden.

De talr i jke gasten werden de/e avond
muzikaal getrakteerd op een optre-
den van de Achterhoekse formatie
'Boh FoiToch'.
De/c- band zorgde alras vooreen per-
fekte s temming in de zaal, zodat de

receptie veel weg had van een brui-
loft.
'Boh Foi ^V>' trok er f l ink aan.
Nummers au Berend van de Kuupe-
rieje', 'Brood met kanen', het speci-
fieke 'rap'-numiiuT, de- zaal zong uit
volle borst mee.

l lannie en haar medewerkers werden
deze avond overspoeld meibloemen,
cadeaus en planten van dankbare
klanten.

Commissie Financiën via
videofilm overtuigd van
aanschaf
graaf-laad-combinatie
De commissie Financiën mocht dinsdagavond een kwartiertje
naar de video kijken om zodoende tot de overtuiging te komen dat
het wenselijk is dat de gemeente Vorden een graaflaadcombinatie
zal aanschaffen van het merk Mecalac IICX. Een graaflaadcombi-
natie met een duidelijk prijskaartje, nl. f 219.400,- (inklusief
klepelmaaier, hoogwerker, cirkelmaaier, maaikorf e.d.).

Eierzoekwedstrijd
Zondagmiddag Ie Paasdag v i n d t op
de Kranenburg weer het traditionele
eiei zoeken plaats. Kinderen tot 13
jaar kunnen hieraan meedoen. De
inschrijving geschiedt nu vana f
l 1.00 uur in de Rat t i -kan t ine aan de
Kikenlaan , waar in de omgeving ook
het zoekterrein zal zijn.

India-aktie Amnesty
International
De afdeling Vorden van Amnesty In-
ternational organiseert op 23 april
een informatieavond over India. Dit
in het kader van de India-akt ie , welke
Amnesty Internat ional nog tot ha l f
j u n i houdt. Het doel van de akl ie is
het onder de aandacht brengen van
martelingen en onderdrukking in
gevangenschap.
Mevrouw M. Roelofs, de India-spe-
cialiste van Amnesty International
komt iets vertellen over het land In-
dia en over de opzet van de- akl ie .
Daarna wordt er een video-film ver-
toond over de aktie.
Na de pau/e /al mej. K. Pardij s enke-
le dansen en muziekinstrumenten la-
ten zien. In de zaal van het Dorps-
centrum /al een kraam van Amnesty
International staan, en een kraam
met India-artikelen en een kraam
van de Wereldwinkel. (Zie adverten-
tie).

Hanenaktie VMK
De akt. commissie van het Vorden s
Mannenkoor kan terugzien op een
geslaagde Hanenaktie van zaterdag
l l-4-'92. Veel inwoners van on/e ge-
meente hebben zich weer van hun
goede kant laten zien. De waardering
hiervoor is groot.

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Ledenvergadering
biljartvereniging Kranenburg
De biljartvereniging raakt na 28 jaar
haar locatie, gasterij Schoenaker,
kwijt. Omdat de eigenaar andere
'plannen' heeft, moet de vereniging
(en zij niet alleen) vertrekken, en uit-
zien naar een andere plek^tet bo-
venstaande was mede een re^ffi voor
het bestuur een ledenvergadering te
beleggen, waarin eigenaar dhr. Kue-
nen zijn besluit zou toelichten.
Op afgesproken datum en tijd was de
horecagelegenheid echter jjiloten.
Na 20 minuten wachten n.i^Piri be-
stuur de beslissing de vergadering
toch door te laten gaan en men in-
stalleerde zich bij een buitentempe-
ratuur van 5 graden Celsius op het
terras.
De voorzitter opende de vergadering
(in afwachting van dhr. Kuenen) met
de huldiging van het kampioensteam
Kranenburg 3, t.w. Robert Bos, Mare
Sueters, Willy Bos, Geert Wesselink
en Nico Lichtenberg.
Uit de vergadering kwam unaniem
naar voren, dat een vereniging die al
28 jaar op de Kranenburg 'een balle-
tje stoot' daar ook behoort te blijven.
Gezien de kille avond (letterlijken fi-
guurli jk) en het lawaai van het voor-
bijkomende verkeer, werd de verga-
dering vroegti jdig beëindigd.

W. Schmitz
Kerkweide 19, Vorden

Vorig jaar november werd gesproken
over een pr i j s van lo taa l f K) -1 .90<>. .
De video liet zien dal deze graaflaad-
combinat ie van een heel ander kali-
ber is dan die1 waar eind 1991 over
werd gesproken. Deze nieuwe machi-
ne is m u l t i f u n k t i o n c l c r in zijn toe-
passingsmogelijkheden en kan voor
velerlei werkzaamheden ingezet wor-
den.
Mevrouw Horst ing (P.v.d.A.): ' I k kan
na het zien van de beelden mij best
voorstellen dat degenen die met deze
graaflaadcombinatie moeten gaan
werken, er verl iefd op worden. WD-
er IVIgrum kreeg desgevraagd ie ho-
ren dat er voor dit type graaflaad-
combina t ie gec'ii concurrentie is. 'Fr
is maar één verkoper op de markt ' ,
aldus wethouder Voort man.
'Ken te abnormaal groot bedrag', al-
dus een reaklie van mevr. Horsting
(P.v.d.A.) toen de goedkeuring werd

gevraagd voor vloerbedekking op de
kamer van de gemeenlesekretaris,
waarmee f 13.000,- is gemoeid.
'Inderdaad een fors bedrag. Ken
kwestie van afweging, een kwestie van
smaak en een kwestie van st i j l . We
hebben gekozen voor een s t u k j e ex-
c l u s i v i t e i t wat bij het kasteel hoort',
aldus reageerde wethouder Voort-
man'.

' K u n n e n we in deze ti jd nog wel pra-
ten over s t i j l ' , zo vroeg mevr. Hor-
st ing zich af. 'Bovendien, wie ben ik,
om te /eggen haal de vloerbedekking
er maar weer uit, wan l het ligt er toch
al', aldus mevr. I lorsiing!

Op de u i t l eg van de heer Van Hun-
nik: 'Het is geen vloerbedekking
maar karpet', reageerde mevr. Hor-
st ing: 'Het zal mij een zorg zijn wat
hel is, in ieder geval is het erg duur'.

Vraagtekens over verkeers-
veiligheid bij eenrichtings-
verkeer burgemeester
Vunderinkhof
Door het plaatsen van verkeersborden wil het college éénrich-
tingsverkeer instellen voor de Burgemeester Vunderinkhof. In de
commissie Algemeen Bestuur zette CDA fraktievoorzitter AH.
Boers dinsdagavond vraagtekens ten aanzien van de verkeersvei-
ligheid.
In de commissie Financiën merkte
CDA-er A.G. van Voskuilen op dat
straks de auto's die r i c h t i n g Hengelo
moeten de neus van de auto bijna op
de weg moeten zetten alvorens men
wat kan zien.
Burgemeester Kamerling vond het
huidige voorstel het meest reeële.
'Wanneer na een jaar toch mocht
blijken dal de verkeersveiligheid hier
niet mee gediend is dan z i j n we flexi-
bel genoeg om daar op in te spelen',
zo zei h i j .
Een voorstel van Van Voskuilen om
ter plekke een spiegel te plaatsen is
volgens de heer Bekman, vanwege de
aldaar te situeren parkeerplaats niet
haalbaar.
Ten aanzien van de vaststel l ing van
hei bestemmingsplan 'Vorden-Kom
Gemsterrein 19'.)l' schaarde de- com-
missie Algemeen Bestuur zich ach te r

de zienswijze van het college om het
bezwaarschrift van de heer B. Veen
ongegrond te verklaren. Met het oog
op de geluidshinder, zou het volgens
de heer Veen beter z i jn dat de bebou-
wing tenminste drie meter of bij
voorkeur 5 meter vanaf de trot toi i z i j -
de zou plaatsvinden.
In de commissie werd er o.m. op ge-
weven dat de geluidsbelasting via de
Dorpsstraat komt en dat verschuiven
van de bebouwing naar achteren wat
betreft de geluidshinder nauwelijks
merkbaar zal zijn. Los van het f e i t dat
planologisch gezien bebouwing tot
aan de rand van het trottoir toege-
staan is.
De heer Brandenbarg (WD) kreeg
desgevraagd te horen dat ervoor wat
betreft de te bouwen kantoren op het
voormalig Gems-terrein inmiddels
een gegadigde is.

ATTENTIE ATTENTIE
In verband niet s lui t ing van ons bedrijf op maandag l^() apri l
a.s., 2e Paasdag, gaarne inleveren van advertenties en berich-
ten z.s.m.

de Redaktie

Filippijnse zanggroep sluit
project Dorpsschool af

Afgelopen vrijdag hield de o.b.s. De Dorpsschool een tentoon-
stellingsmarkt n.a.v. een project waar de hele school twee weken
mee bezig is geweest. De Dorpsschool heeft enkele maanden gele-
den een kindje geadopteerd via het Foster Parents Plan.
De kinderen brengen iedere maand
het statiegeld van een fles mee naar
school en zorgen zo voorde donatie.
Dit k indje woont op de Filippijnen,
vandaar dat de leerlingen zich twee
weken tang verdiep! hebben in de le-
vensomstandigheden op de Fil ippij-
nen en het functioneren van het Fos-
ter Parents Plan.

Dat er veel gedaan was, bleek de ou-
ders wel op de druk bezochte ten-
toonstellingsmarkl. /o kon men er
door de kinderen gemaakte Filip-
pijnse hapjes kopen, zoals turon (ge-
bakken banaan in loempiavellen) en
tuhog (rijst/cocos hapje- met ge-
smolten suiker). Ook was er een deel
van een krottenwijk nagebouwd en
hadden een aantal kinderen Filip-
pijnse speelgoedjes gemaakt, sipa's
genaamd, waarmee je een variant op
'ons' balletje hoog houden kunt
doen.

Veel belangstell ing was er ook voor
de- galerie met 18 door kinderen ge-
maakte schilderijen over het leven op
< k - F i l ipp i jnen . De Wereldwinkel Vor-
den was present mei tal van goede en
e e r l i j k e ar t ikelen u i t on twikke l ings-
landen en dus ook uit de Filippijnen.
Verder kon men in de lokalen het
werk van de kinderen, een videofilm
en dia's bekijken.
Aan heleind van de tentoonstellings-
inarkt zong eerst een koor van kinde-
ren van de Dorpsschool een aan ta l
Fil ippijnse volksliedjes, waarna het
geheel werd afgesloten met een op-
treden van een echte Filippijnse
zanggroep, die een medley van tradi-
t ionele F i l ipp i jnse liedjes ten gehore
bracht

Gezien de enthousiaste reacties van
de bezoekers hadden zowel leerlin-
gen als leerkrachten veel eer van hun
werk!

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Ik ben voor 100 % in loondienst werkzaam.
Daarnaast speel ik regelmatig (voornamelijk in de
weekenden)* in een muziekband en ontvang daarvoor
een vergoeding per avond. Is deze vergoeding belast voor
de Inkomstenbelasting of kan ik dit aanmerken als hobby.

Aangezien hier sprake is van deelname aan het economisch verkeer
(dus buiten de eigen hu i shoud ingen de families of vriendenkring) is
het voordeel, vt rkregen als ama teu r musicus, belast als andere inkom-
sten uit arbeid.
De ontvangen vergoedingen voor optreden in de privé-sfeer van de
opdrachtgever (bijv. tijdens een huweli jksfeest) dienen bruto te wor-
den aangegeven als zijnde andere inkomsten uit arbeid.
Treedt u echter op ten behoeve v a n b i j v . een hoi cc a-ondernemingdan
val len de inkomsten onderde1 loonbelasting.
Hierop wordt dan ingehouden het artiestentarief z i j n d e S.X.!">!">% of
20,'V'f indien men ()5 jaar of ouder is. Deze inkomsten dienen ook als
loonm de aangifte Inkomstenbelasting opgegeven te worden.
De.ingehouden loonbelasting wordt als voorhef f ing met de aanslag
Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen verrekend.
Tevens kunnen alle hiermede in verband staande kosten zoals reis- en
verblijfkosten, afschrijving, onderhoud, verzekering, aanschaf van mu-
ziek etc. als kosten van v-envemng worden afgetrokken. Dit houdt ech-
ter wel in dat het arbeidskostenfoi fa i t (.">% regeling) ad. maximaal
f 1.f) 18,00 komt te vervallen. Maai daar komt bij dat dan ook de werke-
lijke in verband met de- gewone dienstbetrekking betaalde kosten af-
trekbaar z i j n . zo.ils contributie vakbond c- .d .

Deze rubriek wonil iicrzorgd door: I)t> Rt'gt, lilocmcudanl & Wiegerinck . \- /
(,r(H'i>: Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg21, 72 *> I IA Vonten.



WIJ GAAN VERHUIZEN
In verband hiermee zijn wij na de Paasdagen
dinsdag 21 april, woensdag 22 april gesloten.
Donderdag 23 april openen wij de deuren van
onze winkel aan de Zutphenseweg 8.
Wij houden de gehele dag Open Huis van 9.00
tot 20.00 uur. Wij willen dit graag met u vieren
met een hapje en een drankje.

OPENINGSAANBIEDING:
Bij besteding van f 50,- Hudson panty
kniekousje t.w.v. f 4,95 CADEAU
Bij besteding boven de f 100,- een
Zijdeglanspanty t.w.v. f 11,95 CADEAU

DEMI-BIJOU
Zutphenseweg 8
VORDEN-Tel. 3785

GELDIG OP DONDERDAG 23, VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 APRIL

STIJLVOL EN VROUWELIJK IS ONZE
VOORJAARSKOLLEKTIE.
SAMENGESTELD UIT DE BESTE MERKEN!!

JAPONNEN V A 159,-
PAKJES V A 229,-
BLAZERS V A 139,-
MANTELS V A 169,-
ROKKEN V A 59,-
BLOUSES V.A. 29,— STRMPJESENUNI'S

BERMUDA'S VAN 79,-TOT 198,-

Modecentrum

Ook voor
grote maten

Dorpsstraat 22-RUURLO-Tel. (05735) 1438

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA PAASREKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

(Jac Hermans)

Mag-ere Runderrollade

500 gram O • */*/

Huzarensalade compleet
4 personen

Lenderollade iets fijns
500 gram

Haasbiefstuk botermals

100 gram

FLEUR DECOR VOOR
FLEURIGE PAASDAGEN
Bij aankoop tot f 75,- aan
terracotta en onze ruime
sortering mandwerk,
krijgt U deze week een
PRACHTIG POTROOSJE
CADEAU!

Wij danken U voor de
getoonde belangstelling
tijdens onze Open Dagen.

KERKSTRAAT 5, HENGELO (GLD.)
TELEFOON 05753-4165

OOK VOOR BRUIDS- EN GRAFWERK

's maandags gesloten.

PLANTEN VOOR UW TUIN
CONIFEREN SOLITAIR - DWERG - HAAG

RHODODENDRON / AZALEA „* is SOORTEN
HEESTERS BLADHOUDEND - DWERG - RIJKBLOEIEND

VASTE PLANTEN EN HEIDE c, 200 SOORTEN

ROZEN TROS - GROOTBLOEMIG - STAM - TREUR - GEURENDE

HAAG HEESTERS BEUK - PALMBOOMPJE HULST

BOLVORMEN SERING - AMANDELBOOMPJE - SNEEUWBAL

FRUITBOMEN APPEL-PEER-PRUIM-KERS

KLEIN FRUIT KRUISBES- AALBES -FRAMBOOS-enz.

KLIMPLANTEN m n 2 5 SOORTEN

BOMEN BOLACCACIA-WITTE BERK EIK - BEUK - JUDASBOOM - enz.

enz.

Groenspecialist G.J. Bosman
U wordt geadviseerd door vakbekwame HOVENIERS.

OOK VOOR: POTGROND - TUINTURF - TURFSTROOISEL - GEDR. MEST -
COMPOST - BOOMSCHORS (los en in zakken) - STRAATZAND - ZWARTE
GROND - VELDKEIEN tot 0 60 cm - VUVERAARDE - VIJVERTURVEN - enz.

Verkoop alleen op zaterdag of na telefonische afspraak

KERVELSEWEG 23 - HENGELO (Gld.) - TEL (05753) 2619 - FAX 2693

Steenslagschade?
Bespaar f 300,- eigen risico

Steenslagschade kan meestal worden
hersteld. Eerst NOVUS bellen. Wellicht
houdt U zo f 300,- eigen risico op zak. m

NOVUS repareert gratis uw voorruit bij u
voor de deur, indien u WA + of All-Risk
verzekerd bent.

Niet voor niets staan ALLE
verzekeringsmaatschappijen achter de
NOVUS-methode.

Bel nu de NOVUS-servicecentrale in uw
rayon of vraag uw verzekeringsadviseur.

novus
's 05750-42287

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

/s uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers u/t Vorden

DEZE WEEK

Voor Pasen hebben wij voor U weer allerlei
lekkernijen, zoals een

Paasslagroomtaart
van 20,-voor 17,95

en

Paasboterstollen
goed gevuld met noten, rozijnen en spijs

BIJ UW

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

14.95
11.49
4.29

VOLOP KEUS
IN BARBECUEVLEES,
GRAAG VROEGTIJDIG
BESTELLEN!!!

Bij inlevering van 50 gulden
kassabonnen van de slagerij:

Varkenshaas
500 gram voor maar... 9.00

Op vrijdag 17 april, zaterdag 18 april en
maandag 2e Paasdag, geopend van
11.00-17.00 uur, met verrassende
aktuele woontrends.

LUBBERS
WOONWINKEL

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 1286

l.v.m. Goede Vrijdag is de markt
verplaatst naar de parkeerplaats van

Hotel Bakker.

2 bos Bloemen naar keuze 8,95

2 Begonia's 9,95
Grote Anthurium 7,95
3 Kaaps Violen 5,—

Wij staan op het schoolplein.

DE VALEWEIDE-bloemen



VROEGER SHOWDE DE SLAGER ZIJN PAASKOE EN LIEP ERMEE DOOR HET DORP. DIE
TRADITIE WILLEN WIJ GRAAG, IETS GEWIJZIGD, VOORTZETTEN. DOOR MIDDEL VAN

FOTO'S SHOWEN WIJ ONZE PAASKOE. WlJ LATEN U ZIEN DAT ONS RUNDVLEES EEN
KLASSE APART IS. NlET ALLEEN DEZE PAASWEEK, MAAR HET HELE JAAR DOOR.

CONTINU KWALITEITVAN VORDENSE BODEM UIT EIGEN SLACHTPLAATS.
DUS NET ALS VROEGER, MAAR EEN TIKJE ANDERS . . .

- NIEUW - NIEUW - NIEUW -

OSSEBRAAD
Lekker gekruid mager

runderstoofvlees, ca. 1 uur braden.

500 GRAM

ALS VLEESWAAR 100 GRAM 2,45

9,80
Wij wensen u fijne paasdagen toe!
Jan, Nel, kinderen en medewerkers

1 KILO MAGER

RUNDERGEHAKT
NU VOOR 8,95

Bij aankoop van 1 ons
SCHOUDERHAM

1/2 ONS
GRATIS!

Waag een gokje en raad
het juiste gewicht en win
zon LEKKERE

ROLLADE!

Wat zullen we smullen van een gourmet- of fondue
schotel, fijn gekruide rollade, een lekkere entre cöte

of een stukje rosbiefoffricando, heerlijke paté of fijne
vleeswaren.

Door uw slager zelf gemaakt, en dat smaakt!

slagerij
jan rodenburg

Dor|dlstraat 32 - Vorden - Tefrl 470

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER!

250 GRAM 6,75

MARKTAANBIEDING:

BAMI of NAS11 kiio 6,25
SPECIALITEITEN:

Lenteburgers of
Runderrolletjes

5 halen 4 BETALEN

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Barendsen 190 jaar en dat
moet gevierd wordenl
Tien feestelijke voordeel-aanbiedingen

Het feest van '190 jaar Barendsen' wordt
o.a. gevierd met een leuke wedstrijd: 'Wie
zijn deze zes Oranjevorsten?' U vindt hun
foto in de etalage van onze beide zaken
en de vraag is wie deze Oranjevorsten
zijn. Ze regeerden over ons land in de
190 jaar dat onze zaak bestaat. Vul de
juiste letters in op de wedstrijdkaart die u
ontvangt bij aankoop van de voordeel-
aanbiedingen die hieronder zijn vermeld.
U dingt dan mee naar de zes fraaie prij-
zen (de eerste prijs is een complete
9-delige tuinmeubelset ter waarde van
f 650,-)- Alle voorwaarden zijn vermeld
op de wedstrijdkaart. De uitslag wordt be-
kend gemaakt tijdens het vuurwerk dat
ons bedrijf de Vordense bevolking ter ge-
legenheid van dit jubileum zal aanbieden
op Koninginnedag.

De eerste vijf artikelen zijn verkrijgbaar in het Geschenkenhuis (Kerkstraat 1), de overige artikelen zijn verkrijgbaar in de zaak aan de Zutphenseweg nr. 15.

KOP EN SCHOTEL (A)
van wit porselein met fraai bloemdecor.
Keus uit drie dessins. De normale prijs is
f 3.50, maar in deze feestmaand betaalt u
slechts

f2.95
HOUTEN EEND (B)
Tweezijdig handbeschilderd op 10 mm dik
hout. Hoogte 18 cm.
Staan met z'n tweeën erg leuk in de
vensterbank. Normale prijs f 6.75 maar nu
per stuk slechts

f5.95
GEURIG PUNTDOOSJE (C)
gedecoreerd met streep of stip en gevuld
met engelse (bloemen)melange. Brengen
geur in huis. 25 cm. Normaal f 3.50.

f2.95
POTPOURRI GEURBRANDER (D)
Terra cotta - formaat 15 cm hoog. Gevuld

met droogbloemen. Voor vulling keus uit
diverse geuren. Nu slechts

f9.75
LASAGNESCHAAL (E)
Ovenvaste 'Pyrex'-schaal voor zes
personen o.a. voor het bereiden van
lasagne. Formaat 35 bij 23 cm. Prijs f 15.95,
maar u betaalt in april de jubileumprijs van

f 12.95
STERKE TUINHANDSCHOENEN (F)
U hoeft nu geen vuile handen meer te
krijgen dank zij deze solide
tuinhandschoenen voor de vriendelijke
feestprijs van

f2.50
REGENMETER (G)
op steel en met geheugenschijf. Extra
voordelig van f 13 75 nu voor maar

f9.95

TUINGEREEDSCHAPSET (H)
bestaande uit onkruidsteker, krabber en
verplantschepje van solide Hendik-Jan
kwaliteit. Normale prijs f 21.95 en nu

f 17.95
BISON LIJMSET (l)
in cadeauverpakking (flacon houtlijm en
tube Bisonkit). Van f 5.60 nu voor

f4.75
GROTE BUITENBLOEMPOT (J)
middellijn 41 cm van kunststof in terra cotta
motief. Vorstbestendige kwaliteit. Normale
prijs f 28.95. Jubileumprijs

f 23.50

Barendsen
Zutphenseweg 15 Vorden (telefoon 1261)
Kerkstraat 1 Vorden (telefoon 1742)

Maak de Paasdagen
extra gezellig met onze

Broodspecialiteiten.
o.a. Paasbroden, gevuld met 100%

amandelspijs, rumbollen, Victoriabollen

Keuze uit diverse soorten gebak.

Probeer eens zo 'n smakelijk Pizza- of Hawaï
Stokbrood.

Verras U en Uw huisgenoten met een feest op tafel.
Alles vers van de Warme Bakker, dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN
BEKENDMAKING

GRONDWATERWET

VERGUNNINGAANVRAAG VAN GEMS
METAALWERKEN BV. VOOR HET ONTTREKKEN
VAN MAXIMAAL 54.000 m» GRONDWATER PER
KWARTAAL AAN DE ZUTPHENSEWEG TE
VORDEN TEN BEHOEVE VAN EEN
GRONDWATERSANERING
Bij de gemeente Vorden afdeling RO (Koetshuis) lig-
gen vanaf 24 april 1992 tot en met 25 mei 1992 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op de woens-
dagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur de volgende
stukken ter inzage:
— de aanvraag om vergunning voor het onttrekken

van maximaal 54.000 m3 grond- water per kwar-
taal;

— het daarop betrekking hebbende rapport van de
provinciale dienst Milieu en Water van maart 1992
waarin de gevolgen van de voorgenomen winning
zijn aangegeven;

— een ontwerp-beschikking waaruit blijkt dat gedepu-
teerde staten voornemens zijn positief te beschik-
ken op de aanvraag.

ledere belanghebbende kan bezwaar maken tegen
het verlenen van de gevraagde vergunning. Dit kan op
twee manieren:

— SCHRIFTELIJK: uw bezwaarschrift moet dan uiter-
lijk 25 mei 1992 bij de gemeente zijn ingediend;

- MONDELING: dit kan tijdens de openbare zitting
die gehouden wordt over de aanvraag; als u hier-
van gebruik wenst te maken wilt u dat dan tevoren
melden.

De openbare zitting wordt in het gemeentehuis op
dinsdag 2 juni 1992 om 14.00 uur gehouden. Tijdens
deze zitting kunt u de bezwaren toelichten.

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u in
kontakt treden met de provincie, mevrouw A. Hager,
telefoon: 085-598819.

Auto totaal de kluts kwijt.
Van een onzer verslaggevers

VORDEN - Deze
warrig uitziende auto is al
dagen het gesprek van de
dag. De oplossing van dit
rondrijdende schuifspel,
schijnt alles te maken te
hebben met een op han-
den zijnde feestelijke
opening.

Ondanks tientallen aan-
wijzingen is het raadsel

rondom" de mysterieuze
auto nog steeds niet opge-
lost. "Ik weet nu in ieder
geval, dat het iets te ma-
ken heeft met een ben-
zine-station ", aldus de in
korte tijd populair gewor-
den chauffeur. Driftig
schuivend sprak hij ver-
der de hoop uit, het raad-
sel uiterlijk eind volgende
week te hebben opgelost.
Wordt vervolgd.



Heren 2 Dash kampioen

Op de foto: Staand van / / / / / > . s itaar nrhls: trainer Ronald ter Mehel, W/etse ten Kale,
R/nu* Brandwacht, lier l Nijhroek en (ierard Widlink.
'//tiend: (•ernl Limf>ers, Herman Ylogman, i'.dwni Bruinsmaen l''ohk<j Voerman.

Met nog 2 wedstrijden voor de boeg is Heren 2 in Twello al kam-
pioen geworden.
/ij promoveren nu naarde Ie klasse-.
/ij hadden nog l set nodig. Dat was
/.o gebeuld. Met toestemming van de
scheidsrechter weiden de bloemen
uitgereikt en weid hel team op de
foto gezet. De volgende- sets werden
ook gewonnen. De laatste set met
15-0. Ken kampioen waardig. Trai-
ner Ronald ter Mebel l ie t alle spelers
ecu set spelen. Ken behoorlijk a a n t a l

supporters kwam kijken naarde wed-
s t r i j d . Ook sponsor Hannie van de
l lei berg, hetgeen /eer op prijs werd
gesteld.
Voor de vereniging is het ook een
goede /aak. De herenteams zijn nu
vertegenwoordigd in de derde tot en
met de promotieklasse. Coed voorde
doorstroming. Trainer en Heren 2,
van harte proficiat .

Rijvereniging
'De Graafschap9 organiseerde
Concours Hippique voor de
Kring Achterhoek Noord
Zaterdag waren er zo'n 150 ponies en zondag ruim 400 paarden
naar het schitterende terrein bij kasteel Vorden gekomen om daar
de dressuurproef te rijden en te springen.
Wethouder mevrouw Aartsen was
van mening dat het i n i t i a t i e f van 'De
Graafschap ' om een dergelijk con-
cours op te - / .etten niet alleen waarde-
ring verdient maai vond bovenal een
'morele-' ondersteuning van hel ge-
meentebestuur op /ijn plaats. 'Kr is
door veel vrijwilligers veel werk ver-
/et. Bovendien hee f t de K.R. en P.C.
De- Craafschap /.ich in de loop der
jaren een eigen plaats veroverd bin-
nen de- Vordense gemeenschap', al-
dus schreef wethouder mevrouw
Aartsen in haar voonvoord in het
programmablad.
Onder ideale- weersomstandigheden
hebben publiek en deelnemers de af-
gelopen dagen kunnen genieten van
de ruitersporl.

Dressuur ponies
Ring 1. B-dressuur
l . ( ienvin Reindsen — Broomy, l Icn-
gelo: 130 pu t . ; Kdwin Bretveld -
Katja, Ruurlo: 127 pnt.; 3. Rian Dal-
linga — Plover, Berkelr.: 123 pnt .
Ring 2. B-dressuur
l . Sylvia van Kmst — Floky, l lengelo:
Kil pnt. ; 2. Mart ien Brunshorst — B.
Bright , Kuchte: 128 pnt. ; 3. Rob Kan-
lei s Sheba, l lengelo: 127 pnt.
Ring 3. B-dressuur
1 . Renske Oosterbroek— Nellv. De
Kuchte: 139 pnt.; 2. Simone Brouwer
- M i x i , Craafschap: 135 pnt. ; 3. Ger-
win Reindsen — Broomy, Hengelo:
l 33 pu l .
Ring4. B-dressuur
1. Kinda (.oorman - Celia, Bar-
chruit . : 131 pnt . ; 2. Sylvia van Kmst

— Kloky, Hengelo: l 26 pnt . : 3. Keon-
tine Derksen — l eunessee, Steffenr.:
121 pn t .
Ring 5. LJ-dressuur
1. Dorien Reverd ink— Igor, Hame-
landser.: 132 pu l . ; 2. Barbara de
l laan - Calypso, Pasruiters: 130 pnt.;
3. Sauna van Voorst — Dust in , Stef-
fenr.: l 23 pnt .
Ring 6. L2-dressuur
1. Cindy van Duyne -- Sampino,
Hobby Horse: 127 pnt . ; 2. Sonja
Waarlo - D j i u n , Barchruiter: 12(i
pnt.; 3. Maddv ter Aardt — Prime,
Berkelr.: l 25 pul .
Ring 7. LI L2 dressuur
1. Kdi th Slagman — Borina, Pasrui-
ters: l 30 pnt . ; 2. Cert.H. KI. Br inke -
Astr id , Barchrui ter : 12(i pnt . ; 3. Cin-
dy van Duyne -- Sampino, Hobbv
l lorse: 125 p u t .
Ring 8. M dressuur
1. Bart Vee/e— Thriller, N.P.C.: 129
pnt . ; 2. Aikc- K i j f logt — Buc k, Berkel-
rui t . : 1 2 1 pn t . ; 3. Karin Sloeljes
jashmin , Gorssel /p.: l 23 pnt.
Ring 9. M dressuur
Ring 10. Z dressuur
1. Klooi van Dop — Lady, Ruigenro-
der: 178 p n t . ; 2. NÏCOlevan Ameron-
geu - Kak o, N.P.C.: 175 put.

Ring 11. Z dressuur
L Carolien Reverdink— Debbi, I I a -
melandser.: 193 pnt . ; 2. Sascha Jan-
sen - Melauy, Berkelruit.: l 78 p u t .

Springen. Klasse B cat. C
1. Rob Kante l s — Sheba, I lengelo: O
p n t . 52 sti j l ; 2. Caby Catacri — Dip-
py, Ruurlo: O pnt . 40 stijl.
Springen klasse B cat. Ü)
1. Annemarie Derksen - - Astrid,
Viersprong: O pnt.; 2. Marloes Albers
-Taneska, Ruurlo: 3 pnt .
Springen klasse B cat. E
1. Keoutine Derksen - Tennessee,
Sleffenr.: O pn t . 53 s t i j l : 2. 'KsterScho-
neveld — Monarch, Steffenr . : O pnt .
50 stijl; 3. Martine Bosch —Jitske,
Kuch te : O | ) i i t . 14 s t i j l .
Springen klasse L cat. C
L Alied Tiehen — Susan, Steffenr.: O
pnt.
Klasse L cat. D
I . Jon Crevels — Senna, Barchr.: O
pnt. ; 2. Robert Kapper— Mon Che-
ly, Steffenr.: 7 pnt.
Klasse L cat. E
1. Heidi Vruggink— Danuy, Craaf-
schap: 4 pnt.
Springen klasse M cat. D
l . l Icleen Krom — Arix, Pasruiters: O
pnt. 9 ft.; 2. Jud i th N ij kamp - Carlos,
Kuchte: O pnt .
Springen klasse M cat. E
l . (larolien Reverdink — Debby, Ha-
melandse: O pnt . 41,8; 2. Riska Oos-
tenenk - Kat inka , Semper Fid.: O pnt.
42,1.
Springen klasse Z cat. C en D
1. Mart ie Woestenenk -- Webster,
Steffenr.: O pnt .
Progressief springen klasse L
1. Heidi Vruggink - - Danny, de
Craafschap: 18 pnt. ; 2. Alied Tieben
— Susan, St. S t e f f en : K),25 pnt.

Uitslag paarden zondag
Ring 1. Dressuur B
l . Nicole Rikkers — Tramelant , /ieu-
went I K : l 29 put . ; 2. Bei uk e Ksselink
- Chester, Hamelander.: 127 put. ; 3.
Jannekde Weert — Al loue t te , l lame-
landser.: l 22 pn t .
Ring 2. B dressuur
1. Dhr. 1). Menkvcld — Klmioue. /el-
hem: l 23 pnt.; 2. He i iuv Sc h e u n i u k -
Cephas, /elhem: 122 pnt . ; 3. (iem-
ma Peters -- Rexam, /elhem: 120
pnt.
Ring 3. B dressuur
1 . Cindy de Vries — Aron, Halle: 127
p n t . ; 2. Corina Lourens — Oletscher,
Hamelandser.: 125 pu t . ; 3. Nicole
Rikkc-rs — Trameland, / i euwent : 124
] ) i i t .
Ring 4. B dressuur
1. Corina Lourens — Cletscher, Ha-
melandser.: 131 pn t . ; 2. Annemiek
Kievestro — B u r i n a . Bergruiters: 129
pnt . ; 3. Janneke de Weert — Allouet-
te- . l lamelandser.: 124 pnt.

Ring 5. L dressuur
1. Miranda Hoentjen — D Orange,
Ruurlo: 136 pnt.; 2. Monique (ir .
Roessink - Sasja, Graafschap: 135
pnt . ; 3. Sandra Keerink — Fequency,
Bergruiters: 132 pnt.
Ring 6. L dressuur
l . W'ilma Schuurman — Falko, Cors-
sel/p: 131 pnt. ; 2. Joden Heuvelink-
Klfi iele, Graafschap 128 pnt.; 3. Riek
van Laarhoven - Kvident, Win-
tersw.r.: 127 pnt.
Ring 7 L dressuur
1. Caroliene de Gri js - - Feeliug,
Semper F: 130 pnt.; 2. Kenu Numan
- Charrif, IJssel/oom: 128 pnt . ; 3.
M a r t i n e R u t t i n g — Krasmus, Graaf-
schap: 127 pnt .
Ring 8. L2 dressuur
1. S. Reimert — Knjoy, Heeten: 130
] ) i i t . ; 2. Kiona Kempink -- Betra,
Varsseveld: 126 pnt . ; 3. Ineke L'bels
- Bettie, Kuchte: 125 pnt.

Ring 9. L2 dressuur
K Ria van de Wal — Kngclien, IJs-
selr.: 123 pnt.: 2. Birgirt /warts -
l'do, IJssel/.oom: 122 pnt . ; 3. Yvonne
Coppoolse— Amalgaan, Bergr. Hol-
ten: 121 pnt.
Ring 10. L2 dressuur
I. Kdi th Obelink — Ranco, Aalten
c-.o.: 129 pnt.; 2. Karin van Beek -
Fantast , Seemper F.: 124 pnt.; 3. Car-
rie Kleine — Dadante, Gorssel /: 123
pnt.
Ring 11. M l dressuur
1. L. van Laarhoven — Tjarko, Win-
tersw. R.: 132 pnt.; 2. Brenda Groe-
nendal - Valentina, Craafschap: 131
pnt.; 3. Willem Westhuis — Sagamo-
re, Middachten: 130 pnt.
Ring 12. M2 dressuur
1. Brigitte v.d. Berg - - Bugat t i ,
WWNA: 124 pnt . ; 2. Willem Westhuis
- Sagamore, Middachten: 123 pnt . ; 3.
Inger Schuurman — Docus, Varsse-
veid: 123 pnt.
Ring 13. M2 dressuur
1. Margriet Kautenbach - Wall-
street , WWNA: 127 pnt.; 2. Inger
Schuurman - Docus, Varsseveld: 123
pnt.; 3. Brigitte v.d. Berg — Bugatti,
WWNA: 119 pnt.
Ring 14. Zl en Z2 dressuur
1. Cilbert Somsen — Cupido, Halle:
195 pnt . ; 2. Manon Veldkamp -
Arioso C., Semper F: 189 pnt.; 3. M.
van Stek -- Milan, Vestingr.: 188
punt.
Ring 15. Zl en Z2 dressuur
1. Ma^fei Veldkamp — Arioso (i,
Sempe^^ 191 put. ; 2. Joke Kuesiuk -
Dempsie, Varsseveld: 190 pnt.; 3. Gil-
bert Somsen — Cupido, Halle e.o.:
180 pnt
B sprinjren groep l
1. Allc^BBlanksma — Cuy, Ruurlo:
0, 13'A' pnt.; 2. Regeina Woestenenk
- Gentle Giant, Steffenr.: O, 13 pnt.; 3.
Jorien Heuvelink Klfr ide ,
C,raafsch.:() ,421 /_>pnt.
B springen groep 2
1. (ieerdina Meijer -- (ioldeneye,
Neuder: O, 43'A' pnt.; 2. Gemma Pe-
ters - Rexam, /elhem: O, 42 pnt.; 3.
Wout Boksebeld— Kbony, Bathmen:
0 ,41 pnt .
Progressief springen B
1. M. R u t t i n g -- Erasmus, (iraaf-
sdiap: K) pnt . 32,4 sec.; 2. G. Meijer -
(iolden Kye, Neude R.: 16 pnt . 35.2
sec.
Progressief springen klasse L
K H . Veldhuis — Marsenna, Hame-
landser.: 20 pnt. 39.2 sec.; 2. A. ten
K l s h o f - - Boogie M., Markelo: 18
pnt. 48 sec.
L springen groep l
l . Saskia Vreeman — Ricardo, Gors-
sel /p.: O, 41.5 sec.; 2. Alwin Nuy -
Boxbergers, Hunner.: O, 44.9 sec.; 3.
Jan Jansen — Km, Twello: O, 52.4 sec.
L springen groep 2
1. Angela ten Elshof-- Joyreader,
Markelo: O, 41.1 sec.; 2. Gert J. van
Kuck — Big Ben, Arnhemsen: 0,43.8
sec.; 3. Hans Arfman — Elan, Bergr.:
0,47.1 sec .
M springen
l.Jos van Kggelen— Tanga, /elhem:
0 pnt. 33.5 sec.; 2. Marco Sas - Kspe-
1 i t . Plantage: O pnt . 36.7 sec.; 3. Man-
na Harmsen - Allegro, Twello: O
pnt. 37. l sec.
Z springen
l. Roelof Bril — Strawinsky, Bogels-
kamp: O, 39.8 sec.; 2. Jos van Kggelen
- Damascus, /elhem: O, 41.4 sec.; 3.
Ben Wijlhui/en — Desperado, Bem-
mele.o.: O, 43.6 sec.
M springen progressief
1. Marco Sas: 17 pnt. , 29.6; 2. Kcldie
Brinkman — Kast M: l 7 pnt.
Middag dressuur ring 16 klasse B
1. Mireille van Heuven — Keander,
Semper: 133 pnt.; 2. Koenjeronimus
- Gentle, Kuchte: 131 pnt.; 3. I na
Bruggen man — Gunpower, Semper
F.: 127 pnt.
Ring 17. B dressuur
K Koenjeronimus — Gentle, Kuch-
te: 130 pnt.; 2. Ina Bruggeman -
Gunpower, Semper F.: 125 pnt.; 3.
Yvette van Heuven — Friso, Semper:
124 pnt.
Ring 18. L dressuur
1. Thea van Asseldonk — Klmacara,
Sten-.: 125 pu t . ; 2. Ani ta Hiddink -
Kei i ai a, Varsseveld: 124 pnt.; 3. Ant.

Diesfeldt — ShinngA, Hengelo: 124
put .
Ring 19. L dressuur
1. Dinie Mekking — Kun, De Pas-
ruit.: 125 put . ; 2. Albertien Begicne-
man - Dennis, Gorssel-/: 124 pnt . ; 3.
Bianca Vreeman — (iladstone, Vars-
seveld: 123 pnt.
Ring 20. M dressuur
1. Rianne Nijdeken — Daisy, IJssel-
/oom: 123 jint.; 2. Ina Sloetjes -
Damphir, Gorssel-/: 122 pnt.; 3. Jea-
ninev.d. B e r g - - L ' n i x , DeCraafsch.:
121 pnt.

Voetbal
Uitslagen
Wilh . SSS 1)2— Voiden Dl 1-4; Erica
1)3 — Vorden 1)2 2-4; Vorden KI -
Zutphania El 4-1; Warnsv. B. E5 —
Vorden E2 1-3; Vorden F l — Brum-
men F2 2-1; Vorden F2 — Zutphania
Fl 1-14.
Overwetering Al —Vorden Al 1-4;
Vorden A2 — D/C '68 A2 3-2; /dos
tl — Voideu Cl 3-0; Vorden C2 -
Varsseveld C2 3-1.
Vorden l — Klarenbeek l 0-5; F.er-
beekse Boys 4 — Vorden 3 3-0; Vor-
den 5 — Era 3 3-3; A/C 6 — Vorden
7 5-0; Voiden 8 —Halle 4 1-5.

Programma
Brummen 1)3 — Vorden 1)2; Ga/elle
Nwld. K2 — Vorden K l ; Vorden E2 -
Wilh. SSS E2 (terrein Socü).
Warnsv. Boys E4 —Vorden K2.
Victoria Boys Al —Vorden Al (be-
ker); Vorden A2 — Grol A2; Neede
BI—Vorden BK
Vorden l — Rol mr et Vel. 1; Erix 2 —
Vorden 2; Vorden 4 — Erica 6.

Dammen
Golden Prague Cup
Drie spelers van DCV namen deel
aan het 12e internationale- toernooi
in Praag. Henk Ruesinkwist zich van
de bijna 50 deelnemers op de 10e
plaats te nestelen met 9 punten uit 7
wedstrijden. Hij was hiermee achter
Joop Rigterink de tweede Nederlan-
der in dit sterk be/ette toernooi. Win-
naar werd de Rus Albert Aksanov met
12 punten.
Chris (.revers eindigde met 6 punten
op de 29e plaats en Hany Graas-
kamp werd, eveneens ^A 6 punten
37e.

Schooldammen
Het damteam van school 't Hoge
heeft de Nederlandse fuaale bereikt
van het schooldamka^Boenschap.
In Purnierend eindigden /e als
tweede met 7 punten. Winnaar werd
de Eben Hae/erschool l uit Wad-
dinxveen met 9 punten. Beide scho-
len gaan naar de finale die op 2 mei
wordt gespeeld in Soest.
Ruben Bleumink, Ronald Scheller
en Daan te Riele speelden alle wed-
strijden mee en behaalden ieder 7
punten. Maarten Boss skoorde 2 uit
3 en Ruud Booltink 3 uit 2.
Eindstand: 1. Eben Haezerschool,
Waddinxveen l 5-9 27; 2. 't Hoge,
Voiden 5-7 27; 3. Mauritsschool De
Lier 5-5 22.

Viertallenwedstrijden
Het aspirantenviertal van DCV sloot
de viertallenkompetitie met een 8-0
/ege op DZW Warnsveld. Hierdoor
bereikten /e een tweede plaats, recht-
gevend op deelname aan het Gelders
kampioenschap.
Kindstand: 1. DIOS Eibergen 4-8; 2.
DCV Voiden 4-5 (22); 3. WÜV Win-
terswij k 4-5 (18).
Het pupillenviertal bestaande uit Jo-
hannes Westerink, Daan te Riele,
Nico Klein Kranenbarg en Anue-
miek Huijsmans werd in Winterswijk
Oost-Gelders kampioen met/7 pun-
ten uit 4 wedstrijden. 2. DVD Doetin-
chem 4-5 (17); 3. DSO Sinderen 4-5
( 1 5 ) .

Distriktsfinale
De distriktsfinale in Terborg is van
start gegaan. Gerco Brummelman
verloor in de eerste klasse van Wester-
veld uit Dinxperlo. Jan Hoenink
boekte in de eerste ronde van de
tweede klasse een overwinning op de
Ulftenaai G. Smits.

S.V. Sociï
Uitslagen l e competitie
weekend tennis
Zaterdag:
Jeugd gemengd: De Wildbaan l -
Sociï l 0-5. Senioren gemengd: Sociï
1 - Laerveld l 3-2; /elliem 2 —Soci ï
2 5-0. Senioren heren: De Vale Ouwe
l — Sociï l 3-3; Sociï 2 — Kpse 2 l -5.
Veteranen heren: Neede l — Sociï l
5-1.

/ondag:
Senioren gemengd: Sodï l — Park
Braband l 2-3. Regio heren: Vekl-
hoek l -Sociï l 8-0. '

Voetbal
Vorden l — Klarenbeek l 0-5
Het was de/e middag duidelijk te
/ien dat er voor Voiden niets meer
op het spel stond en dat Klarenbeek
nog volop in de- race is voor een pe-
riode-titel.
Met snelle combinat ies via de vleu-
gels /.ette Klarenbeek Voiden onder
druk. In de 8e minuu t was het raak
door een doelpunt van Bart Jan
Slief. Na een half uur spelen ver-
grootte de/elfde speler de voor-
sprong met een kophal tot 0-2.
Vlak na rust onderschepte Bart Jan
Slief een te /ach t e terugspeelbal van
Wilco Nengerman 0-3. In de slotfase
bepaalden Henny Berends en Hans
van Schaik de eindstand op 0-5.

Sociï
Programma
18-4: DW BI Sodï B I .

Uitslagen
8-4: Wilhelmina SSS Fl — Sodï Fl
l -2; Sp. Brummen F,l — Sodï KI l -1;
A/C Fl —Sociï F l 4-5; Voorst K I
Sociï K I 2-3; Sodï BI - OBW BI
2-1.
12-4: Sociï - KI . Doditcien 4-2;
Veklhoek l -— Sociï 2 O-1; Brummen
7 — Sociï 40-1; Sociï 5 — /alphen 6
2-4.

Ratti
Jeugd
Uitslagen: Ratti BI
3-0.

Diepenheim

Dash- -Boemerang
In de laats te wedstrijd van liet sei-
/.oen hebben de mannen van Dash
nog drie punten aan hun totaal toe-
gevoegd door Boemerang in een
klein uurtje te verslaan.
Dash speelde niet echt een sterke
wedstrijd, maar dat was tegen het
reeds gedegradeerde Boemerang
ook niet nodig. De eerste set nam
Dash vanaf het begin een kleine
voorsprong die niet meer uit handen
werd gegeven. Dash speelde de set
regelmatig uit en won met 15-10.
In de tweede set maakte Dash het
/ich/elf 'erg las t ig door met 2-9 ach-
ter te komen. Desondanks werd
dank/ij een enorme tussensprint de
set toch nog gewonnen met l 7-15.
Ook in de derde set liet Dash geen
enerverend spel /.ien, maar toch wa-
ren de Vordenaren weer duideli jk de
betere van de tegenstander uit Olst.
In een set die gelijkop ging tot een
stand van 10-10 was Dash ui te inde-
lijk de sterkere met 15-10. Dank/ij
de/.e regelmatige 'i-O winst is Dash op
een achtste plaats geëindigd. Van
deze plaats werd voor de star t van de
competitie ook ongeveer uitgegaan.
l )e wedstrijd Dash — Boemerang was
tevens de aist heidswedstrijd van trai-
ner/coach Johan Ta/elaar die Dash
verruilt voor het Keldese V'ios dat u i t -
komt in de landeli jke divisie. De he-
ren van Dash wensen hem daar veel
succes.

Uitslagen
MB Dash l — Wilh. l 3-0; D2a Wilp
2 — Dash 4 2-1; 1)3A Socü — Dash 5
2-l ;D4ASocii — Dash 7 1-2.
H2AGorssel l —Dash 3 2-1; IA ABS
l — Dash l 3-0; IC ABS l — Dash l
1-2; MB Devolco l - Dash l 0-3; DP
Dash 2 — SVS 2 1-3; Dl Dash 3
Devolco 5 2-2; D3B Dash 6 Devol-
co K) 0-3; I I I ' Dash l — Boemerang
l 3-0; H2B Dash 2 — WSV 2 3-0;
H3A Dash 4 — Wilhelmina 3 1-2;
MA Dash-l —SVS l 3-1; MC Dash l
-Vios l 1-2.

Programma
M A Devolco 2 —Dash 1.

Voorrondes turnen
Op zaterdag l l april weiden in de
sporthal 'De Kankhorst ' te VVich-
mond de voorrondes gehouden van
het rayon de I lan/estreek in de e- l i jn .
De deelname was enorm groot. Kr
werd met veel plezier gewerkt en van
alle leeftijdsgroepen gaan er ver-
schillende turnsters door naar de re-
gio finale wedstrijd op 23 mei in Ter-
borg. Het gebeuren in Wichmond
werd georganiseerd door gym.ver.
W.I.K. te Wichmond.

Vordens Tennis Park
Het tennissei/oen is het weekend van
4 en 5 april volop van start gegaan
met het bekende openingstournooi.
Ondanks het zeer natte voorjaar was
de baancommissie er in geslaagd om
de banen wederom picobello in orde
te hebben.
Kr staan heel wat act ivi tei ten op het

programma van V. 1.1'. De maanden
april en mei staan vooral in het k,u lei
van de b u u r t c ompet i t ie . d is t r ic tcom-
pe t i i i e en de landelijke competitie.
De buu r t c ompet i t i e word l gespeeld
door leden van de Vordensc Tennis
vereniging onderling, tcnvijl de di-
s t r i c t - en landel i jke (ompet i t i e a l t i j d
een confrontatie betekent met een
ploeg uil een andere- plaats . Vordens
Tennis Park neemt dit jaar met 18
ploegen deel aan de competitie.

Uitslagen Ie
Tenniscompetitieweek
Dinsdag dames: Croenlo 2 — V or-
den l 3-3; Vorden 2 — De Kei 2 (Mi.
Woensdag gemengd junioren:
Ruurlo 2 — Vorden l (ca t . 1 ) 1-1;
Vorden I ( c at. 2) — L.T.C, /u tphen
l 5-0.
Donderdag dames (dubbel): Win-
terswij k 5— Volden l 0-4; Voiden 2-
l luissen 3 1-3.
Zaterdag: Vorden mix l — Kcrbeck
mix 3 4 - 1 ; Sprenkelaar Mix 2 35+ -
Voiden Mix I 35+ 0-5; De Kei mix I
35+ - Vorden 2 35+ 0-5; Vorden
heren l - Malburgen heren 2 0-6;
K.T.C. /u tphen j u n . mix l (A) -
Voiden jun. mix (A) 1-4; Vorden jun .
mix l (B) — Ruurlo j u n . mix l (B)
0-5.
Zondag: Mallumse Molen heren l —
Vorden heren l 1-2; Vorden heidi 2 -
Hasselo heren l 1-2; KV. Top heren
l —Voiden heren 3 (i-O; Voiden he-
ien l 35+ -Almen heren l 35+ 3-3;
D.L.T.C;. / L.V. mix 6 — Voiden mix
l 5-3; Voiden mix 2 -- Mallumse
Molen mix l 2-(i.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VoorjaarsritVAMC
VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde y.ondag een oriëntei ingsrit
(vooijaarsi i t ) welke a ls eerste- r i t
meetelt voro het ONON'OK kam-
pioenschap. Start en f inish waren bij
het c l u b h u i s van 'De Graafschaprij-
ders' aan de Ruurloseweg.
De heren [au K u i t e n en Wim Wesse-
link hadden een rit ui tge/et met een
lengte van 90 kilometer. Het a a n t a l
deelnemers bedroeg 50.
Alvorens de prij/ .en werden uitge-
reikt werden enkele rondjes bingo
gespeeld. De uitslagen waren als
volgt:
Auto's A-klasse: 1. H. Cortumme,
'Koldijk84 str.pt.; 2. R. Roovers, Kind-
hoven 202 str .pt . ; 3. S. Haarsma,
Leeuwarden 212 s t r .p t .
Idem B-klasse: 1. R. Plat, Sc hec;mda
151 str.pt.; 2. W. Fleerkale, Markelo
202 str .pt . ; 3. C. Siemes, / .utphen
207 str .pt .
Idem C-klasse: K I K H ui t ing. Stads-
kanaal 31 str .pt . ; 2. R. Al tena , Stads-
kanaal 101 str .pt . ; 3. H. ten Velde,
Barchem 104 s i r .p t .
Teams A-klasse: 1. 'De Graafschap-
rijders', Vorden 655 s t r .p t .
Teams B-klasse: 1. MAC /u tphen
836 str.pt.
Teams C-klasse: 1. MAC Stadskanaal
259str .pt .

RTV
Jan Weevers ISeParijs-Roubaix
Jan Weevers heeft hel afgelopen
weekend de- /ware- klassieker 'Parijs-
Roubaix' op de ATB gereden. De
wedstrijd die vooraf ging op de- pro f s
was een /wart- klus voor de- ATB-ers.
Jan Weevers wis t / ie h goed voorin te
houden in het sterke i n t e r n a t i o n a l e
veld. De coureur die- u i t k o m t voor
het 'Giant-team' kwam fantas t i sch als
13e over de- f in i sh .

John Schoenaker 3e Salland
IJsselstreek kombinatie
John Schoenaker, sinds kort woon-
a c h t i g in Beekbergen, r i jdend voor
R.T.V. Vierakker-Wic hmond als
B-amateur, heeft het afgelopen
weekend /ich op het erepodium ge-
reden. Schoenaker kwam met nog 10
km te- gaan in een kopgroep terecht
van 4 coureurs. De/e renners bleven
vooruit tot aan de- f in i sh . De- wed-
strijd in Welsum werd beslist met ecu
vlijmscherpe sp r in t . Schoenaker
kwam als 3e over de f in i sh .
Daarna reden de- A-amateurs, lu de/e
wedstr i jd kwam Wim Bosman in ecu
vri j grote kopgroep terecht. Ook
de/e wedstrijd werd beslist met een
spr in t . Bosman uit Warnsveld kwam
als 8e over de- f inish.
Peter Makkink reed weer de eerste
wedstri jd van dit se i/oen na een lan-
ge blessure. Hij sloot de/e wedstrijd
ook /eer verdiensteli jk al met een 14e
plek.
Wim Bosman reed /ondag in het
Duitse Krefeld. Daar /at hij eveneens
in een kopgroep. Hij kwam hier als
l Oe over de streep.
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Afscheid bestuursleden
Paardenfonds

Het Vordens Paardenfonds heeft tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van zes bestuursle-
den die het fonds uitzonderlijk lang hebben gediend.
l)c ' heer Ki j e rkamp die al 17 jaar het
sekretariaat en het penningmeester-
schap beheert spant wel de kroon,
maai ook de- heren Winkel , Beren-
pas, Morde, Kornegoor en Oortgie-
sen hebben gemiddeld 35 jaar deel
uitgemaakt van het bestuur, / i j heb-
ben de bestuurstaken overgedragen
aan de heren G.J. Harmsen, J. ter
Maten, A.G. Winkel en G.J. Wunde-
rink. De heer H. Warringa die het
voorzitterschap bekleedt bedankte '
de altredende' bestuursleden voor
hun in/et en overhandigde hen een
blij k van waardering.
Het Vordens Paarden Kon ds bestaat

al sinds 1 ( . )()7. In de beginjaren had-
den voornamelijk bestuursleden van
adellijke 'komaf z i t t i ng , soms aange-
vuld met een burgemeester. Voor de
financiën werd /.orggedragen door
'den boekhouder' van de Muts Spaar-
bank. In die t i j d was een paarden-
londs een bi jna onmisbare ver/e ke-
ring van een s tuk bedrijfskapitaal.
Het reglement uit 1933 voldoet niet
meer aan de eisen des tijds, vandaar
dat op de/e ledenvergadering de
nieuwe statuten werden gewij/igd.
De ver/.ekerde paarden /ijn tegen-
woordig vooral paarden voor de
sport en de fok. Verder /ijn bij het

Vordens Paardenfonds nogal wat
paarden ver/ekerd die bij hun eige-
naren van een welverdiende oude
dag genieten. Het aantal paaiden is
sterk teruggelopen maar het nieuwe
bes tuu r meent dat er een bestaans-
recht is voor een Vordens Onderling
paardenfonds. Doordat de aangeslo-
ten leden ̂ ^ club van betrouwbare
en solide^Kiardenliefhebbers vor-
men kan de premie op een zeer be-
scheiden niveau worden gehand-
haafd. Het bestuur wil dat graag /o
houden maar ander/ijds de moge-
lijkheden Mkijken om te komen tot
hogere venWerde bedrage-n.

Oranjevereniging
Vierakker-
Wichmond

De St. Oranjevereniging houdt op 23
april 's avonds bij 'De Olde Kriel '
een avond voor alle buurtschappen
voor de bespreking van de optocht
voor 1992. Belangstellenden /ijn op
deze avond van harte welkom.

RECEPT
V A N D W K

S L A G E R IJ V L O G M A N

Kip met ananas
Bereidingstijd:
50-60 minuten

Benodigdheden voor
4 personen:

Benodigd keukengerei:

1 panklare in 4 stukken
verdeelde kip van
1200gram-1!/2 kilogram
peper
zout
1 mespuntje foeliepoeder
6 eetlepels citroensap
3 eetlepels bloem of maizena
80 gram margarine of boter

1 eetlepel zeer fijn
gesnipperde ui
2!/2 deciliter kippebouillon
van Vz tablet
1 deciliter witte wijn
1 verse ananas of 1 blik
(420 gram) met 4 schijven
ananas
enkele toefjes peterselie

grote vleespan of koekepan, mes, vork, voorverwarmde schotel
en sauskom

Bereidingswijze:
1. Wrijf de stukken kip in met peper, zout en het foeliepoeder, besprenkel ze met 2 eetlepels van

het citroensap en strooi de bloem op de kip.
2. Laat de margarine goed warm worden en bak daarin, als het schuim van de boter bijna is

weggetrokken, de stukken kip vlug mooi van kleur.
3. Voeg de snippers ui toe en laat die glazig worden, maar niet kleuren.
4. Schenk de bouillon en de wijn langzaam langs de wand in de pan, zodat het vlees niet

afkoelt.
5. Leg, zodra de jus kookt, een deksel op de pan; temper de warmtebron en laat het kippevlees

in 20-25 minuten gaar stoven.
6. Snijd met een scherp mes het kapje van de verse ananas en verdeel die in VVi centimeter

dikke plakken. Laat ananas uit blik uitlekken en bewaar de siroop. Verwijder de schil van de
plakken verse ananas. Steek uit het midden van de plakken ananas het harde gedeelte en
snijd de verse of geconserveerde ananas in 5-6 stukken.

7. Controleer of de kip gaar is; met een vork kan dan gemakkelijk door een dik gedeelte van het
vlees tot op het been worden geprikt.

8. Proef de jus en voeg daaraan naar smaak de rest van het citroensap of eventueel de
ananassiroop toe.

9. Warm de stukken ananas even met de kip in de jus op.
10. Serveer de kip met ananas op een voorverwarmde schotel, gameer met wat peterselie en

schenk de jus in een met kokend water voorverwarmde sauskom.

Wijntip:
Geef er fruitige witte wijn bij, dezelfde die u gebruikt bij de bereiding, bijvoorbeeld een
Sauternes.

Tip van de kok:
Fruit met de uisnippers een geperst teentje knoflook mee als een pittiger smaak is ge-
wenst.
Geef bij de kip-ananas een zoetzure saus, bijvoorbeeld een babi-pangang saus, ge-
maakt van een pakje sauspoeder.

Wijntip voor het weekendrecept:
Gewurztraminer, ernest-preiss. Wij voeren het 2e huis van Dopff en Inon. De gewurztraminer is
een uitgelezen wijn met een imposant kruidig bouquet. De smaak is zéér specifiek.

Kindermodeshow
bij Visser Mode
A.s. donderdag K) april houdt Visser
Mode een speciale kindermodeshow.
Negen kinderen (van klein naar
groot) tonen op muziek de nieuwe
voorjaarsmode van o.a. Barbara Far-
ber, Pointer, O.K., etc.
Een spectaculair gebeuren waar je
beslist naar moet komen kijken (zie
advertentie elders in dit blad). Vanaf
16 april tot en met 25 april kan elke
klant op de kinderafdeling meedoen
aan een leuke prijsvraag met mooie
prijzen.

Dick Rothmari
lid van verdienste
Voor het eerst, in het bijna 30-jarig
bestaan, heeft de Vordense volley-
balclub 'Dash' een lid van verdienste.
Tijdens de gezellige feestavond in
zaal 'De Herberg' viel mevrouw Dick
Rothman de/e eer te beurt. 'Omdat
je op 60-jarige leeftijd nog steeds
competitievolleybal speelt en je daar-
mee een voorbeeldfunktie vervult ' ,
zo sprak voorzitter Teus van Hunnik

de totaal verraste Dick Rothman toe.
/ i j kreeg behalve een oorkonde een
geschenk onder couvert van voorzit-
ter Van Hunn ik aangeboden. Ma-
mens de NEVOBC) werd haar tevens
de Distriktsspeld overhandigd.
Dash kreeg er deze avond ook een
ere-lid b i j . Koos van Houte die ru im
13 jaar de funktie van penningmees-
ter heeft vervuld werd eveneens door
voorzitter van Hunn ik in het zonne-
tje gezet. Ook voor hem een oorkon-
de en de gebruikelijke enveloppe.

Dialezing Europese
cultuurvogels
De vogelvereniging 'De Vogelvriend'
organiseert op donderdagavond 23
april in het Dorpscentrum te Vorden
een lezing over Europese cultuurvo-
gels (wildzang). De spreker van deze
avond is een afgevaardigde van de
'Belangenbehartiging Europese Gul-
tuurvogels'.
Op deze avond krijgt men informatie
over het houden, kweken en africh-
ten van deze vogels. Ook kan men in-
formatie krijgen over ziekten die-
kunnen voorkomen onder deze vo-
gels. De toegang is gratis.
Eenieder die belangstelling heeft
voor de wildzang is van harte welkom
in het Dorpscentrum bij de 'Vogel-
vriend'.

Paasshow Lubbers
woonwinkel
Met een mailing aan vaste klanten
voor een uitnodiging voor haar
Paasshow, maakte Lubbers Woon-
winkel aan de Raadhuisstraat 45 in
Hengelo Gld., haar toekomstplan-
nen bekend.
Het meest ingrijpende betreft een
gespecialiseerde slaapkamerspe-
ciaalzaak welke gevestigd wordt in
het oude Edah-pand pal^fcast de
meubelzaak van Lubbers. ^F
Volgens de heer Lubbers is er bij de
aanschaf van matrassen en bedbo-
dems altijd een deskundig advies no-
dig. Er zijn zeer veel verschillende
slaapsystemen, maar er zij^^ok zo-
veel verschillende mensen,^rniet ie-
dereen is met een bepaald systeem
evengoed af.
'We hopen door het verdriedubbelen
van ons aanbod, in deze behoefte te
voorzien', aldus de heer Lubbers.
Vanwege alle bouwaktiviteiten heeft
Lubbers Woonwinkel een grote ver-
bouwingsopruiming vanaf 21 april.

SPORT- nieuws

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 8 april
Groep A: 1. Mv. van den Berg/Hr.
Wolters 58.3 -- Mv. Hendriks/Hr.
Bergman 58.3%; 2. Mv. Bodewes/Hr.
Snel 56.5%; 3. Mv. Elferink/Mv. Nek-
kers 52.9%.
Groep B: 1. Mv. de Jonge/Mv? Lou-
werse 56.8%; 2. Mv. Bergman/Hr. de
Bie 54.9%; 3. Mv. Hartog/Hr. Har-
tog53.1%.

Uitslagen clubcompetitie '91/'92
Groep A: 1. Mv. Bornkamp/Mv.
Hendriks 56.5%; 2. Mv. Alewijnse/
Mv. Bodewes 55.2%; 3. Mv. v'an
Burk/Hr. Machiels 50.9%.
Groep B: 1. Mv. van Gastel/Hr. van
Gastel 56.3%; 2. Mv. Gasseling/Mv.
Warnaar 52.5%; 3. Mv. Bergman/Hr.
de Bie 51.9%.

Voor Kranenburg e. o.

Gemeentelijke informatie-
avond goed bezocht
Woensdagavond 8 april hield de gemeente Vorden een informa-
tie-avond in zaal Schoenaker, Kranenburg. Burgemeester Kamer-
ling kon voor een goed gevulde zaal in zijn openingswoord een
uitleg geven over het doel van deze avond.
Aanwezigen konden, na het zien van
een videofilm over het buurtwerk in
een grote stad, in contact treden met
wet houders en ambtenaren die bur-
gemeester Kamerling vergezelden.
Na een eerste gewenning ontspon
zich aan de diverse tafels levendige
discussies over de vele vraagstukken
die in de gemeente maar ook in dit
buurtschap spelen.
Te denken v a l t aan b.v. fietsveilige
verbinding Vorden-Kranenburg, wo-
ningbouw Kranenburg en verhar-

ding van wegen, hel op peil houden
van het zo belangrijke verenigingsle-
ven in de kleine kernen, dit in ver-
band met een dreigend gebrek aan
zaalruimte, etc.
In zijn slotwoord benadrukte burge-
meester Kamerling nogmaals het be-
lang van het in contact blijven van
burgers met de gemeenten en hij
hoopte dat de toch nog vele vragen
voor iedereen spoedig of in de toe-
komst een bevredigend antwoord
mogen krijgen.

Jong Gelre wint voorronde
culturele wedstrijd
Dit weekend vond in het Dorpscentmm de voorronde plaats van
de regionale culturele wedstrijd van de regio 'West Achterhoek'.
De Plattelandsjongeren in Neder-
land organiseren al jaren een cultu-
rele wedstrijd. Kers l in regionaal ver-
band, de winnaar mag dan meedoen
aan de provinciale kampioenschap-
pen, waarna tenslotte om de nationa-
le titel wordt gestreden. Het thema
voor dit jaar luidt 'Leefbaarheid op
het platteland'.
De teams kregen 20 minuten de gele-
genheid dit thema 'ui t te dragen', al-
thans hun visie op de leefbaarheid te
geven. Het vijf man sterke- team van
Jong Gelre Vorden kwam als eerste
uit de bus. Begeleid door Herbert
Hulstein aan het keyboard zocht Vor-
den het in cabaret, sketch en x.ang.
Dit alles onder leiding van Krik
Knoei, de man die ook de teksten
voor /ijn rekening heeft genomen.
Jong Gelre Vorden liet doorscheme-

ren dat wil je de Achterhoek leefbaar
houden, je daar /elf voor moet zor-
gen. Dus in geen geval la ten verpes-
ten door mensen van buitenaf .
Ook het openbaar vervoer, de ver-
grij/ing en/, waren /aken die Vorden
in het thema had verwerkt. Dat er in
Groenlo inmiddels een sociaal cu l t u -
reel werkster is aangesteld om het
aantal echtscheidingen op de boe-
renbedrijven te begeleiden was voor
Krik Knoef een prachtige gelegen-
heid daarop in te spelen.

De uitslag in Vorden was: 1. Vorden;
2. Warnsveld; 3. Almen. Door de/e
uitslag /uilen de teams van Vorden
en Warnsveld op y.aterdag 2f) april in
Aalten in aktie komen, waai dit jaar
de provinciale kampioenschappen
plaatsvinden.

Spelletjesmiddag
De commissie voor kinderactiviteiten
organiseert ook de/e vakantie weer
een leuke activiteit voor de Vordense
jeugd in de leeftijd van 4 tot en met
12 jaar. Dit /al gebeuren op woens-
dag 22 april (zie ook de affiches in
het dorp en de advertentie).

De/e middag waarop vele leuke spel-
letjes te spelen / i jn /al wederom in
het Dorpscentrum gehouden wor-
den. Men hoopt dat er evenals de vo-
rige keer weer veel kinderen op af
/uilen komen. Men heeft weer kans
ge/ien de entreeprijs laag te houden,
waarin ook nog een traktatie inbe-
grepen zi t .

T.A.O. Wildenborch op dreef
in 'Het vrolijke tankstation'
Garagehouder Gerrit Jansen (Martijn Reuvekamp) was zeer opti-
mistisch gestemd dat zijn gemeente snelheid zou maken met het
aanleggen van een weg langs zijn huis. Dus bouwde hij alvast een
tankstation. Toen pas merkte hij dat ambtelijke molens langzaam
kunnen draaien. Het duurde en duurde!!
Gerrit had echter nog een financiële
stok 'achter de deur', nl. door als zij-
spancoureur een boterham te verdie-
nen. Maar helaas voor hem bleek zijn
knecht Willern Bok (Appie Klein
Brinke) voor het werk als bakkenisl te
oud. Hoe familie en buren ook tegen
hem aanpraatten, Gerrit wenste Wil-
lem Bok niet te laten vallen.
Tot het helemaal niet meer kon en
hij toch een andere bakkenist moest
nemen. De als jongen verkledejenny
Poot (Erica Kornegoor) mocht in de
bak plaats nemen. Aanvankelijk niet
erg succesvol, maar op gegeven mo-
ment was de eerste overwinning toch
een feit. Toen pas kwam Gerrit er
achter dat /ijn bakkenist een meisje
was!
Toen ook nog de weg werd aange-
legd kon het leven voor Gerrit niet

meer stuk en werd hij bovendien 'ver-
kikkcrd' op /'n Jenny. Dus eind goed
al goed in het blijspel 'Het vrolijke
tankstat ion ' dat de Wildenborch.se
toneelvereniging T.A.O. dit weekend
tweemaal in de Kapel voor het voet-
licht bracht. (De Kapel was beide
avonden vol).
Natuur l i jk nog veel meer perikele'n
rond het vrolijke tankstation. Het pu-
bliek vermaakte zich kostelijk. Onder
regie van Henk Kreeftenberg werd er
vlot en goed gespeeld.
Verdere medespelenden waren: Ger-
da We/inkhof, Annemiek Bouman,
Harry Dinkelaar, Reinier Klein Brin-
ke, Frits Pladdet, Frida te Lindert en
Diny Schooien. Grime Willemien
Flierman; souffleuse Jenny Sligman.
T.A.O. /orgde /elf voor de kledingen
de-decors.

itievaria GROEP VORDEN

Op 9 april vond een aanrijding
plaats op de Eikenlaan te Kranen-
burg. Bestuurder van een personen-
auto, rijdende over de Eikenlaan,
verleende geen voorrang aan een be-
stuurder van een personenauto rij-
dende over de parallelweg van de
Ruurloseweg. De auto rijdende over
de parallelweg moest af gesleept wor-
den.
Er werd tussen 8 en 9 april een be-
tonmolen ontvreemd bij een woning
aan de Zomervreugdweg te Vorden.
Eventuele getuigen worden verzocht
contact op te nemen met de politie.
Op 9 april omstreeks 08.10 uur, werd
een zwarte Opel personenauto be-
schadigd door een voorwerp wat op
de rijbaan lag en door overrijden van
een vrachtauto werd weggeslingerd.
De zwarte auto werd hierdoor aan de
linkerzijde beschadigd. Betreffende
auto reed in de richting Vorden.
Achter deze auto reed een grijs me-
tallic personenauto, die mogelijk ge-
tuige is geweest van dit voorval. De
bestuurder van de grijze auto wordt
verzocht contact op te nemen met de
politie. Indien overige weggebrui-
kers getuige zijn geweest van dit
vooi-val worden ook zij verzocht dit te
melden aan de politie.
In de nacht van 9 op 10 apri l vond
een diefstal uit een woning plaats aan
de Stationsweg te Vorden. Uit de wo-
ning werd geld ontvreemd. Onder-
zoek nog niet afgesloten. Getuigen
worden verzocht contact op te ne-
men inet de politie.
Op 10 april werd te Vorden op de

markt een fiets ontvreemd. De fiets
werd teruggevonden achter de NH-
Kerk. Een hoeveelheid boodschap-
pen die zich in de fietstassen bevon-
den waren verdwenen.
Op 10 april vond op de Wilden-
borchseweg een aanrijding plaats
tussen een personenauto en een
landbouwtractor. De bestuurder van
de personenauto wilde de tractor
voorbij rijden terwijl deze bezig was
linksaf te slaan een zandweg in. Er
ontstond lichte schade.
Er werd tussen l O en l l april een hok
vernield in een bosperceel gelegen
ter hoogte van de Wildenborchse-
vveg-En/erinckweg. De deur van hel
hok werd opengebroken en verschil-
lende gereedschappen weden uit het
hok gegooid.
In de nacht van 13 op 14 april werd
ingebroken bij een bedrijf aan de
Dorpsstraat te Wichmond. Via een
deur van de werkplaats werd het
pand betreden en werd het pand
doorzocht. Er werd een hoeveelheid
geld weggenomen.

Gevonden voorwerpen
Knipportemonnee, inh. f 19,C>0; wit-
te wollen handschoen, links; wiel-
sleutel; herdershond met /wart dek.
Verloren voorwerpen
Mannet jes pauw; donkergrijze kater;
•1-5 sleutels in bruin lederen hoesje;
b ru ine tekkel; spoelbak van suiker-
spinmachine; wielertasje, inh. porte-
monnee f 60,-; gouden ring met rode
steen; 2 sleutels aan ring; 5-6 sleutels
in zwart hoesje; goud fazant, hen.



2e Paasdag MEUBELSHOW
GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

800 G.

ROOMBOTER
PAASHAASJES ROOIWBOTER

J O VOOR 'O

AOOO G.

OP Z'N PAASBEST
KATOENEN BROEKEN
Merk "CHIORY"
maten 28-38
Winkelprijs f 59,- en f 49,-

EENMALIGE AANBIEDING:

EEN GEZOND STUKJE VLEES IS
DE BASIS VOOR EEN GEZONDE MAALTIJD.

Vleesveebedrijf „De Huikert" staat garant voor uniek kwaliteits-rundvlees
zonder toegediende hormonen of restanten van andere genees- of groeimiddelen.

Voor een folder en vrijblijvende informatie:

v 05739- 1202
VLEESVEEBEDRIJF

„DE HUIKERT"
(fam. A. Sasse)

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

DORPSSTRAAT 19 VORDEN - TEL. 05752-1943

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS

PONS
ANTOORI

DIERENSPECIAALZAAK

MOLENKAMP en TE PAS
Hummeloseweg 24-28, 7021 AE Zelhem

Telefoon 08342-l 735

DIERENSPECIAALZAAK MOLENKAMP
organiseert op 20 april 2e Paasdag 1992

MOLENKAMPS DIERENGEDOEDAG
Aanvang 10.00 uur tot 17.30 uur terrein Oosterwijkweg (Zelhemse
Paardedagen). Volg de pijlen vanaf centrum Zelhem. Entree volwassenen
n. 4,00. Kinderen tot 12 jaar fl. 2,00. Honden en andere huisdieren GRATIS.
Dit staat allemaal op het programma:

EENDENDRIJVEN met de Border Collie.
4 SLEDEHONDEN TEAMS demonstraties de hele dag.
PONYCLUB Zelhem e.o. met CARROUSSEL demonstratie om 11.00 uur.
REDDINGSHONDEN demonstratie R.H.W.W.
KRINGGROEP ACHTERHOEK demonstraties met Duitse Herders (pakspeurwerk).
Rondritten met een HUIFKAR.
JACHTHONDEN demonstratie (o.a. een sleep).
BEHENDIGHEIDSBAAN van de GEHOORZAME HOND uit Doetinchem.
Tevens kunt u hier inlichtingen inwinnen over cursussen m.b.t. opleiding en opvoeding.
PONYSHOW door jeugdige rijders van Manege de Gompert.
FLYBALL WEDSTRIJDEN met topteams uit heel Nederland.
Tevens kunt u met de hond dit ook proberen.
MINI-COURSING hondesport waar u met uw hond aan deel kunt nemen. Een leuke sport voor
baas en hond.
HONDENDOOLHOF een doolhof voor uw viervoeter.
DIERENARTS voor een vrijblijvend advies.
DIERENAMBULANCE.
HONDENTRIM TEAM MOLENKAMP voor demonstraties en advies.

Tevens presenteren wij de KNOCK-OUT SHOW.
Verder zijn er diverse stands met benodigdheden, voeders en informatie over o.a. Wildbeheer
Eenheid Zelhem-Doetinchem, Smous Honden Club.

Als afsluiting LANGST GEDEKTE TAFEL VOOR
DIEREN.

Breng vooral uw hond mee. er zijn tal van activiteiten
waaraan uw hond kan en mag deelnemen.
'S AVONDS PAASVUURong. 19.30 uur. GRATIS
ENTREE.
Met een 'DRIVE-IN SHOW' en een aantal Zelhemse
verenigingen die een act ivi tei t laten zien, o.a.
touwtrekken.
RADIO IDEAAL verslaat het allemaal vanaf locatie
105.1 FM.

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
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPhEN 05750-18383

• W Sluyterweg 7 HAARLO 05456 - 1344

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
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PAASBEST
MET DIT
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BIJ AANKOOP VAN EEN KINDERSPIJKERBROEK
MET EEN WINKELPRIJS VANAF 37.50
GEVEN WIJ IN DE PAASWEEK EEN

KINDERSWEATER NAAR KEUZE
VOOR DE HALVE PRIJS



GRANDIOZE

PAASSHOW
PAASKNALLER!

Op 2e PAASDAG van 11.00-17.00 uur in de
SPANNEVOGEL

Tijdens deze show

10% KORTING
MEUBELEN, TAPIJTEN en GORDIJNEN

op
Kom vrijblijvend in de
gezellige winkel waar u
zich direkt thuis voelt
en waar de nazorg en
service onze naam
groot maakt.

P.S.
De koffie staat klaar.

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

American
Stock

DORPSSTRAAT 19 VORDEN
TEL. 05752-1943

Ruurloseweg 2 Hengelo (Gld.) (bij de kerk) Tel. 05753-1484

21 en 23 april KEUKENHOF

25 APRIL

BLOEMEN-
CORSO

7.00 uur vertrek uit Ruurlo
7.15 uur vertrek uit Vorden

7.30 uur vertrek uit Zutphen
(NS-station)

f 40,- p.p.
INCLUSIEF ENTREE!

Bij voldoende deelname

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Telefoon (05758) 13 34

G AS ff RU
SCHOENAKER

café'- restaurant

lePaasdag l 3.00-15.30 en 17.00 19.30 uur.

Achterhoeks Boerenbuffet
f 25,-p P

onbeperkt genieten van vele gerechten
(warme/koude) waaronder streekgerechten.

65+ 22,50 kinderen t/m l O jaar 12,50

- a.u.b. reserveren -

muzikale omlijsting: „de Trekzakman"!

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

WAT IS PERFEKTIE?
• HI-:T ui st i i / i r />/•: NATU u K
• VKKWKND WOKDKN
• AANDACHI
• EKKKNNING
• ARTISTIEK
• UW H7-/V.S7-.W

• KAPPI:R\ MI- i STI.II
O.\II>I-K / > / • /k.-l/'.S'.-IMW.V 1 /VV. / /M / / / / K S W A
l,\' ltt:\ S / K M / . V NAAK PKKI-TKIll

J I M H E E R S I N K
HAARMODH VOOR DAMTS I;N HI.KI-N
\'<>KD! V . / / ' / / ' / / / , V .S/ H/ (, J/

TKLEFOON 05752 - 1215

NISSAN

Met de Pasen

Natuurlijk bieden we u rond de
Paasdagen een chocolade-eit je aan.
En vanzelfsprekend staat onze
showroom er weer op z'n Paasbest
bij. We zi jn bovendien de hele
Tweede Paasdag geopend. En die
lekkere kop koffie kreeg u bij ons
alt i jd al, het hele jaar door.

Maar als u echt uitgekookt bent,
komt u niet voor de show naar Jos
Henvers. U komt om zaken te doen.
Want bij )os Herwers in . -
Hengelo G. en Zutphen is
rond de Paasdagen meer te
doen dan het bezoeken van

Kakelverse
Nissans voor
uitgekookte

prijzen

Paasshows. We willen gewoon graag
zaken niet u doen.

Een formidabele inrui lpr i js voor
uw huidige auto, nieuwe Nissans in
alle soorten en maten met alles erop
en eraan, jonge gebruikte wagens in
alle merken. Kortom, er is dit week-
end genoeg te verdienen bij Jos
Herwers.

Dus als u uitgekookt bent, komt u
vrijdag 17, zaterdag 18 of maan-

dag 20 april (Je Paasdag) naar
onze showroom in Hengelo G.

of Zutphen.

Vrijdag

PAASKNALLER!

SSss.
American

Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN

TEL. 05752-1943

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

ALLES VOOR
UW AUTO

AUTOMATERIALEN

VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - Tel. (05752) 3228

april y^^ />asen

1 0 - 2 1 uur/ -m ***£*

•*
JOS HERWERS
HENGELO G./ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

HENGELO G.
Hummeloseweg 10
05753-2244
ZUTPHEN
De Stoven 25
05750-22522
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Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

TTMVF\^X VERZEKERINGEN i J

Bromfietsverzekering
W.A. premie (incl. kosten en ass.bel.) voor de periode 1-5-1992 tot
1 -5-1993 voor bromfietsen:
zonder versnelling f 140,--; met versnelling f 410,--.
Belangstelling: Vul de onderstaande gegevens in en stuur de
aanvraag in een enveloppe zonder postzegel naar:
O.V.M. Barchem - Ruurlo e.o., Antwoordnummer 3525,7260 ZX Ruurlo.

naam:

adres:

postcode en woonpl.:

merk brommer:

bouwjaar:

geb.datum:

man of vrouw:

frameno.:

met/zonder versn.:

1. Wenst u een Groene Kaart? Ja/Neen:

2. Werd ooit een motorvoertuigverzekering
geweigerd, opgezegd of onder beperkende
bepalingen voortgezet?

3. Werd u ooit de rijbevoegdheid ontzegd?
4. Geniet u een goede gezondheid en bent u

volkomen valide? Ja/Neen

5. Hoe luidt uw

Ondergetekende verklaart de voorgaande vragen naar beste weten
te hebben beantwoord, met inachtname van Art. 251 Wetb. van
Koophandel. Hij vraagt verzekering aan en onderwerpt zich aan
bepalingen uit Statuten en Reglement.

Handtekening verzekeringnemer:

Gironr. Banknr.

Op aanvraag verstrekken wij u de premie voor een W.A.
diefstaldekking of een W.A. + kasko dekking.

brand-en

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

Kantoor: Barchemseweg 40, 7261 DD Ruurlo, telefoon: 05735-1635

Voor uw
rij- en.theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Hotel-Café-Restaurant Bakker, centraal
gelegen in het achtkastelendorp Vorden (de
Parel van de Achterhoek), is de gelegenheid
bij uitstek voor recepties, diners, kompleet
verzorgde bruiloften, jubilea e.d.
De geheel vernieuwde feestzaal biedt ruime
mogelijkheden voor ontvangst tot 250 gasten.
In een sfeervolle ambiance -met een optimale
akoestiek- maakt Bakker in Vorden uw 'party'
-in het mooiste land van Nederland-
onvergetelijk...
Belt u gerust voor meer informatie.
Wij staan u graag en uitgebreid te woord.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 05752-1312

Ruime eigen parkeergelegenheid pal
voor de deur.

Auto kraamt wartaal uit.
Van een on/er verslaggevers

VORDEN - Nog
steeds onduidelijkheid
over dit rondrijdende
schuifspel, alhoewel de op-
lossing slechts een kwes-
tie van tijd lijkt te zijn.
Uit /eer betrouwbare
kringen is inmiddels ver-
nomen, dat het hier een
feest betreft bij een ben-

zinestation. Maar de vraag
is: 'waar' en 'wanneer'?

Er begint licht te komen
in de /aak van het myste-
rieu/e schuifspel op wie-
len. De letters heginnen
hun plaats te vinden.
Toch valt niets met enige
/ekerheid te /eggen. Al

worden de geruchten
over een groots leest hij
een ben/ine-station steeds
serieu/er genomen. Maar
waar en wanneer dit /al
plaatsvinden, is nog steeds
een raadsel. Volgende
week hoopt de krant aan
alle onduidel i jkheid een
eind te maken. Mis 'm niet.

Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig, 1

^^jHl ^^^^^^J^OMOPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, trekh./r.w. achterop
12S 3-drs. luxe, 1 eig./trekh. /radio
12S 4-drs. TR, radio
13N 3-drs. swing, 1 eig./radio/spatlappen
13N 3-drs. LS,
1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit
15D 3-drs. Swing, 1 eig.
1 4i 3-drs. Swing, 1 eig.

OPEL KADETT

v < a.

12S 3-drs. luxe, hella grille/trekh./radio
12S 3-drs. LS, radio/cass.
13S 5-drs. LS, trekhaak/spatlappen
13S 3-drs. LS, 1 eig./LPG
13N 5-drs. Club, 1 eig.
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer
16D 4-drs. LS, radio/cass./trekhaak
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. v.
13N 3-drs. LS, 1 eig./radio
13N 5-drs. stationcar, 1 eig.
13N 4-drs. Life, 1 eig./get.glas
18S 3-drs. Club, 1 eig. /trekhaak
14i 3-drs. Life, 1 eig./rad.cass./v t a spatlappen
14i 3-drs. Life, 1 eig./trekhaak/get. glas

OPEL ASCONA
16N 4-drs. LS, trekhaak
16S 4-drs. LS, trekhaak
16D 4-drs. LS, trekh./r.spiegel
16S 5-drs. Travelier,
LPG/trekh./spoilers v l a/mistl. t verstr.
18S 4-drs. Sprint,
1 eig./rad.cass./GT int./get.glas/l.m. velgen

OPEL VECTRA
18S 5-drs. GL,
1 eig./LPG
1 7D 4-drs. GL,
1 eig. /trekhaak

OPEL OMEGA
20i 4-drs. Sport,
heel veel acc./LPG
20i 4-drs. GL,
trekh./spatl. v + a/get. glas/hoofdst. a.
1 Bi 4-drs. GL,
radio/trekh./get. glas/dakant./hoofdst. a./CPV
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.ü/trekh.
20i 4-drs. Pearl,

wit
blauw

rood (71)
zwart

rood (79)
rood (79)
rood (79)
rood (71)

rood (m)
blauw

rood (79)
blauw (m)

wit
rood (79)

wit
rood (71)

wit
wit
wit
wit

blauw (m)
wit

bruin
grijs (m)

blauw (m)

platina (m)

wit

blauw

rood (79)

zwart (m)

grijs (m)

blauw (m)

wit

1 eig./CPV/get. glas/power steering/tunnel console blauw (m)

OPEL REKORD
20S 4-drs. Travelier, LPG/open dak/5-bak
22i 4-drs. Traveller, automaat/1 eig./rad.cass.

ANDERE MERKEN
Austin Metro 1000 3-drs.
Austin Metro 1000 3-drs., trekh./spatl. v.
BMW3182-drs.,
Citroen Visa Club 5-drs., 1 eig. /open dak
Fiat Uno 1000 S F/re 45S 3-drs.,
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig./LPG/trekh./rad.cass.

blauw (m)
goud (m)

rood
blauw (m)
goud (m)

wit
1 eig./mooie auto blauw

Fiat Ritmo 3-drs. 70 L, 1 eig./radio/open dak/trekh
Ford Fiësta 3 drs. 11 00 CL
Ford Escort 1300 CL 3-drs., r. spiegel/radio kit
Lada Samara 1300 3-drs.,
Mazda 323 F 1600 GLX 5-drs., 1
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak

eig.

Renault R5 TL 3-drs. 1 100, 1 eig./podium uitv.
Volvo 340 L 5-drs. 1400, LPG
Volvo 340 GL 'jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje
VWPolo 1050 3-drs.,
radio. cass.

silver (m)
silver (m)
goud (m)

wit
beige

rood (79)

grijs (m)
rood

wit
rood (m)

rood

123.000 km
86.000 km
91 .000 km
65.000 km

48.000 km
69.000 km

11 0.000 km
43.000 km

70.000 km
105.000 km
90.000 km

175.000 km
56.000 km
49.000 km

109.000 km
146.000 km
86.000 km
49.000 km
59.000 km
38.000 km
24.000 km
37.000 km

146.000 km
153.000 km
190.000 km

148.000 km

33.000 km

127.000 km

115.000 km

159.000 km

110.000 km

92.000 km

198.000 km

39.000 km

224.000 km
104.000 km

88.000 km
68.000 km

150. 000 km
70.000 km
37.000 km

155.000 km
71. 000 km
57.000 km
66.000 km
46.000 km
28.000 km

110.000 km
56.000 km

153.000 km
100.000 km

72.000 km

w.v. = wordt verwacht

K€w.J.
Opel/Isuzu-dealer: TYamstraat 13,

ƒ (

van
der
Lochem

DIPI

1/84
7/85
6/86
4/88

1/88
6/89
6/89
5/90

4/84
1985

7/86
9/87
3/87
1/87
4/87
1/87
4/88
3/89
6/89
1/89
5/90
7/90

5/82
6/84
3/85

4/86

4/88

1/89

5/90

1/88

6/88

4/87

4/87

6/90

1/86
12/85

4/83
1986
10/79
10/83

6/88

9/87
5/88
6/87
4/87
4/89
9/90

1/88
1/89
1/85
6/86

8/85

EL

7.450,-
9.250,-

1 1 .400-
14.950,-

15.950-
16.600-
17.250-
18.400,-

6.950-
9.750-

1 1 .900-
1 1 .950-
14.950-
14.950-
14.900,-
15.950-
16.600-
20.400-
19.900-
20.750-
21.800-
21.500,-

4.500-
6.750-
6.900-

12.800-

18.250-

22.600,-

24.600-

22.500-

23.500,-

18.800-

17.450-

32.750-

9.800,-
9.750-

2.950-
6.250,-
3.500-
4.950-

13.900-

8.900-
9.850-

12.250-
13.250-
10.750-
24.500-

13.900-
15.750,-
5.250-

11.500-

8.300-

.-e

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.
w.v.
w.v.

w.v.

w.v.
w.v.
w.v.
w.v.
w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

k

KOOI
. ®: 05730-52555.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G L l M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.
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Gezellige seniorenshow van
Visser Mode

Donderdag 9 april stond Visser Mode geheel in het teken van de
seniorenmode. In een drietal shows lieten 6 (amateur) manne-
quins en 2 (amateur) dressmen o.l.v. ladyspeaker Nel zien dat
men ook op wat oudere leeftijd volop gevarieerd gekleed kan
gaan. Aan de ene kant werden er vlotte-sportieve combinaties
geshowd, zeer draagbaar, aan de andere kant ook chique pakjes
en costuums voor meer feestelijke gelegenheden.
Het publ iek (waaronderook heel wat
heren) genoot van het f e i t dat er echt
mode voor hen geshowel werd. De
merken elie met name er uit spron-
gen waren Ara, Frankenwalde-r, We-
bei', Klv i en ( l l a u s K i s e h e - r en voor de
heren natuurl i jk Melka, VIP, Rober-
to Saito, Pierre Monnee, Le Dub, e - t e .
Deze staan al le-maal borg voor prima
kwalitei t , pasvorm en modellering.

Het pret t ige bij de/e shows was dal er
in e-lke pijjsklasse ie-ls t e - zien was.
Ook een gezellige japon of pakje om
zo Ie dragen e-n makkelijke jacks voor
op de- Hels.

A l t i j d ze-e-i veel s u c c e - s heeft Visser
Mode- i n e - l de- rokken van Seda, die
doordat ze geen band hebben per-
fect op ele heup b l i jven hangen. De
blousons van Eel ie ' ia passen hier u i t -
stekend bij.
Voor de wat oudere dame- zagen we
mooie- pan ta lons terwijl ook de ber-
muda voor deze groep steeds belang-
rijker wordt. Daarbij dan de: heerlijke-
tricol shirts van Roberto Sarto maken
het geheel compleet.
Wederom bleek weer dat Visser Mode
veel meer in huis heeft, U kun t ei
voor iedere l e e f t i j d en e- lke - gelegen-
heid terecht.

Grazy Steakhouse uniek in de
regio
Gasterij Schoenaker aan de Ruurloseweg 64 te Vorden verandert
haar zaal in een Grazy Steakhouse.
In een Crazy Steakhouse1 draai t alles
om het vlees, n l . de- he-e-i l i jke T-Bone
steaks van ca. 700 gram of de over-
heerlijke spareribs die men i n e - l de
handen eet of de-snoods me-t de voe-
ten of e-e'-n van de vele andere grill
gcTe-e 'h te -n . Alles is b i jna mogelijk. Ie-
der weekend speelt er gra/v l i v e - mu-
ziek. Bij (ira/.y Steakhouse he-e-rs t e-e-n
leuke- spontane1 sfeer en een gocie-
bediening,
(ira/.y Steakhouse is u i te rmate ge-

s c h i k t voor als men iets te vieren
heef t of gewoon eens lekker uil wilt,
kom e-n over tu ig u.
Men is geopend van woensdag t/m
zaterdag 's avonds, en zondagmid-
dagen -avond.
De inrichting bestaat uit d i v e - i s e -
mooie spullen en rariteiten. Men
streef t ernaar vanaf 1ste Pinksterdag
het Crazv Steakhouse geopend te-
hebben. (Let op de- advertenties in
dit blad.)

SPORT- nieuws

Uitwisselings-
wedstrijden
'De Graafschap-
rijders'
De VA M C 'DeGraafschaprijders' was
zaterdagmiddag gastheer van de- u i t -
wissel ingswecls t i ijden die de motor-
c'lub de/e dag organiseerde met de
zusterverenigingen Sport en Vriend-
schap, l o c h c - i n ; MAC l l o l t c - i be-i g.
Hol ten ; H AM AC, H a i f s c n ; MC
Ruurlo en BMAC uit Borculo. l l e - t
aantal deelnemers bedroeg 132. On-
der leiding van wvelst rijdleider ( i e r r i t
Arfinan hadden de wedstrijden e-en
prima en spannend verloop.
De- u i t s lagen waren als volgt :
Bromfietsen: 1. Ton Muller , l Io l i e -n
07 pu t . ; 2. Marcel W i l l e - i n s e - n , I.o-
chem 07 put . ; 3. Maivel Veltkamp,
Holten S I pu t .
125 CC Klasse A: 1. J e f ï i c - v /vve-e.s.
/u tphen 100 pul . ; 2. Die k Daalwijk,
Markelo 04 pnt . ; 3. Beny Pol, l lo l ten
<SSpn t .
250/500 CC Klasse A: 1. Krwin San-
dennan, Markelo;-2. (.ei rit Norde,
Deventer; 3. Ramon Haverkate,
( .001.

250/500 CC Klasse B: 1. Knc Be-
rendsen, /.elhem; 2. l l e n n i e Kam-
perman, Bathmen: .S. Jan Kampman,
Wichmond.

Klasse Enduro kenteken: 1. Hennie
( iee-rdink, Markelo; 2. l lerman Veen-
stra, I lol ten; 3. I lans Hendr ikse- i i ,
Haarlo.
Zijspan: 1. f o i i n v t e -n Have - Rei ie'-
t e -n Have- . Harfsen; 2. Herben Knze-
r ink/Jan Smit , l lo l ten; 3. (i. B u i s t / K ,
v.d. Wal, Apeldoorn.
Jeugdklasse: 1. Albert Bugten, /ut-
phen 100 pnt . ; 2. R i e k Knderink,
Harfsen 02 pn t . ; 3. Markel Roe te r-
d ink , W i l p 0 2 p n t .
125 CC Klasse B: 1. Manco Mensink,
Markelo 100 pnt.; 2. Mar t in Roosink,
Markelo 00 pnt . ; 3. (iertie Sc hou-
wenberg, Ba th incn 00 pnl.

ENDA
APRIL:
15 ANBO, soosmiddag
l f) HV(il)orp, Paasavond in de1

Voorde
l 6 ANBO, kegelen in de Boggelaai
l () Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag
1 7 Open Tafel S\V< )V 'de VVehme'
21 KPO Kranenburg-Vörden
2 l ()pen Tafel SVV( )V 'de- VVehme'
22 ANBO, soosmiddag
22 Pla t te lane lsvrouwen,

Eendagsbestuiu
22 W e l f a r e - , l landwerken 'de VVehme1 '
22 HVGWichmond, Kigenavond
23 St. Oranjevereniging Vierakker-

VVichmone l , bespreking oplucht
1002

23 P( X)B, prof. Diepenhorst
23 Ledenvergadering, de-

Voge-lvi ie-nd
24 ANBO, ledenbijeenkomst

Dorpscentrum
21 ()pen Tafel SVVOV 'de VVehme'
25 VW KHBO-manifestat ie op

Camping'de Kleine Steegv'
25 Oranje-avond, Dorpscentrum
25/2() VW Open Dag Pinetum de

Belten
2(> Viswedstrijden 'de Snoekbaars',

onderlinge competitie
27 Communicatie-avond Gemeente

Vorden, Luelgerusgebouw
27 ANBO, klootschieten'de

Goldberg'
2S KP( ) Vie-i akker, Schmidt Media

Zutphen
2<s Plattelandsvrouwen, Prov.

Voorjaarsvergadering Arnhem
28 Soos Kranenburg
2,S ()pen Tafel SWOV 'de VVehme'
20 Be-jaardensoosVierakker-

Wichmond
20 ANBO, soosmiddag
20 HV( i Wichmond , Bezoek

breifabriek Lichtenvoorde
30 Oranjefeest
30 (iezelligheidsrit , Oranjefeest

Vierakker-Wichmond

MEI:
3 VW Voorjaarstocht VRTC
l I lerdenking Wichmond-

Vierakker
(> Welfare handwerken, de Wehme
7 Bejaardenkring, Doi pscentrum
9 Uitvoering muziekver. Concordia

in Dorpscentrum
12 Soos Kranenburg
13 Plattelandsvrouwen Vorden, solo

toneel
13 NCVB.reisje
13 De Snoekbaars

seniorwedstrijelen
16/17 WVVoetbaltoernooiSocii
l O De Sne)ekbaars, jeugdwedstrijden
1 O KPO Kranenburg, reisje
10 Plattelandsvrouwen, fietstocht
10 NCVB,deheerBrussen
20 I IVC. D|B. sei /ocMislui t ing
20 HVG \\Tnmiond, slotavond
20 Welfare1 handwerken, de Wehme
2 l Bejaarden kring, reisje
21 HVC Wildenborch, sluiting

23 VW K . p - 1 I lackfor t , concert
Kamerkoor

23/24 WV Voe-tballoernooi Socii
24 VWAchtkastelenrit vanaf

Schoenaker VAM( ;
24 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden
26 Soos Kranenburg
28 WVAchtkastelenfietstochi vanaf

Marktplein
25 VVV Openstelling tuinen de

Wiersse
20/30 VW Pieterpadestafètte
30/31 Internationaal

voet bal toernooi Soc ii-Vorden-
Rat t i

Unieke voorverkoop
'H0ken in Toldiek'!
Nu al weer zestien (16!) jaar trekken
een dikke 4.000 Normaal-anhangers
op de- l a a t s t e - vrijdag van jun i naar
hetToldijkse.
In een toepasselijke uitmonstering
en ine- t a l te rna t ie f venoer viert de
meute 'H0ken in Toldiek'. Heel het
land weet, meele dankzij eliverse tv-
progiamma's, wat deze slogan wil
/eggen: me-t /.'n allen onbekommerd
daldeejen, h0ken, b rekke n en an-
goan met Normaal op de thuisbasis:
Jcugdsoos Klophouse in Toldijk.
Vrijdag 26 j u n i is het weer /.over.
De eerste telefonise'he vragen om
kaart jes kwame-n al in januari bin-
nen. Vorig jaar werden de voorver-
koopadressen munv gebeld om kaar-
ten toen de happening al weken uit-
verkocht was. Vandaar dat de organi-
satie1 bc-sloot tot een Normaal-Markt-
dag op /.aterdag l 6 mei.
( )p de /.e unieke dag s tar t in de Lente-
f e e ' s t t e n t de voorverkoop van 'H0ken
in Toldiek 1002'. Kaarten voor Nor-
maal (26 juni ) en koffieconcert (28
j u n i ) /.ijn dan verkrijgbaar bij een
van de1 vele kraampjes. In een entou-
rage van Normaal-decorstukken, vi-
deo-opnames, lodeo-weclst i ijden en
apar te - a t l r a c t ies kan men zich ver/c1-
keren van een toegangsbewijs voor
dit zeer speciale gebeuren.
Buugen of barsten: l loke-n bic- Flop-
house wordt beter dan ooit!!

Paasvuur-Rock in zaal
Herfkens
Ieder jaai houdt he-t Jongerenwerk in
Baak een groot Paasvuur aan de1 /.!•'..-
\ve-g. He-t jongerenwerk niag z i c h

jaarlijks de Eerste Paasdag verheu-
gen op groot aantal , vooi al jeugelige.
bev.oeke-rs. Als het e-norme v u u r lang-

sement de1 stroom bezoekers haast
nie t meer aankan e-n uit z'n voegen
dreigt t e - barsten. Nu heeft u i t b a t e r

zaamaan doolt, trekken de jongelui JOS de jeugd graag in huis , maar op
naar café ' 1 Herfkens, zodat dit etabl is- deze1 m.mier is he-I haast ondoenlijk.

Vandaar dat JOS de- jeugd (rae teert
op e-e-n f i k s portie- Paasvuui -Roe k in
zijn l e - c - s l / a a l . Kers l e Paasdag komt
clan de Roe kloi i n . i t i e 1 Re-c kle'ss op be1-
zoek.

Oude traditie rondom het
Paasvuur in de Kranenburg
Op een terrein aan de Bergkappeweg in Kranenburg, gemeente Vorden, zal Jos Besselink zondag-
avond (Eerste Paasdag) het grote Paasvuur op traditionele wijze ontsteken.
Wie een van de beide Paasavonden door het Nederlandse Paasvuurgebied rijdt, ziet overal aan de
kim de lichtplekken tegen de lucht die aangeven waar het 'olde gebroek' in ere wordt gehouden.

En elat is in honderden duttuc
buurtschappen ne>g sieeds^^geval,
het zij georganiseerd, hetz i j spon-
taan. In Kranenburg heeft het
C.C.K. (Culture-e-1-Collectiel-Kra-
nenburg) spontaan het vreugdevuur
(Blijdschap om de lente e-j^keich ij-
v ingvan het boze als zinbee^Jran Pa-
sen) weer in ere hersteld.
Door het Paasvuur te omli js ten met
een aan ta l deels zeer enide tradities
wil het C.C.K. het evenement nog
meer allure en aantrekkingskracht
ge-ven, dan vorigjaar.
(.ebeurtenissen als paasvuren, waar-
v a n de tradities diep in de mensen en
in de t i j d wortelen verdienen het om
in ere gehouden te worden als we ons
bewust zijn van onze cultuur. Ook
onze streek is cultuur en die maken
we zelf. Een van de tradities zegt elat
je met de opbouw van de1 bu i l n ie l t e -
laat moet beginnen.
Op de akker van Henk Wesselink die
na de maisoogst leegkomt, werd ge-
durende de winter al het snoeihout
uit de omgeving vergaard om in het
voorjaar voor het ploegen tot een
mooie stapel of bult te worden, een
kunst op zie h.
Het loonbedrijf Medo uit Kranen-
burg heeft een machine beschikbaar
gesteld, en is afgelopen zaterdag be-
gonnen met het opstapelen van het
hout .
Henk Wesselink desgevraagd: 'of we
dit jaar het grootste P a a s v u u r v a n Ne-
derland hebben, daar geloof ik niet
in, wel het breedste, maai de- s t r i jd is
natuurlijk: wie krijgt hem het hoogst.
Ik elenk dat Kranenburg, volgc-nd
jaar kan spreken van het grootste
Paasvuurvan Nederland.'
Henk geniet zichtbaar wanne-ei j e 1

met hem praat over oude Iradit ie-s .
Toen het C.C.K, hem vorig jaar be-
naderde om te viagen of hij me-e- wi l -
de werken aan een paasvuur was zijn
antwoord: ' N a t u u r l i j k . ' Henk: 'Vroe-
ger was een van de meest spre-ke-ncle-
/aken van Pasen hel Paasvuur. '
Het C.C.K. is maar al te blij met deze
traditie, vooral ook omdat er veel is
verdwenen in de Kranenburg, /o
v i n d t het C.C.K. het jammer dal e-r
na afloop van hel Paasvuur geen mo-
geli jkheid meer is om gezellig naar
he-t buurtcafé te kunnen gaan om
een dansje te maken. Naast de krui-
denierswinkel annex bakkerij, slage-
rij en de Bank die we-rden gesloten
zal ook het laatste café dat Kranen-
burg rijk was (Schoenaker) verdwij-
nen. Hiermee wordt een oude ge-
schiedenis ten grave gedragen.

Vuurgooien in de Teertonne
Hel C.(LK. heeft vorigjaar de/e eeu-

wenoude traditie ' weer in ere her-
steld, en met succes. De teert on ne is
van ieder Achterhoek* en Twents
Paasvuur de eigenlijke kern, want
een 'stapel' /.onder teertonne op een
'baoken' of paal werd vroeger ner-
gens voor 'vol' aange/.icn.
Op het Paasvuurterrein prijkt naast
de brandstapel voorde tweede maal
de ca. 15 m hoge paasstaak mei de
teertonne.
De stoere jongens uit Kranenburgen
omgeving kunnen Paasavond probe-
ren een brandende be/em in de teer-
tonne te mikken, zodat de inhoud
gaat branden als een grote fakkel.
Het feest van hel Paasvuur /al mu/ i -
kaal opgeluisterd worden door de
Vordense muziekvereniging ('oncor-
dia, terwijl het publiek een versnape-
ring kan nuttigen of de hitle van het
vuur kan blussen met een drankje
een en ander ver/.orgd door de men-
sen van St icht ing I lamparty.
Vorig jaar vormde de paal met de
teertonne de spil van hel paasvuur.
hel publ iek amuseerde /ich uitste-
kend. Vooral toen Jos Besselink uit
Kranenburg /ijn be/em precies in de
ton mikte, hetgeen onmidde l l i jk tot
een grol e s teekvlam leidde. Hij ver-
diende daarmee de eretilel vuunver-
per van Kranenburg 1901, hetgeen
inhoudt dat hij nu het paasvuur op
traditionele wij/.e mag ontsteken. We
maken daar een t r ad i t i e van, degene
die hel presteert om de be/em in de
leertonne te mikken mag hel jaar
daarop het paasvuur ontsteken, en
/ich een jaar lang de v uurkoning van
de Kranenburg noemen, en dal is na-
tuur l i jk een begeerde eretitel.
De koels en de mu/.iek komen er bij
aan te pas om dr v u i n koning van
huis te halen en te begeleiden naar
hel paasvuurterrein.
Jan van Klink, een van de organisato-
ren is van mening dat mei name de/e
a c t i v i t e i t hel paasvuur in Kranen-
burg onderscheid! van brandstapels
b u i t e n on/e streek, waarde- baoke in
het cent rum van de paasbull /.elf
staat en waarbij het gebruik is een
(judas)pop in de top te binden het-
geen verbranden van hel kwade sym-
boliseert. Kwamen er vorig jaar ruim
1500 be/oekers naar het paasvuur
k i j k e n - i n de gemeente Vorden, het
C.C.K. Cultureel-Collee' l ief-Kranen-
burg venvacht thans het dubbele
aantal.

Henk Graaskamp
De randactiviteiten rond het paas-
v u u r /u i l en vooi het publiek uitge-
legd worden door de welbekende
auteur Henk Graaskamp,
Henk is in 1935 geboren in Eiber-

/o.s llcsscliiih controleert hel gewicht vtin
de bezems.

gen. Als 'boer in Vorden' heef t hij
veranderingen in het boerenbedrijf
van b i n n e n u i t meegemaakt Dooi tal
van a c t i v i t e i t e n b innen belangenor-
ganisaties is hij ook goed op de hoog-
te van besluitvorming rondom de
agrarische problematiek. In tal van
klanten en t i jdschrif ten /ijn penne-
vruchten van /ijn hand verschenen
over al ler le i ondenverpen: van ca-
st ra t ie tot l i e fde , van mesioversc hol-
len lol emigralie.
In de jaren t a c h t i g verscheen een
omvangrijk feuil leton van /.ijn hand
in Ons Platteland.
Tot verdriet van vele lezers eindigde'
de- serie na twee jaar. Bewerkt en
geactualiseerd is het nu in boekvorm
verschenen.

( .raaskamp won in 1991 de eerste
prijs van de Schrijfwedstrijd van hel
Star ing I n s t i t u u t met het verhaal ge-
titeld 'Broeder op schiere eiers'. In
de /oiiici van 1091 reisde h i j dooi
Oost-Europa en vertelde op v e l e -
avonden voor al ler le i groepen aan de
hand van dia's / i j n e -na t ing.
Wie tijd e-n moeite neemt om naai
hem te lu i s te ren , /al tot de' conclusie
komen dat Henk Graaskamp zeer ze-
ker geen boer is geweest v a n gisteren.
Paasavond speelt, Henk even als
dorpsomroeper, e-e-n taak die- hem ze-
ker is toevertrouwd.

Milieu
l l e - t C.C.K. wil vooral hel goede- van
de oude traditie bewaren e-n bena-
drukke-n e-n dat is meer dan e-e-n hoop
a f v a l in brand steken. Vanouds was
het een nutt ige methode om he-t win-
tcrsnoeihout op te- ru imen en niets
me-e-rdan snoeihout.
Harrie Ni jenhuis een van de- an ima-
toren van het herstel van he-t Kranen-
burgs Paasvuur: 'We w i l l e n vooral
c-e-n oude t r a d i t i e - herstellen e-n zono-
dig aanpassen aan de- c u l t u u r en
sfeer van on/.e t i j d . ' Dat maakt he-t ge-
be-ure-n ook open voor toeschouwers
en bezoekers bu i ten on/e- si reek die-
beha Iv e de natuur bij ons, ook de van
oudsbekende- tradities zoals beke-nd
hogelijk waarderen.
Als zodanig stond Vorden bekend e-n
mag het ook in de- toekomst be-st be-
kend bli jven, l l e - t C.C.K. hoopt als
organisator dat het publiek ee-n mooi
p a a s v u u r mag meemaken en na l i e - t
kwade- u i l g e - b r a n e l I e - he-bben vredig
huiswaar t s mag keren, een wens die-
ze-kcT in on/e roerige t i j d op z 'n
plaa ts is.



Winnend bruidspaar
Han Hilferink en
Gerdien Bouwmeester
in de watten gelegd

t iaan Steven Smit die met een 'lucky'
schot voor de thee Ratti op voor-
sprong zette.
Na de rust kwam de ploeg uit Vaassen

op 2-2. l lel was a;-n doelman Rutgers
te danken dat de- ploeg van t ra iner
I.ash niet op achterstand kwam door
goed keepcrswerk.

Mare Sueters kwam alleen voor de
keeper, de anders zo succesvolle spits
scoorde helaas niet . Daar bleef het
bij en haalden de- gasten verdient één
p u n t uit de Kranenburg.

Tijdens cle gehouden bruidsshow in februari in de Herberg won het bruidspaar Hilferink-Bouwmees-
ter de hoofdprijs, een volledig verzorgd diner met kapper, schoonheidsspecialist enz.
Na het feestelijk diner bood de voorzitter, de heer H. Kettelerij het bruidspaar een prachtige mand
aan, gevuld met kado's van de deelnemende winkeliers en bedrijven, t.w.:
Restaurant en Zaal 'De Herberg'; Walle Tempelman; ABN AMRO Zutphen/Vorden; Vakfotografie
Ted Buter; Geschenkenhuis Barendsen, Serviezen; Guusta Bruggert Huidverzorging; Bruidsmodes
(lovers; Sdmrink, 't Winkeltje in Brood en Banket; Bloembinderij-Kwekerij Kettelerij; Juwelier-
Opticien Siemerink; Drukkerij Weevers; Ingrids Haarmode; Taxibedrijf v/h Tragter, A. Klein Brinke.
Het bruidspaar was zeer onder de indruk en verrast van zo'n groots onthaal.

Monte Video in De Woage
Pasen staat weer voor de deur, wat weer inhoudt dat er veel live-
optredens te zien zijn.
In dancing-discotheek De Woage begint op zaterdag 18 april een
gigantisch optreden van de topformatie The Wall. De bands die in
Halle het grote podium betreden staan bekend om hun ervaring
die zij in de loop der jaren opgebouwd hebben in het dancingcir-
cuit.
In zaal Ken-ie-die speelt op deze avond de Lemmon Band. Voor
een tijd terug speelde deze formatie voor het eerst in de Ken-ie-
die zaal.

Monte Video
Op zondagavond 19 april l e Paasdag
speelt de Duitse formatie Monte Vi-
deo in de grote /.aal van De Woage.

Monte Video begon in 1985 met o.a.
optredens in Nederland. Al heel snel
b l i j k t de professionele manier van
optreden in de smaak te vallen. Mon-
te Video groeit binnen 2 jaar uit tot
de populairste band in het disco- en
danc ingcircuit. Volle1 /alen bewijzen
dit keer op keer.
Begin 1991 duik t Monte Video de
studio in en er volgt een hele periode
van hard wei ken. Ondanks de aar-
dige resu l ta ten , die geboekt worden,
blijken de nui/.ikale verschillen dus-
danig ui teen te lopen, dat er een
scheiding onts taa t . . In september
maakt Monte Video bekend dat er
gewisseld gaat worden. Professioneel
als men is, wordt alles afgewerkt en
per l maart 1992 zal de scheiding de-
finitief zijn.
Hard maar /eer selectief wordt naar
vervanging gezocht De g i ta r i s t wordt
redelijk snel gevonden in de persoon
van Holger Obenaus uit Keulen,
l lolger speelde in veel kleine bands
en ging in 1989 met de groep Trans
Am op toernee. Het aanbod van
drummers is gigantisch groot, maai'
Monte Video kan er geen kie/.en.
MonteVideo blijft echter overal mee
vooroplopen en vindt een 'drum-
ster'.
Gail-louise is de naam van de/e uit

Wales aikomstige dame. Deze nog
/.eer jonge, maar snel rijzende ster, is
een geboren drumster, l laar hele fa-
milie leeft van de muziek en ook haar
2 broers en vader gaan als drummer
door het leven.
Gail-Louise begon haar studie op
haai 14e en vandaar ging haar weg
via een aantal schoolbandjes naar de
wedstr i jd om de British Award voor
drummers, die / i j glansrijk won. Een
jaar studeren in Hollywood was de
eerste prijs. 1990 was voor haar een
zeer belangrijk jaar in de U.S.A. Het
eerste wat ze deed toen ze terugkwam
in Wales, was inschrijven voor de gro-
te British competition en het wordt
eentonig, maar ook daar werd ze eer-
ste. Wederom een betaalde reis naar
de U.S.A. voor studie, maar na 3
maanden kwam Monte Video in
beeld en /.ij zijn blij dat ze daarvoor
haar studie heelt afgebroken.
De Nieuwe Monte Video is te zien op
Eerste Paasdag, in de grote zaal van
dancing-discotheek De Woage te
Halle.

O}) Tweede Paasdag is er weer een
optreden te zien en te beluisteren
van het meest bekende duo uit cle
Achterhoek.
Het Hanska Duo zal dan een avond
lang garant staan met liedjes die be-
halve leuke teksten ook veel humor
bevatten.

SPORT-nieuws

Waterpolo
Heren van Vorden winnen met
10-9
De heren van Vorden hebben de u i t -
wedstr i jd legen Roderlo uit Ruurlo
na een bijzonder spannende strijd
met 9-10 gewonnen.

In de eerste periode leidde Roderlo
met 2-1. In de tweede periode nam
Vorden een 2-3 voorsprong; in de
derde periode was de stand 5-0, ter-
wijl de eindstand 9-10 in de vierde
periode werd bereikt. De Vordense
doelpunten werden gescoord door
Mar t in Siebelink, Jaap Stertefeld
(2x) , Harolcl Kolkman (2x) , Marck
Karmiggelt (2x), Robert Pelgrum en
André Karmiggelt (2x).
De heren 2 verloren met 10-4 van
Brummen. De Vordense goals wer-
den gescoord door Frans Karmiggelt

(2x), Kier Knol en Ghristiaan Brink-
horst, ^fc
De dame^^an Vorden wonnen met
3-1 van Rheden 2. Grietje Welle-
weercl (2x) en Karin Rouwenhorst
scoorden de doelpunten.

P.V.
Op 1 1 april 1992 verschenen 413
duiven van de leden van de P.V. Vor-
den aan de start van de competitie-
vlucht vanuit lieverlee. Om 09.30
uur gingen de duiven hel luchtruim
in met een reis van 178 kilometer
voor de boeg. De combinatie G. en
H. Boesveld zag een jaarling als eer-
ste op de klep vallen en kon om l l .45
uur de eerste constatering in de klok
maken.
Daarna ging het bij deze combinatie
formidabel doordat na de eerste duif
zich prompt vier duiven meldden.
Dat bij de combinatie aan de Strodijk
goede duiven gehuisvest zijn wist een
ieder maar het maken van vier con-
stateringen binnen tien seconden in
twee verschillende klokken is bl i jk-
baar ook een specialiteit die men in
huize Boesveld onder de knie heeft!
Ook Jos Ful ink z i jn vitesseploeg be-
gint op gang te komen en wist met
zijn eerste duif beslag te leggen op de
zesde positie in de uitslag.

Evenals vorige week was Gor Bruins-
ma met een fl ink aantal duiven, te
beginnen met een 8e klassering, in
cle uitslag te vinden hetgeen erop
wijst dat niet alleen de jonge duiven
maar ook de oude goed aarden op de
nieuwe hokaccomoclatie.
De- eerste tien klasseringen waren als
volgt:
G. en H. Boesveld l , 2, 3, 4, 5, 7 en 9;
J. Eulink 6; C. Bruinsma 8; M. Olie-
slager 10.

Ratti-Sinar Maluku
Na het behalen van het kampioen-
schap in de 2e klasse moest afgelo-
pen zaterdag worden aangetreden te-
gen het technisch spelend Sinar Ma-
luku. Er werd van tevoren op geha-
merd door trainer Lash dat ze snel
kunnen combineren en zeer gevaar-
lijk z i jn in hetzestien-metergebied.
Het eerste kwartier was voor S.V. Rat-
ti , Sinar werd goed vast gezet. Dat
leidde tot een doelpunt van Mare
Sueters, hij omspeelde de keeper op
schitterende wijze.
Rat t i liet Sinar nu komen i.p.v. zelf
door te drukken. Na een fout in de
Ratti-defensie werd er clan toch ge-
scoord door cle gasten.
Direkt daarna ontstond er kansen
voor allebei partijen, het was de Rat-

City Paashaas speelt voor
amusementssinterklaas

Pasen 1992 belooft een happening te worden, die lang zal blijven
nadreunen in het geheugen van de City Lido bezoeker. Want zo-
wel op Ie als op 2e Paasdag zal het City Centrum 's middags
geopend zijn, met een programma voor jong en oud om de vin-
gers bij af te likken. Op Ie Paasdag zal de middag gevuld worden
door een in de Achterhoek zeer bekend duo dat onder de naam
Hanska Duo door het uitgaansleven gaat.

WIN GRA TIS CONCERTKAARTEN!

NEDERLAND IN DE BAN
VAN DIRE STRAITS
Vorig jaar september, toen Dire Straits in Ahoy optrad, moesten
duizenden fans teleurgesteld worden.
Daarom komt er voor al degenen die dit eerste concert gemist
hebben een 'herhaling' op 29, 30, 31 mei en l juni 1992 in de
Rotterdamse 'Kuip'.
Philips en platenmaatschappij Phonogram hebben hiervoor een
wedstrijd uitgeschreven, ook voor de lezers van dit blad, met als
hoofdprijs gratis entreekaarten voor het aanstaande concert in
de Rotterdamse 'Kuip'.

Dire Straits & Compact Disc
Het was natuurlijk geen toeval dat
Philips, als uitvinder van de Compact
Disc, de subtiele mu/.iek van Dire
Straits de best mogelijke weergave
gunde. Als een van de eerste en
spraakmakende popgroepen werden
zij succesvol op (11) uitgebracht. Zo'n
CD, die toen op het einde van de ja-
ren zeventig nog betrekkelijk nieuw
was, is immers de best mogelijke ge-
luidsdrager. Alleen een CD is in s taa l
om het subtiele in de mu/.iek van
Dire Straits vast te leggen en via een
CD-speler weer te geven.
'On Every Street' is helemaal ge-
schreven door Mark Knopfler en op-
genomen in cle Londense Air Stu-
dio's. Als mixer trad Neil Dorfsman
op, die ook verantwoordelijk was
voor 'Love Over Gold' en 'Brothers
In Arms'.
Als eerste single van het nieuwe al-
bum van Dire Straits werd vorig jaar
augustus 'Calling Elvis' op Cl) ui tge-
bracht, waarmee het nieuwe grote
succes van Dire Straits startte. De bij-
behorende videoclip is vrijwel geheel
een animatie, waarbij Mark Knopfler
binnendringt in de wereld van de, bij
de wat ouderen welbekende tv-serie,
'Thunderbirds'. Het succes in Neder-
land was groots, waarbij er in korte
tijd meer dan 300.000 CD's van 'On
Every Street' over de toonbank gin-
gen.

Naast gratis entreekaaiJjfi zijn ei-
meer aantrekkelijke priJ^Pi te win-
nen waaronder 12 Philips stereo CD-
radiorecorders AZ 8022 en maar
liefst 200CD's 'On Every Street'. Ie-
dereen die een kansje wil wagen om
in het bezit te komen va^fcratis toe-
gangskaarten kan mew|felen. Je
hoeft hiervoor alleen de zin in de
deelnamecoupon af te maken. Let
wel de inzenddatum sluit op 15 mei
1992.

Bestverkochte CD aller tijden
De naam Dire Straits is niet meer weg
te denken van de popscene. Wat
daarnaast zeker ook geldt voor gita-
rist/vocalist Mark Knopfler en basgi-
tar i s t john Illsley.
Beiden hebben in soloprodukties bo-
vendien hun grote capaciteiten nog
eens extra bewezen. Met het album
'Brothers In Arms' maakte Dire
Straits een aantal jaren geleden de
best verkochte CD aller tijden. Het
succes begon al in 1978 met de eerste
die gewoon 'Dire Straits' heette. Van
deze CD werd het befaamde 'Sultans
Of Swing' getrokken. Het werd goud
in Nederland en wereldwijd viermaal
platina. Toen al werd de mu/.ick ge-
kenmerkt door subtiel gitaarspel en
karaktervolle songs, waarmee de
groep snel en vaste voet aan de rock-
grond kreeg.

WEDSTRIJDCOUPON
DIRE STRAITS/ PHILIPS- WEDSTRIJD

Maak de volgende zin af.

Dire Straits op Philips CD

Het Hanska Duo bestaat uit /u t -
phenaar Hans Wonnink en de uit
Lichtenvoorde afkomstige1 J an Man-
schot (ex-drummervan Normaal en
tevens drummer van Bob FoiToch).
Hun repertoire bestaat uit gezellige
meezingers en eigen nummers in het
ac hterhoekse dialect uitgevoerd. De
beide heren kwamen begin dit jaar
te rug van een tournee door Brazi l ië
op u i tnodig ing van de daar verb l i j -
vende ex-Achlei hoekers. Voordat
men terugkeert, w i l l e n beiden nog
een keer inspira t ie opdoen in het Las
Vegas van de Achterhoek.
Aanslui tend op het optreden van het
Hanska Duo, /al de absolute fop-,
Top 40 formatie Trip to Trip, de Ie
Paasdag a f s lu i t en .
Op maandag 2e Paasdag zal de uit
Lichtenvoorde afkomstige leest- en
swingband 'De K.(i .B.-band' de mid-
dag openen. Deze band ontstond
een kleine O jaar geleden met het
idee om diverse m u z i k a n t e n uit di-
verse bands samen Ie voegen, en af
en toe puu r voor de lol een optreden
te- geven. Dit is inmiddels een geheel
eigen leven gaan leiden, want inmid-
dels heef t men reeds opgetreden op
de grootste evenementen in zowel
binnen- als bu i ten land . Met een der-
tien koppige bemanning zal het po-
dium dan ook behoorlijk gevuld z i j n ,
net als de 3e zangeressen, l lel reper-
toire van de K.G.B, bestaat u i t s lu i -
tend uit dansbare muziek (van Mo-
town tot Blues Brothers en Rol l ing
Stones).
Hoogtepunt in het bestaan van de
K.G.B, was waarschijnlijk het optre-
den in de studio van John de Mol
waai men als hoofdact op hel Veroni-
ca-personeelsfeest verscheen. Feit is
dat de K.(i.B. nog steeds een gele-
genheidsband is. Reden om extra bl i j
ie zijn met het optreden van deze
unieke band.

Het avondprogramma zal in de grote
zaal worden verzorgd dooide forma-
tie Balanee. die een waardige a f s l u i -
ter zal zijn voor een onvergetelijk
paasweekend in (waar anders) het
City Centrum teGroenlo.
Gedurende de paasdagen zal Lido
disco ook geopend zijn voor de lief-
hebbers van disco en house muziek.
Tevens zal ons camerateam opnames
maken bij diverse evenementen, die
vertoond zullen worden in het Mu-
ziek/Sportcafé.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN '
GERECLAMEERD.

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

Naam:

Adres:

Postcode/ Plaats:

Telefoon: .

Naam/titel van dit blad:

Stuur deze bon vóór 15 mei 1992 op naar:
Dire Straits Philips Tombola, Ekkersrijt4402, 5092 DK Son

Vermeld duidel i jk in blokletters je/uw naam, adres, postcode/woonplaats en
telefoonnummer.
Winnaars krijgen persoonlijk bericht .

25 jaar motorraces
in Hengelo Gld.
De internationale motorraces van
zondag 26 april a.s. zijn jubi leumra-
ces.
Hamove te Hengelo Gld. organiseert
voorde- 2f>e maal de/e wedstrijden en
heeft een programma samengesteld
dat de hele dag motorracen te zien
geeft. Begonnen in I9(">7 is het eve-
nement langzamerhand uitgegroeid
tot een jaarlijks terugkerende happe-
ning. Er zijn op zondag 20 april maai
liefst 10 starts, waarbij het er vooral
in de internationale Superbike en in-
ternationale Battle of the Twins hard
aan toe zal gaan. De deelnemers uit
de in te rna t ionale klassen komen uit
9 landen, met o.a. veel Engelsen en
Belgen. Naast Assen organiseert Ha-
move de enigste in ternat ionale ' mo-
tonaces in Nederland en telkenjare
slaagt de aktieve Hamove er in een
leuk programma voor het publiek sa-
men te stellen. Het Exact-racingteam
van Jan Huberts met Hans Spaan,
Ai ie Molenaar en Patrick v.d. Goor-
bergh komt waarschijnlijk dit jaar be-
ha lve Assen en Hengelo Gld., verder
niet in Nederland aan de s ta r t .
De internationale Superbike rijdt
een wedstrijd in 2 manches, zodat de
liefhebbers van sonore motorgelui-
den goed aan hun trekken komen.
Naast een rijke cross-traditie heef t
Hamove nu ook een 25-jarige erva-
ring in de motorracerij. Vele beken-
de en beroemde coureurs hebben
hun rondjes op het circuit gereden
en menig duel in de spectaculaire
Moleribochl beslecht.
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