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BEKENDMAKING
In het jaar dat F. Jansen Loodgietersbedrijf 10 jaar bestaat, zijn wij
er in geslaagd onze service nog verder uit te breiden.
Met ingang van 1 mei 1990 hebben wij namelijk het electrotechnisch
installatiebedrijf van defam. Dekker overgenomen.
Bertus Ruiter komt als hoofd van de afdeling ELECTRO
TECHNIEK ons enthousiaste team van medewerkers versterken.
Bertus is de man, die naast de vereiste vaktechnische papieren zijn
zeer specialistische kennis inbrengt, zodat wij direct over een allround vakman kunnen beschikken.
Wij hopen hiermee een nog breder pakket van diensten aan onze
klanten te kunnen aanbieden en u kunt van de afdeling ELECTRO
TECHNIEK dezelfde service en kwaliteit verwachten, als u van ons
loodgietersbedrijf reeds kende!
Tenslotte bedanken wij Hans en Corrie Dekker voor het in ons
gestelde vertrouwen, om een stuk levenswerk, waar beiden met
hart en ziel voor hebben gewerkt, aan ons over te dragen.
Door deze verandering wordt onze nieuwe naam:

f. Jansen installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Tel.: 05752-2637

Gems is een sinds 1830 in Vorden gevestigd
bedrijf.
Het bedrijf is sedert 1989 gehuisvest in een
nieuw gebouw van ca. 12.000 m2.

Er werken ca. 90 medewerkers waarvan ca.
60 in de produktie.
Kantoor- en fabriksorganisatie zijn markt- en
kwaliteitsgericht.

Het bedrijf ontwerpt en fabriceert voor
verschillende bedrijfstakken zoals:
petrochemie, chemie, voedingsmiddelen,
verwarming, landbouw, enz.

We werken met moderne machines op het
gebied van plaatbewerking, verspanning en
lassen.
Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we graag
een sollicitatiebrief gericht aan:

De produkten waar het om gaat zijn o.a.
tanks, drukvaten, procestanks,
warmtewisselaars en boilers, met gewichten
tot 40.000 kg.
BEDRIJFSVOORLICHTING

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gems Metaalwerken b.v.
Industrieweg 9 7250 AA Vorden

WOENSDAGAVOND 18 APRIL 19.00 UUR

LASSERS-METAALBEWERKERS
OPEN HUIS
Een konstante vraag naar onze kwaliteitsprodukten maakt het mogelijk ons personeel uit te breiden met
ervaren of aankomende vakmensen. We zoeken daarvoor gemotiveerde metaalbewerkers/lassers met
LTS-Metaal-B/C die verder willen komen in de metaalindustrie.
Omdat de laskwaliteit een zeer grote rol speelt, worden (voor u kostenvrije) opleidingen georganiseerd,
welke afgesloten worden met een erkend diploma.
Om geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen kennis te maken met ons nieuwe, moderne bedrijf
organiseren we een speciale avond, die vrijblijvend bezocht kan worden. Na een korte inleiding en een
rondleiding door het bedrijf, kunnen alle vragen over het werk, de opleidingen, de promotiemogelijkheden, de personeels-activiteiten, enz. besproken worden.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 22 april ds. H. Westerink. Lied: gez.
204. Kollekte: instandhouding eredienst. Zondagsschool en jeugdkerk.
Kapel de Wildenborch
Zondag 22 april ds. J. Veenendaal.
Geref. kerk Vorden
Zondag 22 april 9.30 uur ds. F. de Jong-van
Coevorden; 19.00 uur ds. K. Dijk, Velp.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 22 april 9.00 uur Eucharistieviering.

OVERNAME

RK kerk Vorden
Zaterdag 21 april 17.30 uur Woord- en Communiedienst.
Zondag 22 april 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 april Ch.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Fons en Rita Jansen hebben ons Elektro Technisch Installatie bedrijf
overgenomen en wij zijn blij in hen enthousiaste opvolgers te hebben
gevonden.

Huisarts 21-22 april dr. Haas, Christinalaan 18,

Wij hopen dat u hen hetzelfde vertrouwen geeft wat u ons zo vele
jaren gaf, waarvoor onze hartelijke dank.

tel. 1678.

Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Onze winkelverkoop zal normaal door blijven gaan.
Hans en Corrie Dekker

C.I5MS

tank-en apparatenbouw
vorden/hollafl||

KERKNIEUWS
Massale opkomst
paasontbijt

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen- den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder Mr. M. A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

besloten om het aansluiten van percelen op het aardgasnet te subsidieren,
indien de lengte van de aansluiting van
de hoofdleiding in de weg meer dan
2()()m bedraagt. Voor iedere meter boven de 200 meter kan een subsidie verkregen worden van f 10,— per meter,
aangevuld met de bijbehorende BTW.
De kosten voor de aanleg van de eerste
200 meter blijven geheel voor eigen rekening. De subsidie is gelijk aan de materiaalkosten van een standaard huisaansluitingsleiding met een diameter
van 40 mm.

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

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

m* BOUWVERGUNNINGEN
Op 10 april jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer J.M. Heersink, Smidsstraat
3 te Vorden, voor het verbouwen
van een garage tot ontvangstruimte,
op het perceel Zutphenseweg 21 te
Vorden;
— de heer J. R. Jansen, Almenseweg 32
te Vorden, voor het bouwen van een
carport en het veranderen van een
schuurtje, op het perceel Almenseweg 32 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

j> SUBSIDIEREGELING
AANSLUITING PERCELEN OP HET AARDGASNET
De gemeenteraad heeft op 13 maart

j » l E HARD RIJDEN KOST TEVEEL
Gedurende de maanden april en mei wordt landelijk in het belang
van de verkeersveiligheid veel aandacht besteed aan het handhaven
van de toegestane snelheid op de 80km wegen en in de bebouwde
kom.
Met borden en affiches met teksten als 'de uiterste limiet' en 'te hard rijden kost
teveel' wordt hiervoor aandacht en medewerking gevraagd. In Vorden is de campagne vorige week van start gegaan. De foto bij dit artikel kon toen helaas wegens
ruimtegebrek niet worden geplaatst.
Deze foto geeft een beeld van de opening van de campagne in Vorden, waarbij
burgemeester Kamerling en mevrouw Heijenk met haar dochtertje Jeanine foldermateriaal aan voorbijgaande automobilisten uitdelen.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 21 april 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje vanaf 15 april mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen vóór half 9.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
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.
Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Zondagmorgen Ie Paasdag begon het
Paasfeest voor veel kinderen uit Vorden en omgeving al heel vroeg. Meer
dan honderd kinderen en jeugdleidsters kwamen naar de zalen van 't Achterhuus (achter de Gereformeerde
kerk) om samen het traditionele paasontbijt mee te beleven.
Onder begeleiding van vrolijke muziek
van trompet en klarinetten werden liederen gezongen als 'Daar juicht een
toon'. Vervolgens konden de aanwezigen genieten van een broodmaaltijd
die de leiding van zondagsschool, kindernevendienst en jeugdkerk en andere vrijwilligers voor hen hadden klaargemaakt. Na afloop van dezejeugdontmoeting werd het Paasfeest met de leiding en de ouders voorgezet in de
Vordense kerkgebouwen.

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.

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

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

Avond over gerechtigheid
dichtbij huis

VIERAKKER — WICHMOND

Op donderdag 26 april zal de derde
grote avond van dit seizoen worden gehouden in het kader van het conciliair
proces. Na de vorige twee goed bezochte avonden over resp. het gehele conciliaire proces en milieusparend huishouden, komt nu het onderwerp gerechtigheid aan de orde.
Het thema is deze keer namelijk 'gerechtigheid dichtbij huis'. De onlangs
opgerichte werkgroep 'gerechtigheid'
heeft de avond voorbereid. Deze groep
stelt /.ich ten doel hulp te verlenen aan
mensen in de gemeente Vorden die in
hun rechten tekort gedaan y.ijn of zich
zo voelen.
Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het
inbrengen van suggusties. Voor wie liever niet op die avond vragen stelt, is het
mogelijk dat (eventueel anoniem) te
doen in de brievenbussen van de werkgroepleden, o.a. Beatrixlaan 14 en Almenseweg 22 te Vorden en Beeklaan
34 te Wichmond.
Na een inventarisatie van de vragen
hoopt men op die avond een aanzet te
geven tot oplossingen of verdere hulp.
Dat zal gebeuren in aanwezigheid van
afgevaardigden van de diakonieën van
de Vordense kerken, vakbond en maatschappelijk werk. Met de vragen die
blijven liggen gaat de werkgroep zelf
verder. Op de avond in het Dorpscentrum is een ieder van harte welkom, in
het bijzonder allen die op de één of
andere manier met deze problemen te
maken hebben, of bij de oplossing ervan willen helpen.

Tandarts 21-22 april W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230. Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
Alarmnummer 06-11.
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
10.30-12.30 uur.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 april 10.00 uur ds. A. Mol, em.
pred. Lochem.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 april 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.
Zondag 22 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.
Woensdag 25 april 19.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 april Ch.
Loeffen, tel. 05730-51457.
Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnurnmer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g.
05700-14141
Politie
tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

Gespreksavond voor jongeren
Na de gespreksavond over 'keuzes maken' in november en het concert van
Thomas Rave en band in februari zal er
dit seizoen nog één jongerengespreksavond worden gehouden, nl. op donderdag 26 april. Het thema is 'jezelf
zijn!'Jezelf zijn, kan dat altijd? Mag dat
ook? Een andere veelgehoorde kreet is:
Je kunt nooit eens jezelf zijn! Maar ook:
je moet jezelf zijn! Hoe beleef je dit allemaal in deze tijd? En laatje ook een
ander zichzelf zijn?
Deze vragen staan centraal op deze
avond, waarbij Rien Baauw weer als ge-

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

spreksleider aanwezig is. De avond
wordt gehouden in het Achterhuus
achter de Gereformeerde kerk en is
georganiseerd door de Interkerkelijke
Jeugdwerkgroep.

CONTACT
een goed
en graag gelezen
blad

PRETTYMARKT

Ook dit jaar hebben weer velen
meegedaan met het gewicht schatten
van de stier.

Heeft u nog spulletjes,
bel dan naar:

Het juiste gewicht was 513 kilo.

Fam. Oonk, tel. 2920
(gewijzigd!)
en wij halen het op!
(Eens in de twee maanden)

aguAsport

regenpakken

op vakantie ben

De winnaars zijn:
W.A. Eskes en mevr. Gal

•f»

Fijne verse worst 1 MO 7,95
Grove verse worst 1 uio 9,90
Speklapjes 1 kiio 7,95

Romeins' waren en zijn nog steeds veelgehoorde kreten. En het moet gezegd worden, het geheel vernieuwde interieur is
gruwelijk mooi geworden. De kapsalon is
op werkelijk unieke manier verbouwd.
Interieur-ontwerper Giovanni Casander
heeft met warme kleuren, speciale decoratie-technieken en karakteristieke vormen
een geheel eigen sfeer weten te creëren.

De eerste bezoekers van de geheel verbouwde kapsalon vanjim Heersink
Haarmode keken hun ogen uit. Zonder uitzondering reageerden ze enthousiast.
'Prachtig', 'gewaagd' en 'is het Grieks of
Bekroond door het Ministerie van Verdeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak met de
vele e«tra s In vi|l modische kleuren

1 kilo 6,75

KLAVERJASSEN
op donderdag

|A.
EEÏÏBÈ^
flP*lfKft1

per stuk 5,-

100 gram 0,98

jmS[

SPECIALITEITEN

Hamburgers
of Cordon Bleu
si**, 4 BETALEN

vHS] SS^

Ei ^^ Gewone Biefstuk
^1 &0^
ONGEWOON LEKKER
250 gram 6,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Het is dan tevens 45 jaar geleden dat de
heer Heersink sr. met de salon begon.
Reden temeer om een kijkje te komen
nemen en zelf te bepalen; 'Grieks of
Romeins', 'met vakantie' of gewoon
Jim Heersink nieuwe stijl ?

Ruurloseweg 64
Vorden-Tel. 05752-6614

Boeren Snijworst 100 gram 1,40
j* ^
Gebraden
AL ^
Gehakt

Grillworst

van 14.30 tot 17.00 uur

Schoenaker
Café - Restaurant

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi

kunt u het resultaat zelf komen bewonderen, dan houdt Jim Heersink

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

HOH gehakt 1 kilo 7,95
Runder gehakt i MO 11,50
Magere Varkenslapjes 1 MO 8,95

MARKT AANBIEDING

Op zaterdag 21 april

Martens

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Hamlappen
1 k«o 10,95

Borstlapjes
1 KNO 13,90

Tartaar
per stuk 1,0(1

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

19 april
Aanvang 20.00 uur
Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort
Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte
buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en
redelijke prijs

groenten en fruit
kaas en noten

JIM H E E R S I N K
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Fam.J. Huitink

•

Burg.Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN, TEL; 05752-1215

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 19, 20 en 21 april 1990

Nu ook paard- en ponyrijles.

ENTREEKAARTEN è f

ALLE RIJBEWIJZEN

voorORI-FLAME
kunt u telefonisch bestellen
onder telefoonnummer:
05753-3430

IJsselkaas

t/m vrijdag 20 april a.s.
's avonds 18.00 en 19.00 uur.

500 gram

O

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet oplossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

BEL NU:
05735-1788
RIJSCHOOL GROENEVELD

rijschool
GROENEVELD
O5735-178B

Cement bestellen
Harmsen Vorden
bellen
Tel. 05752-1486
35 zakken a 50 kg
20 zakken f 12,- per zak

fons Jansen

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

Jansen & gal
leenauto gratis etc.

Zacht belegen Kaas per kilo 9,95

maandag 23, dinsdag 24 en
woensdag 25 april:

Hierbij pakje Roomboter 0,99

fjj

autoschad°bedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice

OP = OP

beter completer

f 11,75 per zak
per zak f 12,75

Burg Gallcestraat 60
7251
EC Vorden
7251
Telefoon 05752 2637

Hierbij GRATIS een
klemleeuw

BOVAG

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
« 05750-22816

Met Oatle-Brun Haverzemelenbrood
uw cholesterol op het Juiste niveau.
Warme Bakker Oplaat bakt het dagelijks zelf.
Zo uit de oven in de winkel!

SEEGERS

AANBIEDING
Slagroom of

Zomerweg 21 - DREMPT
Tel. 08334-72722

van 6.25 voor

Ontbijtkoek
Vernieuwde winkelinrichting

Speciale Aanbieding
MAGNETRONS:

NU

Krentebollen
6 halen

O• t O

2.50
5 betalen

Gevulde
Boterkoek van s.-voor 4.50

AEG - Philips - Miele - Moulinex
WARME BAKKER

reeds vanaf

PLAAT

KOFFIEZETTERS:
3 extra grote AKELEI'S
4 Ranonkels

5,-

Philips - Melita - Braun - Moulinex
Rowenta en Krups

g-Q
vanaf O".~
WRS

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

KTV: Philips-Sony-Erres vanaf 4ifïJ«~
(zie ook onze folder)

7 vaste PLAN! EN
l

VOLOP VERSE
SNIJBLOEMEN EN
KAMERPLANTEN

TECHNISCH BUREAU

Winters
gas - water -C. V.- electra - dak - radio - T. V.
Spalstraat 8 - HENGELO (Gld.)

X

OPENINGSTIJDEN:
111,1. t. in ilo v 9.00-18.00 uur, vrij. v. 9.00-21.00uur;
Btt.V. 4.()()-!(,.00 u u r .

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter en zusje

•p

f

Kimly
13 april 1990
Eduard Besselink
Els Besselink-Nijhof
Anja en Ellen
Het Hoge 44
7251 XXVorden

en
*
t

Rita Kornegoor

*

Everdina Johanna
van der WalGroot Obbink

WEDUWE VAN GERRIT JAN PELGRUM

in de gezegende ouderdom van 87 jaar.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.30 uur in de Wildenborchse kapel.

-V•#•

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

i

ï

Vorden

$-#-

april 1990
Het Kerspel 4
7251 C V Vorden

l
*^L----------^'------^'--^--'-^^

betuigen wij u onze oprechte
dank.

en

Andrea Leisink

Harderwijk, april 1990

*

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

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

a.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

VIOS Beltrum
Vorden
Supportersbus vertrekt 13.00
uur vanaf 't Pantoffeltje.
Kosten f 2,50 p.p.
Terugreis uiterlijk 16.45 uur.
Wie gaat er mee naar
Beltrum? Opgave tel. 2444.

sucovo
Intern Solistenfestival
21 april

gaan trouwen op vrijdag 27 april 1990 om
11.00 uur in gemeentehuis Kasteel Vorden.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 12.00 uur in de St. Willibrordus kerk te
Vierakker.

COUPONNEN
TAPIJT

HELMIIMK

*
*

Hierbij nodigen wij u uit op onze receptie
die wordt gehouden van 15.00 tot 16.30
uur in Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te Vorden.
Hengelo Gld., Vordenseweg 35
Vierakker, Vierakkersestraatweg 15

BiBiBtBiBTBiBrBtBTBtBiBiBTBt^^

Heden is na een kortstondig ziekbed onverwacht van
ons heengegaan onze lieve vader en opa

Hermanus Albartus Pellenberg
sinds 24-4-1981 weduwnaar van H.J. Nijkamp

op de leeftijd van 76 jaar.
„Jezus dan sprak wederom tot
hen, zeggende: Ik ben het Licht
der wereld. Hij die mij volgt zal in
de duisternis niet wandelen, maar
zal het licht des levens hebben."
Vorden : G.C. Ellenkamp-Pellenberg
H.W. Ellenkamp
F.A. Pellenberg
J.W.M. Pellenberg-Hartelman
H.J. Dekkers-Pellenberg
M.A. Dekkers
E. Lebbink-Pellenberg
B.H. Lebbink

STADSPOST ZUTPHEN e.o.

A. Pellenberg
M.Th.M. Pellenberg-Berends

zoekt

en kleinkinderen

jonge vrouw
met verpleegkundige
achtergrond
in het bezit van auto heeft
enkele uren per week
beschikbaar voor verzorging
of gezelligheid.
Liefst in omgeving van Vorden
ofGorssel.
Tel. 05750-26955, na 18.00
uur.

19,20 en 21 april
Als ze bij U aan de deur
komen, stel ze dan niet teleur.

Hengelo (Gld.)

$-#-*-#-

Smakelijk Rundvlees
Daar weten wij méér van!
Moor het weekendrecept:

Riblappen

*

*»***»*¥

Zigeunercarree

Tip voor de boterham:

voor in de koekepan

Schouderham

7251 MN Vorden, 13 april 1990
Geurkenweg 2

100 GRAM 2,25

EIGEN FABRIKAAT

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met ontroering delen wij het overlijden mee van ons
geliefd en trouw medelid

D.W. Bannink-Essink
Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren.
Rom. 14:8

Na een leven van liefde en zorg voor zijn gezin is in
alle rust overleden mijn lieve man, onze vader en
schoonvader

„

SPECIAL

LIMOUSIN-KWALITEIT

Dit weekend EXTRA
voordelig:

100GRAMI,79

Mini-Pizza's

Gebraden
Casellerrib

OP GEHAKTBODEM

EIGEN FABRIKAAT
100 GRAM! 598

PER STUK

•P uj ^

H.V.G. Linde

t

SS»—,

500 GRAM 8,98

1,89

VLOGMAN

Ü6
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Albert Jan Koning
op de leeftijd van 76 jaar.

-*Vorden :
Groningen :
Noord-Scharwoude :

M. Koning-Memelink
Friedy en Harry
Ans en Laurens

17 april 1990
Zutphenseweg 36
7251 DK Vorden
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 21 april
om 12.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Oranjevereniging
Vorden
ZATERDAG 28 APRIL
20.00 uur in hetDorpscentrum

ACHTERHOEKSE AVOND
REVUE JONG GELRE

MONUTA•
UriVAAKF
VERZORGING

UITVAARTVERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

(zie programmaboekje)
Daar wij veel bezoek verwachten kunt u vanaf 24 april kaarten
ophalen bij de Amrobank.
Óók voor leden de gratis kaarten.
Zo bent u zeker van uw plaats, want vol is vol.
Zaal open: 19.30 uur.

Vorden, 17 april 1990
Correspondentie-adres:
A. Pellenberg, Larenseweg 1, 7251 JL Vorden
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag 19 april
van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid is tot condoleren
en afscheid nemen.
De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden vrijdag 20 april om 13.00 uur in de Ned.
Hervormde Kerk te Vorden, waarna aansluitend de
teraardebestelling zal plaatsvinden om 14.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot condoleren in het Dorpscentrum te Vorden.

Morruta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

MEDEDELING:

VERKOOP
APPELTAARTJES

Vordens
dameskoor

t-#-

Ons adres wordt per 1 mei a.s.:
de Zuylenkamp 23
6999CAHummelo

aanvang 13.30 uur
in Dorpscentrum

vanaf 15 jaar die in Vorden
een zakcentje wil verdienen
(2xp.w.).
Inlichtingen:
05750-13719/40476.

H. Pelgrum
R. Pelgrum-Rietman
W.H. Eskes-Pelgrum
H.J. Eskes
klein- en achterkleinkinderen

Leo Meijer

H.E. van der Wal
B. J. vanderWalBuszkamp
en kleinkinderen

NU MET FORSE
KORTINGEN

Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij U kennis dat na een kortstondige,
liefdevolle verpleging in 'Villa NUova' en het 'Nieuwe
Spittaal' is overleden onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

Reindina Meulenbrugge

gaan trouwen op donderdag 26 april
1990 om 10.30 uur in het Gemeentehuis
te Vorden.

't"

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder en
oma

É
l
-*
*-

Jeroen Houwen

Bedroefd maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons
betekende geven wij U kennis dat uit onze familiekring
is weggenomen onze lieve broer, zwager en oom

Hermanus Albartus Pellenberg
WEDUWNAAR VAN H.J. NIJKAMP

Hartelijk dank.

A.H. Smallegoor-Pellenberg
J.W. Smallegoor
H.G. Kettelerij-Visschers

Herberg

Onze zaak is i.v.m. de herinrichting centrum Hengelo
weer met de auto bereikbaar.
Ook voor diegenen, die het nodig vonden om
roddelpraat te verspreiden als zouden wij met onze
zaak willen stoppen.
Einde dienstmededeling.
Gaarne tot uw dienst.

TECHNISCH BUREAU

KONINGINNEDAG

A.C. Ruiterkamp-Pellenberg
W.H. Ruiterkamp
H.C. Ruiterkamp-Pellenberg
J.W. Ruiterkamp

RESTAURAN1

gediplomeerd installateur voor:
gas - water - dakbedekking - C. V.
electro - radio -T.V.- schotelantennes
erkend Philips- en Miele-service
Al meer dan 100 jaar in Hengelo (Gld.)

Neven en nichten

's avonds SHOWORKEST

LIBERTY
Kaarten vanaf heden in voorverkoop.

Vorden, 17 april 1990

Een vertrouwd üdf&$ voor uw laatste groet
Goeden netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

WEIGHT WATCHERS
verantwoord afslanken
Oö juwelier

siemerink

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

nu ook in Vorden
elke woensdag 18.30 uur
Dorpscentrum
(ingang via parkeerplaats)

BLOEMENSPECIAALZAAK
Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304

^|
mt
"^5

dijkerman

Oldenhave zorgt ervoor dat de
zaak gesmeerd blijft lopen
INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDENHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Wij maken ruimte voor onze dames- en herenafdelingen.
VAN
ALLE

TOTALE LEEGVERKOOP

KINDERMODE

DUS 25% - 50% KORTING
OP ALLE MAAR DAN OOK ALLE KINDERKLEDING
Modecentrum

Modecentrum

Modecentrum

Ruurlo

Ruurlo

Telefoon 05735-1438

Telefoon 05735-1438

Ruurlo

Uw meubels
versleten? iSfe

Voor de vakantie
een echte jagerskijker
met hardgecoate lenzen.

tfi*

Wij stofferen snel en voordelig

THE WORLD-S FINEST SUNGLASSES

Voor grotere lichtdoorlaat

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

en helder gezichtsveld

De TOPPER
onder de
zonnebrillen !!

indeselectiemerken:

interieuradviseur

Tasco,
Hertel & Reuss,
Jagermeister.

Marte,

Rijksstraatweg 39, W.imsvdd, tel. 05750 261 32

tteeds

effendl

Vorden,
Zutphenseweg 9, Tel. 05752-1272

Veel nieuwe leersoorten zijn
in deze vlechtpump verwerkt.
Geweldige pasvorm! Made
in Germany.

120,-

LARGE M ET A L

Tijdelijk van 145.voor

I

(incl. lederen etui)

Gö juwelier

siemerink
. • • ••

99.-

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

MOTORRIJLES
+ antisliptraining motor

Wullink Vorden

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 — tel. 1342
's maandags gesloten

bel nu:
05735-1788

rijschool
QROENEVELD

RIJSCHOOL GROENEVELD

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20,40, 50, 54,
58 en 63 personen.
Havi voorheen GTW-reizen

&

WOONKOMFORTOP MAAT

ELEGANTE
WOONMODE

Tel. 05758-1334

SPAARHYPOTHEEK
De voordeligste is een
optelsom van rente en te
betalen premie.
Vraag een gratis offerte.

495.

Natuurlijk bij
Wenzel Spellbrink
Winterswijk:
05430-18585
Ruurlo:
05735-2136

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK

ressoir in maar
uitvoering. Niet alleen
sieraad in de kamer, maar ook

15,- K O R T I N G
UNI DAMES BLOUSES

VISCOSE DAMES BROEKEN

in frisse zomerkleuren
en met korte mouw

in verschillende printdessins
goed te combineren met de uni blouses

TUUNTE-PRIJS 35,-

TUUNTE-PRIJS 45,- Of 49,95

29,95

NU 39,95

TUINOVERALLS

KUITBROEKEN

in een zware denim kwaliteit
en met een lichte wassing
maten S t/m XL
TUUNTE-PRIJS 59,95

in uni of met bloemdessin
in verschillende kleuren
voor groot en klein

NU

TUUNTE-PRIJS 15,-

NU
maten 128/176
TUUNTE-PRIJS 49,95

.Natuurlijk voor

12,50

NU

je opleidingen
naar:

Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U
OP ALLE ZWARTE VOLWASSEN SPIJKERBROEKEN
gemaakt van zware stonewashed denim deze week

NU

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen

WAARDEBON

EetkamerVBijzetfauteuil in
een warme noten kleur. Met
stoffen bekleding en gevlochten, gewelfde rugleuning. Een
comfortabele eetkamerstoel.
Maar ook een elegante damesfauteuil; Prijs per stuk

J.L HARREN

Video- en
tv-reparatie

ENKELE
SUPERAANBIEDINGEN

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

U ziet het, voor betaalbare mode is er maar één adres.
Loop dus even binnen, want het loont de moeite!
telefoon 05753-1286

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

• •
•
• • • •
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CONTACT

Donderdag 19 april 1990
52e jaargang nr. 3

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
In commissie Financiën
W EEKEND-TIP

Opel GT kijken
bij Schoenaker

CDA/PvdA college
De Partij van de Arbeid zal in Vorden, voor het eerste na ruim twintig jaren, weer deel gaan
uitmaken van het college van B&W. Na twee gespreksronden kwam het CDA (met 7 van de 13
raadszetels de meerderheid in de raad) tot konklusie dat de komende jaren het beste met de PvdA
kan worden samengewerkt. Deze week zal nog een gesprek plaatsvinden met burgemeester Kamerling over de definitieve invulling van de portefeuilles en het collegeprogram.
grond aankopen en vervolgens direkt
de markt op gaan en het weer te verkopen. Het CDA wil wat dat laatste betreft
rustig afwachten om te kijken welke kopers zich melden. Dat het dan jaren
kan duren alvorens je de grond weer
kwijt beru, deert het CDA niet', aldus
Brandenbarg.
Mevr. Aartsen (CDA) daarover: 'Onze
visie is uiteraard ook dat de gemeente
over voldoende industriegrond moet
beschikken.

Ria Aartsen

Wim Voortman

Wel staat vast dat Wim Voortman, de
nieuwe PvdA wethouder voor het merendeel de portefeuille van wethouder
Slingenberg zal overnemen. In elk geval financiën, openbare werken en verkeer. Ria Aartsen, de huidige wethouder van Welzijn blijft op haar post al is
het niet uitgesloten dat haar takenpakket nog wat zal worden uitgebreid.
Heeft Voortman bij de onderhandelingen veel water bij de wijn moeten
doen?
Voortman: 'Nee dat kun je niet zeggen.
Op vrijwel alle fronten bestaat overeenkomst. Alleen op het gebied van sport
en rekreatie vindt het CDA dat wij er te
ambitieuze ideeën op na te houden. In
hun ogen te duur', aldus Voortman.

management vanuit die invalshoek onder de loupe nemen'. De nieuwe wethouder zal in de toekomst zijn baan als
beleidsmedewerker bij de gemeente
Apeldoorn tot 16 uur per week reduceren om zodoende voldoende gelegenheid te hebben zijn nieuwe funktie
goed te kunnen uitoefenen.

Zo wil de PvdA bijv. een gedeeltelijke
overkapping van het zwembad hetgeen
nogal wat geld kan gaan kosten. Overigens hebben alle drie de partijen in
Vorden altijd luid en duidelijk geroepen dat het zwembad voor Vorden behouden moet blijven.
Wim Voortman: 'CDA en wij hebben
afgesproken dat wij ten aanzien van
zwembad en sporthal zullen bekijken
hoe we de zaken moeten aanpakken.
Uitgangspunt daarbij is het vergroten
van het economisch draagvlak. Dus het

WD teleurgesteld
Bert Brandenbarg die namens de WD
voor zijn kandidaatwethouder Rinus
Pelgrum de onderhandelingen voerde
is duidelijk teleurgesteld dat zijn partij
geen deel meer van het college zal uitmaken. Brandenbarg: 'In mijn ogen
waren de onderhandelingen in feite
nog niet afgerond. Het is gebruikelijk
dat je in een eerste gespreksronde je
eigen eisen op tafel legt, waarover natuurlijk gesproken kan worden. Een
tweede gesprek is er in zoverre geweest
dat wij van het CDA te horen kregen
dat men voor de PvdA had gekozen',
aldus Brandenbarg.
Struikelpunten waren volgens hem in
de ogen van het CDA het industriebeleid en het welzijnsbeleid.
'Wij zijn voorstander van het voeren
van een aktief industriebeleid. Dus

In commissie Welzijn:

Goeie hoop dat wijziging
parkeerplaats sporthal
vandalisme zal terug dringen
De commissie Welzijn had woensdagavond weinig moeite om positief te adviseren op het collegevoorstel met betrekking tot de
wijziging van de parkeerplaats aan de Boonkzijde van de sporthal
't Jebbink. De heren Bouwmeister (CDA) en Brandenbarg (WD)
spraken de hoop uit dat door deze verbetering het vandalisme
wordt teruggedrongen.
De sporthal is een trefpunt van jongelui en met name merkte Brandenbarg
op dat juist met de weekends vandalisme optreedt.
Het college noemt als oorzaak dat de
parkeerplaats in de huidige vorm
slecht zichtbaar is en daardoor als het
ware tot vandalisme uitnodigt.
Daarbij moet de platenwand van de hal
het soms ontgelden.

De commissie Welzijn hoopte woensdagavond dat het benodigde krediet
van 40.000 gulden het nodige effect zal
ressorteren. In de commissie kwam
eveneens de voorlichting ten aanzien
van het minimabeleid aan de orde.
Evenals eerder deze week in de commissie Financien, stelde Brandenbarg
namens zijn fraktie te zullen tegenstemmen. Hij geeft de voorkeur aan
voorlichting via het gemeentebulletin.

Grondmonsterdag bij Tuincentrum Vorden:

Hoe goed is uw tuingrond?
Wie wil genieten van een mooie tuin, moet vooral zorgen voor een
vruchtbare bodem. En die is in de eerste plaats het gevolg van een
evenwichtige voeding.
Wanneer u wilt weten of uw planten,
gras en heesters wel de juiste voeding
krijgen, moet u zaterdag 21 april zeker
een jampotje tuinaarde meenemen
naar de grondmonsterdag Tuincentrum Vorden aan de Ruurloseweg.
Want dan kunt u hier uw tuingrond
aan een computeranalyse laten onderwerpen en krijgt u een perfekt mestadvies op basis van uw eigen grondmonster.

Als u bij Tuincentrum Vorden bent,
kunt u meteen eens rondkijken bij de/.e
onlangs gestarte 'stek' voor tuinliefhebbers. Naast het volledige plantenassortiment vindt u hier nog talloze
materialen waarmee u uw tuin kunt
omtoveren tot een klein paradijs. Speciaal de moeite waard is de grote tuinmeul'elshow en de uitgebreide verzameling tuinvijvers met een keur aan vijverpompen en vele oever-, moeras-,
drijf-, en zuurstofplanten en niet te
vergeten vijverfolie. Kortom, een nieuwe stek voor tuinideeën!

Ten aanzien van de verkoop van de
gronden gaan wij ervan uit dat je de
bedrijven die belangstelling hebben,
selectief moet gaan werven. Dus goed
bekijken watje naar Vorden toehaalt',
aldus mevr. Aartsen. Volgens haar echter niet de voornaamste reden dat het
CDA voor samenwerking met de PvdA
heeft gekozen. Ria Aartsen: 'De WD
wil bijv opnieuw weer aan de plannen
ten aanzien van de verkeersrotonde bij
Klumper gaan 'sleutelen'. Wij zeggen
doorgaan, anders komt er nooit iets
van'. Het voornaamste knelpunt met
dd WD is volgens haar het te voeren
welzijnsbeleid.
Brandenbarg (WD): 'We verzetten
ons niet tegen het subsidiëren van 20
uur per week voor een beroepskracht
voor de SWOV (Stichting Welzijn
Ouderen Vorden) maar we willen het
wel kritiJ^bekijken.
Ria Aartsen: 'Daarover verwachten we
de komende jaren problemen met de
WD. Wij zijn nl. samen met de PvdA
van mening dat indien nodig, er voor
het ouctegnbeleid geld op de tafel
moet ki^Bn. Er komen nu éénmaal
steeds meer oudere mensen in Vorden'. Bert Brandenbarg tenslotte: Tk
vrees het ergste voor de komende vier
jaren. Voortman heeft de laatste tijd diverse keren geroepen dat hij dolgraag
wethouder wilde worden, anders hoefde het voor hem allemaal niet meer zonodig. Wel ik denk, nu Voortman inderdaad wethouder wordt hij bereidt is
heel veel van het CDA te slikken', aldus
Brandenbarg.

'Galeriek' Riek
Schagen geopend
In aanwezigheid van familie, vrienden
en bekenden werd zaterdagmiddag de
nieuwe 'Galeriek' van Riek Schagen geopend. Tot dusver had de schilderes
een atelier in de Nedac-gebouwei, aan
de Enkweg. Vanwege uitbreidingsplannen is Riek Schagen thans naar de
Nieuwstad verhuisd waar de direktie
van de Sorbo haar een onderkomen
aanbood in het voormalige kantoorgebouw van het bedrijf. Mevr. de Jong,
echtgenote van de president-directeur
van de Nedac/Sorbo Groep de heer
Jac. H. de Jong, opende de galeriek.
Mevr. de Jong sprak over 'historische
grond'.
'Ruim twintigjaar geleden, in 1969 zijn
we op deze plek in Vorden begonnen.
In 1973 is Riek Schagen als SorboSaartje in het Sorbo-verhaal verschenen. Vanaf die tid dateert ook onze
vriendschap. We hebben veel waardering voor je kreativiteit als schilderes. Je
hebt je gevoelens weten te vertalen in
het schilderen van kleuren. We zien
warmte terug in jouw schilderijen', aldus mevr. de Jong die vervolgens onder
luid applaus het bord 'Galeriek' bij de
ingang van het atelier onthulde.
Riek Schagen, op haar beurt, bedankte
in de vorm van een boeket bloemen,
mevr. de Jong voor haar vriendelijke
woorden en zei daarbij ongelooflijk blij
te zijn met dit alles.

Bejaardensoos
Bejaardensoosmiddag is op woensdag
25 april in het Sint-Ludgerusgebouw,
na de koffie en opening en mededelingen, zal de heer Klaas Breunissen de
middag verzorgen en vertellen over
zijn reis en verblijf naar Zuid-Afrika en
met dia's dit laten zien. Dus u kunt er
op rekenen dat dit weer een mooie
middag wordt.

De Opel GT Club Nederland houdt a.s.
zondag een toerrit in het oosten van
ons land. Gestart wordt in Zevenaar.
De toerrit eindigt voor in de middag bij
café Schoenaker in Kranenburg-Vorden.
De Opel GT is het (inmiddels klassieke) sportmodel van Opel en werd gebouwd in de jaren 1968-1973. Door
zijn typische vormgeving spreekt dit
model nog steeds tot de verbeelding
van vele autoliefhebbers. Daarom zullen zo'n 35 van de meest fraaie exemplaren die middag worden tentoongesteld.
Een unieke kans dus om deze prachtige
Opel GT 'in het echt' te zien, zondagmiddag 22 april a.s. bij café Schoenaker!

Voorlichtingsavond
natuurvoeding
'honingpollen'
Donderdag 25 april is er weer een informatie-avond in Hotel Bloemendaal,
Stationsweg 24 Vorden. Dhr. H. Bergsma van Pro Naturae uit Tilburg komt
deze avond verzorgen. Wat betekent
Pro Naturae? Dat is voor de natuur!
Pro Naturae is ook de naam van een
praktijk voor natuurgeneeskunde in
Tilburg. In deze praktijk met eigen laboratorium, onder leiding van de sprekervan deze avond, werken o.a. een fystiotherapeut en een diëtiste. De heer
Bergsma en medewerkers werken voornamelijk met voedingssupplementen
zoals u deze avond kunt horen. D.m.v.
lezingen wordt in het gehele land geprobeerd gezonde en zieke mensen te
informeren over het belang van 'goed
voeding' en 'zuiver water Akv.c avond
bestaat ook de mogelij loJPa om het
water te laten testen. Ons team zal proberen uw vragen te beantwoorden.
Ook de heer Bergsma wil u van dienst
zijn en na afloop kunt u hem nog persoonlijk raadplegen. Inlichtingen: Albertine van Zeeburg, tel.^»5
Zie advertentie volgende wrek in dit
blad.

APRIL:
18 HVGWichmond,
bejaardenmiddag.
20 Open Tafel, de Wehme Vorden.
21 Solistenfestival, Sursum Corda
Vorden.
23 ANBO Jeu de boule en
klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.
24 Soos Kranenburg.
24 Open Tafel, de Wehme Vorden.
24 KPOVierakker.
25 ANBO bustocht door Achterhoek,
Gooi, Veluwe, Twente.
25 HVGWichmond, Paasliturgie.
25 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.
26 Bejaardenkring Vorden in het
Dorpscentrum.
27 Open Tafel, de Wehme Vorden.
28 Voorjaarsuitvoering Jubal
Vierakker.
30 ANBOJeu de boule en
klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.
30 Gezelligheidsrit, Orajijecomité
Vierakker-Wichmond.
30 Lampionoptochtjubal.
MEI:
2 HVG Linde, eigen avond.
8 Soos Kranenburg.
9 HVGWichmond,filmavond.
15 NCVB Vorden, Vrouw in Europa.
15 KPO Vierakker, 40-jarig jubileum.
16 HVGWichmond, reisje.
16 HVG Dorp, verrassingsavond.
16 Plattelandsvrouwen Vorden.
17 HVG Wildenborch, eigen avond.
17 Bejaardenkring Vorden,
Dorpscentrum.
19 Sorbo, Regionaal
jeugdvoetbaltoernooi.
20 Achtkastelen
jeugdvoetbaltoernooi.
20 VoorjaarstochtVRTC, afstanden
40-80-120 km. Start: 'De Herberg'.
22 Soos Kranenburg, politie.
24 Plattelandsvrouwen Vorden,
fietstocht.
26 5e Int. Sorbojeugdtoernooi.
27 5e Int. Sorbojeugdtoernooi.
27 KPOVierakker,40-jarigjubileum.
30 HVGWichmond,slotavond.
30 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.

Meningen verdeeld over
voorlichting minimabeleid
De heer E. Brandenbarg (WD) gaf dinsdagavond in de commissie Financiën geen steun aan het collegevoorstel om f 4500,—
beschikbaar te stellen voor de voorlichting over het minimabeleid.
De gemeente heeft het geld nodig om
de kosten te dekken voor de verspreiding van de brochure 'Het Vragenboek', waarin tevens opgenomen een
inlegvel waarin het door de gemeente
gevoerde minimabeleid wordt toegelicht. Brandenbarg was van mening dat
het publiek gemakkelijker (in zijn
ogen goedkoper) op een andere manier bereikt kan worden.
'Doe dit via het gemeentebulletin en
blijf dit herhalen. Herhaling is nu eenmaal de kracht van reclame', aldus
Brandenbarg die in zijn visie gesteund
werd door wethouder Slingenberg
(WD). Brandenbarg adviseerde om in
het gemeentebulletin tevens de naam
en het tel. nummer te vermelden van
de ambetenaar die dit soort zaken behartigt.
DeheerA.C.vanVoskuilen (CDA) had
duidelijk een andere mening. 'Het collegevoorstel geeft meer kracht aan het
minimagebeuren. Het is een goeie
aanzet om het gehele minimabeleid
nog beter te gaan uitvoeren. Ik ben wel
van mening dat we t.z.t. moeten evalueren om te bekijken of we goed bezig
zijn', aldus van Voskuilen.

'De Springplank'
Wat betreft de verhuur van de voormalige kleuterschool 'De Sprinkplank'
aan de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs te Vorden (huurprijs 10.000 gulden per jaar) deelde
wethouder Slingenberg mede dat de
gemeente het gebouw voor hooguit
twee j aar wil verhuren.
'Beslist niet langer, we willen graag van
het gebouw af, aldus de wethouder.
Genoemde vereniging heeft de gemeente laten weten (nog) niet te willen
kopen.
Momenteel worden aan de Insulindelaan tien bejaardenwoningen gebouwd, waarvan de toekomstige bewoners van de bovenwoning, de entree
aan de achterzijde hebben. 'Het is in
dit steegje nogal donker. Ik weet, de
criminaliteit is in Vorden nog niet zo
groot, maar ik adviseer het college wel

om voor een goeie voorlichting te zorgen', zo sprak CDA'er W.A.J. Lichtenberg.
Direkteur gemeentewerken B. Bekman
stelde hem wat dat betreft gerust. 'De
openbare verlichting wordt op het appartement aangesloten. Bovendien
worden er nog enkele lichtmasten geplaatst', zo belooft Bekman.

Bebouwde kom Kranenburg
'We blijven er bij Rijk en provincie op
hameren dat de hele Kranenburg bebouwde kom wordt. We zullen net zo
lang doorgaan totdat we de 50 km krijgen', aldus burgemeester EJ.C. Kamerlingdinsdagavond in de commissie
Algemeen Bestuur.
Aanleiding tot deze woorden was dat is
toegestaan in de bebouwde kom van de
Kranenburg de max. snelheid van 50
kilometer geldt. Dat geldt evenwel niet
voor de doorgaande wegen zoals bijv.
de Ruurloseweg. De heer A.H. Boers
(CDA) was ook van mening dat getfacht moet worden ook op deze weg
de max. snelheid van 50 km ingevoerd
te krijgen. 'Zolang er geen scheiding is
tussen autoverkeer en fietsers, in onze
optiek gewoon noodzakelijk', aldus de
heer Boers.
W. Voortman (PvdA) die vraagtekend
zette bij het effect van het puntensysteem dat bij de toewijzing van woonwagenstandplaatsen zal worden toegepast, werd erop gewezesn dat een puntensysteem juist bij deze beroepszaken
van belang kan zijn.

Burgemeester Kamerling op tv
Burg. Kamerling deelde de commissie
mede dat hij op 30 april bij de AVRO
op de tv te zien zal in het 12 Provinciën
Spel dat deze omroep t.g.v. het jubileum van het Prins Bernardfonds organiseert. Burg. Kamerling maakt deel
uit van het burgemeestersteam van
Gelderland. Voor deze gelegenheid
worden er op 19 april op het gemeentehuis in Vorden opnames gemaakt.

Buurtbus Vierakker- Grote fancy-fair
Op 10 juni a.s. wordt er een fancy-fair
Wichmond
georganiseerd waarvan de opbrengst
Ingezonden mededeling, buiten verantwoordingvan de redactie
Het is ongeveer 8 jaar geleden dat in
Vierakker-Wichmond een buurtbusproject van de grond kwam, deze bus
wordt bestuurt door chauffeurs die dit
op vrijwillige basis doen, als dat niet zo
was zou zo'n project niet gerealiseerd
kunnen worden. Wij zijn als comitee
dan ook bijzonder blij dat zich al die
jaren al zoveel mensen beschikbaar
hebben gesteld om deze bus te besturen. Het waren en zijn vooral mensen
die gebruik maken van de VUT-regeling, die met veel plezier een stukje van
de verkregen vrije tijd achter het stuur
van de buurtbus gaan zitten, veel van
deze mensen vonden en vinden het erg
als de leeftijd van 70 jaar er aankomt,
dit is nl. de leeftijdsgrens dat er gestopt
moet worden als chauffeur van de
buurtbus.
Als comitee van dit project zitten we nu
met het feit dat er wat veel chauffeurs
in een vrij kort tijdsbestek genoodzaakt
zijn om te stoppen.

Vrijwilligers gevraagd
We willen nu d.m.v. dit artikel aan diegene onder u die zich voor dit vrijwilligerswerk geroepen voelen vragen om
eens kontakt op te nemen met een van
de comiteeleden, die vertellen u graag
hoe het allemaal in zijn werk gaat. U
hoeft niet perse met de VUT te gaan
om u als chauffeur aan te melden, als u
naast uw werk wat tijd over hebt of als u
de pech hebt dat u wat moeilijk aan een
baan kan komen dan kunt u misschine
tijdelijk een deel van u beschikbare tijd
aan de buurtbus besteden. Ook mensen in de WAO kunnen in aanmerking
komen. U hoeft ook niet in Vierakker
of Wichmond te wonen, ook mensen
uit omliggende plaatsen zijn van harte
welkem. U kunt telefonisch kontakt
openemen bij de volgende comiteeleden.
Mevr. A. Brink 05754-603; hr. H. Berenpas 05754-395; hr. J. Holtslag
05754-214.

ten goede zal komen voor de restauratie van de Willibrordkerk te Vierakker.
Deze fancy-fair wordt opgezet om en in
het Ludgerusgebouw naast voornoemde kerk. De restauratiecommissie is vopp met de voorbereiding bezig, er
worden een aantal spelletjes opegezet,
zoals flessen gooien, rad van avontuur,
fietsen (op hometrainer), steltlopen
enz.
Hier tussendoor wordt een sponsorloop gehouden voor jongeren en volwassenen, kruipen is ook mogelijk.
Diegene onder u die zich op willen geven om aan de sponsorloop of kruipaktie mee te willen doen kunnen dat nu al
doen bij Arnold Nijenhuis, Beeklaan 6
Wichmond, tel. 05754-872, graag voor
15 mei a.s. U hebt dan ook nog voldoende gelegenheid om u konditie
voor deze sponsorloop wat op te krikken.
Zo tegen het eind van de middag wordt
er een veiling gehouden, als u nog
spullen hebt die u ter veilign wilt aanbieden, dan kunt u die brengen of aanmelden bij Gerry Wolbrink, Broekweg
l Wichmond, tel. 05754-485 of bij Willy Hermsen, Vierakkersestraatweg 12
Vierakkker, tel. 05750-20845, als u dus
geen kans ziet om spullen die u in de
weg staan te brengen dan komen we ze
graag bij u ophalen, de spullen moeten
wel redelijk verkoopbaar zijn.
Dit geld ook voor lege flessen waar
geen statiegeld op zit graag ook even
melden dan worden die ook opgehaald. De handige knutselaars en creatieven onder u willen we vragen of ze
iets uit hun eigen hand willen bijdragen aan de prijzenwinkel voor de spelletjesafdeling of voor de veiling.
Tot slot vragen we nog een aantal medewerkers voor de dag zelf om het een
en ander soepel te laten verlopen, als u
zich hiervoor geroepen voelt, laat het
ons dan horen. Wij hopen dat we u op
10 juni a.s. in grote getale naar Vierakkers toekomt, hoe meer mensen er zijn
des te gezelliger wordt het dan, zet deze
datum gelijk op u kalender of in uw
agenda vast.
De restauratiecommissie

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON
Schitterende vlecht-ballerina
in gebrande gaucho-kleuren.
Om helemaal de blits in te
maken!

Roomboter-Appelflappen
goedgevuld met appels, rozijnen en kaneel

110,-
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4 betalen
't winkeltje in vers brood en banket

Wullink Vorden

Voor de allerbeste schoen
Zorgt al 50 Jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

Dorpsstraat 4 —tel. 1342
's maandags gesloten

Voor goede
AUTO-rijleSSen

BMW en Mazda automaat

BOVAG

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

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

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Restaurant Grill „de Rotonde"
VtR3£ ASP6K6E3 IN UW DIRECTE

OMQBHNQ. WCtS CK WEL &/J WANT

ANWB Bondsrestaurant Vorden
Tel. 05752-1519
vraagt een

MEDEWERKER(STER)
voor keuken en de snackcounter in vaste dienst
ca. 18 jaar
Voor inlichtingen tel. 05752-1519.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

waddenbrood

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Fijn volkorentarwebrood
Zeven sterke punten

Kunstgebittenreparatie

puur natuur van fijngemalen tarwe
•
gebakken zonder enige toevoeging
van vetten
•
snijdt gemakkelijk

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

• TE KOOP:
i.z.g.st. herenfiets Empo met
roestvrij stalen velgen.
Tel. 2462.

bijzonder smakelijk en gezond
•
ook de kinderen vinden het lekker
brood
•
uitstekend in te vriezen
Bij inlevering
van de Waddenbroodzak
hebben wij een

Waddenrozijnbrood
voor u van 5.95 VOOF

Echte Bakker
VAN ASSELT

4.95

®

• TE KOOP:
trampoline, doorsnede 1.05
m. Tel. 05752-2825.

SPAREN
MET DE
HOOGSTE
RENTE

NMS Extra Plus Sparen
U wilt sparen en tegelijk de vrijheid houden om jaarlijks zonder kosten toch een behoorlijk bedrag op te
nemen? Dan is NMS Extra Plus Sparen iets voor u.
NMS Extra Plus Sparen is de termijnloze spaarvorm met de hoogste rente. Waarbij u bovendien tot
f 50.000,- per rentejaar vrij kunt opnemen.
Dat is goed nieuws. Het betekent dat u met een
hoge rente spaart, maar toch de mogelijkheid heeft om
grotere uitgaven te doen.
Wilt u meer weten over deze aantrekkelijke
spaarvorm, of over een van de andere spaarvormen
van de NMS Spaarbank?

• GEVRAAGD:
kleine diepvrieskist of -kast.
Tel. 05752-2369.

• Op kwaliteit geselecteerde
opfokvarkens, mnl. en vrl. in
alle leeftijden met gez.verklaring.
Henk Berkelaar te Wichmond.
Tel. 05754-748.
Nu ook de verbeterde F'-zeug.
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524^

Kom gerust langs bij:

DE MEESTE
VRUHEID.

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
Burgemeester Galleestraat 10
7250 AB Vorden
Telefoon 05752-1967

SPAARBANK

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

KCw.J.dïrKOOI

Waddenbrood dagelijks

bij uw broodmaaltijd...

Vraag ernaar!

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. S 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. S 05735-32 95.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

d

/

Yssel

uw vakman
- van vertrouwen

111006 Vorden nodigt u uit voor de

ook voor uw
nieuwe T.V.
TELEVISIE

s

S*

met
Televisie
reparaties
direct
naar

VIDEO

SENIOREN MODESHOW

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

U KUNT GAAN KIJKEN NAAR DE VOORJAARSMODE "90
VOOR DE WAT OUDERE MAN EN VROUW DIE VLOT EN SPORTIEF
GEKLEED WILLEN GAAN.

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

U BENT WELKOM

COUPONNEN
TAPIJT

VRIJDAG 20 APRIL OM
10.00,14.00 EN 16.00 UUR

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

HELMIIMK

Wilt u zeker zijn van een
zitplaats, dan kunt u
reserveren.

Een kopje koffie staat natuurlijk klaar.

meubelen

BURG. GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 05752-1381

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

Parkeren voor de deur

mode

-s

~~77

GEVRAAGD:
ENKELE PARTTIMERS VOOR DOOR DE WEEK EN
IN HET WEEKEND

LET OP!
ZATERDAG 21 APRIL a.s. Grote Grondtestdag
bij Tuincentrum Vorden

Koninginnedag-Bierdag

HOE WEET U
OF U DE JUISTE
MEST GEBRUIKT?

VANAF 14.00-17.00 UUR BIER VOOR 1 PIEK
En maak gebruik van ons KONINGINNEMENU
(schnitzel, karbonade, halve haan) VOOR F 12,50
LET OP: VANAF 1 MEI ZIJN WE DINSDAGS WEER GEOPEND!

METEROPNAI
GAS

IN DE GEMEENTE
VORDEN
Door een jompotje mei tuinoarde mee
te nemen, een testkit te kopen 1/9,95)
en bij ons te testen!
De geavanceerde computerapparatuur van onze speciale
TESTKEES heeft namelijk aan één
representatief grondmonstertje
voldoende om ogenblikkelijk een
perfect mest-advies te geven.
Waardoor u gegarandeerd zichtbaar
betere resultaten krijgt.
Neem de proef op de som, want ook
u kunt nu binnen enkele minuten
weten hoe uw toinaarde in optimale
conditie kan worden gebracht!

WEEKAANBIEDING:

Blauwe Haagconifeer
QQ

ca. 150 cm hoog, 10 stuks 575J5~

Gedroogde Koemest
1 zak, 251 9,95

Tot ziens bij:

WORDEN

In de periode van 1 ~ZÉfcpril
t/m 14 mei worden aBmeterstanden opgenomen.
In het verleden kwam de
meteropnemer in de eerste
week van de opnamemaand.
Doordat we vanaf heden voor
de meteropname gebruik
gaan maken van draagbare
computers, vindt deze opname
gespreid plaats gedurende
een periode van ongeveer vier
weken.
We kunnen dus niet precies
zeggen wanneer we bij u aan
de deur komen. In ieder geval
op werkdagen tussen 8 uur
's morgens en 8 uur's avonds.
Mochten we u niet thuis treffen, dan doen we een kaartje
bij u in de brievenbus, waarna
wij u nog eens zullen
bezoeken.
Wel verzoeken wij u er voor te
zorgen, dat de meter(s) goed
bereikbaar is (zijn).

Gert en Angelique Jacobs
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752 - 3487

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland.
Vestiging
Hengelo (Gld.):
05753-1966.

Autoschade
Op Anjer hééft U levenslange
garantie op materiaal <an
fabrikagefouten,

Voor uw

06
juwelier
_Zutphenseweg
„.
•
• l
5

schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

siemennk VORDEN

OO Otidën Telefoon 1S05

VOORKOM DIT.

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

Theo Terwel

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

KOM VOOR DIT.
Dulux

WIJ KUNNEN,

U helpen Uw huis er fraai en
Vanwege een zeergrote partij
Z5 a.s. zaterdag de èar tot 00.30 uur
gettoten.
bodeqa

kleurrijk uit te laten zien,
met ons team van enthousiaste
vak-schilders.
Vraag nu een vrijblijvende offerte.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
't Pantoffeltje,

eigenlijk uniek in deze omgeving.

BERT PARDIJS
Lankhorsterstraat 12, 7234 SR Wichmond. Tel. 05754-842

Er j's geen plek in Nederland waar de luchtvochtigheid hoger j's
dan in uw badkamer of keuken. Daarom brengt Dulux,
's werelds grootste verfmerk, een speciale verf voor deze
ruimtes.
Het heet Dulux Keuken- en Badkamer Acryllarcx Eei:
verfin 12 prachtige tinten, stuk voor stuk mooi en apart voor
uw keuken en badkamer. Van de beste kwaliteit, zodat het ook
jarenlang mooi blijft, ongeacht het klimaat. Als u een goede
ondergrond heeft, j's één 2:/2 literblik veelal voldoende voor de
hele keuken of badkamer.
De acryllatex is vrijwel reukloos en op waterbasis. U kunt de
kwasten daarom gewoon met water reinigen. Wél zo fijn.
Wij staan klaar om u uitgebreid te adviseren.
We hebben voor u speciale kleurkaarten en zelfs een gratis
tester wanneer u een kleur thuis wilt uitproberen.
Ter introductie krijgt u nu ook nog ƒ 5,- korting op een
blik Keuken- en Badkamerverf als u de bijgaande
coupon ingevuld inlevert bij onze zaak.

Bij inlevering van deze coupon bij onze zaak \
krijgt u maar liefst f5,- korting of één blik Dulux Keuken- \
en Badkamer Acryllatex.
|
Dbr./mevr.:
|.;'|i|
Straat:
Postcode:
Plaats: __
Datum:
Dealer:

=
^
©Dulux

L

Dorpsstraat 7-9

FINEST Q U A L I T Y P A I N T S

7251 BA Vorden Tel 05752-1567

NU F 5,— INTRODUCTIEKORTING BIJ ÖULUX KEUKEN- EN BADKAMER ACRYLLATEX.

MET ASBEST IN AUTO'S IS
HET UITKIJKEN GEBLAZEN!

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

BOOOOOOOOOOOOOBH

Ruime keuze uit asbestvrge auto's
DIABETES
IS OVERAL

Hieronder ziet u op alfabetische volgorde welke merken
auto's volgens afspraken met de overheid per l juli 1989 in Nederland uitsluitend in asbestvrije uitvoeringen worden geïmporteerd.

Audi
Austin
BMW
Chrysler
Daf
Ford
FSO

Honda
Isuzu
Jaguar
Jeep
Mazda
Mercedes
Mitsubishi

Nissan
Opel
Renault
Rover
Saab
Seat
Skoda

Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening die Roy
altijd en overal met
zich meedraagt.

Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

Attentie: auto's van deze merken die nog vóór l juli 1989 werden
geïmporteerd, kunnen nog asbest bevatten. Fiat staat niet in dit
rijtje, omdat het de afspraken niet ondertekend heeft. Maar Fiat
produceert inmiddels uitsluitend asbestvrije auto's. Porsche wil
de afspraken alsnog ondertekenen en levert asbestvrij. Bovendien
zijn er nog andere merken die niet ondertekend hebben, maar
zowel asbesthoudend als asbestvrij kunnen leveren. Neem het
zekere voor het onzekere: informeer altijd bij uw dealer of het
model van uw keuze een asbestvrije auto is.

Op drukke verkeerspunten komen ten gevolge van slijtage van defrictiematerialen hoge concentraties asbest in de buitenlucht

Gevaarlijk
materiaal
Asbest is een materiaal dat vanwege de hittebestendigheid en het
isolerend vermogen vooral in het verleden veel industriële toepassingen
kende. Het gevolg is dan ook dat
verontreinigingen met deze stof bijna
overal in de buitenlucht zijn terug te
vinden. Meestal gaat het dan om zéér
kleine hoeveelheden waarvan onze
gezondheid geen schade hoeft te
ondervinden.
Dat gevaar is wel aanwezig als
het om hoge concentraties en bepaalde vezelstructuren gaat. In dat
geval verhoogt inademing de kans
op long-, borst- en buikvlieskanker.
Een ernstig risico waarvan onder
andere ook onze auto's de veroorzakers zijn.

In de meeste auto's werd asbest
verwerkt in remvoeringen en koppelingsplaten. Tengevolge van slijtage
komen er asbestvezels vrij. Gelukkig
is maar een klein gedeelte van deze
asbestvezels gevaarlijk voor de volksgezondheid. Maar op sommige plekken kunnen er te hoge concentraties
in de lucht komen. Bijvoorbeeld op
drukke verkeerspunten met stoplichten. Daar remmen de auto's en daar
trekken zij op, zodat daar ook de
meeste asbestvezels vrijkomen.
Asbestvezels hopen zich ook in
de remtrommels op en komen pas
vrij als remblokken of koppelingsplaten worden vervangen of bijgesteld.
Vervangen ofbijstellen kunt u daarom

het beste laten doen bij officiële garages. Daar zijn de monteurs goed voorbereid om deze riskante klus op te
knappen.
Vanwege de strenge voorzorgsmaatregelen en de speciale apparatuur
lopen deze vaklieden weinig risico.
Deze zorgvuldige behandeling leidt
meestal wel tot een iets hogere rekening. Maar als dat de gezondheid ten
goede komt, kan dat geen bezwaar
zijn.

Asbestvrije auto's
Asbest kan niet door de natuur
worden afgebroken. Als we dit materiaal blijven toepassen, komen er dus
steeds meer asbestvezels in het milieu
terecht.
De overheid heeft hier bezwaar
tegen. Daarom wil zij het gebruik van
asbest stopzetten. En dit geldt ook
voor de toepassing van asbest in remsystemen
en
koppelingsplaten.
Temeer omdat er nieuwe materialen
zijn ontwikkeld die asbest in koppelingen en remsystemen uitstekend kunnen vervangen. Deze nieuwe materialen hebben bovendien een langere
levensduur dan asbesthoudende frictiematerialen. Wel is er een beperkt
prijsverschil tussen asbesthoudende
en asbestvrije materialen. Uw garage
kan u daar het beste over inlichten.
Inmiddels is er door het ministerie
van Milieubeheer (VROM) met een
groot aantal fabrikanten en importeurs van auto's duidelijke afspraken
gemaakt. Sinds l juli 1989 worden
door hen alleen nog auto's met asbestvrije koppelingen en remmen geïmporteerd of vervaardigd. Bovendien

olitievaria
Op woensdag 11 april werd door een
landbouwer tijdens ploegwerkzaamheden een projectiel gevonden. Het ding
zal door de Explosievenopruimingsdienst worden bekeken en eventueel
onschadelijk gemaakt.
Op dezelfde dag werden twee
auto's beschadigd door een losgeraakt
wiel van een aanhangwagen. Een personenauto met daarachter een kleine
aanhanger reed over de Hengeloseweg
in de richting Vorden toen het wiel losraakte en tegen een personenauto botste die-vanuit de richting Vorden naderde. Daarna stuiterde het wiel tegen
een volgende personenauto en rolde
daarna het fietspad op waar een fietser
het wiel ternauwernood kon ontwijken.
De twee auto's werden beschadigd.
Niemand raakte gewond. Het losraken
van het wiel lag in het feit dat een opsluitring verkeerd was gemonteerd
waardoor een borgring werd vernield.

r.ROFP VQRDEN

Op vrijdag 13 april werd een jeugdige
bromfietser bekeurd. De jongeman
was nog maar 12 jaar en zijn bromfiets
was niet verzekerd terwijl hij op de
openbare weg reed. De bromfiets is in
beslag genomen.
In de nacht van 13 op 14 april zijn twee
vlaggen ontvreemd vanaf de oprit van
een bloemenzaak aan de Zutphenseweg.
Op zaterdag 14 april raakte een personenauto aanzienlijk beschadigd toen
deze over een boomstam reed welke
dwars over de Schuttestraat lag. Vermoedelijk is deze boom uit baldadigheid door twee knapen over de weg gelegd. Het signalement van deze knapen is bekend. Wanneer er getuigen
zijn dan worden deze verzocht zich te
melden.

maakt de overheid op het ogenblik
een wet voor asbest in auto's. In de
toekomst zullen auto's met asbestloze
onderdelen dan ook asbestvrij moeten blij\^^Dus bij de eventuele slijtage vaMtsbestvrije remblokjes of
koppelingsplaten, moeten deze weer
door asbestvrije blokjes en platen vervangen worden. Om welke automerken het gaat, ziet u in het lijstje.

Neem geen
risico's!

begint het al als hij insuline
moet spuiten. Niet één
dag, maar de rest van zijn
leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat wetenschappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds
Nederland.

**

^IcV»
Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Dat geldt ook voor
het asbest dat in auto-onderdelen is verwerkt. Steeds meer nieuwe
auto's worden daarom afgeleverd zonder dit gevaarlijke spul. Maar dat
neemt niet weg dat er JA miljoenen auto's rijden waarmee het uitkijken
is geblazen...

GIROREKENING 5766
t.n.v. DFN. AMERSFOORT

Fietsvakantie vraagt
voorbereiding

Hebt u na l juli 1989 een auto van
een asbestvrij merk gekocht? Dan zit u
goed. En dat geldt ook voor eigenaars
van sommige (Duitse, Japanse en
Zweedse) auto's die ook in het verleden al asbestvrij werden afgeleverd.
Bent u niet in het bezit van een
asbestvrije auto, dan is het verstandig
de volgende 3 tips goed ter harte te
nemen:

De fiets is de laatste jaren in de vrijetijdsbesteding een steeds groter wordende rol gaan spelen.
Fietstoerisme, fietsrekreatie en fietsvakanties zijn 'in' en het ziet er naar uit dat de belangstelling zal
blijven toenemen.
Je hoeft niet altijd naar oorzaken en redenen te zoeken, want fietsen is gewoon fijn, maar het blijft
een feit, zoals uit vele onderzoekingen blijkt, dat vaak voor de fiets wordt gekozen omdat je dan
aktief en sportief bezig bent. Dat fietsen daarbij goedkoop en milieuvriendelijk is, legt ook steeds
meer gewicht in de schaal.
Wellicht zoeken wij toch naar een verantwoording om onszelf en anderen duidelijk te maken,
waarom wij iets doen en waarom wij voor de fiets kiezen.

-Vermijd inademing van
asbestvezels

Dat de fiets veel voordelen heeft, is /o
langzamerhand wel algemeen bekend
en erkend. Voor een fiets uitstapje kun
je meteen bij de eigen deur beginnen
en je kunt dan letterlijk alle kanten uit.
Je hebt de grootst mogelijke vrijheid en
je bent dicht bij de natuur, die door
fietsers niet verstoord wordt. Je komt
op plaatsen, die je anders links laat liggen of waar je met een ander vervoermiddel niet of moeilijk kunt komen.
Fietsen is ontdekkingen doen en datje
daarbij ook nog iets voor je konditie
doet, is mooi meegenomen.

Koppelingen en remsystemen
zijn een stofnest van asbestvezels.
Daar moet u dus absoluut afblijven.
Laat het onderhoud en de reparatie
over aan vakmensen. Die weten hoe
ze het risico van inademing het best
kunnen voorkomen. BOVAG en vakbonden hebben sedert kort de
afspraak gemaakt dat voor de vervanging van asbesthoudende materialen
bij een onderhoudsbeurt f75,- extra
in rekening wordt gebracht.
Dus als u asbesthoudende onderdelen steeds maar door asbesthoudende onderdelen laat vervangen,
kost u dat ook steeds weer f75,-. Door
de eerstvolgende keer voor asbestloze
onderdelen te kiezen, hoeft u dit
bedrag maar één keer te betalen.

- Kies een veilige vervanging
Ook in een aantal oudere auto's
kunnen asbesthoudende onderdelen
probleemloos worden vervangen
door asbestvrij materiaal.
Dus als uw auto er aan toe is, vraag
dan aan de garage of dat voor uw auto
ook mogelij k is.

- Als u een nieuwe auto koopt
Dan let u natuurlijk op de kwaliteiten die de auto heeft. Maar houdt
u dan óók rekening met het milieu en
de volksgezondheid. Daarbij hoort
niet alleen de geregelde driewegkatalysator, maar ook de asbestvrije
frictiematerialen zoals remmen en
koppelingsplaten.

Hetzij dat men fietsend de grens overgaat of dat de fiets met eigen auto of
met trein, bus of vliegtuig wordt meegenomen. In de vakantie moet je de
fiets natuurlijk bij de hand hebben,
ook als je dan niet iedere dag honderd
of meer kilometer wegtrapt.
Als fietsvakantieland staat Frankrijk
voor Nederlanders al jaren aan de top,
tegenwoordig op afstand gevolgd door
Spanje, Engeland, Ierland, Duitsland,
Scandinavië en Oostenrijk. Door de recente ontwikkelingen in Oost- en Midden-Europa denken steeds meer Nederlanders aan een fietsvakantie achter
het voormalige Ijzeren Gordijn.
Hongarije staat daarbij duidelijk aan
Fietsen in eigen land
de top. Buiten Europa is het Verre
Voor een ommetje, een wat langere Oosten een populaire bestemming,
tocht of een korte fietsvakantie wordt maar ook de Verenigde Staten van
meestal voor eigen land gekozen. Dat is Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland
begrijpelijk. In Nederland is het goed fungeren als fietstrekpleister.
fietsen, mede door de terreingesteld- Voor buitenlandse en ook voor Nederheid zonder bergen en door het zeer landse fietsvakanties is er een ruim
uitgebreide fietspaden net.
aanbod aan arrangementen. VerschilDaarbij maakt de kleinschaligheid van lende reisorganisaties bieden geheel
Nederland de fiets tot hét vervoermid- verzorgde fietsvakanties aan, waarbij
del bij uitstek. Op korte afstand kom je overnachtingen en maaltijden gerealtijd wel weer een dorp of stad tegen geld zijn en routes zijn uitgezet. Vaak
en de landschappelijke variatie is wordt daarbij ook voor het vervoer naar
groot.
de vakantiebestemming gezorgd (bijOpmerkelijk ook dat de direkte omge- voorbeeld met fietsbussen) en wordt
ving van de meeste grote steden vaak tijdens het fietsen de bagage van de
zeer aantrekkelijke fietsgebieden kent, deelnemers van hotel naar hotel (of
zodat je vlak bij huis mogelijkheden te van camping naar camping) vervoerd.
over hebt. Binnen de straal van een be- Je kunt dan zorgeloos fietsen en er is
perkt aantal kilometers is wel een na- keus uit gemakkelijke en echt zware
tuurgebied te vinden en veel van deze routes. Iedereen kan dus aan bod kogebieden zijn voor gemotoriseerd ver- men.
voer niet toegankelijk; gereserveerd
voor fietsers en wandelaars.

Keus van fiets is belangrijk
Buitenlandse fietsvakanties
Voor heel veel Nederlanders is het begrip vakantie gekoppeld aan het buitenland. Miljoenen landgenoten gaan
jaarlijks de grenzen over, onder wie
zeervelen die hun fiets meenemen.

Voor een fietsvakantie moetje over een
goede fiets beschikken. Dat spreekt
vanzelf. De fiets moet in goede staat
van onderhoud verkeren, want je moet
het plezier niet laten vergallen door
mankementen, die je had kunnen
voorkomen.

De keus van het soort fiets is ook belangrijk. In bergachtige en heuvelachtige gebieden kun je niet prettig fietsen
.zonder versnellingen en dat betekenl
bijna altijd ook een lichtgewicht fiets.
Maar veel lichtgewicht fietsen zijn weei
minder geschikt om veel bagage op te
vervoeren en als je fietskampeerdei
bent of een fietstrektocht maakt, zul je
toch heel wat moeten meenemen. De
randonneur biedt dan uitkomst, een
komplete vakantiefiets met veel bagagemogelijkheden.
Ook de ATB komt in aanmerking, zeker als je de bergen ingaat of graag
door wat minder gebaand terrein fietst.
Een echte racefiets (dus zonder bagagedragers) komt voor een fietsvakantie
eigenlijk niet in aanmerking.
Wie op eigen houtje gaat fietsen -en
dus geen gebruik maakt van een arrangement- moet de nodige tijd voor de
voorbereiding uittrekken, zeker als je
in het buitenland gaat fietsen. Schaf
goede kaarten en gidsen aan om je zo
goed mogelijk te kunnen oriënteren.
Voor de fiets zijn kaarten op schaal
l : 20.000 het meest aan te raden. Stippel op een overzichtkaart de route uit
en werk die op meer gedetailleerde
kaarten verder uit. Stel dagetappes vast
en houd daarbij rekening met rustdagen. Ook overnachtingen moeten worden geregeld, want zomaar op de bonnefooi vertrekken, heeft wel risico's.
Vergeet niet fietsreparatiemateriaal
mee te nemen en bij grote tochten vervangingsonderdelen, zoals spaken.
Het is elders vaak moeilijk om bepaalde onderdelen (zoals spaken en banden) in de juiste maat te krijgen.
Als je alle bagage zelf moet vervoeren
neem dan niet te veel mee, alles watje
thuis laat, is meegenomen en er is veel
datje toch niet echt nodig hebt. Als je
het goed doet is een fietsvakantie
ideaal en onvergetelijk. En de voorpret
van een goede voorbereiding is niet te
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dwingend op zoek laten gaan naar het
verborgene, dat spanning veroorzaakt.
Zo is het met het werk van Gerard
Lichtenbeld. Menig toeschouwer heeft
zich, bij het zien van dat werk, afgevraagd: 'Zie ik nou wel wat ik zie?' Het
zijn niet alleen de onderwerpen die het
werk van deze kunstenaar zo boeiend
maakt; het zijn ook de treffende kleuren en de manier van uit- en verbeelden, die voor een speciale sfeer zorgen.

Stijgende waardering

Hoewel we beslist niet kunnen spreken
van een nieuwlichter, straalt het werk
van Gerard Lichtenbeld kracht uit en is
zeer suggestief. Het is een boeiende en
sfeervolle tentoonstelling van deze in
Zutphen geboren en getogen kunstenaar.
De tentoonstelling kan tijdens de normale openingstijden van de bibliotheek aan de Dorpsstraat 3 in Vorden
bezocht worden.

Aspirant ledenwerk
Stijgende waardering voor een vak apart is het thema dat gekozen
is voor de tweede secretaressendag welke gehouden wordt op
donderdag 19 april a.s.
O bovenstaande foto krijgt Annet Horsting, secretaresse van bejaardencentrum 'De Wehme' uit handen van bloemist Jan Dijkerman een fraai boeket aangereikt. Dit als voorproefje op enige
mooie boeketten die donderdag aan de secretaressen van enkele
willekeurige relaties worden aangeboden door bloemenspeciaalzaak Dijkerman.

Eierzoekwedstrijd

Bibliotheeknieuws

Zondag Ie Paasdag werd de traditionele eierzoekwedstrijd gehouden. De
buurtver. Kranenburg Belang had het
genoegen om een veertigtal kinderen
het bos in te sturen op zoek naar de
paaseieren.
Als gelukkigen kwamen te voorschijn:
Groep l t/m 5 jaar: l Kellie Peters; 2
Michiel Gudde; 3 Niels van de Berg.
Groep 6 t/m 9 jaar: l Jeroen Lubbers;
Jos Reintjes; Nick Leferink.
Groep 10 t/m 13 jaar: l Randy Leferink; 2 Kizzy Roelvink; 3 Guido Mullink.
Voor al deze winnaars waren leuke
prijsjes beschikbaar. Als traktatie kreeg
ieder kind een sinaasappel aangeboden door de fam. Huitink.

Fijnschilder in de galerie
In de Vordense bibliotheek galarie
wordt in de periode van 23 april tot en
met 18 mei de tentoonstelling gehouden met tekeningen, aquarellen en
olieverfschilderijen van de Zutphense
kunstenaar Gerard Lichtenbeld. Naast
enige werken van oudere datum is er
vooral nieuw werk te zien.
Deze nieuw realistische fijnschilder,
die niet alleen landschappen schildert,
is ook bekwaam in het maken van portretten en stillevens. Alles zeer stijlbewust. Een nieuw realist streeft geen natuurlijke werkelijkheid na, maar componeert zijn werkelijkheid. Deze bevat
onder andere elementen, die ons oog

De fotopuzzeltocht die de afd. Vorden
van Jong Gelre in het kader van het aspirant ledenwerk zal organiseren is een
week uitgesteld. De tocht vindt nu
plaats op vrijdagavond 27 april. Vertrek vanaf het Dorpscentrum. Voor
vrijdag l juni staat klootschieten op het
programma.

NBvPL
Het zgn. eendagsbestuur van de afd.
Vorden van de NBvPL organiseerde
voor de maandelijkse bijeenkomst een
bezoek van de heer en mevr. Ratelband
uitVledderveen.
Op een met mos beklede tafel had de
heer Ratelband diverse soorten nestkasten en een prachtige voedertafel geplaatst. Aan de hand van, deze door
hem zelfontworpen en gemaakte voorwerpen, vertelde de heer Ratelband enthousiast over vogels en wat daar al zo
bijkomt. Dit afgewisseld met prachtige
A
muzikalfttiluiden.
9
Aan henHnd
van de avond vertelde
mevr. Ratelband de legende over de
roodborst. Op de volgende bijeenkomst o n ) 6 mei worden alle artikelen
tentoon^^eld die de dames van de
afd. Vci^^i het afgelopen seizoen
hebben gemaakt.

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

Oö juwelier

siemerink

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
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S L A G E R
U heeft nodig voor 4 personen:
500-600 gram riblappen (4 mooie
lappen)
2 in ringen gesneden
uien
l laurierldaadje
l kruidnagel
1 sneetje kruidkoek of
ontbijtkoek
zout
peper
75 gram boter
2 teentjes knoflook
l
fi liter bruin bier (Trappister)
2 eetlepels azijn
l eetlepel mosterd
l theelepel suiker
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V L O G M A N
Pers de knoflook erboven uit. Voeg het bier
er scheutje voor scheutje bij en voeg alle
andere ingrediënten toe.
Breng aan de kook en leg
de riblappen in het
stoofvocht. Stoof ze in ca.
2'/2 uur gaar, met het
deksel op de pan. Geef er
gekookte groente en
aardappelen bij.

Riblappen
met bier

Wrijf de riblappen in met peper en zout
en bebloem ze daarna. Bak de lappen in de
hete boter bruin in 5 minuten. Haal ze uit de
pan en bak de uienringen in de bakboter.

Tip: lekker met andijvie,
lof of spinnzie.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1895'kJ (455 kcal)
Eiwit: 31 gram
Vet: 31 gram
Koolhydraten: 13 gram
Voorbereidingstijd: ca. 15 minuten

ETHIOPII
GIRO 555 DEN HAAG
Jong Gelre
Warnsveld

Hulp in huis een
zorg minder
De dames K.A. Akena en W. ten Broeke, leidinggevenden van resp. Alphahulpverlening en Bejaardenverzorging, hebben tijdens een ledenbijeenkomst van ANBO Vorden uitleg gegeven over de werkwijze van de Stichting
voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap'.
Een van beide vormen van hulp kan
worden toegezegd wanneer daarvoor
een duidelijke indikatie aanwezig is.

Alpha-hulp beperkt /.idi tot het verrichten van bepaalde huishoudelijke
werk/aamheden voor de duur van minimaal 2 en maximaal 12 uren per
week, verdeeld over niet meer dan 2 dagen.
De bejaardenverzorging biedt een ruimer takenpakket. Zij nemen /.owcl de
huishoudelijke als die van verzorgende
aard voor hun rekening, die door /k-ktc of andere omstandigheden niet door
hen zelf of'een van de andere gezinsleden verricht kunnen worden.
De duur van de bejaardenhulp wordt
per geval vastgesteld. Dit in overleg
met de leidinggevende.

Voor beide vormen van dienstverlening betaalt de dient een eigen inkomensafhankelijke bijdrage per gewerkt
uur. Daarbij geldt een minimum en
m a x i m u m tarief.
De Stichting voor Maatschappelijke
dienstverlening 'Dr (iraaf'sdiap' is genomeerd voor een mogelijk omvangrijk reorganisatieplan. De eerste verandering houdt in dat men vanaf l juni
a.s. voor Alpha-hulpverlening moet
bellen naar het hoofdkantoor in Hengelo (iLI), tel. 05753-3948. Dr dienst
bejaardenverzorging is daar te bereiken onder nummer 05753-2345.

Raad verhoogde krediet voo
voorlichting minimabeleid
'Juist om ook die groep te bereiken die normaliter niet gemakkelijk het gemeentehuis zal binnenstappen is de brochure 'Het Vragenboek' bedoelt', zo sprak wethouder mevr. Aartsen dinsdagavond in de raad. Zij verdedigde daarmede het minderheidsstandpunt van het college om in plaats
van 4500 gulden thans 7500 gulden uit te trekken voor het geven van voorlichting over het minimabeleid.
De oor/aak van de verhoging vloeit
voort uit de herdruk. Mevr. Aartsen: 'Ik
heb juist vanmorgen bericht ontvangen dat door deze herdruk de kosten
per boekje l gulden duurder worden'.
Het CDA bij monde van fraktievooivitter A.H. Boers geen moeite met de
'meerprijs'. Zolang we de doelgroep
niet precies kunnen situeren achten wij
het noodzakelijk dat alle burgers van
informatie worden voorzien', aldus
Boers. Ook de PvdA aging met het
minderheidsvoorstel akkoord.
De. WD stemde tegen. Brandenbarg
was van mening datje het publiek op
deze wijze niet zult bereiken. 'Voorlichting via het gemeentebulletin is de beste oplossing. Een brochure verdwijnt
meestal bij het oud papier', aldus
Brandenbarg.
Wethouder Slingenberg^^VD) verweet de raad dat met t^^»nakkelijk
over een verhoging van^MH) gulden
heenstapt. 'Men kan overal in Vorden
van de brochure kennis nemen, ik acht
deze uitgave overbodig. De nieuwe
raad wens ik toe dat ze vo^^ichter met
het geld van de gemeen^B»gaan. In
de jaren 1990/1991 zullen we, terdege
op de kleintjes moeten passen', aldus
waarschuwde wethouder Slingenberg.
De heer Slingenberg was het er overigens niet mee eens dat de heer Boers
over dit voorstel van dit college zou
kunnen meestemmen. 'U bent de
raadszaal binnengekomen toen het
voorstel reeds door de voorzit ter aan de
orde was gesteld. U mag dus niet meestemmen', zo sprak hij.
Burgemeester Kamerling deelde daarop mede dat Boers uit juridisch oogpunt bezien best zijn stem mag u i t brengen. Hetgeen Boers dan ook
prompt deed. 'Wellicht is het goed om
achteraf te toetsen of ik nu juridisch

inderdaad aanwezig ben', zo merkte hij
op.
Voor het wijzigen van de parkeerplaats
aan de Boonk/ijde van de sporthal 't
Jebbink voteerde de raad 40000 gulden. De heer Tjoonk wilde weten of er
bij het college plannen bestaan om van
deze sporthal een evenementenhal te
maken. 'Dit is namelijk de bedoeling
van de toekomstige wethouder (W.
Voortman red.) of is er alleen maar
sprake geweest van een loze kreet tijdens de verkiezingscampagne?', aldus
Tjoonk. Wethouder Aartsen: 'Plannen
hierover zijn er niet bij het college. We
moeten zorgen dat de sporthal in goeie
staat b l i j f t . Door middel van het wijzigen van de parkeerplaats hopen we dat
het vandalisme zal afnemen'.

dende raadsleden. Voor elk van hen
een cadeau in de vorm van een schild
met het Wapen van Vorden en een
boeket bloemen voor de echtgenotes.
Voor wethouder mr. Slingenberg had
burgemeester Kamerling nog een sticker meegebracht met de tekst 'Max
heet Max, omdat Max zo goed klinkt'.
Overigens prees hij de verstandhouding in het college. De heer Slingenberg was vanaf 29 april 1986 wethouder van onder meer financiën, openbare- werken e.d. De heer Hoogland
(l\c!A) maakte sinds de herindeling
met Warnsveld deel uit van de raad.
Doordat de IVdA vorige maand een zetel verloor moest l loogland van het tapijt verdwijnen.

22j aar in de Raad
Banken
CDA-er W.A.J. Lichtenberg kreeg van
de wethouders Slingenberg te horen
dat de ' S t i c h t i n g Pasman' aan de
SWOV te Vorden gelden beschikbaar
heeft gesteldVOOrhel aanschaffen van
banken. 'Dit heeft ertoe geleid dat de
Stichting Welzijn Ouderen 20 banken
zal kopen. De eerste bank zal donderdag 2f> april bij de kastanjebomen, als
ze er dan tenminste nog staan, aan de
gemeente Vorden worden aangeboden. Ook de andere 19 banken zal de
SWOV aan het gemeentebestuur overdragen', zo sprak Slingenberg.

Afscheid raadsleden
De heren Hoogland (l\dA); Slingenberg en Tjoonk (beiden WD) namen
dinsdagavond afscheid van de raad van
Voiden. Burgmeester Kamerling
roemde de verdiensten van de schei-

De (>7-jarige Tjoonk (WD) werd door
burgemeester Kamerling omschreven
als ren man 'die de taal van Vorden
spreekt'. Hendrik Tjoonk heeft 22 jaar
in de raad van Vorden z i t t i n g gehad.
De beide WD-raadsleden werden vervolgens dank gebracht door B. Brandcnbarg die vanaf mei als fraktievoorzittrr van dr VVD zal fungeren. Tot
Slingenberg zei hij: 'Uw liefde voor bomen bleek al ras, maar clan wel voor
haardvuur'! Hij beklemtoonde het verdienstelijke werk van de scheidende
wethouder ten aanzien van de verbeteringvan de wegen in het buitengebied.
Mevr. Mulderije-Meulebroek, voorzitter van de plaatselijke afdeling van de
VVD bood beide heren een bloemetje
aan. De heer Slingenberg sprak in zijn
dankwoord lovende woorden t.a.v. hel
gemeentelijke apparaat. Tjoonk adviseerde de nieuwe raad om terdege rekening te houden met dr behoeftes en
gevoelens van de Vordense inwoners.

Dash D3 kampioen
Vorige week is een grote wens van de volleybalvereniging Dash in vervulling gegaan. Om in alle
klassen vertegenwoordigd te zijn met een team moet D3 promoveren. O.l.v. hun trainer Rinus
Brandwacht en met steun van Jan Woltering lukte dit ruimschoots. Met een voorsprong van 13
punten is D3 kampioen van de 2e klas geworden en mag nu volgend jaar uitkomen in de Ie klas.

Koninginnedag
Op maandag 30 april zal het traditionele voetbaltoernooi weer plaatsvinden. Jong Gelre zal hier met 2 gemengde teams aan meedoen. U kunt zich telefonisch opgeven: 05754-313.

Midpointr meeting
Ook dit jaar is er weer een gezellige uitwisseling. Van 7 t/m 10 juni komen de
buitenlanders bij Jong Gelre op bezoek. Voor de jongeren wordt onderdak gezocht o.a. in Warnsveld. Laat
zien hoe gastvrij we in Warnsveld zijn
en bel Ina, tel. 05750-27246.

Barbecue
Op vrijdag 18 mei houden we ons jaarlijkse barbeque. Net als vorig jaar is dit
bij de fam. Kapper aan de Leestenseweg.

Soos Kranenburg
Na een welkomstwoord van de voorzitster gaf zij het woord aan pastoor Van
Zeelst. Deze ging samen met ons door
gebed en voor zang in een dienst die
was afgestemd op de Goede Week. De
middag werd verder met het programma afgewerkt.

Staand v. L n. r.: Tineke Elbrink, IngridWeeke, Annet Sloetjes, Miriam Heuv elink, Rinus Brandwacht, Wilma Brandwacht.
Zittendv.Ln.r.: Renske Hiemstra, Heidi Brinkerink, Petra Geerken.

Rijvereniging 'De Graafschap' organiseerde:

Geslaagd tweedaags concours
hippique
Tijdens het tweedaags concours hippique dat het Paasweekend door de landelijke
rijvereniging en ponyclub 'De Graafschap' werd georganiseerd wist Niels Nanning zaterdag bij de ponies het Z-springen op zijn naam te schrijven. Nanning, lid
van 'de Heideruiters' uit Ommen reed met Kapties Komeet een foutloos parcours
in een tijd van 49.8 seconden. In de klasse M cat. D/E won Wiljanneke Hunnekink
van de Oortveldruiters uit Empe. Haar tijd bedroeg 52.9 seconden. Ook zij reed
een foutloos parcours.
Bij de paarden (Tweede Paasdag) zegevierde in de klasse M, Uriel Taken met
Bidetto van Gorssel/Zutphen. Taken reed een foutloos parcours in een tijd van
51.5 seconden. Freddy Evers werd bij het springen winnaar in de klasse Z en ZZ.
Hij reed met Explosion in een tijd van 52 seconden eveneens een foutloos parcours.
Het tweedaags concours werd dit jaar voor het eerst gehouden op de terreinen van
de familie Rossel uit het buurtschap Delden. Tussen de bedrijven door kon het
publiek zaterdag bovendien genieten van een tuigpaardshow verzorgd door de
heer H. Hammers. Tweede Paasdag verzorgde de Vordense aanspanning 'In de
Reep'n' een carroussel met dresseerkar. Het parcours werd gebouwd door de heer
M.J. Woestenenk. In totaal namen ruim 300 ponies en 350 paarden met hun
ruiters en amazones aan de wedstrijden deel. Zaterdag werd het concours officieel
geopend door burgemeester Kamerling, terwijl loco-burgemeester Slingenberg
deze handeling Tweede Paasdag verrichtte.

SPOJKT-niewvs

W Vorden

Uitslagen: Sp. Eefde Dl-Vorden Dl
4-1; Vorden D2-SHE Dl 1-5; Vorden
El-Dier. Boys El 6-1; Zutphania ElVorden E2 10-5; Vorden E3-Brummen
Sp. Gorssel l-Sociï afgelast; Sociï 4-Be E3 2-7; Vorden Fl-Wilh. SSS F l 5-0;
Quick 7 1-2; Brummen D l-Sociï Dl Wilh. SSS F2-Vorden F2 4-0; Zutpha0-6; Warnsv. Boys E2-Sociï El 1-5; Sociï nia F2-Vorden F3 1-5; Sp. Brummen
Fl-Zutphania Fl 1-4; Daventria C2-So- Dl-Vorden Dl 4-1; Erica'76 El-Vorciï C l 0-2; Sociï Dl-Almen Dl 1-0; Vor- den El 5-0; Vorden E2-Socii El 6-5;
den E2-Sociï El 6-5; AZC Fl-Sociï Fl Brummen E2-Vorden E3 4-1; Zutphen
Fl-Vorden Fl 3-4; Erica'76 F2-Vorden
10-0.
Programma: Ratti l-Sociï 1; Veldhoek F2 9-0; Warnsv. Boys F3-Vorden F3
l-Sociï 2; Sociï 3-Dierense Boys 4; Pax 6-6; AZSV A3-Vorden A2 3-5; Pax BI 6-Sociï 4; Sociï 5-Zutphen 6; Sociï Vorden BI 2-1; Overwetering C l-Vorden Cl 2-1; Vorden C2-AZSV C3 1-6;
6-Eerbeekse Boys 9.
Eefde C l-Sociï Cl; Brummen D2-Sociï Vorden 3-Longa 3 1-0; Vorden
Dl; Sociï El-Wilh. SSSE3; SociïFl-Oe- 6-Neede 7 3-4; Vorden 7-De Hoven 7
ken Fl; Sociï D l-Brummen Dl; Sociï 2-2.
Programma: Vorden D l-Wilh. SSS Dl;
Fl-BrummenFl;SociïEl-SHEEl.
Vorden D2-SCS Dl; Vorden E l-Wilh.
SSS El; Warnsv. Boys E2-Vorden E2;
Vorden E3-Sp. Eefde El; Vorden FlHercules Fl; Zutphen F2-Vorden F2;
Wilh. SSS F3-Vorden F3; Sp. Neede
Al-Vorden Al; Vorden A2-Grol A3;
Afgelopen maandag reisden de dames Voorwaarts C l-Vorden Cl; Vorden
C2-Diepenheim Cl; Vios Beltrum
van Ratti naar Groenlo, om daar aan te
l-Vorden 1; Vorden 2-Grol 4; Fortuna
treden tegen mede-kampioenskandidaat Grol. Vanaf de Ie minutt gingen W. 2-Vorden 3; Grol 7-Vorden 4; Vorden 5-Neede 6; Lochem 5-Vorden 6;
Ratti en grol er vol in. Zo kregen de
toeschouwers een spannende wedstrijd AZC 8-Vorden 7.
te zien. Na een kwartier werd de geblesseerde L. Spithoven gewisseld voor G.
Vliem.
In de stromende regen kreeg Grol in
Uitslagen: H2B Devolco 7-Dash 3 3-0;
de 30e minuut een vrije trap. Deze
DPDSCl-Dash23-0.
werd vanaf de zestien-mester koppend
Programma: H2B Salvo l-Dash 3;
in het doel gewerkt 1-0.
D2div. A Alterno-Dash/Sorbo; D4C
Vijf minuten later kreeg Ratti een vrije WSV 4-DAsh 9; Hl Vios 2-Dash 1; Hl
trap mee. Deze werd genomen door G. WSV l-Dash 2; MA2 Heeten A l-Dash
Bos. Zij speelde op L. Terwel, deze be- Al; DP Dash 2-Voorwaarts 2; D2A
dacht zich niet, schoot op het doel en
Dash 3-WSV 1; D2B Dash 4-DVO 3;
de keepster had het nakijken 1-1.
D3A Dash 5-Hansa 3; D3B Dash 7-WilIn de 2e helft ging Ratti fel van start. L.
helmina 3; DSC Dash 6-Wilhelmina 4;
Terwel en C. Addink kregen enkele
D4B Dash 8-SVS 7; H3C Dash 4-Hansa
kleine kansjes, maar deze werden niet
5; JB1 Dash B l-Devolco B1;JC1 Dash
benut. Grol kreeg in deze helft geen
C l -Boemerang C l.
enkele uitgesproken kans. De stand
bleef steken op 1-1. Ratti blijft nog in
de race voor het kampioenschap. De
volgende wedstrijd is thuis tegen KI.
Dochteren.

Uitslagen Sociï

Grol l-Ratti 11-1
(dames)

Volleybalver. Dash

Postduivenver.
Vorden

AGOW- -Ratti0-4
Na de uitstekende wedstrijd tegen Gendringen van vorige week zaterdag heeft
SV Ratti afgelopen zaterdag een aanzienlijk mindere prestatie geleverd in
de uitwedstrijd tegen het laaggeplaatste AGOW. Hoewel de uitslag anders
doet vermoeden hebben de Kranenburgers met name in de eerste helft
veel moeite gehad met de stugge Apeldoomers.
In de eerste helft paste Ratti zich aan
het lage tempo van de tegenstander
aan. Hierdoor en door het ontbreken
van de spitsen Dinant Hendriksen en
Piet Immink waren de Kranenburgers
slechts enkele malen gevaarlijk. Gerard
Waarle kopte de bal via de handen van
de AGOVV-doelman naast en Mark
Sueters werd na een solo in het 16-metergebied onderuit gehaald zonder dat
hiervoor een strafschop werd toegekend. De thuisclub was dichtbij een
doelpunt toen de bal na een afstandschot op de lat belandde. In de rust nam
trainer Martin Heuvelink maatregelen
om de aanval te versterken door Ton
Tolkamp te wisselen voor jeugdspeler
Oscar Overbeek. Door deze wissel werd
Ratti aanvallend daadwerkelijker sterker in de tweede helft. Na enkele minuten spelen leverde Oscar Overbeek een
voorzet op maat af die door Harm Welleweerd fraai werd ingekopt 0-1. Vanaf
dat moment was de tegenstand van de
Apeldoorners gebroken. Na een kwartier spelen bracht Mark Sueters na een
rush vanaf eigen helft de stand op 0-2.
In de resterende speeltijd wisten de
Kranenburgers nog twee keer te scoren. Het derde doelpunt kwam op
naam van Jan Willem de Hart na slecht
wegwerken van de AGOW-doelman
terwijl Pascal Klootwijk het vierde doelpunt liet aantekenen na een misser van
de Apeldoorne doelman.
A.s. zaterdag speelt Ratti thuis tegen
Oeken.

Leden van de PV Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Heverle. De afstand bedroeg ruim 181 km. Aankomst eerste
duif 13.00.57 uur. Aankomsttijd laatste
prijsduif 13.06.15 uur. De prijzen werden gewonnen door: A. Lutteken 1; G.
en H. Boesveld 2-6-8; J. Eulink 3-4-7-9;
A.A. Jurriens 5; A. en A. Winkels 10.

Voorjaarsrit
De VAMC 'De Graafschaprijders' organiseert zondag 22 april een voorjaarsrit. De rit telt tevens mee voor het
open Noord en Oost Nederlandskampioenschap. De rit is uitgezet door de
heren W.D. Wisselink en J. Luiten.

Eerste plaats
Onze plaatsgenoot Jan Klein Brinke,
lid van de 'Graafschaprijders' en AVIAendurorijder wist tijdens de Paasdagen
gehouden wedstrijden Enduro 'Onkel
Tomm Hutte te Kaltenkuchen een eerste plaats te bemachtigen.
De eerste dag 230 km 2e plaats. Een
Zweedse rijder werd hierbij eerste.
Tweede dag 60 km plus cross ook een
tweede plaats voor Jan KI. Brinke.
Totaal wist onze plaatsgenoot een

voorsprong te verkrijgen op de 54 deelnemers en zodoende in de klasse senioren een eervolle eerste plaatsen kon hij
de begeerde beker mee naar Vorden
nemen. Proficiat!

Uitslagen Concours
Hippique Vorden
14 april 1990
PONIES
B dressuur Ring l 1. Marie France
Robben, Thats Easy, Zelhem, 132 punten. 2. Yvette Pen, Daisy, Ruurlo, 120
punten. 3. Bernice Oostra, Jumoper,
Oortveldr., 120 punten. B dressuur
Ring 2 1. Karin Sloetjes, Jashmin,
Gorssel Zp., 133 punten. 2. Hillie
Schut, Elien, Viersprong, 127 punten.
3. Yvette Pen, Daisy, Ruurlo, 126 punten. B dressuur Ring 3 1. Marquertie
Gerritsen, Fighting Panta, Coldenhove, 130 punten. 2. Karin Sloetjes, Jashmin, Gorssel Zp., 127 punten. 3. Dunja
Timmerij, Sweb, Berkelruiters, 125
punten. Ring 4 B dressuur 1. Corrine
Smeek, Little Beauty, Steffenrijders,
126 punten. 2. Wendy Hesselink,
Springflower, Berkelruiters, 126 punten. 3. Albertjan Oostenenk, Miroush,
Semper Fidelis, 125 punten. Ring 5 B
dressuur 1. Judith Nijkamp, Silvia,
Luchte, 131 punten. 2. Marijke Wolfss,
Fleur, Berkelruiters, 128 punten. 3.
Marie France Robben, Thats Easy, Zelhem, 123 punten. Ring 6 B dressuur l.
Yvonne Otten, Ultimo, Hamelandseruits, 133 punten. 2. Natasja v.d. Woude, Dansville, Sprengenruiters, 132
punten. 3. Jantiene Achterkamp, Midgraafsj, Oortveldruiters, 129 punten.
Ring 7 B dressuur 1. Stefan Wijnveen,
Carona, Winterswijkse PC, 130 punten. 2. Natasja v.d. Woude, Dansville,
Sprengenruiters, 129 punten. 3. Christiaan Wijnveen, Clever, Winterswijkse
PC, 126 punten. Ring 8 L dressuur l,
Gera Besselink, Natasja, Berkelruiters,
126 punten. 2. Dinant Aarnink, Lucky
Boy, Winterswijkse PC, 125 punten. 3.
LInda Kolenbrander, Christy, Varus,
124 punten. Ring 9 L dressuur 1. Gera
Besselink, Natasja, Berkelruiters, 139
punten. 2. Susan van Londen, Apart,
Sylawald, 128 punten. 3. Monique Hubers, Tzaran, Schansruiters, 125 punten. Ring 10 L dressuur l. Lianne Arts,
Dinja, li^^v Horse, 134 punten. 2.
Linda Mai^ik, Eros, Semper Fidelis,
131 punten. 3. Kirsten Brethouwer,
Goldie Locks, Grensruiters, 130 punten. Ring 11 L dressuur l. Lilian Cuppers, Netimi, Graafschap, 136 punten.
2. RianneA^link, Silvia, Barchruiters,
135 punt^^ 3. Anja Mulderij, Daisy,
Ruurlo, 131 punten. Ring 12 L dressuur 1. Irma Holleman, Sanzero, Viersprong, 126 punten. 2. Mark Steenbergen, Anouska, Zelhem, 124 punten. 3.
Rita Ligtenbarg, Y djimat, Hamelandseruiters, 123 punten. Ring 13 M dressuur 1. Maureen Leemrijse, Nanka,
Winterswijkse PC, 136 punten. 2. Marion v.d. Brink, Halja, Oortvekldr., 126
punten. 3. Miranda Hoentjen, Nanja,
Ruurlo, 124 punten. Ring 14 M dressuur l. Christiaan te Raa, Bianca, Berkelruiters, 128 punten. 2. Maureen
Leemrijse, Nanka, Winterswijkse PC,
121 punten. 3. Nicole Voltman, Helios, Winterswijkse PC, 120 punten.
Ring 15 Z dressuur 1ste proef l. Monique Luesink, Norbert, Zelhem, 186
punten. 2. Esther v.d. Westen, Dieter,
Loenermarktr., 183 punten. 3. Saskia
Vreman, Hamed, Graafschap, 179
punten. 2e proef 1. Marielle Reurink,
Leandro, Ruurlo, 182 punten. Springen B springen Categorie B/C l. Judith Nijkamp, Silvia, De Luchte, 4-7. L
springen Categorie B en C 1. Gemma
Peters, Floor, Hengelo, 0-48,8. L
springen Categorie D l. Cindi Voortwis, Robin, Winterswijkse PC, 0-45,2. 2.
Danielle Carrière, Sharim, Winterswijkse PC, 0-51,8. 3. Miriam Jansen,
Jasper, Hofruiters, 0-52,3. L springen
Categorie E 1. Andre Oudenampsen,
Dayka, Steffenruiters, 0-51,3. 2. Paul
Carrière, Poladru, Winterswijkse PC,
0-51,4. 3. Marian Nijenes, Narthan,
Ruurlo, 0-56,8. B springen Categorie
D 1. Dunja Timmerij, Sweb, Berkelruiters, 0-68. 2. Manon van Egdom, Snowboy, Berkelruiters, 0-65. 3. Evelien ter
Raa, Ustero, Berkelruiters, 0-64. B
springen Categorie E 1. Everdien
Wink, Charlotte, Grensruiters, 0-66. 2.
Sandra Slotboom, Roxan, Winterswijkse PC, 0-64. 3. Klaas Jan Dallinga, Floris, Berkelruiters, 0-61. Springen RIJSTYjL, klasse B 1. Carolien Reverdink,
Debbi, Hamelandse ruiters, 46 punten. 2. Marieke Aalbers, Wendy, Winterswijk, 43 punten. 3. Sandra Slotboom, Roxan, Winterswijk, 43 punten.

IK VAL ALLEEN OP GKOTE
STERKEFLESSEN.
STRAKS IN DE GLASBAK
KAN JE VALLEN OP
WIE JE WILT.

Springen RIJSTIJL, klasse L 1. Alex
Elferink, Monsigneur, Barchruiter, 54
punten. 2. Jacobien ten Hoeve, Rinaldo, Hobby Horse, 47 punten. 3. Nicole
Douma, Mixi, De Graafschap, 44 punten. Springen klasse M, categorie B/C
1. Wiljanneke Hunnekink, Silas, Oortveldruiters, O ft, 52,9 s. 2. Marde Woestenenk, Webster, St. Steffenruiters, O ft,
55,7 s. 3. Martijn Schreibelt, Raisa, Berkelruiter, O ft, 59,7 s. Springen klasse
Z, categorie D 1. Niels Nanning, Kantjes Komeet, Heideruiters, O ft, 49,8 s. 2.
Patrick Jurriens, Doublé a Alie, Nijgraaf, O ft, 50,4 s. 3. Kathy Mulder, LittleJo, Winterswijk, O ft, 51,8 s.

Sylawald, 130 punten. Z dressuur Ring
13 — groep l 1. Marlon Veldkamp,
Arioso, Semper Fidelis, 186 punten. 2.
Emmy Nagtegaal, Vilja, Halle, 178
punten. 3. Joke Luesink, Oribi, Varsseveld, 171 punten. Z dressuur Ring 13
— groep 2 l .Joke Luesink, Oribi, Varsseveld, 185 punten. 2. Egbert Wiechers, Amor, Winterswijk, 183 punten.
Z dressuur Ring 14 1. Desire Hoek,
Equitana, de Berkelruiters, 130 punten. 2. Brenda Keukenkamp, Edison,
Gorssel/Zutphen, 128 punten. 3. Annie Hulzebos, Le Monde, Zelhem, 125
punten.

PAARDEN

PAARDEN

B-dressuur Ring l
1. Brenda Groenendal, Valentina Bella, De Graafschap, 126 punten. 2. Sandra Tuenter, Esperanto, Varsseveld,
121 punten. 3. Brenda Keukenkamp,
Edison, Gorssel/Zutphen, 120 punten.
B dressuur Ring 2 1. Rianne Berendsen, Colby, Vestingruiters, 137 punten.
2. Annie Hulzebos, Le Monde, Zelhem, 136 punten. 3. Martine Rutting,
Erasmus, De Graafschap, 134 punten.
B dressuur Ring 3 1. Danny Kuipers,
Chief, Scholtenhof, 129 punten. 2.Joyce Winters, Bolanie, Halle, 127 punten. 3. Anita Berenpas, Evelien, Gorssel/Zutphen, 125 punten. B dressuur
Ring 4 l. Loeki ter Steege, Toska,.
Scholtenhof, 136 punten. 2. Mej. A.
Heesen, Angone, De Grensruiters, 134
punten. 3. Geranne Jansen, Condors,
Markelo 132 punten. L dressuur Ring
5 1. Jacqueline Huls, Just and Illusio,
Sylawald, 128 punten. 2. Annebet
Reesink, Deelder, De Vestingruiters,
127 punten. 3. Wilma Schuurman,
Amiro, Gorssel/Zutphen, 126 punten.
L dressuur Ring 6 1. Esther Vriesen,
Zacharov, Varsseveld, 131 punten. 2.
Anita Loman, Eycatcher, Hengelo, 128
punten. 3. Jet Rijpma, Saar, St. Steffenruiters, 127 punten. L dressuur Ring
7 1. Esther Vriesen, Zacharov, Varsseveld, 130 punten. 2. Joke Luesink, Walzer, Varsseveld. 3. Rita Wijnbergen,
Charlie, De Graafschap, 124 punten. L
dressuur Ring 8 l. Joke Luesink, Walzer, Varsseveld, 136 punten. 2. Bianca
Vreeman, Victos, Varsseveld, 133 punten. 3. Patrick Everts, Dex, Varsseveld,
132 punten. L dressuur Ring 9 1. Jet
Rijpma, Saar, St. Steffenruiters, 125
punten. 2. Lucia Stapelbroek, Wonneke, Ruurlo, 132 punten. 3. Ans van
Keeken, Cartouche, Zelhem.121 punten. L dressuur Ring 10 l^^nemiek
Smeitink, Decha, Zelhem, l^Vpunten.
2. Ingrid Holtrust, Pastquir-™, Garderuiters, 126 punten. 3. Karin Groot
Jebbink, Cilens, Gorssel/Zutphen, 125
punten. M dressuur Ring ^^1. Hugo
Wijer, Waldo, De Woudi^Jrs, 133
punten. 2. Nicole Thebes, wWacle, de
Zwaan, 132 punten. 3. Janske Frederis,
Urbanus, Gorssel/Zutphen, 126 punten. M dressuur Ring 12 1/2. Gerda
Bruil, Bravour, Varsseveld en Jolanda
Franken, Chanel, Sylawald, 131 punten. 3. Mireille ten Have, Noble Atout,

Uitslag B springen Groep l
1. Steven Vrielink, Twinkel, Steffenrijders, 0-70. 2. Chantal Wouters, Ciska,
Hoevenruiters, 0-60. 3. Pascal Roosendaal, Last Look, Sylawald, 4-74. 4. Erna
Ijzerman, Emeica, Schaapskooi, 4-67.
5. Patrick Everts, Dex, Varsseveld, 4-64.
Groep 2 1. Gera Woestenenk, Corina,
Bergruiters, 0-72. 2. Heleen KI. Breteler, Bliksum, Graafschap, 0-63. 3. Jaco
Mulder, Wapper, Ruurlo, 4-61. 4. E.
Jansma, Kartousche, Grensruiters,
4-70. 5. Ingrid Holtrust, Pasq., Garderruiters, 4-66. L springen Groep l 1.
Dunja Brancken, C'est la vie, Sylawald,
0-50,4. 2. Gert Jan Olthof, Exellece,
Montferlandruiters, 3-56,4. 3. Patrick

PAARDEN
Rijstijl springen Klasse B
l.Jan Ruiterkamp, Diko, Gorssel/Zutphen, 51 punten. 2. Wiep Kwakernaak,
Sagamore, Eperruiters, 49 punten. 3.
E. Jansma, Cartouche, Grensruiters, 45
punten. Rijstijl springen Klasse L 1.
Judith Ribbels, Cartouche, Berkelruiters, 55 punten. 2. Jet van Oers, Fladimir, Woudruiters, 48 punten. Springen Klasse Z en ZZ 1. Freddy Evers,
Explosion, Ardeo, O fouten, 52 seconden. 2. Hans Pels, Brian, Grensruiters,
O fouten, 67,5 seconden. 3. Steven
Veldhuis, Riverman, Bogelskamp, 4
strafpunten, 52,4 seconden.

P E DICU RE
Annie Mokkink
Het Kerspel 22
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Ratti D-pupillen kampioen!
Ratti D-pupillen zijn kampioen geworden van de afdeling Berkelstreek, met op de tweede plaats GSV op 3 achterstand achterstand.
Trainer Herbert Heuvelink en leider
Toon Roelvink zijn zeer tevreden over
dit resultaat, vooral na de winterstop
werd er -prima voetbal gespeeld 13
punten uit 7 wedstrijden zeg dan genoeg.
Mooiste wedstrijd was tegen Reuni Dl,
er werd toen gewonnen met 2-0 een
spel om niet gauw te vergeten. Topscorer is Mario Roelvink geworden met 26
doelpunten is hij de beste afmaker op
het veld.
Erik Gombert en Stefan Fleming waren
voor de winterstop geruime tijd geblesseerd toen draaiden we mee in de middenmoot, maar na de winterstop was
het elftal weer kompleet.
Ook zijn er twee meisjes bij het elftal
gekomen, Sandra Bleumink en Mirjam
Terwel. Een stel waar Ratti-dames nog
veel van kan verwachten. Op de foto
van links naar rechts gehurkt:

Everts, Balanda, Varsseveld, 4-57,1. 4.
Marion Wittenberg, Vazal, Steffenruiters, 4-58. 5. Annita Reurink, Cupido,
Diepenheim, 4-60,5. Groep 2 1. Freddy Evers, Black Devil, Doetinchem,
0-51,7. 2. Herco Kuiper, Belonja, Semper Fidelis, 4-56,4. 3. Fiona Kempink,
Betra, Varsseveld, 4-57,6. 4. Roelle
Borghuis, Campbell, Doetinchem,
4-58,9. 5. J. Kisjes, Bunny Boy, Didam,
4-63,7. M springen 1. Uriel Taken, Bidetto T, Gorssel Zp, 0-51,5. 2. Steven
Veldhuis, Wisky, Denekamp, 0-51,6. 3.
Alexandra v.d. Peyl, Cacharelle, Eperruiters, 0-52,7. 4. Natasja Kleinpenning, Miss Case, Doetinchem, 0-56,3.

Mirjam Terwel, Sandra Bleumink, Ruben Bleumink, Stefan Fleming, Martijn Mokkink, Mario Roelvink, Guido
Mullink, Remco Berentsen,
Staand van links naar rechts: Herbert
Heuvelink, Randy Leferi, (, Raymond
Hagen, Jeroen Fleming, Rene Kamperman, Erik Gombert, Stefan Gr.
Nuelend, Arjan Wiggers, Sander Roelvink en Toon Roelvink.
Volgend jaar zal de jeugd van Ratti zich
weer laten zien, met meer dan 50 pupillen blijft SV Ratti een vereniging
waar groei in zit en blijft.

4 tegen 4
4 tegen 5 wordt steeds meer gespeeld
binnen verenigingen, Ratti E en D pupillen hebben dan ook veel getraint
voor de voorronden in Borculo.
De Ie en 2e gaan door naar Brummen

waar alle afdelingen bij elkaar komen
voor een groot toernooi. De E-pupillen
kwamen op een goede vierde plaats
maar de D-pupillen waren de beste van
de afdeling Berkelstreek.
Lochem was de eerste tegenstander,
daar werd met 2-1 van gewonnen.
Reunie was de tweede ook die werd gewonnen 2-0 was de eindstand.
Er werd duidelijk wat te gemakkelijk
gedacht over Diepenheim want met
4-1 verliezen was echt niet nodig. Trainer Herbert Heuvelink pepte de jongens op tegen KI. Dochteren, er werd
weer gewonnen nu met 4-1.
De laatste wedstrijd tegen DEO was een
gelijk spel genoeg voor de eerste
plaats. Het was de mooiste wedstrijd
met prachtig samen spel, het werd dan
ook 2-0 voor Ratti!!
Stefan Fleming,Jeroen Fleming, Mario
Roelvink en invaller voor de geblesseerde Sander Roelvink, Guido Mullink zijn jongens waar nog veel van verwacht kan worden.
Hoe het op woensdag 16 mei kunt u
tegen die tijd dan wel weer lezen.

