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Donderdag 22 april 1993
55e jaargang nr. 4

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

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

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

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vieraktersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310

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

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

VRIJSTELLING
OVERGANG

AGRARISCHE- NAAR
WOONDOELEINDEN

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het be-
paalde in artikel 7, lid 4 van het be-
stemmingsplan 'Buitengebied 1982',
vrijstelling te verlenen voor de over-
gang van agrarische naar woondoel-
einden voor het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie L, nr.
386, plaatselijk bekend Hoekendaal-
seweg 3. Dit om medewerking te
kunnen verlenen aan de bouwplannen
voor het verbouwen van de boerderij
tot burgerwoning.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende bouw- en situatietekeningen
liggen van vrijdag 23 april tot en met
6 mei 1993 op de gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening c.a. (koetshuis) ter in-
zage, met de mogelijkheid om hierte-
gen in die periode schriftelijk bezwa-
ren in te dienen bij burgemeester en
wethouders.

'-- "•"••>:•:•:•:•.-.• - : • ' .:• •' ••'.'• .'.;-. ".•-.-..;::::.--'-'-""

-• . nu.

fiCsHEMOKAR HAALT HUIS-AAN-HUIS KLEIN
CHEMISCH AFVAL OP

De gemeente gaat ook dit jaar in samenwerking met het Gewest Midden IJssel
huis-aan-huis klein chemisch afval (KCA) inzamelen. De inzameling start op
donderdag 29 april in de kern Vorden. In totaal is voor deze inzameling 4 dagen
nodig. Op de laatste dag van de inzameling, op 6 mei 1993, komt de chemokar
in de kernen Wichmond en Kranenbarg. KCA-produkten zijn onder andere:
oude batterijen, verfresten, afgewerkte olie, foto-chemicaliën en kapotte TL-
buizen. Deze produkten zijn zeer schadelijk voor het milieu als ze niet op een
deskundige wijze vernietigd worden

E Ik jaar meer

In Vorden zijn verschillende mogelijkheden om KCA gescheiden van het ande-
re huishoudelijke afval aan te bieden. Dit kan bij het gemeente-depot aan de
Enkweg 11. Het depot is elke maandag geopend van 16.00 tot 17.00 uur. Ook
bij een groot aantal winkeliers kunt u KCA aanbieden. Deze staan op de
afvalwijzer. Daarnaast komt nu voor de derde keer de chemokar. In 1992
leverden 770 huishoudens KCA in, in 1990 634. We verwachten dat dit jaar
weer meer inwoners zullen meedoen.
De chemokar zal stapvoets door de wijken rijden. Door de geluidsinstallatie
kunt u horen wanneer de kar bij u in de buurt is. Overigens krijgt u nog een
brief waarin precies staat wanneer de kar bij u in de buurt komt. Zo heeft
iedereen de tijd om rustig het KCA-afval te verzamelen in de chemo-box.

Buitengebied

Voor de bewoners van het buitengebied, waartoe ook Vorden behoort geldt een
aparte regeling. Ook iedereen die in het buitengebied woont krijgt een brief
over de inzameling. Bij deze brief is een antwoordstrookropgenomen. Indien u
KCA wilt laten ophalen moet u even dit antwoordstrookje invullen en opsturen
naar de gemeente. U krijgt dan bericht wanneer de chemokar bij u langs komt.
Door deze aanpak hoeft de chemokar geen onnodige kilometers te maken.

Geen bedrijfsafval

De KCA-inzameling betalen we uit de afvalstoffenheffing, die elk huishouden
betaalt voor de afvoer van het huishoudelijk afval. De chemokar neemt daarom
geen bedrijfsafval mee, zoals bijvoorbeeld drukkerij-inkt, toner of landbouw-
bestrijdingsmiddelen. Ook TL-buizen en resten van carboleum en verf die
afkomstig zijn uit de bedrijfsvoering, worden gerekend tot bedrijfs chemisch
afval en mag u dus niet meegeven met de chemokar. Voor bedrijfschemisch
afval bestaan aparte regelingen.

Nog enige informatie over andere specifieke afvalstoffen:

— Puin.
Puin mag niet in de grijze container. Het is geen huishoudelijk afval. Ook mag
u puin niet meegeven met het grofvuil.

— Verbranden.
Verbranden van afvalstoffen is uit den boze vanwege de luchtverontreiniging
die dit oplevert. Mocht u toch takken en ander snoeiafval willen verbranden
dan moet u contact opnemen met de gemeente.

—Asbest.
De afgelopen weken zijn in diverse grijze containers asbestresten aangetroffen.
Zoals u weet is asbest een kankerverwekkende stof. Dit mag niet in de grijze
container. Als u asbest in de grijze container stopt dan loopt u het risico dat u
een proces-verbaal krijgt.
Asbestprodukten kunt u apart aanbieden bij de stortplaats in Lochem. Zie
hiervoor de afvalwijzer.

ERDENKING OP DINSDAG 4 MEI 1993f
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei zullen volgens de omschrijving AL
onze gevallenen worden herdacht -burger en militair- die, waar ook ter wereld,
het hoogste offer hebben gebracht.

Het programma, zoals dat door het Comité 4 en 5 mei Vorden is samengesteld
voor Vorden, ziet er als volgt uit:

19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst in de Nederlands Hervormde Kerk te Vor-
den; tijdens deze bijeenkomst zal het Vordens Mannenkoor enkele liederen
zingen; de herdenkingsbijeenkomst eindig om 19.40 uur;

19.50 uur: verzamelen bij de poort van de algemene begraafplaats te Vorden;
waar vandaan vertrokken zal worden naar de graven van de geallieerden en het
symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.

Na de twee minuten stilte van 20.00 tot 20.02 uur zullen achtereenvolgens
kransen worden gelegd namens:

- het gemeentebestuur van Vorden door loco-burgemester mevrouw M. Aart-
sen-den Harder;

- het comité 4 en 5 mei Vorden door mevrouw E. Braakhekke en de heer W.
Kok;

- aansluitend aan de kransleggingen zal het Vordens Mannenkoor een kort
lied ten gehfore brengen, waarna door ieder die dit wenst een persoonlijke
bloemenhulde kan brengen;

— van 19.45 tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken

- de burgemeester heeft aan de plaatselijke horeca verzocht de exploitatie op
passende wijze te laten plaatsvinden.

;*Vu6*OORSCHRIFTEN OP DINSDAG 4 MEI

Van 's avonds 18.00 uur tot zonsondergang zullen van alle gebouwen de vlag-
gen halfstok gehang. Particulieren verzoeken wij deze gedragslijn te volgen.

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET GEBRUIKMAKING
VAN DE

VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van
de vrijstellingsmogelijkheid als be-
doeld in artikel 18A van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening medewerking
te verlenen aan het volgende bouw-
plan:

— het bouwen van een houtberging
op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie S, nr.
197, plaatselijk bekend Hackfor-
terweg 7 te Wichmond.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen vanaf vrijdag
23 april tot en met 6 mei 1993 voor
iedereen op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis) ter inzage.

Eventuele bezwaren kunt u tot en met
die datum schriftelijk aan burgemees-
ter en wethouders kenbaar maken.

VEERGUNNINGENf
In de week van 12 tot en met 16 april
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

- PTT Post b.v., voor het kappen
van 3 iepen op het perceel Zut-
phenseweg 22 te Vorden. In ver-
band met de herinrichting van het
dorp zal de gemeente deze bomen
kappen. Er komen drie platanen
voor in de plaats;

- Helmink woninginrichting, voor
het kappen van 4 iepen op het per-
ceel Zutphenseweg 24 te Vorden.
In verband met de herinrichting
van het dorp zal de gemeente deze
bomen kappen en 3 platanen her-
planten.

— Gebroeders Klein Winkel,
Beunkstege 2, voor het veranderen
van een bedrijfsgebouw op het
perceel Beunkstege 2 te Vorden;

- de heer A.B. Marlens, Zutphense-
weg 9 te Vorden, voor het uitbrei-
den van een bedrijfsruimte op het
perceel Zutphenseweg 9 te Vor-
den;

- de heer L.A.M. Rouwenhorst, IJ-
selweg 27 te Vierakker, voor het
veranderen van een woning op het
perceel Uselweg 27 te Vorden;

— de heer J.M. Wormgoor, Lank-
horsterstraat 24 te Wichmond,
voor het veranderen van een wo-
ning op het perceel Lankhorster-
straat 24 te Wichmond.

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

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 25 april 10.00 uur ds. P.W. Dekker, kan-
selruil m.m.v. de Cantorij, aanleren 'Gloria'. Er is
zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 25 april ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 25 april 9.30 uur ds. K.H.W. Klaassens,
kanselruil; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 24 april 18.30 uur Eucharistieviering,
Volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 25 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 april Pastor
C. van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Hulsarts 24-25 april dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts van zaterdag 24 april 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 24-25 april P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag

11.00-12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenlsdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Ha-
goort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 april 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 25 april 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 april Pastor
Van Zanten, tel. 05753-1314.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden 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.

Muziekvereniging 'Jubal'
De muziekvereniging Jubal geeft op zaterdag 24 april weer
haar jaarlijkse voorjaarsconcert in het Ludgerusgebouw.
Najaren in een dal te hebben gezeten,
gaat het weer goed met de muziek.
Het ledental groeit weer, nieuwe le-
den hebben zich aangemeld en leer-
lingen hebben hun plaats in het orkest
gevonden.
Enthousiast heeft 'Jubal' een nieuw
programma ingestudeerd.

En dat zal op 24 april ten gehore wor-
den gebracht. Na afloop van het con-
cert is er nog gelegenheid voor het
maken van een praatje en een dansje
onder leiding van de Woodpeckers.

Niet-leden of niet-donateurs zijn ook
van harte welkom.



Bestel NU Uw zonwering — ook voor latere levering -
om lange wachttijden in de zomer te voorkomen!
Tevens hebt U er dan in het voorjaar al plezier van!

SCREENS GRATIS gemeten
ZONNESCHERMEN

LAMELLEN

ROLGORDIJNEN

JALOÜZIEEN

ROLLUIKEN

l

QRATIS

geplaatst
door
VAKMENSEN!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 l

KERKSTRAAT 6-GROENLO-TEL: 05440-61308

Schildersbedrijf
ROUWEN
zoekt

voor uitvoering van kwaliteits-
schilderwerkzaamheden

een vakbekwame schilder
of een leerling die hiertoe wil worden
opgeleid

Schriftelijke sollicitaties richten aan:
dhr. H. Rouwen, Vierakkersestraatweg 28,
7233 SG Vierakker

Wegens verhuizing naar Vorden zoekt
representatieve, ervaren

TELEFONISTE-RECEPTIONISTE

werk in Vorden of omgeving
voor ca. 20 uur per week.

Brieven onder nr. 47-1. Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
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GEMEENTE
VORDEN

Rectificatie
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
RUURLOSEWEG 1993

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van
23 april tot en met 22 mei 1993 voor een ieder ter
gemeente-secretarie, sektor Grondgebied (koets-
huis), ter. inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan
'Buitengebied Ruurloseweg 1993'.

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

Tot en met 22 mei 1993 kan een ieder zijn eventurele
bezwaren tegen dit plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de Gemeenteraad van Vorden, postbus 9001,
7250 HA Vorden.

Vorden, 22 april 1993.

De burgemeester,

E.J.C. Kamerling.

THEOTERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

SEEGERS

Zomerweg 21
DREMPT, 08334-72722

BALANCE

businfonummer 05440-64145
ONDER VOORBEHOUD

NIEUW NIEUW NIEUW

Kip Picasso
KANT-EN-KLAAR

Lekker bij rijst, makkelijk en
snel te bereiden.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 kn0 9,90
Magere Varkenslapjes 500 gram 4,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

KipPioass.

SPECIALITEITEN

LAMS-
VLEES
VERS VAN
VORDENSE BODEM

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

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

Magere Runder Priklapjes
500 gram 8,45

Magere Speklapjes
500 gram 3,45

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

WAT DENKT
U HIER VANI

Opel Kadett 5-drs. 1300 S LS, blauw

Opel Kadett 3-drs. 1200 S LS, wit

Opel Kadett 2-drs. 13S Combo, wit

Opel Kadett 5-drs. 1200 S LS, blauw

Opel Kadett 3-drs. 1300 N Club, wit

Opel Kadett 3-drs. 1500 Turbo diesel, wit

Opel Vectra 4-drs. 16i, |wbr. zilver

Fiat 127 3-drs., wit

Fiat Uno 3-drs. 605, Carara wit
Fiat Ritmo 3-drs. 60CL, wit

Fiat Ritmo 3-drs. 70CL, zilver

FiatTipo 5-drs. 2.0 16V4fcd

Ford Fiësta 3-drs. 1.1 cWsport, rood

Mercedes 300 D 5-drs. automaat, groen

Mercedes 230 TE 5-drs. station automaat,
blauw

Volvo 340 DL 4-drs. 1700 S sedan, wit

Volvo 340 DL 3-drs. 1700 S, grijs

Volvo 340 DL 3-drs. 1400 S speciaal, wit

Talbot Horizon 3-drs 1500 automaat, wit

VW Golf 1600 GLScabrio, wit

1-1986

4-1986

7-1986

3-1987

3-1987

4-1989

4-1991

6-1986

1-1988

5-1986

9-1987

8-1991

6-1991

3-1981

94.000 km

64.000 km

145.000 km

149.000 km

83.000 km

107.000 km
72.000 km
105.000 km
93.000 km
144.000 km
155.000 km
15.000 km
33.000 km
360.000 km

9.750,-

9.800,-

7.500,-

12.900,-

13.250,-

16.600,-

29.750,-

5.250,-

9.900,-

6.750,-

8.900,-

36.500,-

17.250,-

4.950,-

1-1984

2-1986

4-1986

9-1989

4-1983

1980

159.000 km

137.000 km

90.000 km

71.000 km

99.000 km

73.000 km

17.500,-
9.250,-
9.250,-

15.950,-
4.950,-

17.250,-

Bezoek voor nog meer keus ons t/runruilwagenpark

VAN DER KOOI OFF
OPEL-GM

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

HANDEL EN VERMAAK GAAN HAND IN HAND TIJDENS DE

HENGELOSE BRADERIE
WAARVAN DE EERSTE UITGAVE VOOR 1993 PLAATSVINDT OP

ZATERDAG 1 MEI
VAN 16.00-22.00 UUR IN DE SPALSTRAAT. TOPDRUKTE.

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Jansen & gal jj
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice ^̂ _ w,^

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
o- 05750-22816

SPECIALE AANBIEDING:
KRONKELHAZELAAR
100/125 cm hoog nu slechts 10 PIEK

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.

Oude Zutphenscweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114 Fax 05752-1105

2 bos
BLOEMEN

8,95

SPECIALE
AANBIEDING:

2 bos TULPEN

5,95

10 Chrysanten-

planten 2,95

6 Dahliaknollen
5,95

DE VALEWEIDE bloemen

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden variëren van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede isolatie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

Bus bestellen?

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

58 en 63 personen.

NaardeHUISHOUDBEURS
21 en 24 april

vertrek Huurlo: 8.00 uur
Vertrek Vorden: 8.15 uur
Vertrek Zutphen: 8.30 uur

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

DAMESBLOUSES
viscose K/M

11 dessins NU

HEREN PANTALONS
katoen/polyester

2 kleuren
met riem NU 89.-

modecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438



ons eerste kind is vandaag
geboren,
de hele wereld mag het horen.

de naam Rufus is jou gegeven,
die draag je bij je, heel je leven.

wij hopen en met ons velen,
dat wij lief en leed zullen delen.

Geboren op 19 april 1993:

Rufus Lucas
Cornelis

Zoon van:

LUC Velhorst en
Nina Velhorst-van Eijck

Beekweide 73
8162XNEpe

Moeder en kind rusten van
13.00 tot 15.30 uur en
na 22.00 uur.

P. S.
Opa en oma maken het ook goed!

Wij zijn dolgelukkig met de ge-
boorte van onze dochter

llse

Apsie en Peter van Dijk

16 april 1993
De Doeschot 20
7251 VJ Vorden

Gelukkig en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Anina Hendrika Derkina

Anina
Geboren op 17-4-1993.

Rob en Irma Kroese-Olthof
Eswin

Het Kerspel 28
7251 CVVorden

Wij rusten van 12.30 tot 15.00
uur en na 22.00 uur.

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de belangstel-
ling op ons 50-jarig huwelijks-
feest, en tevens voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus, in welke vorm dan ook.
Het was voor ons een onver-
getelijke dag.

Leny&
Andries de Roode

Vorden, 21 april 1993
het Gulik 11, 7251 CS Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man en
onze vader en opa

Johan Willem Weijs

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
J. Weijs-Miggels

Vorden, april 1993

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man, onze
vader en opa

GERRIT REMMERS

betuigen wij u onze oprechte
dank.

G. Remmers-Huiskes
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 1993

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

• TE HUUR: vakantiewo-
ning voor 2 a 3 pers. in stil
Zeeuws dorp, eil. Tholen, 2 km
van zee. Tel. 05752-2223.

• Z2-dress. amazone heeft
nog tijd over voor het geven
van (privé) dressuurlessen,
aan enthousiaste paarden- en
pony-combinaties. Tel. 05752-
2928. Bellen omstreeks 19.00
uur.

• TE KOOP: royale, witte
keuken. Tel. 05752-3135.

• ATTENTIE: verkoop aan
huis verse eieren, haantjes,
kip, enz. Adres: T. Rossel,
Nieuwstad 45. Tel. 1283.

• TE KOOP: Solina orgel,
f 50,- + adv. kosten. Tel.
05752-2405.

-#-$*
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In plaats van kaarten

Dinsdag 27 april 1993 vieren wij ons
40-jarig huwelijksfeest.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 16.00 tot 18.00 uur in Partycentrum
Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Roei en Lien Kreunen

Kerkstraat 9
7255 CB Hengelo Gld.
» 05753-4780
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Bedroefd, maar dankbaar dat hem meer leed
bespaard is gebleven, delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte toch nog vrij plotseling
van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame
man, onze fijne vader, schoonvader en opa

GERRIT JAN BOUWMEESTER

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden : H. Bouwmeester-ter Muil

Hennie en Gerard Beek
Niels

Toos en Gerard Berends
Torn, Lisa

17 april 1993
"t Voorschotje'
Onsteinseweg 9, 7251 ML Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
22 april om 12.15 uur in het uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal om 13.00 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in genoemd uitvaartcentrum.

Na een welbesteed leven, is in zijn eigen ver-
trouwde omgeving in alle rust onverwacht van
ons heengegaan onze lieve zorgzame vader,
groot- en overgrootvader

HENDRIK ARFMAN
WEDUWNAAR VAN JOHANNA ALBERDINA GELTINK

op de leeftijd van bijna 92 jaar.

Arnhem : E.H. Arfman
J. Arfman-Maalderink

Vorden : G.J. Arfman
H.G. Arfman-Lenselink

Ruurlo : J.J. Ribbers-Arfman
J. Ribbers

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 18 april 1993
Zutphenseweg 43
Correspondentie-adres: De Steege 25, 7251 CK Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 21 april van 19.00 *ot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vor-
den.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
22 april om 11.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden,
waarna aansluitend om 12.00 uur de begrafenis
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
aldaar.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het 'Dorpscentrum' te Vorden.

Na een leven van werken, zorg en toewijding
voor ons allen, is op 82-jarige leeftijd overleden,
mijn lieve man, vader, groot- en overgrootvader

Evert Jan Wenneker

Vorden : G.G. Wenneker-Smallegoor

Vorden : H.J. Kapper-Wenneker
DJ. Kapper

Vorden : J.W. Wenneker
C.A.A.M. Wenneker-van de Zande

Bemmel : A. Wenneker
M. Wenneker-te Winkel

Kleinkinderen en
achterkleinkind

19 april 1993
Wilmerinkweg 3
7251 H J Vorden

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Monuta', Het Jebbink 4A te Vorden, waar don-
derdag 22 april a.s. van 19.00-19.30 uur gele-
genheid is tot afscheidnemen en tekenen van
het register.
De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
23 april a.s. om 13.00 uur in de N.H. Kerk te
Vorden, waarna aansluitend om 14.00 uur de te-
raardebestelling zal plaatshebben op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in zaal 'de Herberg' te Vorden.

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

ALLES VOOR UW AUTO

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

SPECIALE AANBIEDING:
BLAUWE CONIFEREN
125/140 zelf uithalen 5 PIEK

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114 Fax 05752-1105

Grandioze Voorjaarsshow
op vrijdag 23 april, zaterdag 24 april en zondag 25 april

Voorjaarsaanbiedingen voor de vijver
•Vijverfolie, per m2 : 4,95
Goudvis 1,00
Vijverpomp 99,00
Waterlelie (div. kleuren) .• 17,50

Voor de tuin:
Bloemenkas, 2.21x1.92, mat glas 999,00
Vaste Planten 1,00
Terra Cottapot, doorsnede 31 : 8,50
Heesters, vanaf 3,50
Groene Haagconifeer, 1.70 hoog, 10 stuks 99,00
Tuinbeelden 10% KORTING
Tuinazalea's (div. kleuren) 7,50
Bemeste Tuinaarde, 6 stuks 10,00

ORDEN
. Ruurtoseweg 65» Vorden Tel. 0575^-3671 .

OPENINGSTIJDEN:
vrijdag 9.00-21.00 uur / zaterdag 9.00-17.00 uur / zondag 10.00-17.00 uur

SPECIALE AANBIEDING:
ACER PLATANOIDES
(esdoorn) 2,5 ó 3 meter 5 PIEK

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114 Fax 05752-1105

UNDERPLUGGED
ZONDAG 25 APRIL

In de bar live-muziek.
Aanvang 17.00 uur.

Entree gratis.
Voortaan elke laatste zondag van de maand

live-muziek.

bode

de "blauwe hand
05752 2223 vorden
bu rg. gal leest raat
36

Nieuwe dierfiguren van
ijzer, brons en hout.

SPECIALE AANBIEDING:
RHODODENDRON UU
80 cm van 40,- voor 20 PIEK

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114 Fax 05752-1105

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752- 1 77Ü
Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

SPECIALE AANBIEDING:
CONIFEREN VOOR HAAG
nr ? 100/120 6 PIEK

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114 Fax 05752-1105

WEEKENDAANBIEDING

LENTE VLINDERS
gevuld met Zwitserse room en vers fruit,

o. a. verse aardbeien

DIT WEEKEND:

van 1,60 voor l , l U per stuk

* * * * * * * * * *
NIEUW:

CHAMPIGNON
VLEESBROODJE

'n lekkere traktatie

DIT WEEKEND:

a 1,65
Zie ook onze dagaanbiedingen.

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

&
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

RUNDERGEHAK1

SNIJWORST

1,79100 gram

SPECIAL:

LEMON-
STEAK

met
citroenpaneermeel

100 gram

3,25

VLEESWAREN
SPECIAL:

Gebr.
KASSEIER
ROLSPEK

100 gram

2,25

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

2 KROPPEN KASSLA 2,50

PER DOOSJE

1,95
Export
TOMATEN

500 GRAM

1,50
Wie kweekt de grootste pompoen van
Nederland?
Gratis een zakje pompoenzaad
(zolang de voorraad strekt)!

MAANDAG
26 APRIL:

PANKLARE

ANDIJVIE

500 gram 1 SIO

DINSDAG
27 APRIL

PANKLARE

GEMENGDE
SLA

250 gram 1 SlO

WOENSDAG
28 APRIL:

PANKLARE

RAAP-
STELEN

500 gram 1 SlO

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

KRUIDKOEK
MET OF ZONDER VULLING

5,95

VRUCHTEN-
MANDJES
IN DIVERSE SMAKEN

1,39

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



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

t*vJ

Mexicaanse
Maisbrood'ies

NU 10 VOOR

3,50

Cocos- \i n
macronen '' n*
=R STUK 0,75

'U 10 VOOR

6,00 l 2,50

UW VAKANTIE REGELT U GOED
BIJ DE

Rabobank
VORDEN

1888

SPECIALE AANBIEDING:
BONTE HULST
10 PIEK

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.

Oude Zutphenseweg 5A
7251JPVorden
Tel. 05752-1464/2114 Fax 05752-1105

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

mftSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

SPECIALE AANBIEDING:
STERMAGNOLIA
van 16,50 voor 10 PIEK

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.

Oude Zutphenseweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114 Fax 05752-1105

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Uw tennispaitner
voor enkel- én

dubbelspel:

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

IN SOORTEN

AANGEBODEN:

CONIFER^
VASTE PLANTEN - KOPPLANTEN
POTGROND

AANBIEDING:

Rododlndrons in soorten

voor slechts p.st.

Restant vruchtbomen in soorten
2,- p.st.

Kwekerij WESTENDORP
Vellerdwarsdijk 3 - 7261 KJ Ruurlo
Tel. 05736-1214

INGETOGEN, VROLIJK, UITBUNDIG

'Luxaflex' Plisse 'Luxaflex' Horizontale jaloezieën 'Luxaflex' Gordijn Jaloezieën

MET 'LUXAFLEX' RAAMBEKLEDING KUNT U CindeloOS VARIËREN.

'Luxaflrx' Raambekleding is er in vijf totaal verschillende typen. Twee daan-an, dé horizontale jaloezieën en

de vt'rtiUalt' laniellen. kt-nt u. De andere drie moet u echt eens komen bekijken. De

stollen, tinten en dessins /.ijn onvergelijkbaar, /o mooi hebt u /,c nog nooit ge/jen.

Ontdek de raambekleding die u>> s t i j l aeeentueert bij de 'Luxaflex' Dealer.

Uw Luxaflex " produkten-specialist:

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 - WARNSVELD - 05750-26132

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

BOSBOUWBEDRIJF
E.J. van Roekei

Wij zijn door jarenlange klimervaring
gespecialiseerd in het weghalen van
bomen in tuinen en bij gebouwen.

Tel. 05752-6746 (na 19.00 uur).
Autotel. 0652 943 973.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Paardesportcentrum

"BAAK"
gedipt, instr. Deurne:
W.A. Barnstijn

Het adres voor: ^fc
* Pensionsrcnling, evt. met weidegang;
* Africhten, corrigeren, trainen,

keuringsklaar maken etc. van uw
paard/pony;

* Paard- eruronyrijlessen voor jong en
oud; ^

* Verhuur binnenmanege.

Kom eens kijken naar onze buiten- en
binnenmanege met gezellige kantine,
ook zondags open.

LANGENDIJK 3 - BAAK

ZATERDAG 24 APRIL

KEN IE DIE AAL

ZATEDAG

DISCOVERVOER

mode voor
het héle gezin

Bümtc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

DAMES TRUIEN
Onze bijna gehele voorjaarscollectie damestruien
gaat de deur uit met
KORTINGEN
VAN 10,-TOT 30,-

ZE ZIJN ER NU
REEDS VANAF

BON CIORNO\
SLIPS

Voor dames en heren.
Wij ruimen enkele restanten

slips op voor slechts

500
PER STUK

KIN DER JACKS
Wij hebben de meeste zomerjacks nu al in prijs verlaagd.
Wij geven nu
KORTINGEN
VAN 10,-TOT 25,-

359°
LOOP EVEN BINNEN WANT HET

LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

KINDER
SWEATERS

Wij hebben een zeer uitgebreide
collectie uitgezocht die nu

afgeprijsd is met
KORTINGEN TOT 35%.

We hebben nu al sweaters
VANAF1500



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

Donderdag 22 april 1993
55e jaargang nr. 4

Geen advies commissie Welzijn ten aanzien renovatie zwembad:

Wethouder Aartsen:
4 Het is de commissieleden
Welzijn niet duidelijk wat
hun taken zijn!'
'Het spijt me dat ik het zo moet stellen, maar het is de leden
van de commissie Welzijn niet helemaal duidelijk wat hun
taken zijn.' Deze woorden sprak een uitermate teleurgestelde
wethouder M. Aartsen-Den Harder (CDA) woensdagavond
aan het slot van een felle discussie over het collegevoorstel om
het zwembad te renoveren. De commissie Welzijn gaf geen
advies richting college.

De heren J.D. Bouwmeister (CDA),
G.J. Rietman (VVD) en mevr. H.A.
Horsting (P.v.d.A.) bleven unaniem
op het standpunt staan dat het colle-
gevoorstel niet kompleet was, omdat
in hun ogen niet door het college was
aangegeven hoe de dekking gevon-
den moet worden. Bovendien vond
men het niet juist dat er nog geen in-
zicht was in de kosten van de extra
voorzieningen die getroffen moeten
worden (aansluiting zwembad op het
riool).
Wethouder Aartsen bleef erop hame-
ren dat de commissie zich uit diende
te spreken over de inhoudelijke kant
van het voorstel. 'Willen we het
zwembad nu wel of niet renoveren?
Ten aanzien van de dekking moeten
we de zaak gescheiden houden. Wan-
neer we met z'n allen zeggen dat we
het bad open moeten houden dan
moeten we ook met z'n allen de kon-
sekwenties hiervan aanvaarden. De
exploitatiesubsidie moet worden ver-
hoogd met f 112.000,-. Dit bedrag
moeten we inpassen in de begroting
1994', aldus mevr. Aartsen die kon-
stateerde dat bij de commissie wel de
teneur is om het bad open te houden.
Dat werd door de commissie ook vol-
mondig beaamd. Maar niet ten kosten

van, of zoals mevr. G.J.G. Tolkamp
(CDA) opmerkte: 'We willen het bad
open houden, mits...'
De commissie bleef op het standpunt
staan dat wel terdege naar het finan-
ciële plaatje gekeken moet worden.
J.D. Bouwmeister (CDA): 'Er komen
ook nog andere akkomodaties op ons
af. Ludgerusgebouw, sporthal waar
wat aan gedaan moet worden. Kost
allemaal veel geld. Waar we de dek-
kingsmiddelen voor het zwembad
vandaan moeten halen weten we nog
niet. Straks moet de Onroerendgoed-
belasting met 20 tot 25 procent om-
hoog. En daar pas ik voor', aldus
Bouwmeister.
Mevr. Horsting (P.v.d.A.) kwam tot
dezelfde konklusie: 'We moeten een
beslissing nemen, maar er is grote on-
zekerheid over de begroting'.
De commissie deed nog een verwoe-
de poging richting wethouder om het
voorstel nog één of twee maanden
aan te houden zodat er wat meer dui-
delijkheid is ten aanzien van de riole-
ringskosten.
'Ik heb vanmiddag nog gebeld met
G.S. Wanneer de raad deze maand
geen beslissing neemt, dan is het
zwembad in Vorden dit jaar voor het
laatst open. Sluiting is dan een feit',

aldus mevr. Aartsen die eraan toe-
voegde dat de provincie al twee jaar
ontheffing heeft verleend.
Ten aanzien van de riolering zei
mevr. Aartsen dat getracht is dit in het
huidige voorstel mee te nemen. Het
aan te leggen riool blijkt niet bere-
kend op de lozingen van het zwem-
bad. 'Daar zijn ergens fouten ge-
maakt. Ik wil niet uitspreken waar de
fout ligt. Binnenkort is er een gesprek
met de Gront Mij en het zwembad-
bestuur hoe de problematiek rond de
riolering moet worden opgelost. Daar
moet eerst meer duidelijkheid over
komen. We moeten er nu gewoon re-
kening mee houden dat er ten aanzien
van de riolering nog een apart voor-
stel komt', aldus de wethouder.
De heren J.D. Bouwmeister (CDA)
en G.J. Rietman (VVD) merkten op
dat er in het voorstel niet gesproken
werd over o.a. de verwarming en de
gebouwen. 'Zaken die niet zijn mee-
genomen, zijn niet aan renovatie toe.
We moeten niet denken dat niets meer
goed is', zo sprak wethouder Aartsen.
Toen aan het slot de balans werd op-
gemaakt zeiden mevr. Horsting
(P.v.d.A.), dhr. Rietman (VVD) en
dhr. Bouwmeister (CDA) 'nee' tegen
het collegevoorstel.
Alleen mevr. Tolkamp (CDA) stak de
teleurgestelde wethouder Aartsen een
hart onder de riem.
'Als ik zuiver kijk naar de inhoudelij-
ke kant van het voorstel, dan zeg ik:
wil het bad open blijven, dan moet
deze renovatie plaatsvinden. Dus zeg
ik ja', aldus mevr. Tolkamp.

Dinsdag 27 april zal de raad van Vor-
den zich definitief uitspreken. Tot zo-
lang zal het zwembadbestuur, deze
avond op de publieke tribune aanwe-
zig, in het ongewisse blijven!

Oecumene,
op een speelse
majjpr
Herinnert u zich nog de forumavon-
den van de Raad van Kerken, waarin

vragen gesteld konden worden aan de
verschillende kerken in Vorden?
De Raad van Kerken wil deze avon-
den een vervolg geven, maar dan in
een andere opzet, namelijk in spel-
vorm, een alternatief Triviant, spe-
ciaal ontworpen voor Vorden.
Op 27 april a.s. bent u van harte wel-
kom in het Achterhuus (zaal achter de
Geref. Kerk) om op een leuke manier
van elkaar te leren, te horen en elkaar
te leren kennen; misschien wilt u
uzelf eens testen op uw kennis van
uw eigen geloofsgemeenschap of
juist van de andere.
Het belooft niet alleen een gezellige
avond, maar ook een boeiende avond
te worden.
U kunt natuurlijk ook gewoon komen
kijken en luisteren op 27 april in het
Achterhuus.

Zwembadbestuur 'In de Dennen' in brief aan raad van Vorden:

'Indien uitstel van renovatie
dan krijgt u een voorstel ter
afwikkeling van het
sterfhuisscenario'
'Mocht u in de raadsvergadering van 27 april aanstaande
besluiten tot uitstel van renovatie zwembad, dan zal het be-
stuur zich over haar positie moeten beraden en een voorstel
doen ter afwikkeling van het sterfhuisscenario.'

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Een appeltje schillen

Voor de aanvang van de com-
missievergadering 'Welzijn'
bood mevr. Diewerke Folkerts-
ma, wethouder Aartsen namens
het 'Werkverband Vordense
Minima' een aantal folders aan
met als opschrift 'Een appeltje
schillen met de gemeenteraad'.
In het kader van de landelijke
kerkelijke campagne 'Armoede
raakt je' is op 3 april in Arnhem
een provinciale werkdag ge-
houden. 'Genoemde werkdag
had voor ons als Werkverband
Vordense Minima een feestelijk
tintje. In samenwerking met de
Stichting Hemag is deze fleuri-
ge folder gemaakt. Omdat wij
van het Werkverband via de
commissie Welzijn de gemeen-
te politiek al jaren op de voet
volgen, willen wij u ̂ a aantal
folders overhandige^P aldus
mevr. Folkertsma tot wethouder
Aartsen.

Dit schrijft het bestuur van het zwem-
bad 'In de Dennen' aan college en
raad van Vorden. Het bevreemdt het
badbestuur dat de raadscommissies
zich vorige week in kritische bewoor-
dingen en verwijtende toon hebben
uitgelaten over het ontbreken van een
dekkingsplan voor de financiering
van het renovatie voorstel.

'Sedert mei 1990', zo schrijft het
badbestuur, 'in de beleidsnota die wij
u hebben aangeboden, is bekend wat
de vermoedelijke kosten voor het in
stand houden van het zwembad zou-
den bedragen. In de raad van 30 juni
1992 is een principe uitspraak in po-
sitieve zin gedaan op de voorgestelde
renovatieplannen van het zwembad-
bestuur. Door de raad werd daarbij
aangegeven dat het geraamde bedrag
niet mocht worden overschreden.
Thans is door onderzoek bekend dat
de kosten voor renovatie onze eerdere
raming niet te boven gaan. In de ge-
meentebegroting van 1993 is geen re-
kening gehouden met deze toch te

verwachten kosten', aldus het bestuur
van het zwembad 'In de Dennen'.
'Al uw overwegingen ten spijt, u
heeft sinds 1990 geen enkel bedrag
gereserveerd voor noodzakelijk groot
onderhoud, hoewel leningen zijn vrij-
gevallen, het zwembad onthouden
van onderhoudssubsidie. Het rente-
en aflossingsbedrag van de in 1989
vrijgekomen geldlening, is met een
relatief geringe verhoging toereikend
voor de noodzakelijke investeringen.
U gaat er kennelijk aan voorbij dat al
meer dan tien jaar de kosten voor het
in stand houden van het bad niet zijn
toegenomen en maar weinig zullen
toenemen als uitvoering wordt gege-
ven aan de voorgestelde renovatie.
Één link naar de verhoging van de
onroerende zaak belasting in relatie
tot het zwembad is misplaatst. Wij
vragen niet meer dan de bestaande si-
tuatie te kontinueren. Het zwembad
mag toch geen slachtoffer worden
van het ontbreken van een dekkings-
plan?', aldus het zwembadbestuur in
haar schrijven aan raad en college.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Concours Hippique
De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub de Graafschap organiseerde afgelopen weekend voor de 12e maal een Concours Hippique. Voor de 2e maal vond het
evenement plaats nabij Kasteel Vorden. Zaterdag kwamen maar liefst 225 pony's aan de start en zondag deden er ruim 300 paardencombinaties mee.

Op beide dagen opende burgemeester
Kamerling het concours en deelde de
prijzen tijdens de parade uit. Voorzit-
ter Wim Lenselink van de Graafschap
bedankte in zijn openingswoord de
vele vrijwilligers die beide dagen in
touw waren. Ook zei hij dank ver-
schuldigd te zijn aan de grondeige-
naar Het Geldersch Land alsmede aan
de Gem. Vorden politie en EHBO
Vorden.
Bij de paarden werd het Z-springen
gewonnen door Eddy Brinkman met
Dineanda B. van Gorssel-Zutphen en
was Greta van Beek met Valerno van
Gorssel-Zutphen de winnaar van het
M-springen.
Zaterdag waren Inge van Dijk met
Inne uit Zelhem in de Z en Mirjam
Kolster van de Viersprong in de M de
winnaars.

Ponies
Ring l B: l. Wencke Hunker met Rad-
dy Curh (Semper-Fidelis) 131 pt; 2.
Inge Regelink met Lady (Graafschap)
125 pt.; 3. Machteld Heuveling met
JenniferH.(Ruigenrode) 124pt.
Ring 2B: l. Femma Wessels met Mis-
ter Sky (Graafschap) 136 pt.; 2. Nico-
le Hekkelman met Miranda (Semper-
Fidelis) 127 pt.; 3. Elise Knuevermet
Glenn(Zelhem)125pt.
Ring 3B: l. Femma Wessels met Mis-
ter Sky (Graafschap) 130 pt.; 2. Mari-
je Wenneke met Ivernes (Ruurlo) 129
pt.; 3. Wencke Hunker met Raddy
Curh (Semper-Fidelis) 127 pt.
Ring 4B: 1. Marijke Maalderink met
Happy Boy (Zelhem) 134 pt.; 2. Ni-
cole Hekkelman met Miranda (Sem-
per-Fidelis) 127 pt.; 3. Sandy Klein
Brinke met Smokey (Graafschap)
123pt.
Ring 5B: 1. Marije Wenneke met
Ivernes (Ruurlo) 136 pt.; 2. Wendy
Plomp met Crimson (Zilfia's Hoeve)
134 pt.; 3. Renske Oosterbroek met
Golden Flake (De Luchte) 133 pt.
Ring 6 LI: 1. Mireille Alberts met
Donald (Viersprong) 135 pt.; 2. Ju-
dith Nijkamp met Magion (De Luch-

te) 133 pt.; 3. Patrick Buunk met Si-
mone (Graafschap) 128 pt.
Ring 7 LI: l. Sanne van Voorst met
Gabie (St. Steffenrijders) 134 pt.; 2.
Angelique Saaltink met Snowwhite
(Berkelruiters) 129 pt.; 3. Elvira Eg-
gink met Jasper (Berkelruiters) 126
pt.
Ring 8 LI: l. Mirjam Ebbers met Tza-
ran (Schansruiters) 132 pt.; 2. Lucin-
da Tuenter met Bartels Favor (Varus)
131 pt.; 3. Yoice Poort met Bonito
(Zilfia'sHoeve) 129pt.
Ring 9 L2: 1. Helene Garssen met
Fiury (Graafschap) 130 pt.; 2. Mar-
leen Mokkink met Luctor et Emergo
(Ruurlo) 128 pt.; 3. Hannanni Vos
met Cediena (Zelhem) 127 pt.
Ring 10 L2: 1. Anke Penterman met
Kalief (Berkelruiters) 141 pt.; 2.
Dunja Timmerije met Forever (Ber-
kelruiters) 135 pt.; 3. Linda Goorman
metCelia (Barchruiters) 127 pt.
Ring 11 Ml: 1. Heidi Vruggink met
Danny (Graafschap) 120 pt.; 2. Daan
Luttikhuis met Floris (Varus) 119 pt.;
3. Annemarie Wigman met Four-
winds Cav (Viersprong) 114 pt.
Ring 12 Ml: l. Silvia Jolink met Ko-
rina (Zelhem) 135 pt.; 2. Maddy ter
Aardt met Prince (Berkelruiters) 126
pt.; 3. Sanne van Voorst met Dustin
(St. Steffenrijders) 125 pt.
Z-Dressuur Zl: 1. Kitty Jansen 186
pt. (Berkelruiters); 2. Bart Vreeze
172pt.(NPC).
Z-Dressuur Z2: 1. Bart Vreeze 191
pt. (NPC); 2. Marieke ten Eisen 181
pt. (Varus).

Uitslagen springen
concours hippique Vorden
zaterdag 17 april
Pony's klasse B cat. C: l. Edwin Be-
terveld met Katja (Ruurlo) O ft. 51 pt.;
2. Inge Regelink met Lady (Graaf-
schap) O ft. 47 pt.; 3. Chantal Luesink
met Rocky (Berkelruiters) O ft. 41 pt.
B-springen cat. D: l. Martine Rutting
met Saltimbanque (Graafschap) O ft.
52,5 pt.; 2. Corine Wielheesen met
Daisy (Zelhem) O ft. 51 pt.; 3. Ilse

Winkel met Funny Boy (Graafschap)
Oft.44pt.
B-springen cat. E: l. Marleen Mok-
kink met Luctor (Ruurlo) O ft.; 2. Ali-
ce Hammers met Dzjimbo (Ruurlo) O
ft.; 3. Christel Onland met Makal
(Schansruiters) 4 ft.
L-springen cat. C: 1. Gaby Gatacre
met Dippy (Ruurlo) O ft.; 2. Ronald
Schreibelt met Saartje (Berkelruiters)
3 ft.
L-springen cat. D: l. Saskia Wobben
met Evanto (Pasruiters) O ft.; 2. Jessi-
ca van Leur met Floris (Zil-
fia's Hoeve) 3 ft; 3. Annemiek Wil-
tink met Bundy (Semper-Fidelis).
L-springen cat. E: 1. Sanne van
Voorst met Dustin (St. Steffenrijders)
O ft.; 2. Rosalie van Dijk met Goof
(Barchruiters) 4 f t.
M-springen cat. D: 1. Silvia Berge-
voet met Gerdien (Zelhem) O ft. 41.6
sec.; 2. Maddy ter Aardt met King
(Berkelruiters) O ft. 44.0 sec.; 3. Ester
Bloemen met Secret Flower (Varus)
l i f t .
M-springen cat. E: 1. Mirjam Kolster
met Rocket Star (Viersprong) O ft. 57
sec.; 2. Lison Stegeman met Santana
(Barchruiters) 4 ft. 51.3 sec.
Z-springen cat. D: 1. Inge van Dijk
met Inne (Zelhem) O ft.

Paarden
Ring 1 :1 . Sanne Klein Braska met
Elegante (Hamelandse ruiters) 134
pt.; 2. Hans Arfman met Elan (Ber-
gruiters) 125 pt.; 3. Christa Rappoldt
met Genda (IJsselzoom).
Ring 2: l. Shelly Crawford met Bar-
barella (Zelhem) 137 pt.; 2. Lammert
Bukman met Firstgone (Gorssel-Zut-
phen) 129 pt.; 3. Angelique Vrijdag
met Fermate (Vestingruiters) 128 pt.
Ring 3: 1. Sanne Klein Braska met
Elegante (Hamelandse ruiters) 130
pt.; 2. Shelly Crawford met Barbarel-
la (Zelhem) 127 pt.; 3. Maaike Wil-
lemsen met Bingo (Gorssel-Zutphen)
125pt.
Ring 4: 1. Bernice Esselink met
Chester (Hamelandse ruiters) 135 pt.;

2. Liesbeth Rutten met Goya R (Zel-
hem) 132 pt.; 3. Ellen Nieuwenhuis
met Go (Vestingruiters) 131 pt.

Ring 5:1. Liesbeth Rutten met Goya
R (Zelhem) 133 pt.; 2. Janneke van
Kleef met J.N.S. Exclusief (Kasteel-
ruiters) 132 pt.; 3. Leon van 't Lam
met Dedutch (Ruighenroderuiters)
128pt.
Ring 6: 1. Robert Peppelman met
Goedele (Varsseveld) 124pt.; 2. Con-
ny Verink met Embrecht (Gorssel-
Zutphen) 122 pt.; 3. Suzan Groot leb-
bink met Efanie (De Graafschap) 121
pt.
Ring 7: Ina Sloetjes met Damphir
(Gorssel-Zutphen) 131 pt.; 2. Rianne
Nijdeken met Daysi (IJsselzoom) 127
pt.; 3. Jorien Heuvelink met Elfriede
(Graafschap) 125 pt.
Ring 8: 1. Brigitte v.d. Berg met Bu-
gatti (WWNA) 201 pt.; 2. Wilma
Reusken met Cyril (Midachtenrui-
ters) 196 pt.; 3. Betsie Wullink met
Cambra (IJsselzoom).
Ring 9: 1. Ingrid Lammertink met
Gagboy (Hamelandse ruiters) 193 pt.;
2. Joke Luesink met Dempsie (Vars-
seveld) 189.
Ring 10: l. Kim Waninge met Halifax
(De Luchte) 137 pt.; 2. Mariska Gos-
selink met Hurricane (Bergruiters)
127 pt.; 3. Karin Schreurs met Die-
penbroek (Varsseveld) 122 pt.
Ring 11:1. Rob Havenaar met Freed-
om (De Graafschap) 133 pt.; 2. Har-
riet Garritsen met Handy Boy (De
Luchte) 127 pt.; 3. Maaike Blokhuis
met Bartle (Gorssel-Zutphen) 121 pt.
Ring 12:1. Karin Groot Jebbink met
Gabrielle (Gorssel-Zutphen) 132 pt.;
2. Mariska Gosselink met Hurricane
(Bergruiters) 129 pt.; 3. Sonja Jentink
met Menno (Aalten) 124 pt.
Ring 13: LM. Mannings-Zandoe met
N.N. (Ruighenroderuiters) 130pt.; 2.
Jiska Obbink met Erino (Aalten) 129
pt.; 3. Diana Domhof met Unette
(Hengelo) 124 pt.
Ring 14: 1. Monique van Ree met
Chinta (Semper-Fidelis) 132 pt.; 2.
Annie Kornegoor met Fanta (Graaf-

schap) 129 pt.; 3. Thea Tiessink met
First Lady (De Luchte) 128 pt.
Ring 15: 1. Joke Leusink met Golds-
tar (Varsseveld) 132 pt.; 2. Rianne ten
Arve met Fire (Ruurlo) 129 pt.; 3.
Wilma Schuurman met Falko (Gors-
sel-Zutphen) 126pt.
Ring 16: 1. Diana Domhof met Unet-
te (Hengelo) 123 pt.; 2. Joke Luesink
met Goldstar (Varsseveld) 123 pt.; 3.
Janien Leneman met Ferdinand
(Varsseveld) 122.
Ring 17: l. Beike Imming met Zamor
(Semper-Fidelis) 128 pt.; 2. Marjon
Jolink-Kemp met Facet (Gorssel-Zut-
phen) 122 pt.; 3. Yvette van Heuven
met Friso (Semper-Fidelis) 120 pt.
Ring 18: 1. Gisa Binnendijk met Fi-
delio (Aalten) 131 pt.; 2. Ingrid Klein
Lebbink met Cassandra (Zelhem)
126 pt.; 3. Yvonne Regelink met Bru-
no (Zelhem) 122pt.
Ring 19: l. Beike Imming met Zamor
(Semper-Fidelis) 131 pt.; 2. A. Bok-
kink met Ringo (Semper-Fidelis) 125
pt.; 3. Alma Hulshof-Vos met Zamo-
ro (Zieuwent-Harreveld) 123 pt.

Uitslagen concours hippique
18 april
B-springen: l . Gerwin Kempers met
Grandeur (Zelhem) O ft. 51,5 pt.; 2.
Janneke van Kleef met J en F Excl.
(Kasteelruiters) O ft. 50 pt.; 3. Sanne
van Voorst met Deprez (Steffenrui-
ters)0ft.48,5pt.
L-springen: 1. Chantal Wouters v.d.
Oudewijer met Farouce (Hoevenrui-
ters) O ft. 43 sec.; 2. Peter Greben met
Gasparin (Steffenruiters) O ft. 44,1
sec.; 3. Gonneke Eugelink met Solfe-
rino (Winterswijk) O ft. 45 sec.
M-springen: 1. Greta van Heek met
Valerno (Gorssel-Zutphen) O ft. 41.0
sec.; 2. Paul Bouwmeester met Early
(IJsselzoom) O ft. 42.0 sec.; 3. Caro-
lien Reverdink met Debby (Hame-
landse ruiters) O ft. 45.7 sec.
Z-springen: 1. Eddy Brinkman met
Dineanda B (Gorssel-Zutphen) O ft.
44.4 sec.; 2. Zwennie Vincent met
Everest (Bergruiters Holten) O ft.
45.4 sec.

HVG Wichmond
Op woensdag 14 april jl. kwam mw.
Hiddink op bezoek bij de HVG. Zij
kwam wat vertellen over de paasvie-
ring. Zoals normaal het gebruik is,
opende de voorzitster de avond.
Daarna nam mw. Hiddink het woord.
Ze vertelde over de verschillende be-
levingen van mensen omtrent de
paasviering, hier in de Achterhoek.
Want in elke streek of dorp heeft men
zijn eigen paastraditie. Bijv. in het
ene dorp gaan de kinderen in optocht
met alleen een haantje op een stok. En
in andere dorpen zie je de stokken
versierd met krans en haantje.
Daarna heeft mw. Hiddink nog ge-
dichten voorgedragen en nog een
mooi verhaal verteld uit een bestaand
boek. Het was een geslaagde avond!

PCOB
Op 15 april sprak voor de Prot. Chr.
Ouderenbond Drs. P. Koorneef, voor-
zitter van de K.N. Militaire Bond
'Pro Rege' over Prot. Christelijke
Militaire tehuizen. Deze tehuizen
willen voor militairen in dienst een
soort huiskamer zijn, waar men iets
'van thuis' terugvindt, geen cantine.

Er wordt niet 'gepreekt' maar ge-
ëvangeliseerd met de handen en met
de daad. Militairen vinden er spelmo-
gelijkheden, koffie, een hapje, gezel-
ligheid, maar bovenal een luisterend
oor.

De eerste P.M.T.'s werden opgericht
in 1874, spreker benadrukte het grote
verschil tussen de militair van toen en
die van nu, toen waren 18-, 19-jari-
gen volwassen mannen, gewend aan
lange dagen en hard werken (kinder-
arbeid). Nu komen de meesten net
van school, zijn niet gewend bevelen
op te volgen (gebroken gezinnen).

In 1913 kwam de eerste Rijkssubsi-
die, ook de eerste tank. Een verslag
uit die tijd zegt: opvallend is hoe er
tegenwoordig 's avonds gesproken
wordt over oorlog, gas, dood en God.
Ook nu nog klinkt in dergelijke ge-
sprekken het evangelie door in de
krijgsmacht.

Na veel teleurstellingen en onderhan-
delen heeft 'Pro Rege' toestemming
gekregen een P.M.T. te stichten in
Joegoslavië. Een officier uit de Oe-
kraïne had bij de voorbereiding veel
bezwaar tegen het 'Christelijk'. Ten-
slotte zei hij: 'Het Christendom is net
kweekgras; je raakt het nooit kwijt,
het komt telkens weer op!'
Een heel bijzondere middag, de thuis-
blijvers hebben wat gemist.



Leestman,

Op veler verzoek gaan wij 'Bi'j ons in d'n Achterhoek' weer publiceren
of een ieder weet weer nieuwtjes of bijzonderheden aan de orde zijn, dat
moeten wij afwachten.
Doch hebt u leuke gebeurtenissen of wilt u iets in Contact hebben, geef dit
dan door aan ons adres: Nieuwstad 30 onder vermelding van Leestman.

De Redactie.

'Underplugged'

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Gafvegange zaoterdagmeddag nogal wat drukte bi'j Han-
nie in de 'Herberg', waor 't radioprogramma 'Rondum
Reurlo' in mekare wodden ezet.
Volle volk (gelukkug veur presentator Arie Ribbers, hee isjao
nog un old Voddense) en ok volle lawaai maor dat heurt t'r
now eenmaol bi 'j.

Toon van de Spitsmoes zol eers met mien gaon maor hee was
wat sloerug in de rakker, zoat hee dat nuumen. Dan had e 't
heite, dan weer r UI'n e van de koldugheid. Dat zol hee 'n
veuruggen dag wel op e-loop'n hemmen met 't vrochten, de
jas t'r bi'j uut en zo in 't blote spothemp, dan hè'j 't zo te
pakken. Laot e die bleerbekke van schaope ok afschaffen, hee
kanjao alles lange neet meer naokommen.

Maor goed, allene was ik t'r dus neet en ik hebbe mien d'r bes
vemaakt. Met Jan Stapper en zien Bueno Sera, Drikus en 't
olde huus, de huusvrouwluu met de potdekkels en 'n draod-
naegel die goed op de huegte was van 't leste ni'js. De caba-
retgroep Hoe Zo kan d'r onderhand eur broodwinning wel
van maak'n, zo goed bunt ze wel. Van Zusse kreeg Arie 't
haos op de zenuwen, hee kek teminste nogal 's op 't hallozie,
schienbaor kwam de tied in 't gedrang. Maor jao, Zusse wol
de meubelmakers eers in 't ledekant hemmen veur zee zelf
meddagslaop heel.

Al met al was 't allemaole van goed gehalte wat t'r ebrach
wier en een mooie reclame veur Vorden.

Bes' s gin reclame waarn de, misschien wel honderd, bloe-
men-die zundagmargen veur de kerke op de straote leien. Een
of andere sollicitant veur 't kamp van Lubbers had bi'j de
grote kastanje op 't grasveld de narcissen etöpt en ze op de
straote egooid. Wat hè'j daor no an? Maor jao, luu van
minder allooi zölt t'r altied wel blieven, bi'j ons in d'n Ach-
terhoek.

H. Leestman.

Op dinsdagavond 20 april werd af-
scheid genomen van Dhr. Jansen uit
Zutphen, die de leeftijd van 70 jaar
had bereikt. Dhr. Jansen heeft ruim 6
jaar zijn vrije tijd aan het buurtbus-
project gegeven. Hij heeft wekelijks,
in het begin meerdere keren, ingeval-
len op afroep.
Dhr. Nijenhuis, voorzitter van het
buurtbus-comité dankte dhr. Jansen
voor zijn vele ritten en hem werd dan
ook een bos bloemen aangeboden.
Mochten er nog personen in Wich-
mond-V ierakker of omgeving zijn
die het corps chauffeurs willen ko-
men versterken, dan wordt dit door
bestuur en chauffeurs zeer op prijs
gesteld.
Nadere inlichtingen worden gegeven
door dhr. N. Nijenhuis, tel.
05754-1863 of mevr. A. Kettelerij,
tel. 05754-1212.

Plattelands-
vrouwen
De bijenkomst van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen werd dit keer
verzorgd door het 'Eendagsbestuur'.
Na het voorstellen van dit bestuur
door mevr. F. Pelgrum-Bargeman
was er een optreden van de cabaret-
groep van Jong Gelre. Voor de pauze
brachten ze het thema 'Leefbaarheid
op het platteland' en na de pauze het
thema 'Kunst, geen kunst aan'.

Ook was er deze avond een optreden
van de heer W. Wilderink uit Kotten.
Jong Gelre en dhr. Wilderink kregen
na afloop een attentie aangeboden.
Ter afsluiting van het seizoen zal op
12 mei het toneelstuk 'De Wonder-
dokter' gespeeld worden.

Inleveren Kleurplaat
Bij de kleurplaat in het Paasnummer stond niet vermeld,
wanneer de inlever ter mi j n verstreek. De kleurplaat moet
vóór of op vrijdag 23 april binnen zijn.

De Redactie.

'De Herberg' presenteert:

Not Beethoven
'Yes, Not Beethoven is back!' Na een onderbreking van twee
jaren heeft de band besloten de draad weer op te pakken
onder het motto: 'We're on a mission from the blues.' Op
Koninginnedag, vrijdagmiddag 30 april, zullen zij bij 'de
Herberg' weer van zich laten horen!

en rhythm & bluescovers op het re-
pertoire (van o.a. The Blues Brothers,
Joe Cocker, B.B. King en Harry Mus-
kee).
De bemanning van de band is als
volgt: Gerrit Donderwinkel - zang,
percussie; Peter Paul Nijhuis - basgi-
taar; Mare Besselink - toetsen; Gerrit
Hiddink - drums; Henk Hulshof - gi-
taar; Rob Hulshof - trombone; Haimo
Tonnaer - alt-saxofoon; Jan Willem
Klein Willink - tenor-saxofoon; Ger-
ben Klein Willink - trompet; Martin
Hiddink - trompet, mondharmonica.
De achtergrondzang wordt verzorgd
door de gehele band.

De band ontstond in december 1988
,-naar heeft een tijd stil gelegen we-
gens muzikale activiteiten in de pro-
fessionele sfeer. Maar het bloed
kruipt waar het niet gaan kan en Not
Beethoven is herboren... en hoe!
Het grootste gedeelte van de oude
band is weer present met daaraan toe-
gevoegd enkele musici, die er óók
wat van weten.
Het resultaat is een l O-mans formatie,
waarbij échte muziek en veel lol op
de eerste plaats staan.
Een swingende ritmesectie onder-
steunt de zang en een vijftal blazers.
Aan de zelfgeschreven arrangemen-
ten en de achtergrondzang is veel
aandacht besteed.
Not Beethoven staat garant voor een
swingend optreden met soul-, blues-

m
"t Pantoffeltje'

Op zondagmiddag 25 april speelt het
Achterhoekse kwartet 'Underplug-
ged' inbodega "t Pantoffeltje'.

Een korte inleiding over
'Underplugged'

Op uitnodiging van een bekend mo-
demerk speelden vier doorgewinter-
de Achterhoekse muzikanten onlangs
in een stand op de Internationale Mo-
demesse in Keulen. 'Niet te hard,
geen grote versterkers, actueel en af-
wisselend repertoire', luidde de op-
dracht van de confectie-gastheren.
'Een beetje è la MTV 'Unplugged'
werd er aan toegevoegd. Dit verzoek
was niet aan dovemansoren gericht.
Het viertal repeteerde zich de mik-
mak op huiskamersterkte. Het drum-
stel sneuvelde al in de voorfase. De
elektrische elementen werden meteen
voor de warme klankkasten ingeruild
en de basgitaar kreeg een softe, wolli-
ge achtergrondinstelling op de enige
overgebleven versterker. De zanger
beschikte reeds over voldoende bio-
logische power.
Het resultaat was een bijna 50 num-
mers tellend repertoire met nummers
van poplegendes als Beatles, Stones,
Doors, Clapton, Fleetwoord Mac tot
aan actuelere helden als Bon Jovi,
Crowded House, REM, Melissa Ethe-
ridge etc. De Keulse handelaren raak-
ten zo enthousiast dat het voor de ge-
legenheid tot 'Underplugged' omge-
doopte kwartet alvast voor de eerst-
komende zomerbeurs werd gestrikt.
Om de repetitievruchten iets langer
op smaak te houden is 'Underplug-
ged' bij uitstek klaar voor het kroeg/
clubcircuit.

'Underplugged' bestaat uit:
Zang: Marco van de Aar (Bullit, Miss
Treated, Undercover). Gitaar: Jan
Kolkman (Normaal, Oxx Band, Ren-
dez Vous , Ie gitarist Normaal. Gi-
taar: Leon Venderbosch (Flake, Bui-
tenband, KGB). Bas: Jan Doppen
(Fragile, Watts Goin' On, KGB). Per-
cussie: H^^vlali (Tim Disney Band,
Gent-Bar^c.)

(Zie advertentie "t Pantoffeltje', in
dit nummer.)

^^

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 14 april
Groep A: l. dhr. Den Elzen/dhr. His-
sink 58.5%; 2. mv. Elferink/dhr. Van
Uffelen 58.0%; 3. dhr. Greidanus/
dhr. Kloosterman 56.7%.
Groep B: 1. mv. Kesler/dhr. Snel
63.8%; 2. mv. De Bruin/dhr. De
Bruin 61.3%; 3. mv. Bergman/dhr.
DeBie59.2%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Komische
taferelen bij
T.A.O.
Als de zaken wat minder gaan en je
hebt een dochter die aan verkering
toe is, dan is het uiteraard geen slech-
te zaak om te proberen je dochter aan
iemand te koppelen die ook nog een
beetje geld bezit. Dat kan 'toevallig'
allemaal goed van pas komen, niet
waar?

Dit thema was zo'n beetje het uit-
gangspunt tijdens de toneeluitvoering
die T.A.O. vrijdagavond 16 april en
zaterdagavond 17 april gaf in de Ka-
pel in de Wildenborch. Een blijspel
'De onbekende wereld' geschreven
door A.M. Kok en Joh. Blaazer. Sail-
lant detail: de Wildenborchse toneel-
vereniging voerde dit stuk ooit 30 jaar
geleden ook als eens met veel succes
op.

De zakenman, gespeeld door Appie
Klein Brinke, maakte samen met z'n
echtgenote (Frida te Lindert) wel een
misrekening van de eerste orde, want
de 'koppeling' van dochter Lenny
(Erica Kornegoor) met de aangeno-
men zoon Ysbrand (Marthijn Reuve-
kamp) van de uit Canada overgevlo-
gen tante (Annemariek Bouman) was
leuk bedacht. Er kwam echter geen
barst van terecht!

Ten overvloede, om de Canadese tan-
te met geld goed te stemmen, voerde
de zakenman ook nog een zoon ten
tonele. Deze Bas de behanger (Rei-
nier Klein Brinke), in werkelijkheid
dus geen zoon, maakte er helemaal
een potje van.

Allemaal erg ingewikkelde toestan-
den, voor het publiek in de zaal aan-
leiding genoeg om regelmatig in een
deuk te liggen.

Uiteindelijk bleef de zakenman toen
met lege (financiële) handen zitten.
Dochter Lenny trouwde gewoon met
haar oorspronkelijke vriend René
(Harry Dinkelman) en tantelief ging
weer terug naar Canada.

Aan deze uitvoeringen v n T.A.O.
werd verder meegewerkt door Frits
Pladdet, José Brinkerhof en Diny
Schooien. De regie was in handen
van Henk Kreeftenberg. lading en
decors werden door T.A.^Belf ver-
zorgd. Willemien Flierman zorgde
voor de grimering, souffleuse was
Janny Sligman. Reind Mennink bood
het gezelschap een welverdiend bloe-
metje aan.

Zaterdag 24 april a.s. wordt
het stuk gespeeld in het
Dorpscentrum op de Oran-
jeavond, voorziet u tijdig van
kaarten, zie Oranjekrant.

Politievan'a GROEP VORDEN

Kom op vrijdagmiddag 30 april naar
'de Herberg' en geniet van een spette-
rend optreden!

Op woensdag 14 april werd aangifte
gedaan van diefstal van een handkar.
De handkar werd ontvreemd bij de
groentetuin van aangever. Het betrof
een groene handkar met twee brom-
fietsbanden. Mocht men de handkar
gezien hebben, neem dan even con-
tact op met de politie.

Op donderdag 15 april werd op de
parkeerplaats van het kerkhof aan de
B aak se weg een personenauto aange-
troffen. De auto bleek elders te zijn
ontvreemd. De auto werd afgevoerd
en zal verder worden onderzocht.
Op donderdag werd ook aangifte ge-
daan van vernieling. De vernielingen
werden gepleegd in en rond een wo-
ning gelegen aan de Vosterweg. De
woning wordt geheel gerenoveerd en
is op het moment niet bewoond. Er
werden ruiten en wastafels vernield.

Op vrijdag 16 april kwam op de Wil-
denborchseweg een paard aanlopen.
Het paard was gezadeld, echter van
een rijder of rijdster was geen spoor.
Toen de politie ter plaatse kwam was
de meldkamer van de politie reeds ge-
beld door de eigenaresse. Zij zou het
paard, dat was weggelopen, weer op-
halen.
Op vrijdag vond op de Wildenborch-
seweg een aanrijding plaats. Een be-
stuurder van een fiets reed over de
Wildenborchseweg in de richting van
Lochem. Ter hoogte van de Oude
Zutphenseweg sloeg de bestuurder
van de fiets linksaf, hierbij verleende
hij geen voorrang aan een bestuurder
van een personenauto welke op de
Wildenborchseweg reed in de rich-

ting van Vorden. De bestuurder van
de fiets werd met zwaar lichamelijk
letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op zaterdag 17 april werd een mel-
ding ontvangen dat er een schoor-
steen in brand zou staan van een wo-
ning aan de Dorpsstraat te Wich-
mond. Ter plaatse bleek dat de brand-
weer de zaak reeds onder controle
had en dat de brand niet verder dan de
schoorsteen was gekomen.
Op zaterdag werd tevens een melding
ontvangen dat er een auto tegen een
boom was gereden op de Almense-
weg. Ter plaatse bleek dat een be-
stuurder van een personenauto in de
bocht t.h.v. de Gazoorweg in een slip
was geraakt en vervolgens tegen een
boom tot stilstand was gekomen. De
bestuurder had geen letsel. De auto
werd geheel vernield.

Op zondag 18 april werd een melding
ontvangen dat bij het station te Vor-
den een GSM-bus stond met een lasti-
ge klant. Toen de politie ter plaatse
kwam bleek dat de klant de bus niet
wilde verlaten omdat volgens hem de
buschauffeur hem niet naar zijn eind-
bestemming wilde brengen. De klant
werd vervolgens door de politie uit de
bus gehaald.
Op zondag vond op de Rondweg een
kop-staart aanrijding plaats. Beide
bestuurders reden over de Rondweg
vanuit Hengelo. Een bestuurder wilde
rechtsaf de Strodijk inrijden.
De andere bestuurder zag dit te laat
en reed achterop het voertuig. Geen
letsel bij beide bestuurders, wel scha-
de aan beide voertuigen.

PV Vorden
Leden van de PV hebben deelgeno-
men aan een wedvlucht vanuit Hever-
lee over een afstand van 177 kilome-
ter. Door het slechte weer verliep de

vlucht traag. T. Wesselink klasseerde
zich met 4 duiven bij de eerste tien.
De uitslagen waren: Comb. Eykel-
kamp en Zn. 1; J. Eulink 2; Comb.
Boesveld 3; T. Wesselink 4, 6, 7 en
10; W. Oldenhave 5; H. Stokkink 8;
D. deBeus9.

Het boeken van zomervakanties is dit jaar langzaam op gang
gekomen. Er wordt een groei verwacht van met name vakan-
ties in het voor- en naseizoen en een stabilisatie van het hoog-
seizoen. Voor wat betreft vliegreizen blijven de vakantielan-
den Spanje, Griekenland en Cyprus populair. Het sterkst
groeiend is Turkije.

De Rabobank raadt de mensen die in
het hoogseizoen op vakantie willen,
niet aan op een 'last minute' reis te
wachten. In verband met het late op
gang komen van de zomerboekingen
is namelijk zo'n 10% van de vlieg-
tuigstoelen door de touroperators te-
ruggegeven aan de chartermaatschap-
pijen, terwijl daarentegen dit jaar een
groei van de vliegreizen van 10% ver-
wacht wordt.
De touroperators proberen in plaats
van 'last minutes' dit jaar de boekin-
gen op een andere manier te stimule-
ren. Bijvoorbeeld de reisorganisators
D-Tours en Evenements Reizen, die
bieden deze zomer extra vakantieda-
gen aan voor dezelfde prijs (12 - 8,
etc.).
Arke Reizen zal dit jaar extra vlieg-
reizen inkopen naar de populaire va-
kantiebestemmingen, die tegen een
aantrekkelijk tarief bij ons te boeken
zijn.
Het valt op dat steeds meer Nederlan-

ders voor een verre vakantie kiezen.
De Verenigde Staten staan op de 7e
plaats in de vakantie top 10 van 1993.
Maar ook bestemmingen als Jamaica
en de Dominicaanse Republiek wor-
den momenteel goed geboekt. Dit is
niet zo verwonderlijk, omdat veel
verre bestemmingen tegenwoordig
per charter worden aangevlogen,
waardoor deze reizen aantrekkelijk
geprijsd zijn.

Vooreen iets hogere reissom is het nu
mogelijk een verre reis te maken. Zo
boekt men b.v. een vliegvakantie
voor het hoogseizoen al voor onge-
veer f 2.000,- per persoon en een reis
van twee weken naar Aruba of naar
bijvoorbeeld de bijzondere Caraïbi-
sche bestemming Cuba. Men boekt
voor dit bedrag ook een fly drive va-
kantie in Florida. Daarbij is dan inbe-
grepen: de vlucht, hotels en autohuur
incl. verzekering. (Zie ook adverten-
tie.)

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 726O AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086
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Een CV onderhoudscontract bij
Emsbroek: da's betaalbare zekerheid!

Uw CV-installatie moet 't altijd doen, 24 uur per dag! Steeds meer
mensen kiezen daarom tegenwoordig voor een GAMOG/GGF-
contract bij EMSBROEK in Vorden. Voor een bescheiden bedrag
per maand bent u zeker van 24-uurs service waar u van op aan
kunt. Wilt u meer weten? Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu
met Kikky ten Barge: 05752 - 1546

Is
een warm gevoel van zekerheid

ft is Oranje,
?t blijft Oranje

Bent u al lid van de Oranjevereniging? Geef u nu op. Uw steun is hard nodig, wij willen u ieder
jaar graag een goed programma bieden doch zonder uw financiële steun is dit onmogelijk. Wij
vragen slechts een tientje donatie per jaar, dat kan toch geen bezwaar zijn.

r1

Ondergetekende wordt lid van de Oranjevereniging Vorden:

Naam :

Adres : _

Postcode/plaats:

Handtekening:

L. .J
Inleveren bij één van de bestuursleden: Joh. Norde, voorzitter; Hilde Hissink, secretaris; B. Bloemen-

daal, penningmeester; .1.1,.H. Romeijnders, 2e secretaris; W. Gudde. jeugd; G. Weevers en E. Knoef,
organisatie l propaganda.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

24 april :

ORANJE A VOND
Dorpscentrum

Aanvang: half acht precies

Zorg dat u tijdig kaarten afhaalt bij de
ABN-AMRO bank (zie f eestkrant)!



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu (koetshuis) ligt vanaf
23-4-93 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede
op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vor-
den van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een verzoek
met bijlagen van:

de heer J.C. Teeuwen, Hofweg 2, 7231 BH Warns-
veld; adres inrichting: Ambachtsweg 1 te Vorden.

Het betreft een aanvraag om vergunning tot het
oprichten of in werking hebben van stallirigsruimte
voor een winkelwagen en opslagruimte voor aanver-
wante artikelen in de levensmiddelenbranche.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisielegging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschrif-
ten worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BE-
ZWAREN inbrengen, enwel op verzoek tot 7 mei
1993. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be-
zwaren in te dienen.

Datum: 20 april 1993.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

RECONSTRUCTIE VAN DE ZUTPHENSEWEG
TUSSEN ADDINKHOF/DE STEEGE ENDE
SCHOOLSTRAAT

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aanhet bepaalde in de gemeentelijke in-
spraakverordening voorstadsvernieuwing en ruimtelij-
ke plannen, bekend dat van woensdag 21 april tot en
met vrijdag 8 mei 1993, bfj de afdeling gemeentewer-
kenter inzage ligt het plan voor de reconstructie van
de Zutphenseweg tussen Addinkhof/de Steege en de
Schoolstraat.
De werkzaamheden zullen bestaan uit:
— het versmallen van de rijbaan van 8,10 m' naar

6,50 m';
— het aanbrengen van langsparkeerhavens aan de

zuid-westzijde van de weg;
— het aanpassen van het trottoir aan de zuid-westzij-

de van de weg;
— het aanbrengen van een verkeersregelinstallatie

voor huis nrs. 35-37;
— het planten van een aantal bomen (van huis nr. 43

tot huis nr. 53), alsmede bijkomende werkzaamhe-
den.

Tot en met 8 mei 1993 kunnen belanghebbenden hun
op- of aanmerkingenop het reconstructieplan schrifte-
lijk aan het college van burgemeester en wethouders
voorleggen.

Vorden, 21 april 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Dames Opgelet
Wordt nu lingerie

consulente manager van
Italiaanse ondermode.
Bepaal je eigen uren,

géén eigen geld nodig.

Info: 08340-24211 b.g.g.
0949-2456929.

SPECIALE AANBIEDING:
UGUSTER VOOR HAAG
maat 60/80 1 PIEK

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 05752-1464/2114 Fax 05752-1105

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzageleggingontwerp-beschikking
(art 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu (koetshuis) ligt vanaf
23-04-1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ont-
werp-beschikking met bijlagen van:

de heer H. Arends, Dorpsstraat 5, 7234 SM Wich-
mond.
Adres inrichting: Dorpsstraat 1 a en 5 te Wichmond.

Het betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een landbouwmechanisatiebedrijf

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt:
rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen
in het gebied waar de inrichting is gelegen met het
oog op gevaar, schade of hinder buiten die inrichting,
zal een vergunning voor een periode van maximaal 5
jaar worden verleend. Vanwege de optredende ge-
luidshinder (af- en aanrijdend bestemmingsverkeer)
kan het bedrijf onmogelijk voldoen aan de gebruikelij-
ke voorschriften, zodat de tijdelijke vergunning uitslui-
tend die voorschriften zal bevatten, die voor het bedrijf
zijn na te leven. Na afloop van de periode van 5 jaar
moeten de bedrijfsaktiviteiten ter plaatse zijn ge-
staakt.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschrif-
ten moeten bij het gemeentebestuur worden inge-
diend voor 7 mei 1993.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

Datum: 20 april 1993.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony'sWpaarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Een gezonde bedrijfsvoering
programmeert u met Fancom

Als vakbedrijf installeren wij de nieuwste
generatie Fancom klimaatcomputers die
uitmunten in funktionaliteit en kapaciteit.
VOOR:

Reuling Elektrotechniek vof
De Voornekamp 41 - VORDEN
Telefoon: 3618/1511

Fancom klimaatcomputers waar je gerust U tegen kunt zeggen

OP
VAKANTIE,

WAT
EEN LUXE!
"Ik hen maandag begon-
nen met praten en hen er
sindsdien niet meer mee
opgehouden. En weet je ...
hier wordt naar je geluis-
terd! De verhalen van die
andere oudjes in het te-
huis ken ik ondertussen
wel en het personeel heeft
het altijd te druk. Hier
kom ik weer mensen
tegen."

Voor inlichtingen over
Rode Kruis-vakanties kunt
u contact opnemen met
de Rode Kruis-afdeling in
uw woonplaats (voor het
telefoonnummer zie de
Gouden Gids) of met het

SAMEN
STAAN
WE STERK

.indelijk kreeg zij het bericht,
het roze papiertje bijna op zak.
Ze zou het even in één keer halen,
op naar de koffie met gebak.
Het examen duurde echter niet lang
bespaarde haar wél een hoop gedoe.
Gezakt op de oogtest, vertrouwde ze mij toe.

08 juwelier
siemerink ZutPhensewes5

<€>o/bpticiën VORDEN
optometrist Telefoon 1505

NIEUW!

VORDENS
BRUIN

op een speciale manier
gebakken en ouderwets lekker

één van onze specialiteiten

Voor gezonde en verse brood- en
gebakspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

• Voet-
reflexologie
• Sllckbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

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

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

Zweverink
Uwfietsspecialist

lekink 8, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-2888
Ook voor reparatie (24-uur service) en verhuur.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 72SO AA VORDEN

TELEFOON 067S2-1OIO - TELEFAX 05752 1086
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Waterpolo
Nederlaag dames tegen
Zevenhuizen
De dames van Vorden hebben tegen
Zevenhuizen een duidelijke 7-3 ne-
derlaag te slikken gekregen. Bij de
stand 2-0 verkleinde Grietje Welle-
weerd tot l -l, waarna Zevenhuizen in
de tweede periode uitliep naar 4-1.
Karin Rouwenhorst zorgde voor 4-2.
In de derde periode bracht Andra Ei-
sink de spanning nog even terug: 4-3.
In de laatste periode was de thuisclub
beduidend sterker. Eindstand 7-3.

Gelijkspel Heren l tegen Dedein 2
De heren van Vorden hebben de com-
petitiewedstrijd tegen Dedein 2 op
spektakulaire wijze met 7-7 afgeslo-
ten. Vorden begon onfortuinlijk en
stond al spoedig met 0-2 achter. Han
Berenpas verkleinde tot 1-2.
In de tweede periode speelde Vorden
ijzersterk. Door doelpunten van Mark
Karmiggelt (3x) en Martin Siebelink
(2x) werd een 6-3 voorsprong geno-
men. Toen Han Berenpas in de vierde
periode de stand op 7-3 bracht leek er
geen vuiltje meer aan de lucht. Ge-
brek aan concentratie deed Vorden
toch nog bijna de das om. Dedein
scoorde vier keer, waard^^de eind-
stand 7-7 werd.
De Heren 2 verloren met 4-8 van
EWR 2. De Vordense tegengoals
werden gescoord door Rudy Sloot
(,2x), Arjan Mengerink 01 Herwin
Wilgenhof.

Volleybal
Dash/Sorbo dames winnen met 2-3
van Dynamo
Met in het achterhoofd dat de thuis-
wedstrijd destijds tegen Dynamo ver-
loren was gegaan, begonnen de Vor-
dense dames vol goede moed aan de
return. De eerste set liep aanvankelijk
niet fortuinlijk voor Dash, want de
ploeg liep in de beginfase een grote
achterstand op. Toch wist Dash door
een uiterste krachtinspanning te finis-
hen op 15-13. In de tweede set begon
het te 'lopen' bij Dash/Sorbo, hetgeen
resulteerde in een 9-15 setwinst.
In de derde set een flinke inzinking:
15-3. Door met 8-15 de vierde set
winnend af te sluiten keerde het ge-
loof in eigen kunnen terug.
De laatste set werd met 12-15 gewon-
nen. Eindstand derhalve 2-3.
Zaterdag speelt Dash/Sorbo thuis te-
gen Wevo '70 (Weerselo).

Bejaardensoos
A.s. woensdagmiddag 28 april is er
Bejaardensoos in het Ludgerusge-
bouw. Na de koffie en opening zal Co
Hartgers, architect uit Laren de mid-
dag verzorgen. Hij neemt de aan we- .
zigen aan de hand van dia's mee door
'Het land van meester Heuvel'. Heu-
vel was in deze streek een bekende
figuur, die veel heeft geschreven over
boerderijen, boerderijnamen, fami-
lienamen en aanverwante zaken.
Hartgens staat bekend als een vlot
verteller, die zijn verhalen op onder-
houdende en humoristische wijze
weet te brengen. Dus het wordt weer
een mooie middag. Men hoopt dat ve-
len weer op de soos aanwezig zijn, en
mensen vanaf 60 jaar die de soos nog
niet eerder bezocht hebben zijn ook
van harte welkom. Dus tot ziens op
woensdag 28 april.

Vrachtwagen
trekken
De touwtrekvereniging organiseert
op koninginnedag 30 april in samen-
werking met de Oranjevereniging
'Vrachtwagen trekken'. Een team be-
staat uit 4 personen. Opgave mogelijk
bij M. Engel, tel. 05752-2836, tot 29
april.

Opbrengst
collecte
De opbrengst van de Simavi-collecte
in de week van 23 maart t/m 3 april
was f7.101,30. Alle gevers en collec-
tanten nogmaals namens Simavi har-

JongGelre
wederom
winnaar!

te l ijk dank.

Pompoen
wedstrijd
Wie kweekt de grootste pompoen van
Nederland en wint f l .000,- en andere
prijzen bij de Echte Groenteman? Dit
weekend ontvangt iedere klant bij
echte groenteman Huitink een zakje
met pompoenzaad (zolang de voor-
raad strekt).
Iedereen houdt van tuinieren, u na-
tuurlijk ook. Dus zaai de zaadjes en
vertroetel het pompoentje. De zwaar-
ste pompoen wint de hoofdprijs, maar
de wat kleineren dingen ook mee in
de prijzen. Naast de geldprijzen van
f 1.000,-, f 500,- en f 250,- zijn er
mooie bodywarmers, sweaters en
polo shirts.
Kom naar de winkel voor eerste kwa-
liteit groente en fruit. Neem het zakje
pompoenzaad mee en win de buit! De
Echte Groenteman fam. J. Huitink,
Burg. Galléestraat 3, Vorden. (Zie de
advertentie.)

Tijdens de regionale voorronde van
de culturele wedstrijd, die op vrijdag
16 april jl. in Hoog Keppel gehouden
werd, is Vorden wederom als winnaar
uit de bus gekomen. Het landelijk
thema van dit jaar is 'kunst'. Vijf af-
delingen uit de regio West-Achter-
hoek streden om de hoogste eer. Uit
het juryrapport kwam naar voren, dat
de kwaliteit van hetgeen gebracht
werd, zeer goed was.
De uiteindelijke uitslag was als volgt:
l. Vorden; 2. Warnsveld; 3. Almen; 4.
Hummeloen Keppel; 5. Steenderen.
De eerste drie gaan nu door naar de
provinciale culturele wedstrijd, wel-
ke aanstaande zaterdag 24 april in
Kerk-Avezaath gehouden zal wor-
den.
Jong Gelre Vorden vertrekt per luxe
touringcar vanaf het dorpcentrum,
om de succesvolle groep, bestaande
uit: Antwan Havekes, Herbert Huls-
tijn, Berdie Lenselink, Mardy Wol-
sink, Wendy Zieverink en Bert Eg-
gink, te ondersteunen. Voor opgave
of informatie kan men kontakt opne-
men met André Knoef (tel. 6506) of
Freddy Dijkman (tel. 1441).

Open Dag met tal van
aktiviteiten recreatiebad
'In de Dennen'
Ruim een week eerder dan in voorgaande seizoenen zal zwem-
en rekreatiebad 'In de Dennen' te Vorden haar poorten weer
openen voor een nieuw zwemseizoen t.w. op zaterdag l mei
a.s. Naast een open dag met gratis entree op deze dag, zullen
tal van aktiviteiten plaats gaan vinden in de aanloop naar het
nieuwe zwemseizoen.

Zo zal er deze middag een demonstra-
tie gaan plaatsvinden door de kano-
vereniging 'Njord' uit Lochem met
o.a. kano-waterpolo en een demon-
stratie met kano's die over de kop
kunnen zoals bij het wildwatervaren.
Dit onderdeel is beslist de moeite
waard om te bekijken, maar ook om
zelf eens uit te proberen.
Vervolgens kan kennis worden ge-
maakt met enkele nieuwe elementen
op het gebied van bewegen in het wa-
ter, en de diverse opleidingen bij In de
Dennen, zoals Aquajogging en Aqua-
robic, en tenslotte het snorkelduiken.
De Fa. Epsan Sports uit Lelystad stelt
hiervoor materialen beschikbaar om
op deze dag te komen uitproberen.
Naast de diverse opleidingen en ver-
volgopleidingen zowel voor de jeugd
als voor volwassenen, wordt ook aan-
dacht geschonken aan het Europese
jaar voor de Ouderen bij In de Den-
nen i.s.m. de SWOV.

Kortom, er is veel te doen op deze
open dag bij In de Dennen, dat verder
feestelijk zal zijn aangekleed, en
waarbij het water aangenaam van
temperatuur zal zijn, ca. 25 graden.

Zwem- en rekreatiebad 'In de
Dennen' meer dan een bak
met water

Een goede zomer, tal van aktiviteiten,
veel toeristen, brachten het vorig
zwemseizoen meer dan 60.000 be-
zoekers naar het Vordense zwem- en
rekreatiebad.
Als alles meezit moet ook dit zwem-
seizoen het Vordense zwem- en re-
kreatiebad 'In de Dennen' weer dat
kunnen bieden wat men verwacht.
Daar is dan ook alle aandacht door

het bestuur en personeel op gericht.
Tal van zomeraktiviteiten, en andere
vaste aktiviteiten, zijn uitgewerkt.
Zaterdag l mei a.s. zal de eerste aan-
zet worden gegeven van een reeks zo-
meraktiviteiten in zwem- en rekrea-
tiebad 'In de Dennen', nl. de open
dag. Maar er is meer, o.a. op het ge-
bied van de openstellingsperiode en
tijden. Zo is o.a. de openstellingspe-
riode met 2 weken verlengd dit sei-
zoen, t.w. van 16 naar 18 weken. Ver-
volgens worden de openstellingstij-
den dagelijks en in het weekeinde rui-
mer van opzet, meer in overeenstem-
ming met de wensen en behoeften.
Kortom, zwem- en rekreatiebad 'In
de Dennen' heeft haar bezoekers dit
seizoen het nodige te bieden, en is
derhalve terecht meer dan een bak
met water.

Opleidingen verschillende
zwemdiploma's en
vervolgopleidingen

Maandag 3 mei a.s. zullen de ver-
schillende opleidingen van start gaan
in het zwem- en rekreatiebad 'In de
Dennen' te Vorden. Vanaf woensdag
28 april a.s. kan men zich hiervoor
aanmelden aan het zwembad. Tevens
zijn dan ook de lestijden bekend
waarop de verschillende opleidingen
zullen plaatsvinden, of bel voor nade-
re informatie 05752-1203.

Inschrijfformulieren voor
abonnementen

Eveneens verkrijgbaar aan het zwem-
bad vanaf woensdag 28 april, alsme-
de de folder met openstellingstijden
enz.



SPORT-nieuws

Sociï
Programma
24 april: Sp. Brummen F2 — Sociï F;
Sociï E — Brummen E; Sociï C -
WVC C2; Ratti A - Sociï A.
25 april: Sociï — SVBV; Sociï 2 -
Baak B3; Sociï 3 — KI. Dochteren 3;
AZC 5 - Sociï 4; Vorden 8 — Sociï 5.

Uitslagen
17 april: Vorden F -- Sociï F 2-3;
Dierense Boys E — Sociï E 3-4; Sociï
A -Sp. Rekken A 1-0.
18 april: Deventer— Sociï 2-0; SHE
2 — Sociï 2 2-3; Sociï 3 — SVBV 3
3-5; Sociï 4 — Lochem 6 2-2; Sociï 5
— Lochem 8 1-3.

Tennis Sociï
Competitie uitslagen
2de speel weekend
Jeugd: woensdagmiddag — gemengd
t/m 12 jaar: Sociï l —TC Kouwenaar
l 2-3. Zaterdag — gemengd t/m 14
jaar: Doesburg l — Sociï 14-1; ge-
mengd t/m 17 jaar: Sociï l — Loch-
em 2 4-1.
Senioren — zaterdag: Gemengd Sociï
l — De Zweepslag 2 l -4; De Koem 2
— Sociï 2 2-3. Heren De Liemers l
- Sociï l 4-2; Sociï 2 — De Rietstap

4 1-5. Veteranen Sociï l — De Paas-
berg21-5.
Senioren - - zondag: Gemengd De
Hoven 2 — Sociï l 4-1.

Voorjaarsrit
De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseerde zon-
dagmiddag een voorjaarsrit (oriënte-
ringsrit) welke tevens als eerste rit
meetelde voor het ONONOK-kam-
pioenschap. De rit was uitgezet door
Jan Luiten en Wim Wisselink. Start
en finish waren bij restaurant Schoe-
naker, waar in afwachting van de uit-
slagen enkele rondjes bingo werden
gespeeld. De uitslagen waren als
volgt:
A-klasse: 1. B. Regelink en A.C.
Weevers, Vorden 99 str.; 2. H. Cor-
tumme en B. Slatius, Toldijk 99 str.;
3. P. Rovers en G. Willemse, Eindho-
ven 135 str.
B-klasse: 1. G. Siemes en mevr. Sie-
mes, Zutphen 253 str.; 2. P.J. Rein-
ders en W. Fleerkate, Zutphen 281
str.; 3. T. Post en H. Vissers, Hooge-
veen291 str.
C-klasse: l. M. Maalderink en mevr.
Maalderink, Toldijk 3 str.; 2. J. van
Wijk en mevr. Van Wijk, Hoogeveen
30 str.; 3. G. Tijink en mevr. R. Hols-
loo, Hoogeveen 37 str.

RTV
Jan Weevers kan weer terugzien op
een goed gereden ATB-wedstrijd in
Oss. Op een loodzwaar parcours werd
hij derde. Deze week pakt hij de kof-
fers in en vertrekt naar Spanje voor
een wedstrijd in Barcelona.
De junioren André Bargeman en Ed-

win Maalderink reden afgelopen
weekend een tweetal wedstrijden in
Duitsland. André Bargeman reed za-
terdags naar een negende stek en zon-
dags reden ze beiden de wedstrijd
keurig in het peleton uit.
De Amateurs A zijn onder begelei-
ding van Wilma Maalderink een
weekend naar Denemarken geweest
voor zowel op zaterdag als zondag
een wedstrijd.
Zaterdag was er een wedstrijd in Nij-
borg van 130 km met o.a. drie omlo-
pen van 35 km, hierin wisten Peter
Makkink l l e en Martin Weijers 18e
plaats te behalen.
Ze konden met z'n allen terugzien op
een zeer geslaagd en leerzaam Deens
weekend.

Verdere uitslagen
NK Run-Bike-Run Jan Wullink 30e
plaats in Venray. Rudi Peters negende
in Hardinxveld.
Clubkampioenschappen: l. Mano
Lubbers; 2. Martin Weyers; 3. Peter
Makkink.

Brummen l -
Vorden 10-1
Een nipte maar kleine overwinning.
Door deze overwinning is Vorden
nog in de race voor promotie naar de
4e klasse KNVB.
De eerste 20 minuten was het Brum-
men dat de toon aanvoerde. Gelukkig
voor Vorden stond het vizier van
Brummen niet scherp en was de ach-
terhoede van Vorden zeer attent.
Na deze periode kreeg Vorden vat op
het snelle spel van Brummen. Het
eerste schot was gelijk raak. Peter
Hoevers had geluk dat de keeper van
Brummen over de bal heen dook.
Tegen de verhouding in stond Vorden
op 0-1 voorsprong. Bij deze poging
raakte doelman Boes van Brummen
zodanig geblesseerd dat hij met een
gekneusde knie het veld moest verla-
ten.
Na de theepauze bracht Vorden
Brummen danig in het nauw. Peter
Hoevers, Ronald de Beus en Torn van
Zeeburg kregen enkele goede sco-
ringskansen. Ze vonden steeds de in-
valler-doelman op hun weg.
De laatste 10 minuten kreeg Vorden
het nog spaans benauwd. Dankzij de
geweldige vechtlust van Vorden nam
men twee verdiende punten mee naar
Vorden.
Aanstaande donderdag speelt Vorden
de resterende 21 minuten tegen Turk-
se Kracht. Zondag speelt Vorden
thuis tegen WWV. Bij winst heeft
Vorden nog een kans om via de perio-
detitel promotie naar de KNVB af te
dwingen.

Uitslagen
Brummen Dl — Vorden Dl 1-0;
Heeten BI — Vorden BI 2-2; Vorden
B2 —SHE B l 2-4.
Brummen l — Vorden l 0-1; Dieren-
se Boys 3 — Vorden 63-1; Zutphen 4
— Vorden 7 l-3.

Programma
Donderdag 22 april: Vorden l -

Dammen
Wieger Wesselink gedeeld eerste bij damkampioenschap van
Nederland. In het Nederlands kampioenschap, dat de afgelo-
pen weken is gespeeld in het Raadhuis te Apeldoorn, heeft
Wieger Wesselink een gedeelde eerste plaats behaald. Hij ein-
digde met Rob Clerc (Den Haag) op 16 punten uit 12 wedstrij-
den, l punt voor ex-wereldkampioen Harm Wiersma en Hans
Jansen. Er wordt nu een barrage georganiseerd over drie par-
tijen, waarbij Wesselink voldoende heeft aan 3-3. Behalve de
titel Kampioen van Nederland is er een plaats voor het We-
reldkampioenschap 1994 te verdienen. Tijdstip en plaats van
de barrage is nog niet bekend. DCV onderzoekt de mogelijk-
heden om deze barrage te organiseren.

Mike Voskamp geplaatst voor
NKjunioren

Mike Voskamp heeft zich met een
eerste plaats in de halve finale ge-
plaatst voor het NK junioren, dat in
juli zal plaatsvinden te Westerhaar.
Hij behaalde 10 punten uit de 7 ron-
den, verdeeld over 4 gelijkmatige of
voordelige remises, en 3 winstpar-
tijen.

Sneldamkampioenschap van
Gelderland

In Driel werd zaterdag gespeeld om
het Sneldamkampioenschap van Gel-
derland. De DCV-ers konden daarin
bepaald niet imponeren. In de lande-
lijke hoofdklasse eindigde Gerrit
Wassink (vorig jaar nog 2e) als hoog-
ste DCV-er op de 9e plaats met 12
punten. Harry Graaskamp werd 10e

met 10 punten, Jan Masselink 12e
met 9 punten en Chris Grevers 15e
met 4 punten.
In de tweede klasse startte Gerco
Brummelman uitstekend. Na de mid-
dagpauze was het afgelopen: na een
aantal nederlagen eindigde Brummel-
man als 5e met 19 punten. Gert Huls-
hof begon slecht, maar haalde dit na
de pauze goed in en eindigde als 7e
met 17 punten.
Bij de junioren plaatste Mike Vos-
kamp zich middels een 5e plaats en
19 punten voor de Nederlandse fina-
le. Deze wordt overigens op 12 juni
in Arnhem gehouden. Hermen Kroes-
bergen werd 12e met 13 punten en
Mark Klein Kranenbarg 13e met 12
punten. Michiel Kroesbergen werd 4e
bij de aspiranten ;net 19 punten en
plaatste zich ook voor het NK. Ten-
slotte werd Ronald Scheffer 7e bij de
pupillen, wat nog net voldoende
bleek vooreen NK-plaats.

Turkse Kracht l.
Zaterdag 24 april: Pax Al — Vorden
Al; Vorden B2 — Loil BI; Vorden
Cl—Ruur loCl .
Vorden l — WWV l; Vorden 2 -
Grol 4 (kampioenswedstrijd); Pax 9
— Vorden 4; Wolfersveen 3 — Vor-
den 5; Dierense Boys 5 — Vorden 7;
Vorden 8 — Sociï 5.

Vordens Tennis
Park
Met veel enthousiasme werd de afge-
lopen week volop gebruik gemaakt
van de kunstgrasbanen. Zowel junior-
als seniorlid sloegen vaak voor de
eerste keer in hun leven een bal op
een kunstgrasbaan. In eerste instantie
wel even wennen, want de bal springt
minder hoog op, maar toch lijkt spe-
len sneller te gaan. Wat tegenstrij-
dig...maar toch.
Menigeen hoorde je zeggen, dat het
spelen goed beviel en als plezierig
werd ervaren. Goede hoop voor de
toekomst, want het zand moet nog
wel meer inzakken, wat het speelge-
not beslist ten goede zal komen!
Vorige week was reeds de districts-
competitie gestart, dit weekend be-
gon ook de zondag- (landelijke) com-
petitie.
Er kwam zelfs een team uit Utrecht
tegen het l e Herenteam uit, maar de
Utrechtenaren bleken te sterk voor
'onze' helden! Alle mixteams van de
zondag zetten hun beste beentje
voor... ze keerden met de winst naar
huis terug.

Uitslagen competitie VTP

Dinsdag: Vorden Dames 2 — Altec 7
2-4; Zaterdag: Vorden Mix l 3 5 + -
Dieren 34-1.
Lobith l — Vorden Mix l 35+ 2-3;
Vorden Mix 2 3 5 + — Almen 2 5-0;
Vorden Mix 3 3 5 + — De Wildbaan
13-2; Varsseveld 3 — Vorden Heren
l 3-3; Vorden Jun. Mix l - 't Braam-
veld 3-2; Sprenkelaar l — Vorden
Jun. jong 15-1.
Vorden Heren l — LTC Vechtlust l
1-5; De Hoven l — Vorden Heren 2
afgebr. door regen; Vorden Heren l
35+ __ Usselweide l 1-5; TC Wel-
gelegen l — Vorden Mix l l -7; Vor-
den Mix^— Neede 2 5-3; Elderink l
— Von^Bun. Mix l 0-8.

Toernooi
biljtxf club KOT
De Vordense biljartvereniging KOT
heeft het éénjarig bestaan van het eer-
ste team in de 'Wilde Bond' gevierd
met een onderling toernooi. De be-

langstelling voor dit gebeuren in het
clublokaal Café Uenk was enorm.
Op drie biljarts werden de volgende
onderdelen afgewerkt: Libre, Tien
over rood, Ballero, kast- en kurksto-
ten.
Richard Hartman toonde zich duide-
lijk de sterkste en mocht zich als
kampioen laten huldigen.
De einduitslag was als volgt: l. Rich-
ard Hartman 44 pt.; 2. Johnny Len-
ting 41 pt.; 3. Gerrit Wenneker 36 pt.
Yvonne Rust ontving de aanmoedi-
gingsprijs vanwege de goede verzor-
ging. Anton Rust kreeg de reistas
vanwege zijn benoeming tot aanvoer-
der voor het seizoen 1993/'94.
Fred Franssen bedankte de sponsors
Barendsen & Barendsen en video-
theek Castle.
Bij voldoende deelname (ook dames
zijn welkom) zal volgend seizoen met
meerdere teams aan de competitie
worden deelgenomen. Voor inlichtin-
gen kan men bellen met Anton en
Yvonne Rust, tel. 05752-1363.

Zwem- en
recreatie-
vereniging
'In de Dennen'
Bij de verspreiding van de folders van
In de Dennen door de PTT zijn hin-
dernissen opgetreden. De folder
wordt aangemerkt als drukwerk. Gea-
dresseerden die blijk geven d.m.v.
een sticker op de brievenbus geen
prijs te stellen op drukwerk, hebben
de folder dan ook niet ontvangen.
Als gevolg missen deze cliënten de
mogelijkheid van voorinschrijving
voor het verkrijgen van een abonne-
ment en/of leskaart. .
De vereniging maakt bekend dat de
folder alsnog is te verkrijgen bij het
VVV, de bibliotheek en het zwem-
bad. Tevens zal de sluitingsdatum
voor de voorverkoop tot 26 april wor-
den verlengd.

'Dash
Uitslagen
D2B Voorw. 3 — Dash 32-1; D4B
Wilh. 4 — Dash 5 3-0; MB Wik l -
Dash l 3-0; DP Dash 2 -Wik l 2-3;
D2A Dash 4 — Terwolde^O-3; D2B
Dash 3 — Devolco 6 0-3; D5 Dash 7
- Terwolde 5 2-1; Hl Dash 2 -

Terwolde l 2-2; H3B Dash 4 - Heeten
3 2-1; MC Dash l — Will^ 3-0.

Programma
MA Olympia — Dash l; DP Vios 2
- Dash 2; D2A Overa l — Dash 1;

Hl DSC l - Dash 2; H3B Vios 4 —

Een CV-ketel?
Die huur f e gewoon: bij' Emsbroek!

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

05752 - 1546

Is
een warm gevoel van zekerheid

V N D W K

S L A G E R IJ
U heeft nodig voor 4 personen:
400 gram rundergehakt
100 gram ontbijtspek in
blokjes
1 grote ui
2 cctlepels olijfolie
1 teentje
uitgeperste knoflook
vermengd met
'A theelepel zout
2 stengels blccksclderij
400 gram tomaten uit
blik
2 eetlepels tomatenpuree
l'/z dec i l i t e r runderbouillon (eventueel van
poeder of bouillonblokje)
1 theelepel suiker
2 thcelepels oregano
vcrsgcmalcn zwarte peper
8 witte en 8 groene lasagneblaadjcs
50 gram Parmezaansc kaas

Voor de saus:
50 gram boter of margarine
50 gram bloem
6 deciliter koude melk
l mespuntje geraspte nootmuskaat
zout
versgemalen zwarte peper
225 gram cottage cheesc

Snipper de ui en snijd de selderij in dunne
reepjes. Bak dit samen mot de knoflook
goudbruin in de oli jfol ie. Doe hol spek e r b i j
en bak de blokjes mee totdat de/e knapperig
zijn. Voeg nu het gehakt toe en bak het rul.

V L O G M A N
Doe de tomaten, tomatenpuree en bouillon
erbij. Breng hot op smaak met suiker, oregano

en /wartc peper. Breng
de saus aan de kook en
laat hem ca. 10 minuten
zachtjes doorkoken.
Smolt nu do boter. Voeg
de bloem toe en laat dit
evr-n garen op laag vuur.
Neem de pan van hot
v u u r on voeg de koude
molk toe. Wacht al
roerend tot do roux

opgelost is in do molk. Breng de saus aan de
kook. Voeg zout, peper on nootmuskaat toe.
Laat de saus afkoelen en voeg vervolgens do
cottage cheesc toe. Bedek de bodem van een
beboterde ovonschaal met vier wi t te
lasagneblaadjes. Doe hierop do hel f t van do
vloossaus en bedek dit vervolgens mot vier
groene lasagneblaadjes. Doe hier de wi t te
saus op. Dek d i t weer at met vier groene
lasagneblaadjcs en doe hier de andere he l f t
van do vloessaus op. Als laatste weer een
laagje witte lasagneblaadjes. Doe hier de
geraspte Parme/.aanse kaas op. Zet de
lasagno ca. 30 minuten in oen
voorvervvarmde oven van 175"C ovonsland

Voedingswaarde per portie:
Energie:! 3825 kj (915 kcal)
P.iwit: 45 gram
Vet: 51 gram
Koolhydraten: 70 gram

Dash 4; IB DSC l — Dash l; MC
Overa l — Dash 1; D3 div.B Dash/
Sorbo — Wevo '70; D2B Dash 3 —
Bruvoc 2; D4A Dash 6 — Bruvoc 4;
D4B Dash-5 — Overa 3; HP Dash l
- Bruvoc 1; H2A-Dash 3 — Bruvoc

2; IA Dash l — Bfruvoc l; MA Dash
l _ Bruvoc l; MB Dash l — DSC l.

Moederdag-
wedstrijd
De Vordense jeugd tot 12 jaar kan
meedoen aan een moederdagwed-
strijd, welke wordt uitgeschreven
door de Vordense Lokale Omroep.
De bedoeling is naar eigen idee een
mooie kaart te maken en op die kaart
te schrijven waarom jij je moeder de
mooiste, de liefste of zo'n bijzondere
moeder vindt.
De kaart kan ingeleverd worden bij
Bloemsierkunst Elbrink, de D.A.-
drogist of Geschenkenhuis Barend-
sen.
De kaarten kunnen tot 6 mei worden
ingeleverd.

Nieuws over het
Ouderenjaar
Allereerst een opwekking voor alle
autorijdende senioren om de lezing
bij te wonen over 'Veilig Verkeer'.
De heer Gabriël, welbekend van de
politie, zal speciaal voor ouders weg-
gebruikers een aantal goede adviezen
geven. De lezing wordt georgani-
seerd door de vereniging 'Veilig Ver-
keer' in samenwerking met de oude-
renbonden en is een logisch vervolg
op de Seniorenrijtest. Men is vrijdag-
middag a.s. (23 april) welkom in het
Dorpscentrum.
Verder heeft men wellicht al gemerkt
dat er een verkeerde dag was vermeld
in de Senioren-agenda die in 'Con-
tact' is voor wat betreft de 'Oranje-
avond'. Die is vooral bestemd voor
ouderen, wordt georganiseerd door
de Vordense Oranjevereniging en
wordt gehouden op zaterdag 24 april.
Ook in het Dorpscentrum.
Verder nog een aanvulling op de Se-
nioren-agenda van l april: informatie
over 'Zwemjogging voor Ouderen'
kan worden ingewonnen bij bad-
meester Westerik onder telefoon-
nummer 1203.
Tenslotte een opwekking om mee te
doen aan de wedstrijd 'Thuis Wonen -
ook straks!' die door de provincie
wordt georganiseerd. Als u een goed
idee hebt waardoor ouderen langer
zelfstandig kunnen blijven wonen,
geef dit dan op via het wedstrijdfor-
mulier dat bij het SWOW-kantoor in
het Dorpscentrum verkrijgbaar is. U
kunt met uw idee anderen helpen om
langer zelfstandig te blijven en u hebt
zelf een kans op een van de prijzen uit
de prijzenpot van f 5.000,-.

derdag kampioen geworden van de
A-klasse van de biljartbond 'De Us-
selkring'. In een meer spannend dan
fraai treffen wist 't Proathoes I de te-
genstander te verslaan. Ons Genoe-
gen I van zaal Herfkens uit Baak wist
zelfs twee partijen in winst om te zet-
ten, maar uiteindelijk trokken de
mannen uit Linde aan het langste
eind. Het winnende team bestond uit
de heren Wim Eskes, Gerard Hart-
man, Robert Bos, Wim Bos en Her-
man Rutgers.
Na afloop waren er bloemen voor de
kampioenen, zowel van Ons Genoe-
gen als van het bestuur van 't Proat-
hoes.
Inmiddels is een begin gemaakt met
de team-kampioenschappen, daarna
volgt de traditionele afsluitavond met
klootschieten en kratjesbal en wordt
het verenigingsjaar afgesloten met de
wedstrijden om het persoonlijk kam-
pioenschap.

Zaterdagvoetbal
Erica'76 —Ratti
Ratti speelt ook volgend seizoen in de
eerste klasse van afdeling Gelder-
land. Door een uit-zege op het reeds
gedegradeerde Erica uit Dieren wis-
ten de Kranenburgers zich veilig te
stellen.
De eerste helft was aan Ratti-kant
veel te slap. Dat men toch sterker was
dan Erica '76 zegt genoeg over het
nivo van de wedstrijd én van de Die-
rense ploeg. Het leverde maar enkele
kansen op. Eén ervan — een prima
voorzet van Dinand Hendriksen —
werd koppend benut door Harm Wel-
leweerd: 0-1, tevens de ruststand.
De tweede helft pakte Rattï-de zaken
feller aan. Erica kwam er nauwelijk
meer uit en goede kansen werden ge-
schapen. Echter, de Kranenburgse
voorwaartsen sprongen zeer onzorg-
vuldig met de kansen om.
Hierdoor gesterkt kwam Erica terug
in de wedstrijd. Achterin speelde
men 1-1 en die extra man op het mid-
denveld én de slappe instelling, die de
Kranenburgers weer parten speelde,
leverde Erica een groot veldover-
wicht op en het wachten was op de
gelijkmaker, die dan ook prompt
volgde. Door wissels trachtte trainer
Percy Lash zijn ploeg weer op de rails
te krijgen. Hetgeen uiteindelijk lukte
door dat bij een schaarse uitval Mark
Sueters eindelijk 1-2 kon scoren,
weer op aangeven van Dinand Hen-
driksen. Toen was de Dierense ploeg
verslagen en heerste Ratti weer.
Na afloop bleek dat Ratti toch nog
een redelijke middenmootpositie kan
gaan innemen, maar dan moet aan-
staande zaterdag de laatste competi-
tiewedstrijd thuis tegen Eefde ge-
wonnen worden. r

Dash

Eerste team 't

biljartkampioen
Het eerste team van de biljartvereni-
ging 't Proathoes is afgelopen don-

De Vordense volleybalvereniging
'Dash' houdt zaterdagavond 24 april
haar jaarlijkse feestavond welke ge-
houden wordt in 't Pantoffeltje. Aan
deze avond wordt medewerking ver-
leend door het dansorkest 'Turbo',
terwijl het tweede herenteam van
'Dash' eveneens een bijdrage aan
deze feestavond zal leveren.

Grandioze voorjaarsshow
Tuincentrum Vorden
Op vrijdag 23 april, zaterdag 24 april en zondag 25 april
organiseert Tuincentrum Vorden, alweer zijn 3e VOOR-
JAARSSHOW. Met medewerking van de Gemeente Vorden
en de Vordense Ondernemersvereniging is het nu mogelijk om
ook op zondag 25 april een bezoek te brengen j»rt»i en te profi-
teren van de aanbiedingen die gelden tijdens de 3e VOOR-
JAARSSHOW.
Bij Tuincentrum Vorden is groei en
bloei in al haar facetten de belangrijk-
ste pijler van dit bedrijf.
Vorden, mede dankzij haar kwekerij,
een ongeëvenaard assortiment. Maar
ook op het gebied van kamerplanten,
Terra-cotta potten, kuipplanten en
vijverbenodigdheden is er een on-
waarschijnlijke keuze.
Tuincentrum Vorden biedt de moge-
lijkheid om geheel vrijblijvend een
kijkje te komen nemen tijdens deze
Voorjaarsshow.
Men kan dan knnis komen nemen van
de veranderingen die het laatste jaar
zijn doorgevoerd.

Enkele van die veranderingen zijn:
— De Schaduwhal, hiermede blijft

de kwaliteit van de vaste planten
en heesters nog beter.

- De zogenaamde 'Kouwe Kas' met
zijn ongelofelijke Potterie en vij-
ver-assortiment. Honderden beel-
den voor in de tuin en bij de vijver.

— Bij de entree; een uitgebreid as-
sortiment van stenen en tegels.

- De Kamerplantenhal, ongeveer
250 m2 schitterende kamerplan-
ten.

Alleen het hierbovengenoemde is een
bezoek aan Tuincentrum Vorden vol-
ledig waard.
Zoals men altijd gewend is, krijgt
men ten alle tijden een goed en gratis
advies. Steeds meer particulieren
maar ook bedrijven laten hun tuin on-
derhouden en/of aanleggen door
Tuincentrum Vorden.
Doordat het Tuincentrum efficiënt is
opgezet kan het tegen zeer concurre-
rende prijzen werken.
Men kan er gerust eens naar vragen,
uiteraard geheel vrijblijvend. Elders
in dit blad vindt mend e diverse aan-
biedingen.

Kom en profiteer hiervan.'

Tuincentrum Vorden nodigt allen
hartelijk uit op de 3e VOOR-
JAARSSHOW.

Tot ziens op vrijdag 23, zaterdag 24
of zondag 25 april a.s.
P.S. Mocht u in dit weekend verhin-
derd zijn. Kom dan gerust op de Perk-
plantenmarkt op zondag 16 en 23 mei
a.s. (zie advertentie).


