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Gemeentes moeten
zich zelf sterk maken
'Met de tijd meegaan. Het hoofd niet
in het zand steken zodat niet over ons
beslist wordt. Gemeentes zullen zich
sterk moeten maken, zodat geen gemeentelijke taken straks door de regio's overgenomen worden'. Deze
woorden sprak VVD-fractievoorzitter E. Brandenbarg dinsdagavond
toen de raad zich over een notitie over
de 'toekomstige positie van de gemeenten' boog.
De Vordense raad was het met het college eens dat het plaatselijke bestuur
van de drie bestuurslagen het dichtst
bij de bevolking staat. 'Wat locaal
kan, moet ook lokaal'.
CDA'er A.H. Boers: 'Wij houden van
de gemeente Vorden en vinden met
z'n allen dat we het nog niet zo gek
doen. Bovendien kun je via intergemeentelijke samenwerking best wat
van de grond krijgen', aldus Boers.
PvdA-fractievoorzitter
Voortman
merkte op dat er paal en perk gesteld
moet worden aan de duistere discussie over het 'middenbestuur'. Het getalscriterium van 40.000 (in de notitie
genoemd als maatstaf voor het voortbestaan van gemeenten) moet volgens
Voortman zo snel mogelijk van tafel.
De raad toonde zich uiteindelijk net
als de Vereniging Nederlandse Gemeenten voorstander van één middenbestuur, zonder zich op dit moment uit te spreken over de wenselijkheid van kleinere provincies of grotere regio's.

Parel van Vorden
voor CCK
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden
heeft dit jaar de Parel van Vorden toegekend aan het Cultureel Collektief
Kranenburg. De prijs werd vorige
week woensdagavond in de ontvangstruimte van camping De Wientjesvoort namens de Werkgroep door
voorzitter Gosse Terpstra aangeboden
aan Fons Rouwhorst.
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Tandarts Edens legt boor aan de kant:

Praktijk overgedragen aan De Kruif
Vrijdag is de laatste werkdag van
tandarts Edens. Na 33 jaar boren
en trekken stopt hij met zijn praktijk aan de Dorpsstraat. Zijn werk
zal met ingang van 2 mei worden
worden voortgezet door collega J.
de Kruif, die sinds 1985 al een kleine parttime praktijk in het voormalig stationsgebouw heeft. 'Ik vind
dat ik mijn portie werk wel heb gedaan. Ik ben nu 62 jaar en het
wordt tijd dat ik mij met andere zaken zoals mijn hobby's ga bezig
houden', zegt tandarts N J. Edens.
Van oorsprong komen Edens en zijn
vrouw van het Groningse platteland.
Na zijn studie tandheelkunde kon hij
in maart 1961 gelijk in Vorden aan de
slag. Edens: 'Er was destijds een
enorm gebrek aan tandartsen. Ik had
de banen voor het uitzoeken. Toen ik
in Vorden de praktijk kon overnemen
van tandarts Hylkema, heb ik dat gelijk gedaan. En ik heb daar geen moment spijt van gehad.'
Edens en zijn vrouw voelden zich in
Vorden al vrij snel als een vis in het
water. Edens: 'De situatie in 1961 was
alleen wel heel anders dan nu. Ik was
destijds de enige tandarts in Vorden.
Dat waren dus drukke tijden. Ook 's
avonds en in de weekenden klopten
de mensen bij me aan de deur. De gebitten in de tijd waren natuurlijk ook
al niet zo goed. In 1969 bijvoorbeeld
had één procent van de 5-jarigen een

Dorpsschool sluit
project 'kunst' af

gaaf gebit. Twee jaar geleden was dat
zestig procent. De jeugd heeft in de
loop van de jaren dus een veel beter
gebit gekregen. Mijn taak als tandarts
werd daardoor ook heel anders. Je
gaat je meer en meer bezig houden
met preventie en steeds minder met
boren en trekken. Wat dat betreft is
het vak leuker geworden.'

M eer tijd
Doordat zich in de zeventiger jaren
meer tandartsen in Vorden vestigden
had Edens ook meer tijd om persoonlijke aandacht te besteden aan de patiënten. 'Mensen werden ook steeds
mondiger en wilden van alles weten.
Doordat U^cou en later ook Hout-

man en Vaneker in Vorden kwamen,
kon ik per patiënt meer tijd vrijmaken.' Dit laatste werkte ook wel eens
averechts. Edens: 'Op een gegeven
moment had ik een jongetje in de stoel
zitten, waarbij ik moest boren. Voordat ik daadwerkelijk aan de slag ging,
legde ik hem uit wat er zou gaan gebeuren. Dat duurde blijkbaar iets te
lang en plotseling zei hij: 'Komt er
nog wat van?' Zo zie je maar weer, dat
niet elke patiënt hetzelfde is.'
In de 33 jaar dat Edens tandarts is geweest, heeft hij in totaal 5 assistentes
gehad. 'Daar heb ik het altijd enorm
mee getroffen. Niet voor niets zijn ze
allemaal heel lang gebleven. En ik
'had natuurlijk ook nog het voordeel
dat als mijn assistente ziek was, mijn
vrouw kon invallen.
Onlangs zijn we als voorloper op mijn
afscheid met alle assistentes en de
huishoudelijke hulpen die we hebben
gehad, uit eten geweest. Op die manier hebben mijn vrouw en ik een periode van 33 jaar praktijk afgesloten.'
Een afscheidsreceptie zal er daarom
ook niet komen. Edens houdt er niet
van om op de voorgrond te staan. Het
liefst sluit hij vrijdag heel stil de deur
van zijn praktijk. Aan zijn lijf dus
geen polonaise.
Edens: 'Dat vind ik nergens voor nodig. Vrijdag doen we de boekhouding
en dan zit het erop. Daar moeten we
niet sentimenteel over gaajBÉ?en.'

Koninginnedag 1994

De raadscommissies in Vorden zullen er in de toekomst als volgt uitzien:

•
Commissie Bestuur en Ruimtelijke Ordening

M. Bakker (D66), A.H. Boers (CDA), E. Brandenbarg (VVD), W.M.
Voortman (PvdA). Voorzitter: burgemeester E.J.C. Kamerling.

Commissie Volkshuisvesting Economische Zaken en
Gemeentewerken
P.J.M. Hoogland (PvdA), R.M. Nobel (D66), J.M. Pelgrum (VVD), A.C.
van Voskuilen (CDA). Voorzitter: wethouder D.J. Mulderije-Meulenbroek.

Commissie Milieu, Welzijn, Personeelszaken en Financiën
M. Bakker (D66), J.D. Bouwmeister (CDA), J.W. Regelink (CDA), P.J.M.
Hoogland (PvdA) en G.J. Rietman (VVD). Voorzitter: wethouder M.
Aartsen-den Harder.

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 1 mei 10.00 uur ds. H. Westerink,
Gezinsdienst, voorbereid door catechisantengroep 12-15jr., m.m.v. muziekcombo.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 1 mei 10.00 uur gez. Gezinsdienst in de
NH Kerk; 19.00 uur ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 1 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengd koor.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 30april 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 mei Pastor W.
Zandbelt, Keyenborg, tel. 05753-1314.
Huisarts 29-30 aprildr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christinalaan 18.
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 huisartsen 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 spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige
haar. Tel. 05754-1351.

Ria Haggeman-Wit-

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.
Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleenspreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje april mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 6875; mei mevr. Gille, tel. 2151, b.g.g.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel.

05752-

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Donderdagavond 21 april waren er
weer veel ouders getuige van de afsluiting van het project 'Kunst' waaraan alle kinderen van de school twee
weken intensief hadden gewerkt.
In de lokalen waren vele werkstukken
te bewonderen, vooral de zelfgemaakte zeefdrukken in groep 7/8
Het Cultureel Collektief Kranenburg oogstten veel bewondering. Groep 6
doet haar uiterste best om de leefbaar- had zich in de abstracte kunst begeheid in de Kranenburg overeind te ven, zij hadden met verschillende vorhouden. Wanneer er iets op de Kra- men en kleuren diverse werkstukken
nenburg georganiseerd moet worden, gemaakt. Op eigentijdse muziek werdan is het Collektief van de partij. den die vormen en kleuren heel kunsNog onlangs organiseerde zij het tig gepresenteerd tijdens de groepenPaasvuur om daarmee een aloude tra- presentatie in de gemeenschapsruimditie in ere te houden. Ook heeft zij te.
enkele malen exposities en folkloristische evenementen georganiseerd
alsmede een historisch festival.
Spannend was de videofilm die groep
4/5 had gemaakt. De film ging over
In 1977 heeft de Werkgroep Leefbaareen schilderijenroof. De jongste groeheid Vorden de Parel van Gelderland
pen hadden zich vooral bezig gehouontvangen. Vanaf dat tijdstip heeft de
den met muziek en dans. Groep 1/2
Werkgroep zelf gemeend om ieder ging terug naar de oerbron van de mujaar een Parel van Vorden te moeten
ziek en groep 3 had zelf instrumenten
toekennen. Zo kregen bijvoorbeeld
gemaakt.
schildershuis Blauboer, beeldhouwer
Frank Lctterie en de winkeliersvereniging vanwege de kerstviering ooit Al met al gaf de afsluiting een goed
een titel. Vorig jaar is de Parel van beeld van wat er aan het project was
Vorden overigens niet uitgereikt. In gedaan. Een drankje, een kunstknabde ogen van de Werkgroep kwam toen bel en voor iedere bezoeker een toverniemand voor deze ere-titel in aan- bal maakten het geheel extra feestemerking.
lijk.

Benoeming leden
raadscommissies

Port betaald '
Port payé
kantoor Vorden

Tandarts 30 april-1 me/W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek
geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax 05730-57829.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
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 vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

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.
Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

V I K R A K K K R - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 mei 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
Vorden.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 1 mei 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 mei Pastor
Zandbelt, tel. 05753-1314.

Fotobureau ThuringlCopyright R VD
Aanstaande zaterdag staat heel Nederland weer op zijn kop. Koninginnedag
1994. Op deze dag hoopt H.K.H. Prinses Juliana haar 85e verjaardag te vieren.
Om een traditie in ere te houden viert op die dag haar dochter H.M. Koningin
Beatrix haar eigen verjaardag van 31 januari. Ook dit jaar zullen er overal in het
land weer volop feestelijke activiteiten gehouden worden. In Vorden is er bijvoorbeeld 's avonds om 21.30 uur een groot vuurwerk op het feestterein bij
Kasteel Vorden. En als de weergoden ons net zo goed gezind zijn als vorig jaar,
dan kan het niet anders dan een knalfeest worden.

Attentie! Attentie!
In verband met Hemelvaartsdag, 12 mei, zal editie Vorden van Contact in
die week l dag eerder verschijnen. Berichten en advertenties uiterlijk
maandag 9 mei voor 10.00 uur inleveren.
De redactie

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur.
PAAZ
iedere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o.
Schotpoort Personenauto B.V.
De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222
Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

Woningstichting Thuis B es t:

Schrijfavond
Amnesty
International

Huisvesting statushouders en
opvang asielzoekers
De huisvesting van statushouders
en opvangplaatsen voor asielzoekers blijft de gemoederen bezig
houden. Er is een taakstelling vastgesteld, die voor l januari 1995
moet zijn gerealiseerd. Het gaat
daarbij om 37.000 statushouders.
Dat zijn niet alleen mensen met een
vluchtelingenstatus en mensen aan
wie 'om klemmende redenen van humanitaire aard' een vergunning tot
verblijf is verleend, maar ook de vroegere 'gedoogden' en 'ontheemden'.
Voor deze laatste twee groepen, die
vanwege de algehele situatie in het
land van herkomst niet kunnen worden teruggestuurd, is een aparte verblijfstitel in de Vreemdelingenwet opgenomen: de voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV). Deze
wordt voor één jaar verleend en vervolgens ieder jaar opnieuw beoordeeld of verlenging nodig is. Na 3 jaar
komt een VVTV'er in aanmerking
voor een vergunning tot verblijf 'om
klemmende redenen van humanitaire
aard'. Naar verwachting zal 50 procent van de statushouders in 1994 bestaan uit die VVTV'ers.
De verdeling over de gemeenten is
voor de helft gebaseerd op het aantal
vrijkomende woningen in de betaalbare huurwoningenvoorraad en voor
de andere helft op basis van de bevol-

kingsomvang. Daarbij wordt de
taakstelling iets strakker dan voorheen, omdat in principe iedere maand
een gelijk deel van de taakstelling
moet worden gerealiseerd. Tevens
dient er rekening mee te worden gehouden dat het overgrote deel van de
statushouders alleenstaand is. Voorde
gemeenten Hengelo en Vorden komt
het vorenstaande neer op het huisvesten van 18 statushouders. Toch verwacht Thuis Best dat het onderbrengen van deze doelgroep weinig problemen ten aanzien van de wachttijd
voor de overige woningzoekenden
moet zich mee zal brengen, zodat de
reguliere woningzoekenden er weinig
van zullen merken.
Het ministerie van Volkshuisvesting
heeft een brochure uitgegeven waarin
de belangrijkste zaken en veranderingen op het gebied van volkshuisvesting worden uitgelegd die van belang
kunnen zijn voor mensen die een huis
willen kopen of huren. Verder komen
aan de orde de Huisvestingswet, huurbescherming, huurverhoging, huursubsidie, subsidie voor het kopen van
een huis en gemeentegarantie.
De brochure heet 'Wegwijzer Volkshuisvesting' en is zolang de voorraad
strekt onder nummer 10186 te bestellen bij VROM, Postbus 351, 2700 AJ
Zoetermeer, telefoon 079-449449.

Concordia viert 125 jaar bestaan met receptie:

'Oud maar toch zeer jeugdig'
De receptie die muziekvereniging
Concordia zaterdagavond ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan
in bodega 't Pantoffeltje hield, begon al direct met een muzikale felicitatie. Zustervereniging Sursum
Corda kwam in vol ornaat de zaal
binnen gemarcheerd en tracteerde
de jubilaris op een serenade.
Voorzitter Dick Boerstoel van Sursum Corda bood vervolgens zijn gelukwensen aan en betrok daarbij de
aanwezige burgemeester Kamerling
en wethouder Aartsen. 'De gemeente
Vorden mag best trots zijn op een muziekvereniging zoals Concordia. Een
oude maar toch zeer jeugdige vereniging met een uitstekende verenigingsgeest. Wij als Sursum Corda hopen
dat de band zoals die tussen ons is, zo
mag blijven', aldus Dick Boerstoel
die Concordia adviseerde 'er nog vele
jaren bij aan te blazen'.
Namens het gemeentebestuur bood
burgemeester Kamerling zijn gelukwensen aan. Hij ging terug in de tijd
en memoreerde de oprichting van
Concordia in 1869 en het muzikale
optreden van het korps in 1874 ter gelegenheid van de ingebruikneming

van het gemeentehuis. Terug naar het
heden zei burgemeester Kamerling
dat Concordia een belangrijke plaats
binnen de gemeenschap inneemt.
'Weer of geen weer, u bent altijd present. Wij zijn u erkentelijk voor de talrijke uitvoeringen en nieuwjaarsconcerten die u in de loop der jaren heb
gegeven', aldus Kamerling die de
aanwezigen in de zaal opriep om toch
vooral lid te worden van de 'Stichting
Vrienden van Concordia', zodat de
vereniging meer financiële armslag
zal krijgen. Thans moet Concordia
het doen met een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van 8000 gulden. Namens het gemeentebestuur bood burgemeester Kamerling een geschenk
onder couvert aan.
Aan het slot van de receptie kwam de
Musikverein uit het Duitse Kranenburg muzikale gelukwensen aanbieden. Ook dit 'Standenen' (serenade)
werd door Concordia zeer op prijs gesteld. Alvorens voorzitter Peter
Kraaijeveld iedereen bedankte voor
de vriendelijke woorden en de muzikale felicitaties kreeg Concordia uit
handen van de heer Gosselink, de erepenning van de K.N.F, aangeboden.

De eerstvolgende schrijfavond van
Amnesty International is op maandag
2 mei in het Dorpscentrum. Iedereen
is van harte welkom om deze avond
brieven over te schrijven voor mensen
die in strijd met de mensenrechten behandeld worden.
Op de schrijfavond liggen drie brieven klaar. Er wordt geschreven voor
de volgende personen:
1. De rooms-katholieke priester Mukoma uit Kananga in Zaïre. Hij werd
doodgeschoten toen hij militairen ervan wilde weerhouden kerkeigendommen te plunderen en te vernielen.
2. De 31-jarige Poelat Achoenov uit
Oezbekistan. Hij zit een gevangenisstraf van 4,5 jaar uit vanwege aanklachten die werden verzonnen om
hem te straffen voor zijn politieke activiteiten voor de oppositie.
3. Manouchehr Karimzadeh, cartoonist uit Iran. Hij werd gearresteerd wegens het drukken van een cartoon
waarop een verminkte voetbalspeler
te zien was die op wijlen Ayatollah
Khomeini leek. Hij kreeg 10 jaar.
Amnesty International beschouwt
hem als een gewetensgevangene.
Is men verhinderd op de schrijfavond
te komen, dan is er ook gelegenheid
om de brieven thuis over te schrijven.
Wilt u de voorbeeldbrieven thuisbezorgd krijgen dan kunt u contact opnemen met Ank Wallenburg (057522337) of met Leni Lamers (057541341).
Op zondag l mei is er in de kerken in
Vorden en Wichmond weer gelegenheid om een petitielijst te ondertekenen. Hierdoor krijgt de moord op de
priester extra aandacht. Tot slot maken we u er vast op attent dat Amnesty
in verband met bevrijdingsdag op 6
mei op de weekmarkt staat.

Nout van Houte
ere-lidDash
Zaterdagavond vond er in De Herberg
de feestavond plaats van de volleybalvereniging Dash. Hoogtepunt van de
avond was^fc benoeming tot ere-lid
van Nout fjr Houte die al vanaf de
oprichting tal van werkzaamheden
voor de vereniging heeft verricht.
De wetenswaardigheden van de vereniging kwamen uit de mond van Rudolf Sluyej^e op humoristische wijze alles dcfl^je liet passeren. De muzikale omlijsting was in handen van
orkest Turbo.

Voorjaarstocht
8 kastelenrijders
Op zondag l mei 1994 organiseert de
Vordense rijwiel- en toerclub de 8
kastelenrijders weer haar jaarlijkse
voorjaarsfietstoertocht.
De afstanden zijn respectievelijk 40,
80 en 120 kilometer. Vertrekpunt is
café-restaurant De Herberg. De 40 kilometer route loopt door het buitengebied van Vorden, Ruurlo en Barchem.
Deelnemers aan de 80 en 120 kilometer-route gaan door het grensgebied
van de provincies Gelderland en
Overijssel. Voor meer informatie kunt
u bellen met 05752-1001.

Uw tcnnispartncr
voor enkel- én

ORANJE
WORSTJES
• Lekker op de boterham
of als hapje!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

H.o.h. Gehakt
Fijne verse worst 1 kno 7,95
3 pond voor één tientje
Grove verse worst 1 küo 9,95
Rundergehakt 1 Mo 12,50
Hamburgers per stuk 1,00
Schouderkarbonades 1 küo 6,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

Koninginnedagsalade

500 GRAM BabiPangang

100 gram 1,95

+ 1000 G RAM

Bami of Nasi
samen een tientje!

Oranje worst
ÏTgJ

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

<r.

voetverzorging

GEWONE Biefstuk

tilnsesteaks

ongewoon lekker!

100 gram 2,75

(gediplomeerd)

U wilt toch het beste

Per stuk 3,95

100 gram 2,85

(bakken als bief stuk)

voor
Uw voeten?

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ

Riblappen
1 küo 14,90

Wij bezoeken u maandag

t/m vrijdag aan huis.
Op afspraak.

Kipfilet
o 12,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE: WIJ ZORGEN ER VOOR
Ingrid Bongers

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

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen
GEVULDE KIPSCHNITZELS

c Qö

6 stuks NU 0,570

LICHT GEPAMEERDE
HAMBURG E*

8s«snu 6,98

VARKENSKLUIF

1 Hovan5,90voor

2,98

VOOR l\\ ONTBIJT:

ROTONDE Brg)OD
wit, bruin of volkoren

0,99

nu

800 GRAM GESNEDEN

BOTERHAMWORST

n00
100 gram van 1,39 voor U j s/C/

SNIJVERS

Interall HALFVOLLE MELK
V6fS!

M l. pak van 1,17 voor 1,12

Coberco W.K. DUBBELVLA
smaak:sin./vanille

0

1

«r

/i l. pak £,00

l II ON/K (JROKNTK- en HU IIAIDKUM,

HANDPEREN 'Conference'
1 kilo van 2,49 voor

HANDSINAASAPPELEN
Net a 2 kilo van 4,98 voor

REFORMA CASHEW NOTEN
a 300 gram van 2,99 voor

't is Oranje
't blijft Oranje!

Aanstaande vrijdag 29 april is de bar in
verband met grote partij GESLOTEN.

Koninginnedag vieren met een
extra feestelijk tintje.
Daarbij horen:
KONINGINNE ROLLEN
DIVERSE SOORTEN ORANJE
GEBAK

REFORMA
CHOCORIJSTEWAFELS
duopak

EXTRA SPAARZEGELS!

JIF ALLESREINIGER
Citroen of normaal

250 ml

NU MET BON 1-KORTING!

KRUIDENBOTER

3,99

kuipjea 100gram £,0*7

NU MET BON 1-KORTING!

COCA COLA of

Zondagmiddag l mei vanaf 14.00 uur tot
21.00 uur BAR GESLOTEN.

COCA COLA LIGHT

per.,es van IK l

2,25

NU MET BON PER 2 FLES 1,50 KORTING!

Nog kaarten in de voorverkoop voor 1 2
mei Hemelvaartsdag

Vorden veur
Achterhook
m.m.v. BOH FOI TOCH, SPÖL,
JAN OTTINK BAND en
KAS BENDJEN
Ook bij de VW verkrijgbaar.

't
l

ROBIJN NAVULPAKKEN
Dit weekend

arpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752- 1 770
t ziens! Frank en Mirjam Meulenbroek.
.Toi

MILKA CHOCOLADE REEP
NU MET BONI,-KORTING!

ORANJE SOEZEN
nu 5 halen ...4 betalen!
Alles van één kwaliteit:
DE BESTE!

bodea

j

asoomi

NU MET BON PER 2 PAKKEN 1,50 KORTING!

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

DUBRO CITROEN

„ no

a 300 gram 0,90

.lesaSOOml

2,27

NU MET BON PER 2 FLESSEN 1,50 KORTING!

'""OPENINGSTIJDEN"*'*

BLUE BAND HALVARINE

,

QQ

kuip 0500 gram 1,0*7
NU MET BON PER 2 KUIFJES 1,50 KORTING!

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000
*MA. 10.00-18.00 uur*
* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur*

*ZA. KONINGINNEDAG gehele dag
GESLOTEN*

BOTTERMAN B.V.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, bloemen
en cadeaus die wij mochten
ontvangen voor ons 25-jarig
huwelijksfeest.

HETZEL

Na een veel bewogen leven is plotseling van
ons heengegaan, mijn lieve man, onze vader en
opa

Johan en Gerrie
Harmsen

brillen - kontaktlenzen - goud - zilver - uurwerken

Johannes Bernardus
Krabbenborg

65 jaar jong

Vorden, april 1994.

bijna 66 jaar oud.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die onze huwelijksdag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Vorden: B.A. Krabbenborg-Hartman
Vorden: Hans en Annelies
Velswijk: Bert en Monique
Sjoerd

Henken Ans
Denkers
Vorden, april 1994.

25 april 1994.
Almenseweg 14,7251 HR Vorden.

Contactjes

Jan is opgebaard in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4A te Vorden.

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; eikeregel meer ( 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of inlichtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekeninggebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaatsing.

De avondwake zal worden gehouden op donderdag 28 april a.s. om 19.00 uur in de Christus
Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden, waarna
van 20.00-20.30 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen in genoemd uitvaartcentrum.

• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

Maximaal op Uw aankoop

De aktie loopt van 3 t/m 14 mei, dus ook voor Moederdag!

A^r

• TE KOOP: aardappelen
Surprise, Bildtstar en Koopmans Blauw. Bloem, spits,
witte en rode koolplanten,
sla en andijvie planten. A.
Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. (05752) 6876.

fam. Dickmann-van de Pavert
fam. Hartman-Booltink
Vorden, 25 april 1994.

• Door omstandigheden TE
KOOP, in zeer goede staat
een Fortress 2000 FSP electrische driewieler, met accu's
en oplader, stoel 360° draaibaar, verlichting, mandje, achteruitkijkspiegel, stokkenhouder, claxon. Heel weinig gebruikt, Tegen elk aannemelijk
bod over te nemen. Informatie
telefonisch tussen 19-20 uur,
tel. (05752) 3768.

Wij verloren 'n vriend

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

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

JAN KRABBENBORG
Wij zullen hem missen.
Dinie, wij zijn er voor jou.
Frans
Miep en Bennie
Jo en Bennie
Truus en Gerard
Riaen Hans
Thea en Martin
Ria en Bert
Cissy en Paul

• TE KOOP: z.g.a.n. Eiken
wandmeubel. Eiken stoelen
met losse kussen. Koelkast.
Eggink, tel. (05735) 1608.

• Voetreflexologie

• Slickbadbehandeling
» Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4
7251 DK Vorden
tel. 2367

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

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

fi

v0ff

s

en wensen Dinny, kinderen en familie
veel sterkte toe.

JAN,
we zullen je inzet en vrolijkheid missen.
Prins Peter de Eerste,
Bestuur en leden
Karnavalsvereniging ,,De Deurdreajers"

KEURSLAGER
DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE
BAKKER

KONINGINNEMEDAILLON
100 g ram

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 28 en vrijdag 29 april

Hollandse BLOEMKOOL
PER STUK

2,95

l |V/W

W

ORANJE
BOLLEN
(rozijnebol met fondant)

HEERLIJK VOOR OP DE BOTERHAM:

NIEUW!

GEBRADEN ROSBIEF

2,39

KEURKOOPJE DONDERDAG 28 APRIL:

l8l MONUTA

v

Nederland viert feest.
Wij vieren mee!

wij zullen je heel erg missen

MAGERE
RUNDERLAPPEN _

NU 250 GRAM

SPAANSE GALIA MELOEN
PER STUK

2,95

NIEUW!

ORANJE
AMANDEL
CAKE

500gram f j

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

SPECIAL:

VOORJAARSROULADE

HAM-EI-

05752 - 27 49
KEURSLAGER

MAANDAG
2 MEI:

DINSDAG
3 MEI:

WOENSDAG
4 MEI:

PANKLARE PANKLARE PANKLARE
Witte kool Bakschotel Rode kool
•JOC
500 gram
500 gram l fcw

500 gram l fcO

2.25

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

dag en nacht bereikbaar

VLEESWAREN
SPECIAL:

runderrolletje met
SALADE
gehakt, ham, kaas en
champignons
100 gram l .

Brochures

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

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

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

A. HEITKONIG

100 g ram

Drukkerij
WEEVERS

AUTOSCHADESPECIALIST

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

100 gram

's avonds
van 16.30 tot 18.30 uur.

THEO TERWEL

A. HEITKONIG

JAN,

GITAARLES

De verkoop begint op
2 t/m 11 mei
van 8.30 tot 12.30 uur.

BorcuhÜeweg 3-5 -tel. 05735 -1203- Ruurlo

Vorden, april 1994.

Martin en Thea Westerik.

VERKOOP
STAATSLOTEN

Op reparaties geen korting.

HETZEI

fam. Snoek-Hartman

• TE KOOP: Senioren bankstel, eiken met beige bekleding, 2-zits + 2 losse stoelen.
Prijs f 400,-. Tel. (05752)
1717.

EDUARD PEELEN
BEL (05750) 16 240

van start met een leuke aktie, die u zelf bepaalt door te
gooien met 3 dobbelstenen.

JAN KRABBENBORG

Wij wensen Dinie en de kinderen veel sterkte
toe.

woensdag
van 15.00 tot 19.00 uur
doorgedipl. docent

vanaf 3 mei

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het
overlijden van onze beste zwager

op de leeftijd van 65 jaar.

IN VORDEN

Eventueel vervoer,
tel. 1508

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in Hotel Bakker te Vorden.

• TE KOOP: Automatische
telefoon-beantwoorder. Eenmaal gebruikt. Tel. 2746.

ADVERTEREN KOST GELDNIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Na een grondige renovatie van onze winkel gaan wij

De uitvaart zal plaatshebben op vrijdag 29 april
a.s. om 10.30 uur in de RK Kerk St. Antonius
van Padua te Kranenburg, waarna aansluitend
de teraardebestelling zal plaatshebben op de
RK Begraafplaats aldaar.

• TE KOOP: Paradiso vouwcaravan. Tel. (05752) 2187.

• Praatgroep Milieu nodigt u
uit op maandag 2 mei a.s. van
19.00-20.00 uur in de koffieruimte van het Dorpscentrum.
De heer Jan Weijsenfeld zal
ons dan wat vertellen over het
'Milieu wel en wee' op het biologisch dynamisch landbouwbedrijf 'De Vijfsprong'. Ook u
bent van harte welkom!

LIJST
1

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

HEERLIJKE

KROON
SOEZEN
6 voor

(k

échte.
Fam. J. Huitink - Burg. Galleestraat 3 - Vorden

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

Wegens herinrichting
centrum Ruurlo
moclecentrum

De totale nieuwe collectie
dames & herenmode
nu:

Tennissen

STICHTING

aagse

10% korting

'DE ACHTERHOEK'
INFORMATIEBON
Ja, stuurt u mij de uitgebreide informatiefolder en
de inschrijfformulieren toe.

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

Naam:

Wij zijn op alle manieren goed bereikbaar. Parkeren voor de deur.

Adres:

PROVIMI
BIGGEVOEDERPROGRAMMA

PRQVISPEEN
SPEENVOEDER
hoge yoeropname,
snelle aanvangsgroei
Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR
Speciaalvoeders

^

^
Tel.:05754-1748

Bus bestellen? Harren bellen!
HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst -

Tel. 05758-1334

COSMO

Postcode:

DUIZEND-EN-ÉÉN
GORDIJNSTOFFEN
Bij 'De Wonerij' vindt u de grootste kollektie
gordijnstoffen en vitrages van de regio met alle
bekende merken, zoals Ploeg stoffen,Eijffinger,
Kobé, Artelux, Ado, Unland, Silvester en nog
vele anderen.
Wat voor stijl u ook kiest, bij 'De Wonerij' vindt u
het wel.
Tevens vindt u bij ons een uitgebreide kollektie
vloerbedekking, vinyl, matrassen, zonwering,
tafekleden en kussentjes!

Plaats:
Deze bon sturen naar het secretariaat van de
Stichting Fietsvierdaagse 'De Achterhoek',
Nengersteeg 4, 7245_NL_l_are_n_G]d._

2 - 3 - 4 - 5 AUGUSTUS 1994

4-daags fietsfestijn in een
ongerept stukje Nederland

O AP R l L

(zie ook persbericht)

Paardesportcentrum

"BAAK'

'5 J

N l E, Dl E

organiseert:

* PONYKAMPEN *

"7

Kies 'De Wonerij', dan bent u zeker
van kwaliteit en de beste service!

- Geef Uw kind een gezellige en leerzame
ponyweek.
- Ponies aanwezig, eigen pony is ook welkom.
- In de maanden juli en augustus.
Bel voor meer informatie: tel. 05754-1803.

DE WONERIJ
Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden
Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

mode voor
het héle gezin

v/h Ankersmit
Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-369^

Unieke Aènbfèding!
WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

^^

fashion

BANDEN 175/70-13
Incl. Montage
Incl. BTW *

%. ORANJE.—

Pnjzen Festival

ACCU 45 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

Sierbestrating, spoorbielzen,
florastenen etc. uit Ruurlo

UITLAAT
COMPLEET
Suzuki Alto
Incl. Montage
Incl. BTW *

U hoort er steeds meer van...!

Ter gelegenheid van Koninginnedag hebben wij op 27 - 28 - 29 en 30 april

ZEER SPECIALE AANBIEDINGEN!!!
{Openingstijden op 30 april volgens plaatselijk gebruik)

Afspraak maken hoeft niet.
Klaar terwijl u wacht.
Alle merken en types
personenauto's
zijn welkom.

Spoorstraal 28, 7261 AE Ruurlo

SLAG

DAMES
TRUIEN

DAMES
JACKS

KINDER
SWEATERS

Op alle truien geven wij

ZOEK MAAR

een grote sortering

als

UIT

nu als

BOUWMATERIALEN BV

'^HH^s
&*&&
Prij-

25% korting

V"'
B«J *'

HEREN
OVERHEMDEN
Gestreept en met korte mouw

Or»r»je Prij;

7sp««:l»l«. Ornnje Rrij-

Oranje Pi-IJ-

25% korting 25% korting
Niet in Didam

T-SHIRTS
Gestreepte T-Shirts
voor dames en heren

NACHTKLEDING
Op alle pyjama's en
nachthemden geven wij als

Or*»ri|« Rrij:

KEUKENTAPIJT
vlckuvrend, 200cm breed
Van 69,95 nu per meter

van 19.95

GRASTAPIJT
op legklare rug 200 cm breed
voor Balkon of terras
Nu per meter
FASHION VIOLET
^inu'ilapijt 400 cm breed
op tegklare rug
Van 89,- nu per meter
DESSO "RIMINI"
vvoonkamertapiit

WK
T-SHIRTS

WK
SPORTSOKKEN\

Bedrukt met diverse
WK-dessins

400 cm baixi, op legklare rug
Van 132,-nu per meter

FORBO "PROJECTTAPIJT"

S |, «c i * Ie

voor /eer / \ \ a a r gebruik
400 cm breed
Van 279,- nu per meter

WOLLEN BERBER

slechts

(Iricstrnvn \vol.4(X)cm l>reed
OP=OPPRUS per meter

25% korting

voor slechts

van 19.95
voor slechts

Niet in Didam en Terborg

Witte sportsok met WK, afbeelding ingebreid,

Rrij:

DAMES
SOKKEN
Alleen deze 4 dagen

« Rrij;

4 PAAR
voor slechts

2 PAAR
van 6,95
voor slechts"

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THVIS
VORDEN Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
EIBERGEN J. W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 28 april 1994
56e jaargang no. 5

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

'QEMEENTEfiULLETINyORDEN
••HERDENKING

OP WOENSDAG 4 MEI 1994

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei zullen 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 irrde Nederlands Hervormde Kerk te Vorden; tijdens deze bijeenkomst zal het Vordens Mannenkoor enkele liederen zingen; de herdenkingsbijeenkomst eindigt om 19.40 uur;
19.50 uur: verzamelen bij de poort van de algmene begraafplaats te Vorden;
waarvandaan vertrokken zal worden naar de graven van de geallieerden en het
symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden;
20.00 uur: 2 minuten stilte, waarna kransen gelegd zullen worden namens:

BURGERZAKEN OP 10
MEI AANSTAANDE
GESLOTEN
In verband met een interne verbouwing is het bureau burgerzaken op l O
mei aanstaande gesloten.

ELEFOONVERKEER
BELEMMERD
Door een interne verbouwing is ook
het telefoonverkeer met het gemeentehuis niet optimaal. Dit komt omdat
deze verbouwing nogal wat lawaai
veroorzaakt.

• Telefoon gemeente! 05752-7474.
mielefax gemeente: 05752-7444.
M Hei gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 1330 tot 17M uw.

Burgefitee$terE.J.C. Kamerling:
op afspraak.
ViethóuderM. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9-10 uuren
volgens af spraak.
Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek; donderdagmorgen 100011.00 uur en volgens afspraak.
Af spraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

— het gemeentebestuur van Vorden door burgemeester EJ.C. Kamerling;
— het Comité 4 en 5 mei Vorden;
— aansluitend aan de kransleggingen zal het Vordens Mannenkoor een kort lied
ten gehore brengen, waarna ieder die dit wenst een persoonlijke bloemenhul'FALTENHERSTRAATWERKZAAMHEDENINDE
de kan brengen;
SCHOOLSTRAAT
EN DE ZUTPHENSEWEG
— van 19.45 tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken
luiden;
— de burgemeester heeft aan de plaatselijke horeca verzocht de exploitatie op Ter afronding van de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van het
centrum van Vorden moeten er nog enkele werkzaamheden verricht worden.
passende wijze te laten plaatsvinden.
Een van de werkzaamheden is:
— het (opnieuw) herstraten van de Zutphenseweg vanaf de Schoolstraat richting het centrum tot halverwege de Smidsstraat (tot Lammersmode);
— en het asfalteren van de Schoolstraat ter hoogte van de Zutphenseweg.

fS LUITING

GEMEENTEHUIS

Op donderdag 5 (bevrijdingsdag) en op vrijdag 6 mei is het gemeentehuis gesloten; op vrijdag 13 mei (de dag na Hemelvaart) is het gemeentehuis eveneens
gesloten.

ORTEFEUILLEVERDELING VOOR DE PERIODE
1994-1998
Burgemeester en wethouders van Vorden hebben hun taken als volgt verdeeld:
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
— politie;
— brandweer;
— algemeen bestuur;
— gemeenschappelijke regelingen;
— ruimtelijke ordening;
— voorlichting.
Wethouder M. Aartsen:
— welzijn en sociale zaken;
— personeel en onderwijs;
— milieu;
— financiën.

In verband met deze werkzaamheden worden de volgende wegen afgesloten:
— Zutphenseweg tussen de Boonk en de Smidsstraat;
— Schoolstraat (uitgezonderd bestemmingsverkeer).

I*()NKRUIDBESTRUDINGMET
CHEMISCHE
MIDDELEN
Vanaf medio mei zal gemeentewerken beginnen met het bestrijden van
onkruid met chemische middelen.
Indien u niet wilt dat voor uw huis
gespoten wordt, kunt u het trottoir
zelf schoonmaken.

j- VERGUNNINGEN

— R.K. Kerkbestuur Vierakker, voor
het vellen van l beuk op het perceel Vierakkersestraatweg 33 te
Vierakker.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

IJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de viering van KoninIn de week van 18 tot en met 22 april ginnedag op zaterdag 30 april 1994,
1994 hebben burgemeester en wet- zullen de Dorpsstraat, de Kerkstraat
en de Insulindelaan vanaf de Molenhouders vergunning verleend aan:
weg tot aan de Dorpsstraat afgesloten
— de gemeente Vorden, voor het zijn voor alle verkeer behalve voetbouwen van een toestellenberging gangers.
op het perceel het Jebbink 13 te
Vorden;
— de heer G.A. Hoftijzer, voor het
vergroten van een woning op het
NGEKOMEN
perceel het Jebbink 65 te Vorden;
— de heer J.H. ten Elshof, voor het
BOUWAANVRAGEN
bouwen van een garage/berging op
het perceel Ruurloseweg 55 te Vor- In de week van 18 tot en met 22 april
den;
zijn de volgende aanvragen om een
— mevrouw T.J.G.M. Michels, voor bouwvergunning inkomen:
het slopen van een schuur op het
perceel Ganzensteeg l te Vorden;
— de heer H. Tak, voor het bouwen
— mevrouw B. Langwerden-Heervan een garage/dierenverblijf op
sink, voor het slopen van een
het perceel Kapelweg 18 te Vorschuur op het perceel het Stapelden;
broek 4 te Vorden;
— de heer R.H.A. Eggink, voor het
— de heer H.B. Wiekart, voor het velbouwen van een woning op het
len van 2 dennen op het perceel
perceel Mosselseweg 14 te VorBrinkerhof 80 te Vorden;
den.

Het verkeer wordt ter plaatse als volgt omgeleid:
— komende vanaf Zutphen richting centrum via de Dr. C. Lulofsweg, Het Hoge
en de Smidsstraat. Voor deze omleiding wordt het eenrichtingsverkeer op
Het HAp tussen de Schoolstraat en de Smidsstraat tijdelijk opgd^en;
— komelR vanaf het centrum richting Zutphen via de Decanijewif, het Jebbink en de Boonk.

Gaat uw nieuwe
keuken f 25OO,- of

De bussen van de GVM worden omgeleid via de Boonk en het Wiemelink. Aan
het WieM^nk ter hoogte van de Burgemeester Galleestraat wordj^ialtes geplaatst. I^PVCC haltes in het centrum aan de Zutphenseweg en de Bijemeester
Galleestraat komen tijdelijk te vervallen.

(De keuze is aan u bij HCI)

De werkzaamheden zijn gepland in de periode van maandag 2 tot en met vrijdag
6 mei 1994.
BOUWMATERIALENCENTRUM||
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G),
tel.05753-8181.

Zonder drukwerk
geen tijdschrift.
Rare wereld, «onder drukwerk

v

Jeu de Boules baan De Wehme
geopend

De D R U K W E R K I N D U S T R I E

Wethouder DJ. Mulderije:
— verkeerszaken, met uitzondering van regionale verkeersaangelegenheden;
— Volkshuisvesting;
— gemeentewerken;
— recreatie en toerisme;
— interne zaken.

DENTIFICATIEPLICHT
Vanaf l juni 1994 geldt een identificatieplicht. In de volgende gevallen kunt u
zich identificeren met een rijbewijs:
— bij geldzaken;
— bij de notaris;
— op het werk;
— als u zwart rijdt in het openbaar vervoer en
— bij het bezoeken van een voetbalwedstrijd.
Bij:

— het zoeken naar werk;
— het aanvragen van een Sofinummer;
— bij indiensttreding;
— het aanvragen van een uitkering en
— bij binnenlands vreemdelingentoezicht
is een rijbewijs onvoldoende.
U moet zich dan identificeren met een van de onderstaande identificatiebewijzen:
— paspoort;
— toeristenkaart;
— gemeenteljke identiteitskaart;
— verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst;
— vluchtelingenpaspoort;
— vreemdelingenpaspoort;
— paspoort met aantekening 'vergunning tot verblijf';
— (eletronisch) W-document.
Een brochure over de identificatieplicht is in het gemeentehuis verkrijgbaar.

Oranjeavond smaakvol
voorproefje op
Koninginnefeest
Ondanks de concurrentie van festiviteiten elders in het dorp, was de
zaal van het Dorpscentrum zaterdagavond de Oranjeavond goed gevuld. Deze Oranjeavond, georganiseerd door de plaatselijke Oranjevereniging vindt al jarenlang een
week voor het Koninginnefeest
plaats.
Over vier jaar bestaat de Oranjevereniging in Vorden overigens 100 jaar.
Voorzitter Johan Norde ging hier
zaterdagavond alvast op in. Hij bedankte schildersbedrijf Van der Wal,
met name direkteur Leo Westerhof,
voor een schenking van tien duizend
gulden die zal worden aangewend
voor het maken van een 'kasteelpoort'. Deze poort zal volgend jaar
aan de oprijlaan van de Horsterkamp
geplaatst worden. Het ligt in de bedoeling nog twee poorten te laten maken, maar daarvoor zullen eerst de benodigde centen 'op tafel' gelegd moeten worden. Sponsors zullen met open
armen door het bestuur worden ontvangen.
Tijdens deze Oranjeavond kreeg het
publiek allereerst een optreden van de
toneelgroep 'De Veld wijk' voorgeschoteld. Een stuk dat zich een paar
decennia geleden op het platteland af-

speelde en waarbij de boer van toen
geleidelijk aan geconfronteerd werd
met allerhand moderne zaken. Onder
regie van Marie Schuppers liet de
Vordense toneelgroep goed spel zien.
Tekstvast en een goede rolbezetting.
Aan 'Madame de Boerin' werd meegewerkt door Jan en Reintje Groot
Jebbink, Henk Wullink, Gerrie Groot
Zwaaftink, José Mokkink, Dick
Groot Jebbink, Marjo Sikking, Petra
Ottens, Gerard Smeenk, Ineke ten
Damme, Henny Harmsen en Dinand
Brinkman. Gozien Letterman was
souffleuze, Gerrie Klein Nengerman
was toneelassistente en Betsie Versteege en Ada Winkels zorgden voor
de grime.
Na de toneeluitvoering was het de
beurt aan het duo Höllenboer bestaande uit Gerard Oosterlaar en Bas van
de Toren. Hun optredens, veelal liedjes met gevoelige teksten, hield het
publiek aangenaam bezig. Het Sallandse dialect voerde daarbij de boventoon. De verschillende nummers
werden door het duo op humoristische wijze aan elkaar gepraat. Een
leuk slot van een gezellige Oranjeavond met nog één wens van het
Oranjebestuur, namelijk goed weer
op Koninginnedag.

Aansluitend was er een demonstratie
hoe het spel gespeeld kan (en zou
moeten) worden na een deskundige
uiteenzetting door de heer J. Eng-

berts. De toeschouwers wilden zelf
ook wel een balletje gooien en deden
dat aansluitend ook in groten getale.
Voorafgaand aan de officiële opening
blikte de voorzitter van de Stichting
Vrienden van de Wehme terug op de
totstandkoming van de baan en bedankte alle gulle gevers nog eens en in
het bijzonder de voorzitter en direkteur van De Wehme en de heer J. Engberts voor hun medewerking.
Vorden is nu een tweede baan naast
die in Medler rijker. De baan is voor
iedereen vrij en geheel gratis toegankelijk. Speelballen zijn verkrijgbaar
aan de balie van De Wehme.

Pieterpad doet
Vorden aan

KPO Vierakker
op stap

Zoals ieder jaar doet de nationale
wandeltocht Pieterpad ons dorp weer
aan. Op vrijdag 13 mei vertrekt de
stoet 's morgens bij het gemeentehuis
van Holten op weg naar herberg 't
Langenbaergh in Laren, 's Middags
komt men in Vorden aan, waar hotel
Bakker het eindpunt zal zijn. Hier zal
mevrouw Van Zantvoort in Achterhoeks kostuum met haar harmonika
de lopers gezellig bezig houden. De
volgende ochtend vertrekt de nationale milieu-estafette vanaf hotel Bakker. Wie op deze dag wil meelopen,
kan informatie inwinnen op telefoonnummer 05752-1298.
Behalve een sportieve ontspanning
beoogt de estafette ook steun aan het
behoud van het oerwoud. Hiervoor
worden sponsors gevraagd. Stichting
Nationale Milieu Estafette, Rabobank
NW Groningen 31.60.23.035 en Postbank 439933.

Op dinsdag 19 april zijn een aantal dames van KPO Vierakker naar Partycentrum De Smid in Keijenborg geweest om het seizoen af te sluiten. Ze
lieten zich vermaken met oud-hollandse spelletjes.

Op zaterdag 23 april heeft mevrouw H. de Klerk de jeu de boules
baan bij De Wehme officieel in gebruik genomen door als eerste de
bal te gooien in haar spel met mevrouw L. Voskamp. Een wedstrijd
die overigens eindigde in gelijkspel.
Bewoners van De Wehme en andere
belangstellenden, in totaal zo'n 75
personen, waren er in een stralend
zonnetje getuige van.

Na ontvangst met koffie opende de
voorzitster deze avond. Hierna werd
het woord gegeven aan één van de
medewerksters van De Smid. Ze vertelde hoe de spelletjes gespeeld moesten worden. Vervolgens gingen de dames aan de slag. Aan het eind van
deze avond werden de punten bij elkaar opgeteld en kwamen er drie
prijswinnaars uit de bus: Constance
Bouwmeister, Nel Nijenhuis en Gerry
Wolbrink. De poedelprijs was voor
Bertha Peters. De prijsjes waren door
Partycentrum De Smid beschikbaar
gesteld.

Bustochten
Achterhoek
Het comité Noord-Oost Gelderland
van het Wereld Natuurfonds is van
plan om 4 dagtochten per bus door de
Achterhoek te houden. Vorig jaar was
dit een groot succes en reden ruim 200
mensen mee met de bussen van het
Wereld Natuurfonds.
Ook dit jaar kunnen er per bus weer
50 personen mee. De tochten worden
gehouden op 28 mei, 2 juni, 17 september en l oktober. Op het programma staat een bezoek aan kasteel Hackfort in Vorden, een wandelexcursie op
landgoed De Velhorst, een lunch bij
De Hoofdige Boer in Almen en een
rondleiding op kasteel Verwolde in
Laren. Voor meer informatie kunt u
bellen met Job Teeuwen, Tel.
05750-23174.

APRIL:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
28 NCVB.Dagreisje naar Wijk bij
Duurstede
30 Oranjevereniging
Koninginnefeest

MEI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
1 VRTC Voorjaarsfietstocht
2 V V V, Kanovaren op de Veengoot,
'tRikkenberg
2 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
3 Soos Kranenburg
3 Plattelandsvrouwen, Fietstocht
naar Doesburg
4 Welfare Hand werken in de Wehme
4 Dorpscentrum,
Kindervoorstelling
5PCOB
6 ANBO Ledenbijeenkomst in
't Stampertje
6 Jeugdhonk voor Junioren, w
Vorden
7 Concordia, Uitvoering in
Dorpscentrum
9 VVV, Kanovaren op de Veengoot,
'tRikkenberg
9 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
12 't Pantoffeltje Hamparty-feest
Vorden veur Achterhoek
15 HSV'de Snoekbaars',Onderlinge
seniorwedstrijden
16 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
16 VVV Kanoveren op de Veengoot,
'tRikkenbarg
17 Soos Kranenburg
17 NC VB Pinksteren in de Kerken
18 HVGWichmond, Slotavond
18 H VG Dorp, dhr. Marsman uit
Laren
18 Plattelandsvrouwen in de Herberg
18 Welfare Handwerken in de Wehme
19 VVVBroodbakkenbijWesselink
19 de Vogelvriend, Ledenvergadering
in het Dorpscentrum
19HVGWildenborch,
Keuringsdienst van waren
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 W V Kanovaren op de Veengoot,
'tRikkenbarg
23 Wiersse, openstelling tuinen
25 HSV'deSnoekbaars',Onderlinge
seniorwedstrijden
26 HSV 'de Snoekbaars',Onderlinge
jeugdwedstrijden
28-29 Wiersse,openstelling
28-29 Sorbo voetbaltoernooi
30 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
31 Soos Kranenburg m.m.v. Pater
Koopman

Oranjefeest
VierakkerWichmond
De Oranjevereniging VierakkerWichmond houdt op Koninginnedag
30 april een fietstocht voor het gehele
gezin. Er kan 's middags gestart worden bij het Ludgerus gebouw te Vierakker. 's Avonds is hier een dansavond met muzikale medewerking
van dansorkest 'The Players'.

Kindertheater
Kieleknotsin
Dorpscentrum
Jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar
opgelet! Op woensdag 4 mei komt
Muzikaal Kindertheater Kieleknots
naar het Dorpscentrum om het verhaal te vertellen van Karel de Schoenmaker, die genoeg heeft van zijn saaie
leven. Hij wil eruit, de wijde wereld
in. Wil je weten hoe hij dat doet? kom
dan luisteren. Zie ook advertentie.

Vierdaags fietsfestijn in Achterhoek en
Overijssel
'Met de auto ben je de Achterhoek
door, voor je er erg in hebt. Op de
flets kun je heel wat meer opmerken', schrijft de Commissaris van
de Koningin van Gelderland Dr.
J.C. Terlouw in de prachtige kleurenbrochure van de Stichting Fietsvierdaagse 'De Achterhoek'.
Wij vinden dat de Commissaris gelijk heeft. De fiets is het vervoermiddel bij uitstek om de Achterhoek en een stuk Salland, het grensgebied met Overijssel, te ontdekken.
Dit alles staat te gebeuren op 2,3,4 en
5 augustus in het Gelderse Laren. Jongeren, ouderen en gezinnen kunnen
kiezen uit drie dagelijkse routes van
25-40-60 kilometer. Deze routes voeren de fietsers door een prachtig geselecteerd landschap waar de dorpen tal
van bezienswaardigheden en zomerse
festiviteiten te bieden hebben.

// dorpentocht
In navolging van de 11 stedentocht in
Friesland heeft men in Laren bewust
gekozen voor een 11 dorpentocht met
allerlei bijzonderheden op de routes.
Elk dorp zal op haar eigen manier de
fietsers gastvrij onthalen. Niet alleen
de dorpen maar ook het pittoreske stedeke Diepenheim en de hanzestad
Zutphen openen hun poorten voor de
naar verwachting duizenden peddelaars. Laren is in die periode ongetwijfeld het middelpunt met start en
finish. Speciale voordelige campingarrangementen zijn er van 30 juli tot
en met 8 augustus van de gezamenlijke campings in Laren. Ook bij hotels
in Laren en directe omgeving zijn er
mogelijkheden van overnachten al of
niet met een arrangement.

Drie routes
Jan Gotink van de Stichting Fietsvierdaagse: 'We hebben een commissie

van zeven samengesteld die alle routes hebben uitgezet. In de commissie
hebben we krachten die flink wat ervaring hebben in deze materie. Kennis van wegen en mooie plekjes zijn
van groot belang. Alle routes worden
diverse keren nagereden. De praktijk
is dat de routes voor honderd procent
kloppen.'
'We hebben in de commjssie de taken
goed verdeeld. In de organisatie hebben we ze allemaal nodig. Momenteel
zijn we ons aan het oriënteren op de
activiteiten en bezienswaardigheden
in de routes. Voor eventuele pech onderweg is een service wagen met reparatiemateriaal voorhan
den.'
Ook de EHBO is aanwezig. Alle deelnemers ontvangen na inschrijving alle
bijzonderheden in het routeboekje.
Dat kan zijn een cultureel historisch
plekje, maar ook een vogelproject of
een bijzondere molen. Ook de afstanden staan bij elke plaats vermeld,
eveneens de stopplaatsen met sanitaire voorzieningen.
Gotink: 'Op de route Vorden-RuurloBorculo, de eerste dag, bezoeken we
in ieder geval de Lebbenbrug en het
Brandweermuseum in Borculo. Erve
Brooks wordt zeker niet vergeten. Het
Doolhof in Ruurlo, de allergrootste in
Europa, wordt ook in de routes opgenomen.'
Vorden heeft voor de deelnemers ook
veel te bieden. Denk maar eens aan de
schitterende omgeving met de prachtige kastelen. In de Gorsselroute is de
ooievaarskolonie opgenomen. Dit
unieke ooievaarsdorp is door de vogelwerkgroep IJsselstreek opgezet.
Tamme eigen gekweekte ooievaars
worden aan enkele jaren gekoppeld
met de wilde ooievaars welke aan de
andere kant van de IJssel vertoeven.
Deze werkgroep wil met hun doelstelling het ooievaarsbestand intact houden.

Infinity op Koninginnedag in
De Woage

Organisatie
Piet Loo, voorzitter van de organisatie
Fietsvierdaagse: 'Wij weten dat we
ons flink wat werk op de hals hebben
gehaald. We hebben ons aanvankelijk
goed georiënteerd op dit grote evenement. Diverse besprekingen met onze
broer, de fietsvierdaagse Drente hebben ons toch wel zodanig gestimuleerd, dat we dit hebben aangepakt.
We hebben een stichting gevormd en
de taken verdeeld. Wij kunnen in dit
opzicht niet bogen op enige ervaring.
We zijn met ons allen flink enthousiast. Sinds kort zijn we met de PR bezig. Een groot aantal inschrijvingen is
nu al binnen. De Achterhoek is zonder meer een trekpleister. We ontvangen ook al vele leuke reacties en onze
secretaresse moet al flink wat vragen
beantwoorden.'

Feestweek
Gedurende de fietsvierdaagse zal Laren in het teken staan van dit evenement. Samen met de plaatselijke horeca wordt er op de feestweide van
Hotel 't Langenbargh een grote tent
geplaatst. Elke avond zal er voor de
bezoekers wat georganiseerd worden.
Zowel voor de deelnemers als de niet
fietsers en toeristen is er entertainment. Een leuk concert, optreden van
dansgroepen en een boerenbruiloft.
Vrijdag- en zaterdagavond wordt het
groot spektakel met optredens van
landelijke bekende professionele
bands. Johan Eggink heeft laten weten dat de populaire ezeltjesmarkt op
zaterdag 6 augustus weer in Laren
wordt gehouden. 'Dat was in het verleden altijd een grandioos succes. In
Laren pakken wij dat groots aan en
dan slaagt het', aldus Eggirtk.
Zie ook advertentie in dit nummer.

Wichmond- Vier akker:

4 Mei herdenking
Ook dit jaar zal vanuit de gezamenlijke kerken Wichmond-Vierakker
weer een 4 mei herdenking worden gehouden.
Evenals de voorgaande jaren in de vorm van een stille tocht en een afsluitende bezinningsbij
eenkomst in de hervormde Kerk. Om 19.30 uur komt men bijeen op het
plein voor de hervormde Kerk, vanwaar in een stille tocht naar de begraafplaats gegaan wordt. Diegenen die de tocht niet kunnen meelopen wordt
verzocht om 19.50 uur bij de begraafplaats aanwezig te zijn en zich daar
bij de stoet te voegen.
Men hoopt dat weer velen van u aan deze herdenking zullen deelnemen.
Het thema is deze keer 'Wat is onze vrijheid toch kostbaar'.

'Hier sta ik
Ik ken de oorlog uit verhalen,
van de beelden op teevee.
En mag mezelf gelukkig prijzen,
want ik maakte het niet mee.
Je zult je vrijheid maar verliezen,
ook al heb je niets misdaan.
Het mag nooit hier of ergens anders,
iemand worden aangedaan.
Kijk, hier sta ik en mijn mond wordt niet gesnoerd.
Ik kan zeggen wat ik wil, want ik word niet afgevoerd.
Ja hier sta ik en mijn mening wordt gehoord,
omdat ik dat zelf zo wil, zin voor zin en woord voor woord.
De wereld kent zoveel agressie, zoveel ongezonde haat.
Je helpt geen mens als je blijft zwijgen, hopend dat het overgaat.
Ik neem het recht op te komen, voor wat scheefis om mij heen.
En wie me bijvalt heet ik welkom, want ik kan het niet alleen.
Kijk hier sta ik en mijn mond wordt niet gesnoerd.
Ik kan zeggen wat ik wil, want ik word niet afgevoerd.
Ja hier sta ik en mijn mening wordt gehoord,
omdat ik dat zelf zo wil,
zin voor zin en woord voor woord.
EDWIN DE JONGH

Bijzonder sponsor-aktie
S.V. Sociï

het dobbelen met de pion op was gekomen. Een heel leerzarnJAavond.
Vooral het uitwisselen van^CTvaringen, en het gevoel dat je niet de enige
bent met een bepaald probleem, was
heel fijn.
Vanwege het grote enthous^fcne zal
er waarschijnlijk in juni ed^Riemaavond worden gehouden, ook onder
leiding van mevrouw Lems. Hierover
ontvangen de ouders binnenkort bericht.

PIN
LEINE5TEEG

Oudheidkundige
vereniging

Koninginnedag valt dit jaar op een
zaterdag en dat betekent dubbel
feest in dancing discotheek De
Woage in Halle.
De Hengelose top-formatie Infinity
speelt zaterdag 30 april in de grote
zaal van De Woage. Deze allroud
top-100 formatie bestaat uit jonge en
energieke muzikanten. Sinds kort
hebben zij een nieuwe zangeres en zal
de band met een geheel nieuw repertoire weer volop stof doen opwaaien.
Infinity heeft al weer heel wat optredens achter de rug en mag altijd weer
goede reacties van het publiek in ontvangst nemen.
De Hengelo/Didamse muzikanten
zullen een breed repertoire brengen
dat flink wordt ondersteund door een
perfecte lichtshow.

The F eedwarmers in de 'Ken
ie die zaal'
The Feedwarmers is een bont gezelschap uit het Texas van Friesland; Het

Ouderavond
peuterspeelzaal
Dinsdag 19 april was de jaarlijkse ouderavond van peuterspeelzaal 'Het
Kraankuikentje'. Deze vond plaats in
de basisschool De opkomst was overweldigend.
Na een kort huishoudelijk gedeelte,
waarin onder andere werd aangegeven welke activiteiten er in het afgelo-

Bildt. Ze zijn ontstaan in 1989 tijdens
een vakantie in Tjechoslowakije alwaar ze in verschillende kroegjes
akoestische sets speelden. Terug in
Nederland stonden er snel vele optredens geboekt en met het voorprogramma van Flaco Jimenez werd de
groep een feit.
Sindsdien is er heel wat afgespeeld.
Waaronder de Gentse Feesten in België en onlangs weer in Tjechoslowakije. Ook verscheen er een CD van de
groep.
The Feedwarmers spelen stevige
country-rock en vrolijke tempo folk
zoals werk van The Beatfarmers, The
Pogues en Johnny Cash. Maar vooral
ook veel eigen werk in die trend,
waarbij niet alleen de muziek maar
ook het visuele aspect een belangrijke
plaats inneemt. De 'Ken ie die zaal'
gaat om 21.30 uur open voor het publiek.
De Discobussen van Dancing De
Woage rijden ook op Koninginnedag.
Voor meer informatie kunt u de Infolijn bellen. Tel. 08343-1232.

De Oudheidkundige vereniging Vorden hield onlangs in samenwerking
met de dialectvereniging Lochem en
Omstreken in 't Pantoffeltje de laatste
avond van het seizoen.
De belangstelling van beide verenigingen was zeer goed. Het feit dat
burgemeester Kamerling een lezing
hield over de Vordense kastelen en
haar landgoederen zal daarmede debet aan zijn. Burgemeester Kamerling
bleek een goed verteller met veel kennis van zaken. Mevrouw D. Hiddink,
voorzitter van de dialectvereniging
bedankte hem voor zijn lezing.
Op 8 juni gaat de Oudheidkundige
vereniging Vorden naar Buurse om
daar het tin-museum te bezichtigen.
Men dient zich hiervoor wel met
spoed op te geven want er zijn nog
maar een beperkt aantal plaatsen in de
bus beschikbaar.

RTVVierakker
Wichmond

Na dinsdagavond weer de gehele
ploeg van nieuwe kleidng te hebben
voorzien door sponsor aannemersbedrijf Peters stonden vorige week
woensdagavond de clubkampioenschappen op het programma. In deze
wedstrijd over 60 kilometer reed Peter Makkink de laatste drie ronden alleen vooruit en werd clubkampioen.
Rudie Peters won de sprint van het
achtervolgend groepje en werd
tweede. Andre Bargeman legde beslag op de derde plaats.
Zaterdag vond de Omloop van de Vepen jaar hebben plaats gevonden, luwe plaats in deze klassieker over
werd het woord gegeven aan me- 120 kilometer gewonnen door Godfried Wopereis. Deze renner wist nog
vrouw M. Lems.
nipt voor het uitgedunde peleton te fiMevrouw Lems is betrokken bij - en nishen. Rudie Peters won de sprint
geeft - opvoedingsvoorlichting. Na van het peleton gevolgd door Jan Poseen korte inleiding werd er een soort tuma.
ganzebordspel gespeeld, op de ver- Mano Lubbers deed het goed op Malschillende vakjes op het bord lagen lorca door in deze tien-etappe cours
kaartjes met vragen, die betrekking zich goed te handhaven. Jan Weevers
hadden op de peuter. Alle aanwezigen is daarnaast na vorig weekend een
werden in groepen ingedeeld. ledere A.T.B.-wedstrijd in Madrid te hebben
groep besprak de vraag, waar men na gereden, nu actiefin Italië.

Camping De Kleine Steege uit
Wichmond heeft de verenigingsscheidsrechters van voetbalvereniging Sociï in nieuwe kleren gestoken. In totaal werden drie complete
tenues aangeschaft, waardoor de
scheidsrechters voortaan professioneel voor de dag kunnen komen.
De familie Krijt, de eigenaar van
camping De Kleine Steege wilde
graag als sponsor van de voetbalvereniging optreden. Met de bijdrage van
de camping komt S.V. Sociï weer op
een bijzondere wijze in het nieuws.
Voor zover bekend is het de enige vereniging in Oost-Gelderland die de
kleding van de scheidsrechters gesponsord heeft.
Vorige jaar werd de selectie van het
eerste en tweede elftal in nieuwe kleding gestoken door 40 agrariche ondernemers. Met die aktie werd zelfs
de landelijke pers gehaald.
Op de foto staan de trotse sponsors
Reind en Hennie Krijt met een aantal
verenigingsscheidsrechters.

Uitslagen Sociï
Voetbal: Wilhelmina SSS E-Sociï E
4-2, Sp. Brummen E-Sociï E 6-1,
Voorst F-Sociï F 0-3, Sp. Lochem

Delden l wirit
stratenvolleybal
Het team van Delden l heeft het stratenvolleybaltournooi van WichmondVierakker-Delden gewonnen dat op 9
en 16 april werd gehouden. In de finale versloegen ze in drie sets het zestal
van Dorpsstraat l. In de strijd om de
derde en vierde plaats was de Koekoekstraat de sterkere tegen Vogelzang.

E-Sociï E 10-0, DEO C-Sociï C 3-2,
Sociï A-Witkampers A 2-5, Pax 5-Sociï 2- 0-5, De Hoven 5-socii 5 2-2, Sociï 4-Hercules 35-1, Sociï 3-Zelhem
5 3-0, Zutphania 6-Sociï 6 2-2, Alexandria -Sociï l -1, De Hoven 2-Sociï
2-1 -3, Sociï 3-Drempht V4 O-1, Sociï
4-Steenderen 4 3-3, Eerbeekse BoysSociï52-l,Erica6-Sociï68-l.

Programma
27 april: Hercules F-Sociï F, Sociï
E-Wilhelmina SSS E. Zondag l mei:
Sociï-Terwolde, Sociï 2-Ruurlo 4,
Vorden 3-Sociï 3, Ratti l -Sociï 4, socii 5-Ratti 2, Sociï 6-hercules 6.
Jeugdtornooi: F en E pupillen (14
mei), D pupillen en B junioren (21
mei), C junioren en A junioren (4
juni).

Tennis
Uitslagen tennis S.V. Sociï: Jeugd gemengd t/m 12 jaar De IJsselweide
l-Sociï l 4-1, jeugd gemengd t/m 17
jaar Sociï 1-Zelhem l 2-3, senioren
gemengd Sociï 1-Beinum l 1-4, De
boerehofstee 5-Sociï 2 1-4, senioren
heren Sociï l -Lochem l 2-4, veteranen heren Mallumse Molen 1-socii l
3-3.

Alle teams kregen een mooie beker.
Delden ontving ook de wisselbeker en
een heerlijke taart van Wilfried Besselink. Benny Tijssen werd bedankt
voor zijn hulpvaardigheid als EHBO'er evenals de sponsors Rabobank, bouwbedrijf Peelen en Wilfried
Besselink.
Het negende stratenvolleybaltoernooi
wordt waarschijnlijk eind februari
1995 gehouden.

Heropening
Wolters Boekhandel
Wolters Boekhandel is verhuisd van Kerkstraat 17 naar
Spalstraat 14. In onze nieuwe ruime winkel presenteren
wij in samenwerking met Raadgeep & Berrevoets uit
Doetinchem een compleet assortiment boeken en
tijdschriften, kantoorartikelen, papier en creatief.

OPENINGSAANBIEDING
"Het beste van
Mien van 't Sant"
Van 29,90 voor

90

6.

Wij zijn er bijzonder trots op u uit te mogen nodigen om
op donderdag 28 april van 17.00 tot 20.00 uur een kijkje te
komen nemen tijdens ons

OPEN HUIS

OPENINGSAANBIEDING
Tuinontwerpen
(groenboekerij)
Van 29,90 voor

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

90

9.

Vrijdag 29 april zijn alle kinderen van harte welkom tussen
15.00 en 18.00 uur voor GRATIS SCHMINCKEN EN
EEN LEUKE FOTO!

OPENINGSAANBIEDING
Sheaffer
calligraphy set
Van 53,50 voor

39?°

OPENINGSAANBIEDING
Parker
roller

f± f* ._
V| il O

Van 15,- voor

OPENINGSAANBIEDING

OPENINGSAANBIEDING

Praktisch tuinboek
(groenboekerij)
Van 39,90 voor

Parker
jotter

1490

^m *^ «
£ MO

Van 9,95 voor

ê

•

Openingsaanbiedingen geldig t/m 7 mei 1994
en zolang de voorraad strekt.

WOLTERS BOEKHANDEI
S^straat 14 Hengelo Gld; Telefoon 05753-

Houtstok
parasol's
0 300

Bij ons zorger

SERVICE EN VAKMANSCHAP

0 350

steeds voor het gewenste resultaat.

0400
vanaf

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

99,-

WN
DEft

GOOSSEMS
Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

IL JL

HONDERDEN ZIEN UW ET ALA GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

«Mi

Leo Westerhof:

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

Haal voor 1 mei je nieuwe
Interpolis Bromfietsverzekering
bij de Rabobank.

Telefoon 05752-1208

J SANITAIR

WILINK

ELEKTRA
VERWARMING

INSTALLATIEBEDRUf DAKBEDEKKING

Steeds meer mensen kiezen voor goedkoop en gezellig winkelen bij
EDAH.
Daarom zoeken wij ter uitbreiding van ons EDAH-team een spontane

VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

MEDEWERKER m/v
- Ben jij flexibel
- Goed in omgang met mensen
- ca. 17 jaar
Dan bieden wij jou een leuke afwisselende baan voor 32 uur per week.
Spreekt je dit aan neem dan contact op met de heer Botterman.

EDAH

Regel vóór 1 mei je bromfietsverzekering, tegen zéér
concurrerende premie, bij de Rabobank. Je krijgt het
nieuwe plaatje direkt mee. Klaar terwijl je wacht,
gewoon een kwestie van even binnenlopen.

255 BL Hengelo (Gld.)
(05753) 2000 (van 8.30 tot 18.00 uur)

Oranje- aankleding!!

E5EM

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378
DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

LEVI'S
SPIJKERBROEK
536
95

'

'

CORNER

the

'o be

9

00
\/\7i

ZUTPHENSEWEG8-7251 DK VORDEN
TELEFOON (05752) 2426

Rabobank

KOOP: Computersysteem,
operatin g system:
Unix of Xenix

Bij inlevering van deze bon:

Een half uur gratis squash
voor 2 personen

Server:

Geldig gedurende de maand april 1994
iedere dag tussen 16.00 en 19.30 uur.

Altos 386
300 MB harddisk, 6 MB intern geheugen
Backup: tape 60 MB (inclusief tapes)

-—'Ui

Terminals:

Langs deze weg wil ik al onze cliënten bedanken voor
het genoten vertrouwen in al die jaren die we hebben
mogen samenwerken.
Nu ik om gezondheidsredenen moet stoppen, doet het
me genoegen U mede te delen dat Wapenhandel
Martens voortgezet zal worden per l mei a.s. door
Bennie Bats die al ruim 22 jaar bij mij als
geweermaker in dienst is.
Tevens wens ik de fam. B. Bats en medewerkers veel
succes voor de toekomst.

4x Wyse - 2x Altos 5 - 1 x Altos 3
2x Visa-Link 125 - 1 x Visa-Link 220

C.A.M. Martens

Twee concentrators met 8 poorten.

VOOR AANLEG VAN UW TUIN

DRUKKERIJ

Alles voor de doe-het-zelver

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7260 AA VORDEN
TELEFOON 05762 1010
TELEFAX 08752 1086

BOUV^ÊN HOUTBEDRMF

Vijverfolie

Fa. HEIJINK

4 en 6 mt. breed

NU 4,45

DE VAKMAN

Leestónseweg 10 - ZÜTPHEN - M 05750-21796

2

per m

Ook tegen meerprijs andere

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING

afmetingen verkrijgbaar!

(HENGELO Gld.)

Tuinverlichting
10% KORTING

Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

APK keuren klaar, terwijl U wacht
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

AUTOSCHADE
HEBSTELBEDRIJF

GOOSSEMS

Door overname zijn we vrijdagmiddag 29 april
gesloten.
We staan weer voor u klaar op maandag 2 mei
's morgens om 8.30 uur.

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Tonny Jurftëns

ruime sortering, nu met

Nu Dhr. C.A.M. Martens besloten heeft zich terug te
trekken en ons het vertrouwen heeft gegeven, zullen
wij met onze medewerkers U dezelfde service en
kwaliteit bieden en de zaak onder dezelfde naam
voortzetten.

Bennie en Dinie Bats
Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden
tel. 05752-1272

KEYmarketing & sales
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

is een jong buro voor marketing en verkoopondersteuning. Wij
verzorgen voor verschillende opdrachtgevers
marketingprojecten en verkoopondersteuning op projektbasis
en zijn aktief in Nederland, België en Duitsland. In verband
met uitbreiding van de aktiviteiten zoeken wij op korte termijn

een
stttds doeltrrffrnd!

commercieel medewerkster

Jacht- en Wapenhandel - Vorden
Zutphenseweg 9

part-time

Uw keuken uit Ruurlo
U hoort er steeds meer van .../

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317

BOUWMATERIALEN BV

Taken:
- telefonische werkzaamheden
- telefonische acquisitie
- afspraken maken
- telemarketing zoals verzorgen enquêtes
- verzamelen (markt)informatie
- secretariële & administratieve aktiviteiten.
Gevraagd:
- relevante ervaring met bovenstaande taken
- hoge mate van (telefonische) contactvaardigheid
- resultaatgerichte instelling
- middelbaar opleidingsnivo (bv. MEAO - ce)
- kennis van WP 5.1 Lotus 123 is een pré
- goede beheersing Duits (in woord en geschrift)
- leeftijd vanaf ca. 30 jr.
- bereidheid om op oproepbasis te willen werken met
mogelijkheid tot uitbreiding.
Als u dit een interessante functie lijkt en in staat bent
zelfstandig binnen een kleine onderneming te werken dan
zien wij uw schriftelijke sollicitatie en CV met belangstelling
tegemoet. Heeft u vragen dan kunt u ons uiteraard bellen.
KEYmarketing & sales, t.a.v. dhr. Hans Nijhof
Postbus 41
Kastanjelaan 11A
7255 ZG Hengelo (Gld.)
7255 AM Hengelo (Gld.)
Telefoon (05753) 3101
Telefax (05753) 3414
de sleutel voor verder succes...

BIJ OTTEN MOET U ZIJN!
"Jazeker, want wij hebben meubels, voor elk wat wils"
U wilt nieuwe meubels kopen en u bent nog niet
in onze verkoophal geweest om te kijken?
Dan zou het heel verstandig zijn als u dat
eens zou doen! Want bij OTTEN ziet u meubels
te kust en te keur: (salon)tafels, stoelen, kasten,
maar vooral ook losse fauteuils en bankstellen!
U zult versteld staan wat wij u kunnen bieden!
Bankstellen met prachtig leer bekleed,
of bankstellen met mooie stof bekleed,
u bepaalt zelf welke bekleding u wilt.
OTTEN heeft leer in verschillende soorten
en in meerdere, prachtige kleuren en hij
kan u ook vele soorten stoffen laten zien,
in schitterende dessins en mooie kleuren.
En wilt u advies , dan wil OTTEN dat graag
geven, u bent tenslotte bij de vakman!
OTTEN heeft ook losse kussens, voor het
geval dat de kussens van uw bankstel of
fauteuils versleten zijn, maar de rest nog
goed is, dat kan voordelig voor u zijn.
OTTEN geeft een leuke inruilprijs voor
uw gebruikte meubels, als u nieuwe bij
hem koopt, dat is toch uw eerste winst!
U ziet, het is verstandig als u gauw komt
kijken bij OTTEN, Halle-Gelderland!
Daarom zeggen we: tot spoedig ziens!
Openingstijden: iedere dag, behalve zondags,
vrijdags zelfs tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

Meubelfabriek Otten b.v.
DORPSSTRAAT 20

HALLE

CLD.

TELEFOON 08343 - 1219

Nog enkele weken...
en dan kunt U de opening verwachten van
DE SPANNEVOGEL aan de
BARCHEMSEWEG 40 te RUURLO als
SPECIAALZAAK in TAPIJTEN,
GORDIJNEN, VINYL, LAMINAAT en
PARKETVLOEREN.
Wij weten dat het erg mooi en gezellig
wordt. U moet nog enkele weken
geduld hebben, voordat U al het moois
kunt aanschouwen en kennis kunt
maken met de verkopers(sters) en
stoffeerders, die graag voor U klaar
staan, om U alles te tonen
(ook de speciale aanbiedingen).
Graag tot ziens, tot over enkele weken.

PANNEVOGEL
Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.) (bij de kerk)
Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo

Speciaal voor

MOEDERDAG 8 MEI as
Leuke kado-artikelen (al vanaf f 2,25)
vindt u in onze kadohoek,

DE WONERIJ
v/h Ankersmit
Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo
Tel. 05735-1239
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Huldiging
jubilarissen
Concordia
Tijdens de receptie van Concordia
werd zaterdagavond een aantal leden
gehuldigd die een groot aantal jaren
hetzij lid zijn van de vereniging, maar
in ieder geval zo lang lid zijn van de
KNF. Zij kregen uit handen van Henk
Heutink de versierselen uitgereikt
met daarbij een bloemetje van voorzitter Peter Kraaijeveld.
De volgende jubilarissen werden gehuldigd: Wim Barink, Marijke Berendsen-Schuppers en Gerrit Nijenhuis (allen 25 jaar lid), Sieb Broersma, Jan Nijhuis en Bennie Oonk (allen 40 jaar lid), Jan Lichtenberg (50
jaar lid) en Frans Wansink en Jo
Schuppers(65jaarlid).

Homeopatische arts
op bezoek bij HVG
Op woensdag 20 april kwam de Hervormde Vrouwengroep dorp bijeen in
'De Voorde' om te luisteren naar Dr.
B. Mekenkamp, homeopatisch arts uit
Doetinchem. Deze gaf een duidelijke
uiteenzetting over homeopathie. Na
in het algemeen hierover te hebben
verteld werden daarna een groot aantal ziekten en aandoeningen behandeld. Van de gelegenheid om vragen
te stellen naar aanleiding van dit onderwerp werd ruimschoots gebruik
gemaakt. Het was voor de talrijke bezoekers een leerzame avond.

Clubwedstrijd
Graafschaprijders
Onder leiding van wedstrijdleider
Herman Groot Nuelend heeft de
VAMC De Graafschaprijders de eerste clubwedstrijd van het seizoen
1994 gehouden. Er kwamen op het
'Delden-circuit' 35 coureurs aan de
start. Na afloop overhandigde voorzitter Joop Wuestenenk de 'klassewinnaars' tevens een boeket bloemen
die door bloemenhuis Dijkerman beschikbaar was gesteld.
De uitslagen waren als volgt: bromfietsen: 1. Koen Berenpas, 2. Ferdy
Klein Brinke. Klasse 80CC/125CC:
l. Jan Groot Enzerink, 2. Erwin Plekkenpol, 3. Arno Linnenbank. Super
Cross: l. Gerben Dorland, 2. Stephan
Braakhekke, 3. Rob Groot Tjooitink.
Recreaten: 1. Jan Klein Brinke, 2.
Henk Hellegers, 3. Freddy Versteege.

De Snoekbaars
Op de tweede competitiewedstrijd
van De Snoekbaars werd beduidend
meer vis gevangen dan de eerste.
Toen was het slechts de heer W. Mölders die met een vis van 40 centimeter
succesvol was. Op zondag 24 april
werd met 18 vissers gevist in de Berkel en werden in totaal 30 vissen gevangen met een lengte van 7.61 meter.
Uitslag: LD. Bosch, 2. J. Groot Jebbink,3. W. Vreeman.

Versterkingen voor
damclub
Voor het komende damseizoen heeft
Damclub Dostal Wegenbouw het
tiental aanmerkelijk versterkt. Nu in
het eerste jaar het hoofdklasseschap
behouden kon blijven, gaat het er nu
om een vaste positie te verkrijgen.
Dostal heeft zich daartoe versterkt
met internationaal grootmeester Hendrik van der Zee en met Eddy Bude.
Van der Zee komt oorspronkelijk uit
Leeuwarden, maar is recentelijk naar
Apeldoorn verhuisd.

Gelderse sneldamfinale
viertallen
Vrijdag is de Gelderse finale voor
sneldamviertallen in Huissen gehouden. Hendrik van der Zee debuteerde
voor Dostal Wegenbouw en met succes. Alhoewel hij twee ronden voor
het eind de trein moest halen, waren
de tot dan toe behaalde punten voldoende om uiteindelijk een tweede
plaats achter Huissen te bereiken. De
cruciale wedstrijd tegen Huissen ging
overigens al in de eerste ronde met
3-5 verloren. Daarnaast werd met 3-5
verloren van DIOS Eibergen en werd
er 4-4 gespeeld tegen Doetinchem.
Topscorer werd Henk Grotenhuis met
11 punten uit 7 wedstrijden.

Gedenk uw doden die den goeden strijd,
gestreden hebben in gerechtigheid.
Draagt voort hun vlam zij zijn gebleven.
Maar indien gloed wordt nieuw ons leven.

Gezellige seniorenshows
Visser Mode

Herdenking gevallenen Vorden
op woensdag 4 mei 1994
Herdenking van al onze gevallenen, burgers en militair,
die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog,
wanneer of waar ook ter wereld voorhet Koninkrijk zijn
gevallen, alsmede van allen, die door
oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.
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 Vorden; tijdens deze
bijeenkomst zal het Vordens Mannenkoor enkele liederen zingen; de herdenkingsbijeenkomst
eindigt om 19.40 uur;
19.50 uur: verzamelen bij de poort van de algemene begraafplaats te Vorden; waarvandaan vertrokken
zal worden naar de graven van de geallieerden en het symbolisch graf van hen die vielen uit
Vorden;
20.00 uur: 2 minuten stilte, waarna kransen gelegd zullen worden.
Vlaggen halfstok: alle inwoners worden verzocht de Nederlandse vlag zonder Oranje wimpel om 18.00
uur halfstok te hangen. Bij zonsondergang (om ca. 21.15 uur) dient de vlag te worden gestreken.

PvdA en D66 over ontwerp beleidsprogramma:

'Geen heldere lijn voor de komende jaren'
Zowel D66 als de PvdA hebben dinsdagavond het ontwerp-beleidsprogramma dat door het CDA en de VVD is opgesteld, als
vaag omschreven. 'Je kunt er in feite alle kanten mee op en met
name vaag is de financiële paragraaf. Een heldere lijn voor de
komende jaren is niet te bespeuren', aldus W.M. Voortman,
fractievoorzitter van de PvdA.
Zijn oppositiegenoot van D66, de
heer M. Bakker, zei letterlijk: 'Ondertekenen van dit convenant is hetzelfde
als het uitgeven van een blanco cheque. D66 zal waakzaam zijn op toetsing. Zo zegt bijvoorbeeld de VVD de
hondenbelasting te willen afschaffen,
maar dan toch zullen de belastingen
via een andere belasting weer binnengehaald moeten worden', aldus Bakker die de samenstellers van het beleidsprogramma verweet dat er nog
geen doorrekening is gemaakt. 'We
weten dus niet of het programma wel
uitgevoerd kan worden', aldus Bakker die er zich over verbaasde dat de
VVD, die in het verkiezingsprogramma steeds heeft geroepen dat Vorden
betaalbaar gemaakt moet worden, de
portefeuille van financiën niet heeft
opgeëist. 'De VVD die steeds heeft
gezegd dat het water tot aan de lippen
is gestegen', zo schamperde Bakker.
Ook PvdA-fractievoorzitter W.M.
Voortman begreep niet waarom de
VVD de portefeuille van financiën
niet heeft geclaimd. 'Er is zolang met
deze portefeuille gezeuld, dat uiteindelijk wethoud' Aartsen het op haar
bordje heeft gekregen', zo sprak
Vobrtman.
CDA-fractievoorzitter A.H. Boers zei
dat zijn fractie zich uitstekend kon
vinden in de wijze waarop het college
de verschillende portefeuilles heeft
verdeeld. E. Brandenbarg (VVD) liet
dezelfde geluiden horen maar voegde
er richting D66 aan toe dat de VVD
over vier jaar op het financiële beleid
aangesproken kan worden. 'Het zou
laf zijn straks te zeggen, we hebben
geen wethouder van financiën geleverd', aldus Brandenbarg.

MotieD66
D66 diende deze avond een motie in
waarin zij wees op het feit dat de uitgaven van de gemeente Vorden van
1990 tot 1994 zijn gestegen van
f 1389,- tot f 1934,- per inwoner. De
directe bijdragen per inwoner van 137

Uitslagen tennis
De tennisuitslagen van de afgelopen
week luiden als volgt: dinsdag 19
april Dames: Beltrum l-Vorden 15-1,
Vorden 2-Beltrum 2 2-4. Donderdag
21 april Dames: Vorden l-De Boerehofstee l 0-4, Harreveld l-Vorden 2
4-0. Woensdag 20 april Junioren: mix
'tBraamveld l-Vorden l 5-0, jongens
Vorden l-'tBraamveld l 2-4,jongens
Gorssel l -Vorden 25-1, jongens Vorden 3-De Paasberg 11-5. Zaterdag Junioren: mix t/m 17 Beckson l-Vorden
l 3-2, mix t/m 14 Bergh l-Vorden l

gulden ü^>96 gulden per jaar. D66
vond dei^pstijging in relatie tot het
landelijk inkomensbeleid buiten proportie. Zij wenste derhalve de komende vier ^^r de gemeentelijke belasting niet^Kerhogen.
De andewWacties waren het met deze
zienswijze van D66 duidelijk oneens.
A.H. Boers (CDA): 'Het uitgangspunt in het beleidsprogramma is dat
we niet meer willen verhogen, dan het
inflatiepercentage aangeeft. Zijn er de
komende jaren zaken die tegenvallen,
bijvoorbeeld door het milieubeleid,
dan zullen we de OZB wellicht moeten verhogen. Ik praat hier dus zuiver
over tegenvallers', aldus Boers, die de
nota van D66 dan ook met klem van
de hand wees.
Brandenbarg (VVD) sloot zich bij de
woorden van de heer Boers aan. Ook
hij wees de motie van tafel. Oud-wethouder van financiën Voortman, en
sinds vandaag weer fractievoorzitter
van de PvdA deed eveneens een voor
D66 teleurstellende duit in het zakje.
'Als enige gemeente binnen het Gewest is de gemeente Vorden in de periode 1990-1994 wat betreft de gemeentelijke uitgaven de laagste 'stijger' gebleken. Ik kan het u laten zien',
zo sprak Voortman, die de motie
eveneens van de hand wees.
D66 trok vervolgens de motie in.
Fractievoorzitter M. Bakker: 'We
hebben ons met de genoemde cijfers
laten leiden door informaties uit verkiezingsprogramma's. Dat zullen we
dan ook zeker niet meer doen.
CDA'er Boers: 'Ik ben nauwelijks
van de verbazing bekomen. U onderbouwt moties met andere verkiezingsprogramma's?', die vervolgens
Bakker de uitspraak ontfutselde dat
D66 voorstander zal zijn om 'de lastenstijging te beperken'.

Wientjesvoort
In het beleidsprogramma wordt gesproken over het activeren van een
extensieve verblijfsrecreatie in de

2-3, mix torn 14 Vorden 2-Altec 12-3, jongens t/m 17 Vorden 1-TCZuid
l 4-2, jongens t/m 14 Vorden l-Didam
l 1-5. Zaterdag senioren: mix De Hoven 2-Vorden l 5-0, mix 35+ Vorden
1-Mallumse Molen 2 4 - 1 , mix 35+
Vorden 3-Kerschoten l 1-4, heren
Varsseveld 3-Vorden l 1-5, heren
Vorden 2-Varsseveld 5 2-4. Zondag
senioren: heren Sprenkelaar l -Vorden
l 1-5, heren Quick A2-Vorden 2 4-2,
heren 35+ Vorden 1-Lochem l 3-3,
mix vorden l-Braamveld l 3-5, mix
Wildbaan3-Vorden21-7.

omgeving van het zwembad waarbij
Tijdens de drie senioren rnodehet bad ingepast kan worden. VVD'er
shows bij Visser Mode lieten de
Brandenbarg merkte hierover op dat
mannequins Miny, Hetty, Ammy,
de gemeente daardoor een breder
Elly, Alie en Johanna en de dressdraagvlak zal krijgen. 'Allemaal erg
man Fred en Jaap onder leiding
onduidelijk wat Brandenbarg hiervan ladyspeaker Nel zien wat de
over zegt. Ik ken geen andere plannen
voorjaars- en zomermode voor de
dan de plannen die er zijn om straks
wat oudere dames en heren te bieverblijfsrecreatie op de Wientjesvoort den heeft.
mogelijk te maken om^^rmee tevens het huis in de oude ^v
ie te her<^^v^
De mannequins, fraai gekapt door Jim
stellen. Deze plannen worden toch
Heersink
Haarmode, lieten vlotte,
niet doorkruist door het andere resportieve
mode,
maar ook mooie pakcreatieplan', zo vroegmJVbortman
jes
en
sets
voor
gelegenheden
zien. In
(PvdA) zich af. Hij kreeJIU toezegging van het college dat oiBrdeze ma- de mantels en jacks zagen we vele
terie in de toekomst meer duidelijk- verschillende kwaliteiten in prima
modellen en natuurlijk mooie wollen
heid zal komen.
blazers van Claus Fischer.

Bedrijven van buiten Vorden
Duidelijke tegenstellingen deze avond waren er tussen de PvdA en de
VVD over het toelaten van bedrijven
van buiten de gemeente Vorden.
Brandenbarg: 'Trachten zoveel mogelijk bedrijven binnen je poorten te
halen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Positief benaderen', aldus
Brandenbarg.
In het beleidsprogramma wordt gesproken over het 'ruimhartig' meewerken aan het toelaten van deze bedrijven van buiten Vorden. Voortman
had de grootste problemen met deze
'ruimhartigheid'. 'We zullen het industrieterrein primair voor eigen Vordense bedrijven moeten aanwenden.
Leg je de nadruk op bedrijven van
buitenaf en we raken daardoor vol dan
kunnen we in de toekomst de grootste
problemen met de planologie krijgen.
Zie dit maar als een waarschuwing',
aldus Voortman.
Verder wenste Voortman een zo breed
mogelijke inspraak over het gehele
beleidsprogramma. Inspreken door
de burgerij tijdens de commissievergadering vond hij onvoldoende. Wethouder Aartsen was het daar wel mee
eens. 'We moeten de ruimte geven om
de burgers erbij te betrekken maar dan
wil ik van de raad wel enige speelruimte met betrekking tot de datum
van de raad van 28 juni'.
Op die dag zou volgens de samenstellers van het beleidsprogramma vastgesteld moeten worden. De raad besloot om de wethouder de gevraagde
speelruimte te geven.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

De japonnen en pakjes van onder ander Frankenwalder hebben een goede
pasvorm en zijn ook heel geschikt
voor feestelijke gelegenheden. Visser
Mode heeft een zeer uitgebreide collectie in sets van onder andere Ara,
Weber, Sandy Dress, Scarlatti. De
rokken van Seda zijn nog steeds
ideaal qua pasvorm. Naast de rokken

zonder boord zijn er nu ook vlotte
rokken met boord. Ideaal voor op de
fiets zijn de wat langere bermuda's (in
vele kleuren), met de daarbij passende leuke shirts van Roberto Sarto. In
plaats van de langere bermuda's zien
we nu ook de 'piratenbroek'. In de
pantalons heeft Visser Mode zeer veel
keus onder andere van Gardeur.
De beide dressman lieten naast kostuums en sportieve combinaties veel
pullovers van Roberto Sarto en Pierre
Monnee zien. Ook zagen we vlotte
pantalons in terlanka en veel in katoen. De jacks voor de heren zijn uitgewerkt en functioneel van bijvoorbeeld Melka. Visser Mode is bijzonder sterk in overhemden; de collecties
van Melka, Ledüb en Pierre Monnee
zijn opvallend mooi.
Al met al een zeer geslaagde modeshow, mede dankzij de verzorgde
kapsels door Jim Heersink Haarmode, waaruit wederom bleek dat Visser
Mode ook voor de senioren veel te
bieden heeft.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Naodat 'n hötjen eleen de zitbanken in 't Voddense darp eplaatst bunt kö'j
zo'n betjen oaverzeen hoo 't geheel now liekt. Onzen dichter Staring hoeft
zich gin zörge meer te maakn dat ze um van achteren anvalt want deur de
gemetselde mure hef e 'n goeie rugdekking ekregen. Hooguut kan e d'r
zich oaver vewonderen dat ze zovölle belangstelling veur um hebt at
straks de plaatsen op de banken allemaole bezet bunt. Duudeluk is hier
rekkening eholln met 't gruujende deel van ons volk waor gin wark meer
veur is, zovölle kont t'r now wel zittn.
Of t'r wieter ok rekkening is eholln met de gehele aanleg met 't gegeven at
t'r nog eiken dag meer auto's op de weg komp is 'n tweede. Wie had edach
dat e straks nao de herinrichting röstug en op zien gemak her en der kon
loopn op de Zutphenseweg of de Dorpsstraote is wel bedraogen uut
ekommn. Deurdat de straoten wat smaller bunt ewoddn wöd t'r volle meer
op de trottoirs efietst. Veural de wat olderen vüült zich helemaols neet
meer op eur gemak op de straote at ze zich tussen de geparkeerde en ri'jende auto's deur mot wriemelen.
'n Parkeervebod an weerskanten van de straoten kan wat oplossen. Moar
dan krie'j de winkeliers op 't dak. Die heb un goeie cent uutegeven umme
't allemaole better te kriegen maor bunt dan bange dat de klanten dan wieter ri'jt nao de concurrent waor z'n auto wel kwiet kont.
'n Kleine bi'jdrage kont de winkeliers zelf wel leveren deur eur eigen auto
en die van eur metwarkers van de straote en van de parkeerplaatsen langs
de straote te holln. Maor zo wies zölt ze zelf al wel wean. D'r is eur jao
alles an geleagen dat eur klanten 'n auto kwiet kont.
'n Ander punt is 't oneigenluk gebruuk van parkeerplaatsen. Zo zie'j 'n
horecaman nog wel 's politie-agent spölln op zien parkeerplaatse die anders bezet wöd deur luu die 'n pond suuker of zolt wilt haaln. Maor neet
iederene wet wat now preceis gemeente- of priveterrein is.
Meschien kan d'r van gemecntweage wat meer op ewezen woddn dat de
luu ok langs de ni'je weg (De Bleek) de auto kwiet kont en ze zo wat meer
u u t ' t darp holln.
Of 't helpen zal? Zee wilt jao met 'n auto 't liefste tot an de veurdeure
ri'jen. En wie ooit hef cdach dat deur de straoten smaller te maakn, i'j dan
't vekeer hindert en vemindcrt, die hef wel vekeerd edach. Want wa'j ok
doet, al maak i'j de bezine ens zo duur, den auto daor wilt ze in blieven
ri'jen.
Dat moj vri'jdag maor 's bekiekn, at de markt bezet is deur 't karmsegedoe
veur Koninginnedag. En dat leste wöd weer 't beste bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

- Vorden
Om voor rechtstreekse promotie naar
de KNVB in aanmerking te komen
mocht zowel Brummen als Vorden
niet verliezen.
De eerste 10 minuten ging de strijd
gelijk op. Hierna nam Brummen het
initiatief in handen. In de l l e minuut
was het raak. De snelle Yilmaz Kasparan zette de bal hoog voor het Vordense doel. Twijfelend ingrijpen van
de Vordense achterhoede was noodlottig. Op simpele wijze scoorde Edwin Kleverwal. Voor het rustsignaal
kreeg Brummen divere mogelijkheden om de score te vergroten, doch de
aanvallers verprutsten de kansen.
Na het rustsignaal probeerde Vorden
aan te vallen. De stevige Brummense
verdedigers gaven echter de Vorden
voorwaartsen geen meter ruimte. In
de 52e minuut na Edwin Kleverwal de
bal met de borst mee en scoorde beheerst: 2-0.
Een kwartier later bracht Rene Lochenberg de stand op 3-0. Vlak voor tijd
verhoogde Jean Paul Wijgman de
stand op 4-0. Al met al voor Vorden
een teleurstellende wedstrijd. Aanstaan de zondag speelt Vorden l thuis
tegen Zutphen.

Uitslgen voetbal
Hier volgen de overige uitslagen van
V.V. Vorden: Vorden Dl-Gazelle
Nieuwland D2 2-5, Vorden El -Gazelle Nieuwland El 0-1, De Hoven FlVorden F l 8-0, Wilhelmina SSS F6Vorden F2 3-4, Gazelle Nieuwl. FlVorden F3 6-3, Vorden A l -Ratum Al
3-1, Fortuna Winterwijk B l-Vorden
BI 7-4, Lochem Cl-Vorden Cl 4-0,
Vorden C2-Zutphania Cl 1-4, Pax
3-Vorden 2 2-2, Doesburg 3-Vorden 3
6-1, SHE 3-Vorden 4 1-4, Vorden
6-Eibergen 8 l -4, Vorden 7-Rekken 3
2-2, Rekken 5-Vorden 8 3-0.

Zelhemse Irma Kaal wint nationaal Kampioenschap Gastheerl'vrouw 1994 :

Feestelijke lunch bij restaurant
't Wolfersveen
Irma Kaal stond op dinsdag 19
april tijdens een feestelijke perslunch in restaurant 't Wolfersveen
in Zelhem volop in de schijnwerpers. Haar ouders, de eigenaren
van dit bedrijf, wilden haar op deze
manier in het zonnetje zetten vanwege het onlangs door Irma behaalde Nationaal Kampioenschap voor
jonge GastherenAvrouwen in opleiding. De lunch werd onder andere
bijgewoond door de burgemeester
van Zelhem, mr. Th.G.M. Heere.
Alle gasten werden door Irma Kaal
verwelkomd met een zelfgemaakte
alcohol vrije cocktail. 'Dat was één
van de wedstrijdonderdelen van het
Nationaal Kampioenschap. Ik heb
deze cocktail Amadine genoemd, na
een tropische vogel in onze volière.
Naast citroen, jus en ananas zit er een
klein beetje grenadine in', zegt de 22jarige gastvrouw, die van de 81 kandidaten als beste uit de bus kwam. Verder werd Irma Kaal tijdens de finale,
die op donderdag 31 maart in Utrecht
plaats had, getest op haar wijnkennis.
'We moesten enkele wijnen proeven
en vervolgens werd ons dan gevraagd
de druivesoort en het wijngebied
waaruit de wijn afkomstig is, te be-

noemen. Dat was heel lastig. Verder
behoorden we bij een aantal spijzen
de juiste wijnkeuze maken', vertelt
Irma Kaal, nadat alle gasten aan tafel
zijn gegaan.
De vader van Irma lichtte dit laatste
onderdeel toe. Arie Kaal: 'Zodadelijk
krijgen we als hoofdgerecht Hollands
lamsvlees met asperges en rosemarijnsaus. Daar hoort een rode wijn bij.
Het gaat er nu om de juiste wijn bij dit
gerecht uit te zoeken. Daarbij moetje
rekening houden met de smaak. Het
moet er natuurlijk wel bijpassen. We
hebben daarom gekozen voor de
Pauillac, een Franse wijn uit het district Bordeaux. Ik ben benieuwd wat
jullie van de combinatie vinden?'
Burgemeester Heere mengde zich
vervolgens ook in het gesprek. Hij
blijkt een echte Bourgondiër te zijn
die over een uitstekende wijnkennis
beschikt. 'Ik mag graag een glas wijn
drinken. Een tijd geleden kreeg ik bij
een vriend de mogelijkheid om een
Chateau d'Ygue te proeven. Dat is
een hele dure maar wel dé lekkerste
wijn van de wereld. Maar wat bleek
toen: ik was snipverkouden en niet in
staat de wijn ook echt te proeven', aldus de Zelhemse burgemeester.
Het gesprek gedurende de lunch ging

voortdurend over de kwaliteit van
eten en drinken. Arie Kaal daarover:
'Wat wij hier doen is linksom proeven: kritisch en analytisch. Wanneer
iemand gewoon honger heeft dan
proeft hij rechtsom. Daarnaast heb je
ook nog het zogenaamde geprogrammeerde proeven. Men gaat dan veelal
uit van merken en heeft van te voren
al een idee wat men gaat proeven. Je
stelt je daar dus op in.'
In restaurant 't Wolfersveen was het
tijdens de perslunch één en al linksom
proeven. Met name het desert waar
Irma Kaal zelfde laatste hand aan had
gelegd, was absoluut zalig te noemen.
Voor Irma lijkt een rooskleurige toekomst dan ook wel verzekerd. Met het
nationaal kampioenschap op zak is de
volgende stap de Internationale Beroepenwedstrijd in Lyon waarvoor ze
met nog twee anderen uit haar branche genomineerd is. Nadat de drie
kandidaten een trainingstraject doorlopen hebben, zal besloten worden
wie daadwerkelijk in 1995 in Lyon
mag strijden voor de internationale titel. 'Ik ga flink mijn best doen. Het
lijkt me schitterend om daar naar toe
te mogen. Eng? Nee, absoluut niet. Ik
vind het eerder een uitdaging', zegt
Irma Kaal tot slot.

PrijsuitreikingRabobank

Primeur voor Vorden: Feyoa's
afscheidingen. Op dit moment is het
oogsttijd voor de feyoa in Nieuw Zeeland.
De feyoa is een kleine altijd groene
vrucht afkomstig uit Zuid-Amerika,
met z'n waarschijnlijke oorsprong in
Zuid-Brazilië. De vrucht wordt verbouwd om z'n aroma, de rijkelijke
groen gekleurde vrucht en om de
schoonheid van zijn bloemen en bladeren. De opengesneden vrucht heeft
romig vruchtvlees en kan gegeten
worden als dessert of verwerkt worden in een salade, jam of sap. Feyoa's
Familie Tissink heeft in Nieuw Zee- kunnen, mits koel bewaard (4° C) 4 a
land een boomgaard van circa 2 hec- 5 weken worden bewaard. Bij 20° C
tare waarop zij feyoa's verbouwen. zijn ze ongeveer 5 a 7 dagen houdHet blad van de boom is zilverkleurig baar. Omdat de vrucht dus beperkt
en geeft rode bloemen. De bomen houdbaar is zal hij alleen deze week
kunnen circa vijf meter hoog worden. verkrijgbaar zijn bij de Echte GroenDeze worden ook wel gebruik voor teman Fam. J. Huitink.
Zo'n 12 jaar gelden emigreerde familie De Graaf uit Vorden naar
Nieuw Zeeland. Toen ze afgelopen
zaterdag in Vorden op vakantie
kwamen, hadden zij van de eveneens daar wonende familie Tissink
een nieuwe vrucht meegekregen: de
feyoa. Dit in overleg met Echte
Groenteman Fam. J. Huitink die
hierover een half jaar geleden via
kennissen een tip had gekregen en
nu deze vrucht in Vorden kan promoten.

Op de foto krijgt mevrouw Huitink de Feyoa's aangeboden door de heer en mevrouw De Graaf.

Programma
Vorden l-Zutphen l, Vorden 2RKZVC 2, Vorden 3-Sociï 3, Vorden
4-Warnsveldse Boys 4, Eibergen 10Vorden 5, Lochem 6-Vorden 6, Lochuizen3-Vorden7.

Weekendrecept
Vlogman

Ratti-TeugeO-2
Ratti snakt naar het einde van de competitie. De Kranenburgse ploeg lijkt
niet meer vooruit te branden. Zaterdag voetbalde Ratti alsof men al gedegradeerd was.
In het eerste kwartier speelde Ratti redelijk en bijna was de score door Jan
de Vries geopend mar de keeper wist
de bal op de lijn te stoppen. Achterin
speelde Ratti erg naar voren, wat leidde tot veel ruimte voor de Teuge-aanvallers. Na een kwartier leidde één
van deze aanvallen tot de 1-0 voorsprong voor Teuge. Hierna zette Ratti
Teuge onder zware druk, maar meer
dan een kleine kans voor Reinier Hendriksen leverde dit niet op. Het bleek
dat Ratti zonder het spitsenduo Sueters-Hendriksen, geschorst vanwege
de wedstrijd tegen Klarenbeek, over
te weinig stootkracht voorin beschikte.
Zo ook de tweede helft. Al snel werd
balverlies achterin bij Ratti noodlottig
en stond er 0-2 op het scorebord. Nu
brak er iets bij de Kranenburgers en
gedurende bijna 20 minuten was Teuge oppermachtig. Het had gemakkelijk 0-4 kunnen staan maar ook de
Teuge-spitsen misten goede kansen.
Het laatste kwartier had Ratti de bakens nog kunnen verzetten. Het kreeg
ineens meer vat op de wedstrijd en
creëerde goede kansen. Harm Welleweerd miste een goede voorzet van
Gerard Waarle en Pascal Klootwijk
stuitte op de keeper. Toen de laatste
Harm Welleweerd nog een opgelegde
mogelijkheid gaf, maar deze toch wist
te missen, was het wel duidelijk dat
Ratti voor het eerst in de competitie
niet zou scoren. Dat Harm Welleweerd nog vlak over het doel kopte na
een goede voorzet van Stefan Fleming paste geheel in dit beeld.

Dames Ratti
Vorige week woensdagavond speelden de dames van Ratti thuis tegen
kampioenskandidaat Voorwaarts. De
uitwedstrijd ging verloren en naar
verwachting zou er die dag hetzelfde
geschieden.
In de beginfase wa het Voorwaarts die
het spel maakte, maar de thuisclub
was verdedigend zeer sterk. Aanvallend ging het voor Ratti ook steeds beter. Er werd een aantal kansen gecreëerd door Gerrie Brummelman en
Marije de Jong. De ruststand was 0-0.
De tweede helft verliep identiek aan
de eerste. Wederom enkele kansen
aan Ratti-zijde, maar ook Voorwaarts
kreeg goede mogelijkheden om op
voorsprong te komen. Het bleef bij
0-0.
Na deze goede wedstrijd tegen koploper Voorwaarts, brachten de dames
van Ratti er zaterdag tegen Klarenbeek weinig van terecht. Al na een

B.isisbereiding smoren:
Zout, kruid en bebloem liet vlees. Schroei het
in bruine boter aan
weers/.ijden dicht en bak
het samen met een
bouquet van prei, ui,
wortel en diverse kruiden

(bijvoorbeeld

Rundersmoor
met
provengaalse
kruiden

peperkorrels, laurier,
kruidnagel) bruin. Neem
het vlees uit de pan en
blus de braadboter met
een weinig water. Doe het
vlees terug in de braadpan of -slede en
smoor het met gesloten deksel of in de oven
zachtjes gaar.

Vrijdagavond 22 april vond in de Rabobank de prijsuitreiking plaats van de prijsvraag en de kleurwedstrijd gehouden
tijdens de Infodag 'Wonen' op zaterdag 16 april.
De prijsvraag, over inbraakpreventie bleek toch wat moeilijker te zijn dan verwacht. Er waren veel foutieve antwoorden
gegeven. Uit de goede oplossingen kwamen twee prijswinnaars uit de bus. Eerste werd F. Voerman (snoerloze boorset)
gevolgd door G. W. Pardijs (halogeen buitenlamp).
Voor de kinderen was tijdens de infodag de kantine omgebouwd tot speelhoek, waar ze konden meedoen aan een kleurwedstrijd. Er was veel werk van gemaakt. De eerste prijs werd gewonnen door Bart Pelgrum en de tweede door Bas
Brunsveld. Ze ontvingen beiden uit handen van de direkteur een spel.
Op de foto de prijswinnaars en de heren Krooi en Klein Brinke van de Rabobank.
paar minuten stond Ratti tegen een
0-1 achterstand aan te kijken. Nadat
de keepster de bal te laat weg schoot,
kon de spits van Klarenbeek makkelijk scoren. Niets lukte bij Ratti, de
duels waren te slap en er werd niet
geknokt voor elkaar.
Klarenbeek wist voor rust nog op 0-2
te komen door een goede één-twee
combinatie tussen de spitsen. Na rust
zou Ratti proberen er nog wat van te
maken, mar het was weer Klarenbeek
dat het spel bepaalde. Het zou zelfs
nog 0-3 worden na een lange rush van
de linksbuiten, die beheerst scoorde.
Donderdagavond spelen de dames
van Ratti uit tegen Apeldoorn.

Uitslagen
Afdeling Jeugd: Zutphen B l -Ratti B l
9-2. Ratti B l -Hercules B l 6-3.

Bridgeclub B.Z.R.
De bridgeclub B.Z.R. speelde op
woensdagmiddag 20 april in 't Stapertje. Hier volgen de uitslagen;
Groep A: 1. Mv Van Burk/mv Hendriks 64.3%,2. hr Bergman/hr Van de
Veen 60. l %, 3. Mv Van de Berg/Smit
55.9%. Groep B: 1. mv/hr De Bruin
57.9%, 2. mv Van Manen/hr Gille
55.4%, 3. mv/hr Van Gastel en mv
Van de Schaaf/mv Vruggink 54.2%.

Kamp op bezoek
De VVD hield afgelopen maandagavond een bijeenkomst in hotel Bakker, waar de heer H.G.J. Kamp uit
Borculo, 18e op de kandidatenlijst
voor de Tweede Kamer, een lezing
hield over tal van actuele onderwerpen.
Volgens de heer Kamp kan de werkgelegenheid, die de afgelopen weken
sterk is afgenomen, verbeterd worden
door grotere investeringen te plegen,
een gerichte opleiding te geven en de
concurrentiepositie te verbeteren
door het verschil tussen bruto en netto
loon te verkleinen.
De toeloop van asielzoekers moet

volgens de heer Kamp worden beperkt door een gerichtere aanpak. 'Tevens moet er alles aan gedaan worden
om de legale buitenlanders in het arbeidsproces in te passen. Ook met
meer aandacht geschonken worden
aan de uitvoering van de criminaliteitsbestrijding', aldus de heer Kamp.
Van de gepleegde misdrijven wordt
de helft aangegeven en van die helft
wordt slechts één vijfde opgelost.
'Een en ander heeft tot gevolg dat
slechts één op de 500 misdrijven leidt
tot een veroordeling. Een grotere
werkgelegenheid leidt bovendien ook
tot minder criminaliteit', zo hield de
heer Kamp zijn toehoorders voor.

Uitslag kruiswoordpuzzel
1. J. A. Visschers-Zweverink, Galgengoorweg 6, Vorden f25,2. A.J. Donken, Het Hoge 74, Vorden f20,3. E. Nijkamp, Schapendoes 17, Warnsveld f 15,4. J.H. Willink, Smidsstraat 18, Vorden f 10,5. H. Decanije, Galgengoor 7, Vorden f 10,6. J.G. Smeenk, Batsdijk 16, Ruurlo f 10,7. Korten, Molenlaan 6, Ruurlo f 10,8. M. Heusinkveld, Het Jcbbink 57, Vorden f 10,9. J. Ounkes, Prins Bernhardweg 14, Vorden f 10,10. H.B. Weener-Oonk, Lochemsewcg 2, Warnsveld f 10,Prijzen zijn vanaf maandag 2 mei tot en met vrijdag 20 mei aan ons kantoor. Nieuwstad 30 te Vorden af te halen.

Braad de blokjes vlees aan in ca. 60 gram
boter met het bouquet garni, rode wijn en
bouillon en Iaat het in ca.
2 uur ga.ir smoren.
Blanchcer de knolselderij
en de wortel in kokend
w.iter. Smelt de
resterende boter (ca. 20
gram) en fruit de ui en de
knoflook lichtbruin. Bak
vervolgens de
tomatenpuree even mee.
Voeg de geblancheenlr
knolselderij en wortel en overige groenten
toe en laat /e meesmoren tot alles goed warm
is. Slrooi er de kruiden over en voeg het gare
rundvlees toe. Schenk de bouillon er bij en
laat alles ca. 10 minuten op een laag pitje
gaar sudderen. Breng het op smaak met
peper en /.out. Breng het gerecht over in cru
ovenvaste schaal, strooi er geraspte kaas
overheen en gratineer het onder de grill.
Lekker met aardappelpuree of
aardappelkroketjes.

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram runder stooflappen in blokjes
bouquet garni (ui, wortel, prei, selderij,
peperkorre! en laurier)
80 gram boter of margarine
l glas rode wijn
l deciliter bouillon
l knolselderij in blokjes
l winterwortel in schijfjes
l gesnipperde ui
l teentje knoflook uit de pers
l rode paprika in reepjes
l theelepel provencaalse kruiden
1 eetlepel tomatenpuree
2 deciliter bouillon
zout
peper
50 gram geraspte kaas

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1895 kj (455 kcal)
Eiwit: 30 gram
Vet: 31 gram
Koolhydraten: 11 gram

Uitslag Kleurwedstrijd
In het paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark Slagharen een kleurwedstrijd. Enkele honderden inzendingen kwamen binnen, waaruit een deskundige jury de volgende prijswinnaars aanwees:

Hoofdprijs
Een indianenpakje met een set van vier toegangsbewijzen voor het Ponypark Slagharen:
Annemarie Garssen, Schuttestraat 5, Vorden
25 setjes van vier toegangsbewijzen zijn voor:
Marco Scheers, Het Kerspel l O, Vorden
Irma Leijenaar, Hoetinkhof 143, Vorden
Nadia Elsman, Baron van den Heydenlaan 24, Wichmond
SandraLeijenaar, Hoetinkhof 143, Vorden
Susanne Eykelkamp, Het Stroo 17, Vorden
Mandy Gotink, Wiersserallee 4, Vorden
Jorieneke Lebbink, pr. Bernhardweg 17, Vorden
Linda Vriend, Vaarwerk 20, Vorden
Kim Looman, Velswijk 2, Zelhem
Hilde Burkink, Boeninkweg 4, Hengelo
Dennis Spijkers, Leeuwencamp 15, Baak
Sandra Buunk, Banninkstraat 4, Velswijk
Erika Aalderink, Z.E.weg 21 A, Toldijk
Bart Scheffer, Memelinkdijk 5a, Hengelo
Jorieke Wentink, Blekweg 2a, Hengelo
Ron Huitink, De Heurne 12, Hengelo
Anne Flokstra, Molenstraat 16, Warnsvcld
Mirjam Achterstraat, Oranjelaan 22, Warnsveld
Stefan Beumer, Het Cornergoor 20, Warnsveld
Christelle Degveldre, Breegraven 95, Warnsveld
Anneke Zegwaart, Het Have 9, Warnsveld
Lisette Bensink, Lage Scheiddijk 5, Ruurlo
Wictsc van de Berg, 't Gotink 27, Ruurlo
Ilona Vruggink, Schuppert 7, Barchem
Dorinda Essink, Constantijnlaan 15, Ruurlo

dagboekl

Over water in
de Vordcnsc bibliotheek te beleven is

Voer voor kiezers
Volgende maand - u weet het - wordt
van u verwacht dat u gaat stemmen
om de leden te kiezen voor de Tweede
Kamer. Ditmaal een erg belangrijke
opdracht voor iedere burger, want
stemmen is tegenwoordig niet meer
/.o eenvoudig als vroeger toen mensen
vaak een leven lang op dezelfde partij
stemden. Als het goed is, moet je je nu
verdiepen in de programma's van de
verschillende partijen om na te gaan
welke partij het beste bij je past.
Een probleem: hoc kom je aan de juiste informatie? Hoc krijg je een goed
overzicht van wat de belangrijkste
partijen nu precies van plan zijn op
het gebied van het milieu, de werkgelegenheid, de sociale verhoudingen,
de jeugdzorg, bestrijding van de criminaliteit, het welzijnswerk en noemt
u maar op. Niemand komt er immers
aan toe om al die informatie op te vragen bij de secretariaten van de diverse
politieke partijen.
Een advies: ga naar de bibliotheek!
Elke maand wordt daar een speciale
tafel ingericht met boeken over een
bepaald onderwerp. En deze maand is
dat het onderwerp: verkiezingen. Op
die tafel vindt u vele boeken die met
de actuele politiek te maken hebben.
Boeken van en over politici, over de
geschiedenis van de partijen en andere onderwerpen. En u vindt er ook de
complete programma's van de grote
landelijke partijen. Wie de moeite
neemt ze door te nemen, is in elk geval goed geïnformeerd en brengt zijn
of haar stem op een vcranlwcxirdc
wijze uit.
Die thema-tafel is een van de bewijzen dat de openbare bibliotheek zijn
voorlichtende taak serieus opvat. Het
hele jaar door wordt in deze rubriek
de actualiteit gevolgd: een voorjaarstafcl met tuinbockcn, in de vakantie
een serie rcisbockcn over verre landen, in december een tafel vol kerstboeken enzovoort. Het is een ideale
gelegenheid om uit die collectie van
zo'n 25.000 titels, die in de bibliotheek te vinden zijn, eens een aantal
boeken extra onder de aandacht te
brengen. En u in de gelegenheid te
stellen u te oriënteren over een actueel
onderwerp.
De bibliotheek geeft ook in groter
verband informatie over onderwerpen
die op een bepaald moment van belang zijn. Daar zijn de tijdschriften
met bijvoorbeeld de opinieweekbladen die het nieuws van vandaag toelichten. Daar is de tafel met voorlichting over wat er in de gemeenteraad
en op provinciaal niveau wordt besloten. Daar is de landelijke voorlichting
via Postbus 51, waarvan de folders in
de bibliotheek verkrijgbaar zijn. En
de informatie over schouwburgen uit
de regio, over de cursussen van allerlei instellingen en diverse schoolprogrumma's. 't Is goed dat er in Vordcn
zo'n centraal punt is waar je over vele
zaken meer te weten kunt komen.
Wandel daarom eens rustig uw bibliotheek in en neem de tijd om in de leeszaal uw kennis te verrijken. Bijvoorbeeld over wat de politieke partijen in
ons land nu precies willen. Er ligt een
tafel vol informatie voor u klaar!
Bockanier

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250AAVoi(lf.-n
Telefoon 05752 1010

Open Huis

Beste kiezer,

Café (Jen k

Vrijdag 29 april 12.00-24.00 uur
ledereen is van harte welkom!

PETIT-RESTAURANT
Hengeloseweg14
VORDEN
Tel. (05752)4195

NIEUWSTAD 13 - VORDEN - Tel. 1363

Ik vraag om uw steun. De wereld verandert
snel. Ook in deze onzekere tijden draagt de
PvdA verantwoordelijkheid voor het regeren van
ons land. Moeilijke keuzes waren de afgelopen
jaren noodzakelijk. De PvdA heeft hard gewerkt
aan de kracht van onze economie en het aanzien
van Nederland in de wereld. Kijk naar de lage
inflatie, de sterke gulden en de lage rente. Dat
geeft vertrouwen. Dus is het van belang dat de
PvdA kan blijven regeren.
Wij willen verder bouwen aan een sterke economie
en een rechtvaardige samenleving.

Op Koninginnedag
bijons 1 Oranjeborrel p.p.
tegen inlevering van deze
advertentie!
Live muziek van 15.00 tot 20.00 uur.
Ton en Yvonne

De Vordense Pan

Wim Kok. Lijst 2

(voorheen 't Zwaantje)

ALLES VOOR UW AUTO

Partij van de Arbeid

Automaterialen VERHEY

BEJAARDENTOCHT

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

Onze bekende tocht voor ouderen en bejaarden
vindt dit jaar plaats op

31 AUGUSTUS
Reserveert U deze datum?
De bestemming is nog onbekend, maar het
SLOTDINER is weer bij 't Pantoffeltje'.

2 bos BLOEMEN

8,95

VOOR IEDERE KLANT

ROOS GRATIS
4 GERANIUM'S

namens het Comité
W. Polman
G. W. Eijerkamp.

10,-

CONTACT
een goed en
graag gelezen
blad

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN

bij aankoop van de
Het Dorpscentrum
geeft u de ruimte!
WOENSDAGMIDDAG 4 MEI
KINDERVOORSTELLING
VAN 4 TOT 12 JAAR

Brinkerhof 82- Vorden - Tel. 2783

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

BUSCHNELL

De Openbare Bibliotheek
7x25 compactkijke^ AA is gesloten op
^o donderdag 5 mei
donderdag 12 mei

MUZIKAAL
KINDERTHEATER
KIELEKNOTS

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

AANVANG 14.00 uur in het Dorpscentrum te Vorden
ENTREE 3,50 (tractatie inbegrepen)
VOORVERKOOP 3,00
(vanaf 2 mei aan het Dorpscentrum

van 15.30 tot 17.00 uur)

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor

KIES KOK

Heldere, lichtgevoelige
lenzen, scherp beeld en
briljante kleuren, levenslange
garantie.

nu:
inruil

GEBOORTE

oude verrekijker
VERLOVING

f1199,ffi

en

üU»"

U betaalt slechts II41. A

GELDT VOOR ONS HELE ASSORTIMENT:
VAN 2 TOT EN MET 8 MEI: VIJF HALEN = VIER BETALEN. WAT U OOK NEEMT

KOM DAN NAAR DE
SNACK-IN
SNACK-IN DE ROTONDE.
NET ZO GOED VAN HANS EN ANNEKE
OPEN VAN 12 TOT 12
DICHT OP WOENSDAG

TROUWEN
UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

RUURLO:
Boekhandel Hoytink
liorculoscwcg 17
RUURLO
Telefoon 1263

Partij van de Arbeid
NIEUW IN VORDEN!

Beste kiezer,

NIEUW BIJ ONS!

Behalve 2 wedstrijdbiljarts
staat er nu ook

HENGELO:

1 POOL-BILJART!

marlanne

f 1,- per game; geen geld!

D'og'sv

Dorpsstraat 20 -7251 BB VORDEN -Tel. (05752) 2812
's maandags gesloten

"¥""*W x""""*r

~*i

Ik vraag om uw steun.
Veel meer mensen aan de slag. Ik wil de
komende jaren veel meer mensen aan zinvol werk
helpen. De werkloosheid moet worden
teruggedrongen. We hebben bewezen dat het
mogelijk is.
De eerste jaren van deze kabinetsperiode zijn er
meer dan 100.000 banen per jaar bijgekomen.
De werkloosheid daalde. Daarna kwam de
wereldwijde recessie die ook in Nederland,
hoewel gelukkig minder dan in andere landen,
tot meer werkloosheid leidde.

•»"~v ^'""'«^\

P GARD

Felix Takkenkamp
Hengelo (GW) lel 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van VcldhuizcnOnstcnk
Hcgoniastraat 3
7211 ALStccndcrcn
Telefoon 2398

Dus voor een gezellig avondje biljarten
of poolen, bent U bij ons op 't goede
adres!

l

Café Uenk
NIEUWSTAD 13 - VORDEN - Tel. 1363

'N
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Ton en Yvonne

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

Mag ik op 3 mei op u rekenen?

Wim Kok
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

Partij van de Arbeid

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
SUPER-

HALVE GARE

BAKE-OFF
BROODJES

NU

NV)

6 ,OOJ

10 VOOR

A/C/

4,00 2,50

BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS NU VAN 6,oo VOOR 5,00
Jansen & gal

Jjj

autoschadebedrij f

Wij feliciteren

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 .-*
WARNSVELD
v 05750-22816

BOVAG

Benzinestation
G. Weulen Kranenbarg en Zn.

Met ingang van dinsdag 3 mei
zijn wij

's DINSDAGS WEER
GEOPEND
tot 22.00 uur.
Bestel vroegtijdig uw salades en
buffetten voor MOEDERDAG en
PINKSTEREN!

„V ©toe ftmötóe"
Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Tel. (05752) 3487

KIEST VOOR:

met de nieuwe
betaalautomaat
Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de
mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale
betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U??

Rabobank Vorden

WERK BOVEN INKOMEN;
OVERHEIDS-TEKORT VERDER TERUG;
MEER OVERHEIDSINVESTERINGEN;
SOCIALE VOORZIENINGEN ALLEEN VOOR
MENSEN DIE ER RECHTOP HEBBEN;
HANDHAVEN A.O.W.;
CRIMINALITEITSBESTRIJDING;
MINDER BEPERKENDE VOORZIENINGEN
VOOR DE ONDERNEMERS;
INVESTERINGEN GERICHT OP DE BURGER,
GERICHT ONDERWIJS, WERKGELEGENHEID
EN KANSEN VOOR IEDEREEN.

WITKAMP Laren

presenteert
in grote zaal

DUS U
KIEST
Neem voor vervoer en stemmen bij volmacht contact
op met: G.A. Hoftijzer, tel. (05752) 2485.

on-nop
UITGAANSCENTRUM

Wij feliciteren

KERKSTRAAT 6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 3O APRIL

Bloemsierkunst

BERTUS
STAIGERPAIP
(QUO BERTUS QUO STAIOERPAJP)

VORDEN

met de nieuwe
betaalautomaat

VOORPROGAJVIMA:

DE GRACHT
AANVANG 21.3O, AJLLE ZALEN OPEN

ZONDAG 1 MEI

SESAM
HEMELVAARTSDAG

Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de
mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale
betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U??

Rabobank Vorden

RENE
FROGER
Voorverkoop: City-Lido & Focus
* DISGO^ERVOER VANUIT:
GENDRINGEN> Busstatton om 21.20
ÜLFT - Zwembad De Blenkpnv21.25
SILVOLDE • De Markt om 21^30
DE RETOURBUSSEN VERTREKKEN
OM 02.20 VANAF DE CITY^HALJE

Toegang onder voorbehoud

in café CLIMAX
Zaterdag 30 april
Wordt verwacht 8 mei
PASTEN YOUR SEAT
BELLS

