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't Is Oranje,
't blijft Oranje

Festiviteiten op Koninginnedag
(iaarne wil de Oranjevereniging u a l v a s t har te l i jk welkom heten op de
aubade' bij het gemeentehuis. Daar begin! officieel het Oranje-feest. Het
is a l t i j d een plechtige bijeenkomst samen met de jeugd en vele belang-
stellenden. De trompetsignalen /u i len over de weiden en het Vordense
Bos klinken v a n u i t de kasteeltoren. Dat op /ich doet toch een beetje
nostalgisch aan. Namens ons Koninkli jk Huis /al de burgemeester ons
toe-spreken.
Als u nog even in de Oranjekrant k i jk t waar u al /o naar toe- gaat of waar u
aan mee doet, dan /al het beslist een gezellige dag worden.
N a t u u r l i j k komt u 's avonds naar het grootse vuurwerk, dat het Oranje-
feest l (.)(.)2 knallend /al afslui ten.
' lo t / iensop donderdag30 apr i l . J"/1- A'""/''

(voorzitter)

Afscheid Ds. C. Bochanen
De Hervormde gemeente van Wichmond heeft afscheid genomen
van Dominee C. Bochanen. In Wichmond was C. Bochanen als
predikant acht en een halfjaar werkzaam. Hij vertrekt nu naar
Roermond. Van alle kanten waren er hartelijke woorden voor do-
minee Bochanen.
Nie t alleen gemeenteleden waren
aanwe/ig, ook /ijn voorgangers, do-
minee Valeton en dominee Kortgens.
Van katholieke- /ij d e waren Krater
Broekman e-u het kerkbestuur van de
St. Wil l ibrordus parochie.
Ook de kinderkerk was vertegen-
woordigd. Twee kinderen boden de
vertrekkende predikant een wand-
kleed aan met de namen van de kin-
deren erop.
Krater Broekman wees op de goede
samenwerking, vooral op oecume-
n i s c h gebied, mei de- hervormde ge-
meenschap. Hij beschreef Bochanen
als c -c -n ijverig man die- / . i jn gemeente
als voorman Hok. Na hem passeer-

den nog een groot aantal sprekers en
spreeksters. De vele hartelijke woor-
den gingen gepaard met vele ge-
schenken, /o ontv ing hij v a n de Kerk-
gemeenschap een magnetron met
toebehoren; van de- oecumenische
werkgroep en /ilveren suikerschep
van het R.K. Kerkbestuur een kaars.

Als laatste- onderdeel was een optre-
den van het kerkkoor, dat c-c-n spe-
ciaal op de dominee geschreven lied
I c - n gehore b rach t . Na de feestelijk-
heden bood de- Dominee Bochanen
nog /elf een cadeau aan de- Kinder-
kerk in de vorm van een Bijbelspel +
Bijbel.

De Achterhoekse Avond die het bestuur van de plaatselijke Oran-
jevereniging zaterdagavond in het Dorpscentrum organiseerde
viel bij het publiek in goede aarde. Daarvoor zorgden de cabaret-
groep 'Hoe? Zo!' en de gitaarvereniging 'Gitarama' uit Aalten.
Vooiv.it t er Joh. N orde kon in / i j n
openingswoord het vo l t a l l i g college
van B£W en hun partners begioe-
le -n . Verder maakte hij bekend dat
een onlangs gehouden ledenwerfak-
tie in totaal -10 nieuwe leden heeft
opgeleverd.

Over en kek- jaren bestaat de Vorden-
se Oranje-vereniging honderd jaar.
Binnenkort /al he- t bes tuur /ich na-
der beraden op welke wi j /c e-n wan-
neer dat gevierd /al worden. 'In elk
ge-val wil men ei in Vorden e-en 'knal-
I c - c - s t ' v a n maken', /o l ie t Johan Nor-
de \veten.
De cabaretgroep 'Hoe? /o!' die een
deel van het avondprogramma voor
haai rekening nam, bestaat ui l ledc-ii
van JongCie l re . Mater iaal uit de afge-
lopen jaren werd 'verpakt ' in c abarct
v a n goed gehalte. I Iet /estal. Krik en
André Knoei, Karin en Yvonne
Boers, l larr iel Fokkinken ( ierri t Re-
g e - l i n k samen 'Hoe? /o!' vormend,
presenteerden /.ich e - n k e - k - w e - k e n ge-
leden al me-l sue e es aan de leden van
de- standsorganisaties.
Zaterdagavond voor een breder pu-
bliek kwam de- groep met hun l i e c l j e - s

e-n schetsjes over onderwerpen als
het milieu, emancipatie, dialekt
noem maar op opnieuw, goed uit de
ver f . Kr ik Knoef was de verantwoor-
del i jke man voor de liedjes en de-
teksten.
De- Achterhoekse Avond werd overi-
gens begonnen e-n besloten met een
optreden van de- g i taaiveienigïng
'Oitarama' uit Aa l t en . Je- /.ou niet
/eggen dat he-t orkest pas /e-s jaar be-
staat want de K) g i ta r i s ten en begelei-
ding boden een professioneel aan-
doend programma. Bovendien be-
s c h i k t 'ditarama' overeen voortreffe-
lijke /.angeres.
Arme Klein ( i e - l t i nk is de mu/ikale
'drijfveer' achter het orkest. Het pu-
bliek behoefde- /.ich ge-en moment te
venelen. Vooral toen T.itarama' in
s t i j l gekleed /.ich u i t l ee fde in country
and westerns en het /uid-Ameri-
kaaiise- repertoire gingen de handen
van de aanwe/igen op elkaar. Ook
liedjes uit de 'oude doos' en uil de
/estiger jaren werden met v c - e - 1 a l lure
c-n enthousiasme gespeeld. Kortom
een ge/ellige Achterhoekse Avond
als 'voorloper' op liet Koninginne-
feest van aanstaande donderelag.

Jan Kost werd op 12 december 1914 in Vorden geboren in het
huis aan de Dorpsstraat, waarin nu de fysiotherapeuten Heersink
en Dekker hun praktijk uitoefenen. Zijn vader was commies en
zijn moeder dreef daar een kruidenierswinkel. Toen Jan naar de
Ambachtsschool zou gaan raadde zijn familie aan het smidswerk
te kiezen, net als zijn grootvader. Jan wist echter precies was hij
wildeen dat was: schilder worden.

c lameschilder. ( )ok haalde hij de Nij-
verheidsakte Tekenen, die hem de
bevoegdheid gaf tot het geven van
lessen.
Tijdens / i j n werkperiode1 bi j Jörissen
m a a k t e - hij al i ee ' lameontwei pen. Ken
van / i jn eerste1 \verkstukken was het
handelsmerkembleem voor de bor-
stel fabr iek van Haverkamp. Dat le-
verde- hem vijf gulden op!
Tekenen en schilderen waren / i j n
grote l iefde en aan het einde- van de-
laatste wereldoorlog nam hij de grote
stap en ging als /e l fs tandig ontwer-
per en tekenaar-schildervan s tar t . In
de tijd daarna heeft hij veel werk ver-
/ c - l . Hij maakte veel ree lameontwei -
pen en vervaardigde ook tekeningen
voor romans en andere- boeken. De
boekomslagen voor T ' i t kroniek en
volksmond van de Achterhoek', ge-
schreven door / i jn oom Hendrik
Odink en voor 'Oud Achterhoeks
Boerenleven' van H. W. Heuvel /.ijn
onder andere van / i jn hand.
Voor he-t se hilclerblad maakte- hij vele
illustraties en hij deed vaak me-e aan
composities. Daanoor kreeg hij veel
waarde-r ingen wou hij e-e-n groot aan-
tal prij /.en.

Na / i j n huwel i jk in M ) f > ( ) woonde h i j
eerst in het pand a c h t c - i kapper Beer-
n ink en daarna op verschillende
plaatsen in het dorp. He! laatst aan
de Hertog Ka re l van Gelreweg, waar
hij o]) 13 j u n i l ( . )7f) overleed. Zi j
vrouw woont nog steeds op dit adres.
Voor de Vordenaren is Jan Kost voor-
al bekend als tekenaar/schilder van
hui/en, boerderijen en landschap-
pen in en om Vorden. In vele wonin-
gen in Vorden hangen een of meer
kunstwei wan hem.

PCOB
IV afdeling'Vorden hield haar leden-
vergadering op 23 april; spreker \vas
Prof. Dr. LA. Diepenhorst uit /eist;
het ondenverp: 'Verantwoorde me-
ningsvorming'. Spreker begon / i j n
betoog niet vast te stellen dat er de
laatste ca. 30 jaar onvoorstelbaar veel
veranderd is: meer levensgemak, rei-
/en, con tac t met buitenlanders,
mensen worden ouder, TV, radio
en/. Problemen bracht dit alles ook
mee. Grootschaligheid, mensen / i j n
wereldwijd, veel meer op elkander
aangewe/en. Kr / i jn grote on/eker-
heden, ook bij de 'grote' mogendhe-
den, er is weinig houvast meer. (.e-
ven de nieuwsmedia 'feiten'? Is de
toe-dracht van /aken eerli jk? Is, wie
dooi' de 'IV naar voren wordt gescho-
ven, ook echt belangrijk? Worden we
niet gemanipuleerd? Hebben poli-
tiek en kerk invloed op dit alles?
leder mens moet / i jn levenskeu/e
maken in eigen verantwoordelijk-
heid, ook de oudere mens, met / i jn
eigen levenservaring, in/ icht . Het is
van groot belang mee te bl i jven den-
ken en je te blijven interesseren voor
wat echt van belang is.
Voor wie alles niet /o goed kan vol-
gen, of weet, is er de rust, dat er een is
die weet en op alles let! De vraag is
dan niet meer: 'Is alles in orde geko-
men op on/e manier?' maar hebben
wij gedaan, wat we moesten doen?
Een boeiende middag, met veel be-
/.oekei s. Jammer dat er niet meer t i j d
was voor vragen, die er ongetwijfeld
waren. De volgende bijeenkomst is
op 21 mei.Jaarvergadering.

Om alle belangstellenden kennis te -
laten nemen van het werk van cle/e
bekende- Vordense schilder wordt
door de V||eniging 'Oud Vorden' in
samenwe^^g met de Vordense bi-
bliotheek een tentoonstelling in de-
bibliotheek ingericht. Vele Vordena-
ren hebben daanoor hun kunstwer-
ken ter beschikking gesteld, waaron-
der een aanta l dat nog in het be/it is
van /ijn vrouw.

Van woensdag () mei tot en met /atei -
dag ( > j u n i a. s. is de tentoonste l l ing
geopend tijdens de openingsuren
van de- bibliotheek. Ken unieke kans
voor belangstellenden om een groot
aantal kunstwerken van Jan Kost bij-
een i e - /ien. Iedereen is hartelijk wel-
kom.

SPOWT-niSüws

Ratti F2 meisje^
kampioen
Na /atetdag l. Dames l en de- K I was
het de beurt aan de jongste meiden
van R a t t i om het kampioensc hap in
hun afdeling binnen te halen. Dit
moest tegen hun naaste, concurrent
Lochem F4 gebeuren en men won
met 1-0.
Met versierde auto's trokken /.e naar
'd'Olde Smidse', om met een warme
hap dit kampioensfeest af te sluiten.

Verdere uitslagen:
K S H C l - R a t t i C l 8-2
Programma: Vai sseveld C'2-Ratti (. l .

EHBO vereniging
Baak-Vierakker
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de EHBO afd.
Baak-Vierakker werden er zaterdagmiddag op het terrein van de
camping 'Kleine Steege' in Wichmond buitenoefeningen georga-
niseerd. Er waren een 10-tal attributen bij elkaar gehaald die in
de beginjaren van de EHBO gebruikt werden. En door de Lotus-
groep uit Hengelo (G.) werd het uitgebeeld.

Kn dat werd hij ook: na de school
kwam hij in dienst van het Vordcnse
schildersbedrijf van Jörissen. / i jn
opleiding was echter nog lang n i e t

voltooid en hij volgde e'-e'-n dag per
wee-k se luider- en tekenlessen aan de
Nijverheidsopleiding in Arnhem,
waar hij e-en opleiding kreeg als re-

Na he-t builengebeuren werd erdoor
Dhr. Kniest Helmich, arts-docent, de
plus- en minpunten weergegeven
waaivan nog ve-e-1 was te leren. Hier-
na volgde de receptie, er waren veel
belangstellenden om lu-t bestuur te
l e l i e -heren uu- t hun jubi leum. Dhr.
A. l lo l t s lag venvelkomde alle aanwe-
/.igen en gaf het woord aan Dhr. W.
Schipper, voor/ittei van de EHBO
afd. Baak-Viei akker.
Verdere sprekers waren dhr. Kamer-
ling, burgemeester van de Gemeente
Vorden, die de- vereniging veel goeds
toewenste. Dhr. Veenhuis, gein. se-
c i e - l a r i s van de- ge-m. Steenderen,
prees de- KHBO voor dat de/e a l t i j d
bij evenementen aanwe/ig was.

Dhr. 11. van Aken, afgevaardigde van
het Hoofdbestuur Nat ionale- Bond
voor KHBO, tevens d i s t i ictsbestuur,
betoogde- o.a. in /.ijn toespraak dat er
mensen / i j n die nog verantwoorde-
lijkheid willen dragen om de- mede-
mens bij t e - slaan en eerst t- hu lp te
verlenen bij ongevallen, want elke
m i n u u t kan kostbaar / i j n voor het
s l a c h t o f f e r . Wal is e-e-n vereniging, als
er ge-en initiatiefnemers /ijn.
Daarom hebben er nog enige leden
een onderscheiding verdiend voor

het vele werk aan de- vereniging be-
steed. Pastoor H. (ieerdinck v a n a f
l i > 7 3 geestelijk adviseur. Mevr. M.
l iemessen van / an tvoo i l 22 jaar lid
en 20 jaar bestuurslid. Dhr. W. Schip-
per 2 l jaar lid waarvan H i jaa rvoor -
/itter. De/.e werden onderscheiden
met de- / i lveren EHBO-speld.
De/e werden opgespeld door Kniest
l le- lmic h, arts-docent, en Brigit Tie-
messen als kaderinstructrice.
Verdere woordvoerders waren o.a.
Dhr. Derksen, directeur van de- basis-
school te Baak; Dhr. Klein Heren-
brink namens het kermis comité'- ie-
Baak. Al de/e sprekers hadden veel
waarde-ring voor het goede en nutti-
ge- werk wat de KI IBO in de- ge-meen-
schap aan de dag legt. Tijdens de re-
ceptie- werd aan 10 geslaagden het
KI IB()-diploma ui tgereikt .
Aan l ie t einde bedankte de voor/.itter
alle spiekers voor hun waarderende
woorden, u-vens de- verenigingen
Keijenborg-Steenderen-Drempt en
de Lotus-groep van Hengelo, Dhr.
Kniest Helmich, Mevr. B. Tiemessen,
Kam. K r i j t voor het belangeloos ter
beschikking stellen van camping e-n
kantine, en allen die op e-e-n of ande-
re wij/e- hebben meegeholpen dit ju-
bileum mogelijk te maken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 3 mei 10.00 uur ds. H. Westerink (geen
gezinsdienst).

Geref. Kerk Vorden
Zondag 3 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 3 mei 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 2 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 mei pastor C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 2 en 3 mei dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zonöag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende vi-
site aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne al-
tijd éérst bellen voor overleg. Tel. 1678. Adres:
Christinalaan 18, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 2 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, dr. Warringa, tel. 1277.

Tandarts 30 april P. Waart, Barchem, tel.
05734-1744. 2-3 mei J.H. Hagendoorn, Lo-
chem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. 'alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje april mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. mei mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 mei 10.00 uur ds. L.D. Horjus,
Steenderen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 mei 10.00 uur Cucharistieiering.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 mei Pastor C.
Loeffen, tel. 05730-51457.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmpnd
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; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Bijeenkomst platte-
landsvrouwen
DC-/C- avond werd ver/orgel door het
'ecndagsbestuui ' . Mevr . V.d. Broek
verzorgde de opening en heet te- ieder
welkom, voorts maakte /e melding
van 2 nieuwe leden. Kr werd een mi-
nuu t stilte in acht genomen i.v.m. het
overl i jden van mevrouw Pardijs-El-
lenkamp.
Daarna trad de 'lesel-kapel' uit Doe-
tinchem op o.l.v. dirigent Albert
Kets. Dit orkest bracht Kgerlander-
mu/iek ten gehore1, /oals T.gerland,
i c h grüsse die h' en de 'I.andspolka'.

Li/ Kets /ong enkele nummers en la-
ler samen met haar man Albert o.a.
het prachtige s tuk 'Sc höne Stunden
Kir Verlichten'.
De heer B. Tank uit Kic htc-nvoorde,
die- / i ch voorstelde als 'Huuskastma-
nes, de gemeentearbeider uut Lkh-
tenvoorde', bracht op e-e-n humoris t i -
sche- wi j /e / i j n confeVene e-.
Met 'Kgerland, Heimatlanef werd de
avond afgesloten. He-t nieuwe een-
dagsbestuur kreeg e-e-n bloemetje
aangeboden door /angeres Li/ Kets.
Mevr. We-ste-neld bedankte de- 'lesel-
kapel', Albert e-n Li/. Kets, de- heer
Tank e-n haar collega's van het e-e-n-
dagsbestuur voor de organisatie van
deze avond.



Haal voor 1 mei je nieuwe
Interpolis Bromfietsverzekering

bij de Rabobank.

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

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

Rabobank

Een fleurige bos bloemen
doet wonderen. Fleur Decor
heeft een uitgebreide sorte-
ring snijbloemen in prachtige
voorjaarsgeuren.. Boeketten,
bloemstukken, kado artikelen
en zijdeblo e men... u vindt het
allemaal in onze exclusieve
speciaalzaak. Óók voor
bruids- engrafwérk.

KERKSTRAAT 5 HENGELO GLD.TJEL. 05753-4165
VMMNDAGS GESLOTEN

ELEKTRO" installaties
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoud
* Reparatie

Wl NK
Installatiebedrijf
VORDEN- tel. 1656

SALADE VAN DE WEEK:
EIGEN-GEMAAKT!

Ham Asperge
salade

100 gram 1,89
MAANDAG -t DINSDAG

Fijne verse worst 1 MO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Kippepoten 1 KÜO 6,95

MARKTAANBIEDING

Bami ot Nasi 1 k,io 6,25
Babi pangang
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt uio 11,50
Vlindervinken per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Lente-burgers
5 halen
4 betalen

Leverworst GROF of FIJN
250 gram 1,95

Boterhamworst
100 gram 1,25

BIEFSTUKWEEKEND

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram Dj f t)

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

magere Runder

SOOgram 8,95

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

RK3L

2 bos bloemen 8,95 2 BEGONIA's 9,95

4 GERANIUM's 9,95

7 vaste planten 10,-

DE VALEWEIDE-bloemen

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Lente-vlaaitjes
op z'n Limburgs

LEKKER FRIS, in diverse smaken,
zoals: kiwi - bosbessen - aardbei - kersen

DIT WEEKEND: 4 HALEN 6H 06

5e GRATIS
't winkeltje in vers brood en banket

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

ALLES VOOR UW AUTO

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

VOH.VO
Geniet het vertrouwen.

340 Aut. 1.4,10-1983
340 DL Sedan 1.4, 2-1987
340DLJub. 1.7,3-1987, LPG ....
340 DL Aut. 1.4,3-1987
340 DL Sedan 1.7, 6-1989
440Sunray1.7,4-1991
440 GLT 1.7, 10-1990, LPG
460 GL 1.7, 3-1990, LPG
460 GL 1.7, 2-1991, LPG
460 GL 1.7, 1-1991, LPG
240 GL 2.4, 4-drs., 2-1987, Diesel
240 GL Aut. 2.3, 3-1984, LPG
740GL2.3, 12-1987, LPG
740 GL 2.3,1-1988 ..

6.000,-
11.750,-
14.000,-
13.500,-
19.500,-
27.500,-
32.750,-
29.750,-
34.000,-
32.500,-
23.500,-
12.500,-
24.750,-
26.500,-

STATION UITVOERINGEN:
240 GLT 2.3, 6-1988 29.750,-
740 GL S/Kdak 2.3, 5-1988, LPG 35.000,-
740 GL Aut. 2.3, 4-1989 44.000,-
740 GL Black line, 2-1989, LPG , 42.500,-

940 GL 2.3, 10-1990, LPG 57.500,-

740 GLE 2.3, 4-drs., 11 -1988, LPG 37.500,-
Automaat
Ford Escort 1.3 CL, 11 -1986 10.750,-
340 GLSpec. Aut., 5-drs., smoke zilver, 32.000 km, 2-1990, 21.000,-

JONGE DEMO'S:
940 GL Aut., 1992, 5.000 km, 4-drs., Sedan wit
460 GL Inj., 1992, 2.000 km, 4-drs., wijnrood metallic
850 GLT Aut., dec. 1991,10.000 km, radio/cr, airbag, rood

Blauw nw.kopp 125.000 km
Wit 111.000 km
Zilver metallic 109.500 km
Zilver metallic 63.000 km
Beige metallic 24.000 km
Donkergrijs 40.000 km
Smoke z 56.000 km
Rood 54.000 km
Smoke zilver 46.000 km
Wit (trekhaak) 70.000 km
Grijs metallic nieuwe motor
Grijs metallic 152.500 km
Wit 134.000 km
Grijs metallic 120.000 km

Grijs metallic 88.000 km
BI.Groen metallic . . . . 165.000 km
Zilver metallic 45.000 km
Mistlampen, trekh., electr. S/Kdak
Wit 120.000km
Trekh., airco, roofrek, radio/cr
Rood 62.150 km
Airco, alarm inst 165.000 km
Licht groen metallic

Rood, 29.000 km!!!

DE HOGE MATE VAN BETROUWBAARHEID MAAKT
ELKE VOLVO-OCCASION EXCLUSIEF.

AUTOMOBIELBEDRIJFDEUNK-HENDRIKSEN
GROENLOSEWEG 13A, RUURLO, TEL: 05735 - 2743.

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig vrijdag en zaterdag 1 - 2 mei

b e t e r c o m p l e t e r

UITDENOTENBAR:

BANANEN chips

200 gram 1,25

maandag 4 mei

geschrapte
WORTELTJES

500 GRAM

1,50

dinsdag 5 mei

panklare
RAAPSTELEN

500 GRAM

1,95

woensdag 6 mei

panklare
BAKSCHOTEL

500 gram

1,95

Ratti B kampioen

Door afgelopen /a tenlagop het Ratti-vdd met 5-0 te winnen van naaste eoneurreni Meddo BI behaalde R a t t i B het
kampioenschap in de juniorenklasse B l 'V Met nog twee wedstrijden te spelen /i j n ze onbereikbaar voor de concurren-
tie. A. s. zaterdagmiddag speelt men wederom t h u i s t eg-en Longa B'2.



Blij en heel gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Jamara Geertruida
Marcella

Wij noemen haar

Iris

Gea en Gerrit ten Have
Femke

23 april 1992
'De Russer', Koekoekstraat 17
7233 PB Vierakker

Moeder en dochter rusten van
13.00 tot 16.00 uur.

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
zoon en broertje

Sebastiaan

Theo Hamer
Hennie Hamer-Meenink

Martijn

7251 PWVorden,
23 april 1992.
't Heegken 3.

Voor de zeer vele blijken van
medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze
zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

Willemina
Hendrika

Harwig-Bijenhof

betuigen wij u hiermee onze
oprechte dank.

kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.

Het Gulik 1,
7251 CS Vorden.

G.H. Sterringa
huisarts

1 t/m 8 mei
geen praktijk
De dienst wordt voor
spoedgevallen
waargenomen:
voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,
Vaarwerk 1, tel. 2432
voor patiënten L t/mZ
door dr. W.J.C. Haas,
Christinaln. 18, tel. 1678.

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: kinderwagen
met dekbed en wandelwa-
gen. Tel. 05735-2289.

• Gezin met 3 kinderen
vraagt woonboerderij of
woonhuis te koop met bijge-
bouw(en) en stukje weiland in
een straal van ca. 15 km rond-
om Zutphen. Prijs tot ca.
f 250.000,-. Wij zijn bereid uw
reactie geheim te houden als u
dat op prijs stelt. Tel.
05750-16229.

• TE KOOP: unieke kruising
golden retriever x Ierse set-
ter-pups, ing. en ontw. Op ka-
rakter gefokt. Tel. 05752-
6846. Dijkman.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 1 morgen
per week. W. Noorman. Tel.
05752-2224.

• TE KOOP wegens gezond-
heidsredenen: Vespa Gilera
snorfiets (hel rood), 150 km
gereden voor f 1.250,-. Dr.
Staringstraat 9, Vorden. Tel.
05752-2183.

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip, eieren enz. Verkoop-
adres aan huis. T. Rossel,
Nieuwstad 45. Tel. 1283.

• TE KOOP: Wasmachine
(Bauknecht), i.g.st.,
tel. (05752) 3300.

• JONGEMAN, 23 jaar zoekt
z.s.m. woonruimte ir. Vor-
den. Tel. (08340) 31165 na
20.00 uur.

Om niemand te vergeten:

Op zondag 10 mei 1992 zijn wij 25 jaar
getrouwd.

]: l Jan en Hennie Gotink

Wij hopen dit samen met onze
kinderen en ouders te vieren op
zaterdag 9 mei a.s.

Wij houden receptie van 14.30-17.00
uur in Café-Restaurant 'De Boggelaar',
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Leesten, mei 1992
Lansinkweg 7,7207 DG Zutphen

In verband met dit feest is ons bedrijf
9 mei gesloten.

1952 1992

Op zondag 3 mei a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 18.00 uur in zaal 'De Boggelaar',
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

J. W. Jurrius
W.H. Jurrius-Fontein

7251 LW Vorden, mei 1992
Ruurloseweg 96

Speciaal voor
MOEDERDAG

Alle materialen voor
Schilderen met zand!

Kringloopbloks,
postpapier v.a. f 1,50

E. Lestrieux,
De smaak
van Honing
f69-

De NIEUWE Klazien
Allerhande dingen over

de natuur - deel 3
f 12,95

Eénpans
Eetplezier

f6,95

M. Bastin
Tuindagboek

f 34,50

Bundel
Joke Verweerd

f3,75

Amerika, Amerika
307 blz. f 7,50

LOGA Raadhuisstraat 22
7251 AB VORDEN

Na een welbesteed leven, vol liefde en zorg voor haar
gezin, overleed tot ons aller droefheid, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

JOHANNA GARDINA
PARDIJS-WUESTENENK

op de leeftijd van 83 jaar.

D. Pardijs
Kinderen en kleinkinderen.

21 april 1992.
Horsterkamp 1, 7251 AZ Vorden.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Wij hebben een ruime sortering
Kindercassette-bandjes en

Kinderkoopvideo's VOOR ELK
WAT WILS!

TIP VOOR MOEDERDAG:

Verwen moeder eens met
een

MUZIKAAL CADEAU!

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

O l ll""T^rtO DORPSSTRAAT 15
^ l H" ^ M ̂  7251 BA VORDEN
WVJL- l LI lO TEL. 05752-3566

Groepsleidster en
Theatertechnicus zoeken

MET SPOED

WOONRUIMTE
IN VORDEN

OF OMGEVING

Huur tot f 600,-

Tel.: (05752) 3459.

Heden is rustig ingeslapen
onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

JOHANNA GARDINA
WUESTENENK

ECHTGENOTE VAN DERK PARDIJS

in de ouderdom van 83 jaar.

J.B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-Regeling

H.J. Smeenk-Wuestenenk

G. Bouwmeester-Pardijs

Z. Regelink
J. Regelink-Wuestenenk

N.A. Pardijs-Pardijs

H.J. Pardijs
A.H. Pardijs Wuestenenk

Neven en nichten

Vorden, 22 april 1992.

I

In verband met overname bedrijspand
v/h fa. Uiterweerd en uitbreiding werkzaamheden

vragen wij een

Schilder
Schildersbedrijf

fa. PETERS
Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Spuitinrichting - Behangwerk

ning filuktafel en s /onwd/ ' /wuuf
iwmivr/X'. Verf v«or < / r i'iikiutin.

Verf voorde doe-het~zelver. Ruurloseweg 54
lttilHi^tniL', kluften, ntfilakhnnd, Vorden

verdunning roller*, enz. Tel. 05752-6565

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

9 £* //• Spaar voor
(Vlug klaar*
Op 30 april smaken onze Koninginneschijven het aller-
best. Maar ook de Oranjeburgers mogen er zijn. Keus
genoeg bij de Keurslager voor een grandioos oranje-
feest. En of het niet op kan gaat deze week ook nog on-
ze verrassende spaaractie van start: Spaar voor vlug-
klaar-vlees of een voortreffel i jke party-schotel. Vraag

de spaarkaart met alle informatie bij de Keurslager.

ORANJEBURGER

5 haien 4 betalen

GEBRADEN
ROSBIEF

100 gram 2.75

/^yS^AL

KONINGINNE
SCHIJVEN

vleeswarensoecial

GEVULDE
VARKENSFILET

295
•

Varkensvlees gevuld
met gekruid gehakt.

100 gram

85
Feestlijke schijven
van varkensvlees
met stukjes papri-

ka. Ongeveer 10
minuten braden.

VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

^^^^^^2S?^1

Drumsticks
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
GRILLWORST

Aanbiedingen geldig 29/4 t/m 2/5

Let op onze dagreclames in de winkel.

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

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

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

9218

De overweldigende belangstelling en deelneming wel-
ke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve
man, vader en opa

BASTIAAN DE BRUIJN

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn dankbaar voor de steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Uit aller naam
Fam. de Bruijn.

ApriM992.
Het Vaarwerk 13, 7251 DD Vorden.

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!
m* «05735-1661

RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

IN VERBAND MET DODENHERDENKING (4 MEl)
WORDT ER DIE AVOND DOOR ONS GEEN OUD
PAPIER INGEZAMELD.

DEZE AVOND is VERPLAATST NAAR
MAANDAG 11 MEI.

A.C.
Vordens Mannenkoor.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

DE SLIMME 'S-SERIE' VAN

De Husqvarna S215 en S225 naaimachines geven u veel bedieningsgemak
voor een scherpe prijs en bieden u ongekende mogelijkheden, zoals 15
of 25 verschillende steken, automatisch knoopsgat, regelbare pers-
voetdruk en traploos instelbare steeklengte en steekbreedte.

MET 'N HUSQVARNA LAAT U
GEEN STEEK MEER VALLEN.

(H) Husqvarna
Kwaliteit uit Zwéééden

NAAIMACHINE-SPECIAALZAAK

Jur en Wil v.d. Garde
Met r voor hun vak

Nieuwstad 23 - ZUTPHEN - Tel. 05750-1 9222



Amnesty
International
Amnesty International houdt maan-
dagavond l l mei haar maandelijkse
schrijfavond in het Dorpscentrum.
Dit is een week later dan anders i.v.m.
4 mei. Zondag 10 mei zullen er in de
drie kerken van Vorden weer brieven
liggen om te ondertekenen. Tevens
bestaat de mogelijkheid om thuis uw
brieven over te schrijven. Men kan
dan kontakt opnemen met Ank Wal-
lenburg, tel. 05752-2337 voor Vor-
den of met Leni Lamers, tel.
05754-1341 voor Wichmond.

Op dinsdag 5 mei zal onze kraam in
het kader van de 5 mei aktie 's mor-
gens op het pleintje bij bakkerij Van
Asse-lt en slagerij Vlogman staan. Kr
is dan gelegenheid om kaarten te on-
dertekenen en Amnesty artikelen te
kopen.
Men kan dan /ien en vragen wat wij
allemaal doen voor mensen die zijn
opgepakt of bedreigd worden, ge-
dood / i jn of verdwenen om wille van
het uiten van hun vreedzame over-
tuiging, of omdat zij door hun huid-
skleur, sekse, afkomst, taal, geloof of
anderszins behoren tot een bepaalde
groep.

Wereldwinkel
Weven is leven
In de maand mei brengt men Textiel
uit de Derde Wereld onder de aan-
dacht. De 'schone textiel' is textiel
waarvoor een eerlijke prijs is betaald
en waar gelet is op de omstandighe-
den waaronder de maaksters en ma-
kers werken en leven. De schone
huishoudtextiel die wereldwinkels
verkopen - katoenen handdoeken,
theedoeken, tafellakens, spreien - is
gemaakt door handwevers in India.
De produkten worden door S.O.S.-
Wereldhandel in Culemborg recht-
streeks ingekocht bij Co-optex in Ta-
mil Nadu, de zuidelijke staat van In-
dia. Co-optex is een overkoepelende
organisatie waai bi j /.o'n KiOO hand-
weefcoöperaties zijn aangesloten.
Co-optex is opgericht om de hand-
wevers en weefsters, die tot de aller-
armsten behoren, te organiseren en

een beter bestaan te verschaffen. Bij
het weven wordt vaak het hele gezin
van de wever betrokken, groot en
klein helpt thuis mee. De weefgetou-
wen en chakra's worden gehuurd van
de coöperatie. Ken chakra is een wiel
waarmee het garen op de spoelklos-
sen gedraaid wordt. Élke tien minu-
ten heeft de wever een nieuw klosje
nodig voor de inslag. Gewoonlijk is
het weven zelf het werk van de man-
nen, de vrouwen bedienen de cha-
kra.
Wereldwinkel Vorden staat de Ie en
3e vrijdag van de maand op de
markt. Diverse soorten theedoeken
zijn voorradig en ook handdoek/
theedoek in gelijke kleuren.

SPORT- nieuws

Vorden weer goed
op dreef
Wat Vorden in vele wedstrijden niet
lukte kan nu plotseling wel. De uit-
wedstrijd tegen Vaassen eindigde nl.
in een 1-7 overwinning!
Vorden liet de thuisclub in deze wed-
strijd bij vlagen alle hoeken van het
veld /.ien. Nadat Wilco Klein Nenger-
man in de achtste minuut de lat had
getroffen, nam hij tien minuten later
wraak op /ich/elf door de bal uit een
vrije trap feilloos in te schieten: 0-1.
Tien minuten later verhoogde Ron
de Beus de voorsprong tot 0-2. Nadat
Bert de Jonge de stand op 0-3 had
gebracht verkleinde Vaassen de ach-
terstand: 1-3.
Reindjan Westerveld en Bert de Jon-
ge /orgden voor een 1-5 ruststand.
Halverwege de tweede helft schoot
Wilco Klein Nengerman Vorden naar
een 1-6 voorsprong, waarna Jeroen
Thijssen de eindstand op 1-7 bepaal-
de. Zondag speelt Vorden thuis te-
gen Helios.

Programma:
Vorden A2 - Doetinchem A2; AD '69
BI Vorden BI; Vorden Cl
RKZVC: C l ; KSH C l - Vorden C2.
Vorden l - Helios l; Vorden 2 - Grol
3 (kampioênswedstrijd); Vorden 3 -
Krica '76 5; Loenermark 7 - Vorden
4; DEO 4 - Vorden 6; Hercules 5 -
Vorden 7.

Jong Gelre
kampioen van Gelderland
Cabaret zit Jong Gelre in het bloed. Terwijl tijdens de Achterhoek-
se Avond in Vorden de cabaretgroep 'Hoe? Zo!' het publiek ver-
maakte, werd een ander 'Team' van Jong Gelre provinciaal kam-
pioen tijdens de culturele wedstrijd die zaterdagavond in Aalten
werd gehouden.
In Aalten kwamen de nummers l en
2 uit de eiiverse regio's van Jong Gel-
re aan de start om uit te maken wie
zich kampioen van Gelderland mag
noemen. Het thema luidde 'Leef-
baarheid op het platteland'. Het
team van Vorden kwam uitstekend
voor de dag en kwam als eerste uit de
bus. Warnsveld werd tweede en Bor-
culo derde.

Jong Gelre- Vorden bestond uit Wen-

dy Zieverink, Mardy Wolsink, Berdi
Lenselink, Herbert Hulstein en An-
toine Havekes. De algehele leiding
was in handen van Krik Knoef, de
man elie ook de teksten voor /.ijn re-
kening heeft genomen.
Herbert Hulstein /.orgde voor de
mu/ikale begeleiding. Vorden komt
nu op /aterdag l (i mei in Kapelle
(Zeeland) uit wanneer in die p laa ts
gestreden wordt om het kampioen-
schap van Nederland.

Oranjeburger

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Mogelijkheid 1:
De schijven licht bestuiven met bloem. De oranjeburgers aan beide
/.ij den op matig vuur bruin en gaar bakken in ca. 15 minuten. Vervol-
gens wegleggen op een warm bord (warm houden door het bord op
een pan warm water te leggen). Enkele uiringen door de bloem halen
en snel bruin bakken. De ringen op het vlees leggen en er bijvoor-
beeld sper/ieboontjes met aartlappelpuree bij serveren.

Mogelijkheid 2:
Bak de burgers /oals bij het eerste recept maar laat de uien weg. Voor
elke s c h i j f een schijf ananas met bloem bestuiven. Bruin bakken. Op
een bord leggen en het vlees er op. Bovenop het vlees een halve
per/.ik uil b l ik le-ggen. Serveren bijvoorbeeld met spaghetti en een
klein beetje tomatenketchup.

Mogelijkheid 3:
Ook nu de oranjeschijven in de koekepan bruinen gaar bakken in 15
minuten. Weer wegzetten op een warm bord. Vervolgens 2 kopjes
bouillon in een mengbeker doen. Daarbij takjes peterselie, dille, bie-s-
look en ui. (Van alles ongeveer een eetlepel). De mixer aanzetten en
alles f i jn pureren. De bakboter afhlussen met dit kruidenvoc ht. De
saus aan ele kook laten komen en tenslot te binden met allesbinder of
m a i/e n a.

Wijntip: Pinot Blanc-Ernest Preiss
De begeleider van asperges, maar óók heer l i jk /o te drinken. Dat
komt omdat de Pinot Blanc-druif weinig /.uren bevat en daarom lek-
ker wegdrinkt! Een /acht-droge, fris-fruitige w i j n . Goed in combinatie
met lichte vleessoorten en allerlei visgerechten.

Graafschaprijders
komen tot uitmun-
tende prestaties
Tijdens de 38ste internationale
tweedaagse enduro in het noord-
Dnitste Kal tenkin hen kwamen een
v i j f t a l lijders van de VAMC 'De
Graafschaprijders' tot uitstekende
prestaties.
Vanaf 's morgens vroeg gingen paas-
/aterdag /o'n 430 rijders (daanan
waren er 170 afkomstig uit /weden)
van start. Het parcours had een leng-
te van ca. r>.r> kilometer, dal de rijders
vier c . < ) . v i j l keer moesten afleggen.
Per ronde was ei' een crossproel en
een /ogenoemde specialtest. De
tweede dag kregen de rijders één c.q.
twee ronden voor hun kie/en, niet tot
slot een ge/amenlijke motocrosswed-
strijd (per klasse) over ( > en <S ronden.
In de klasse senioren internat ionaal
behaalde Jan Klein Brinke een vijfde
plaats ( in deze klasseringen o"(i deel-
nemers van s tar t , waarvan na de eer-
ste dag de helft al was uitgevallen
t. g. v. de bar slechte weersomstandig-
heden).

Bij de 125 cc-ers streden de gebroe-
ders Peter en Lubert Lenselink om
het eremetaal. Van de 32 deelnemers
in die klasse behaalde Peter een pri-
ma 8-ste klassering. Lubert moest ge-
noegen nemen meteen 24-ste plaats.
In de /waarste klasse, de 250 cc met
77 deelnemers, kon Hans Coops te-
rug/Jen op een geslaagd weekend.
Ten gevolge van een drietal strafmi-
nuten moest hij in de B-groep star-
ten voor de afsluitende motocross.
Hij won de/e met verve. Een totaal
26-ste klasssering werd zijn deel. Tot
slot behaalde Rinie Streppel een uit-
stekende l Ie plaats in de klasse 500
cc. Van start gingen in de/e klasse 32
rijders.
Totaalwinnaar werd evenals vorig
jaar de /weed Peter Hansson op een
250 cc Yamaha. Nederlands tro-
pheerijder Toine van Dijk behaalde
een uitstekende derde klassering in
het totaal-klassement.

Judoka's Rob's
s succesvol!

C 2-Jeugd v. v. Vorden kampioen

Sport
Vorige ̂ wk deden een aantal judo-
ka's vairWms Sports Vorden mee aan
een Euregio-toemooi in Winterswijk.
Het toernooi was internationaal daar
er ook Duitse deelnemers meededen.
Ron H^^ink werd in de klasse tot
42 kg ti^Bhe. Hij won al / 'n partijen,
maar in de finale kwam hij ervaring
tekort om kampioen te worden.
Richard Hummelink (in de klasse tot
39 kg) werd ook tweede. Al met al
een prima resultaat voor de/e jonge
judoka's.
Alge-lopen /.aterdag deden 15 judo-
ka's mee aan de Vaantjes-competitie
in Aal len. De/e wedstrijden / i j n be-
doeld om de judoka's wedstrijden a-
ring op te laten doen. Jacco Jansen
behaalde zaterdag de meeste punten.
Hij won al /'n (5!) par t i jen met vol
punt en behaalde een puntenaatal
van 50.
De volgende ronde van de Vaantjes-
competi t ie is op /.aterdag 23 mei in'
Dinxperlo.
Op het kampioenschap (/aterdag)
van Oost-Nederland voor teams tot
18 jaar in Markelo behaalde- het
Rob's Sports team een verdiende 3e
plaats. Ie ronde: Robs's Sp< nis-
Schuttersveld F.nschede 5-2; 2e ron-
de Rob's Sports-Kleinhuis Zutphen
2-5; Ie Herkansingsronde Robs's
Sports-Hartman Almelo 4-3; om
brons Rob's Sports-Schuttersveld En-
schede 5-2; om /ilver Rob's Sports-
Klein Gunnewiek-F.nse he-de 2-5. Pri-
ma resultaat van de judoka's van
Rob's Sports!

Het 'Je e l f ta l van de C-jeugd van de v.v. Vorden is afgelopen /alerdag kampioen geworden. Met nog 2 wedstrijden te
spelen en 3 pun ten voor op n u m m e r 2, KSI l C l , uas het /aterdag /over. Voor het eerst in de his tor ie van V.V. Vorden
kon een 2e e l f t a l dit bereiken. Ingedeeld bij standaard ( ' . l - e l f t a l l en , als Almen, KSI I, R a i t i , l la l le , Sociï en anderen is
het een compliment aan hel e l f t a l om bovenaan te eindigen. Mei l 12 doelpunten vooi en 26 tegen is te / ien dal l u-t
e l f t a l /owel verdedigend als aanval lend prima werk heeft geleverd, l Ver l iespunten opgelopen tegen R a l t i en KSH,
duidc-l i jke overwinningen op I'ax en Varsseveld ( 1 (J-1 en l 5-0) en bekeken voetbal leverden lot aal 3<S w i n s t p u n t e n op.
Geen enkele maal ge l i jk gespeeld en tot slot de beslissende wedstr i jd met l 'J-O w i n n e n .

P.V. Vorden
Op 25 april weid dooi de k-den van
de P.V. Vorden met 3X-1 duiven deel-
genomen aan de compet i t i ex lucht
v a n u i t Houdeng. Om l l .45 uur kre-
gen de duiven de vr i jhe id met een
reis van 233 kilometer voor de boeg.
Het concours kreeg, waa r sch i j n l i j k
door de lokaal wisselende weersom-
standigheden, een vreemd verloop.

Nadat de- combina t ie 1 Cerard en
Henk Boesveld en uiteraard even-
eens )os K u l i n k een duif luidden we-
ten te constateren iets voor ha l f drie
moest de vol tal l ige concurrentie 13
m i n u t e n wachten voordat / i j een dui f
konden constateren.

Het concours dal normal i te r na plus-
minus 20 m i n u t e n gesloten /.ou
moeten / i j n , bleef openstaan lot 46
minuten na binnenkomst van de eer-
ste duif om 14.2'J uur die met een
gemiddelde snelheid van 85 kilome-
terper uur / . i jn hok bereikte.
Ondanks het niet reg^^atige ver-
loop van de vlucht gaf wWerom een
groot deel van de l iefhebbers die- / ic h
de- afgelopen weken in de kijker had
weten te - spelen acte de- presence in
de kop van de uits lag. ^^

C. en H. Boesveld, C. Bruinsma en
de combinatie Brugge-man kwamen
met ieder twee duiven bij de- eerste
tien uitstekend voor de- dag, daar-
naast gaven ook J. K u l i n k , A.A. Jur-
riens en G.J. Oldenhavc en 1). de
Beus en /n. hun visitekaartje aldoor
een duif bij dé eerste tien te klasse-
ren.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt
G. en H. Boesveld 1 , 7 ; J. K u l i n k 2; C.
Bruinsma 3, 5; A.A. Jurriens l,
Comb. Brugge-man 6, 10; G.J. ( ) lden-
have en /n. S; I ) , de- Beus e-n /n . '.).

Bridgeclub'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 22 april
(.roe-p A: 1. mevr. Bornkamp me\r .
Hendriks 56.5'ï; 2. mevr. A l e w i j n s e
mevr. Bodewe-s-dhr. Bergman /dhr .
Madiiels 54.2tf; 3. me-vr. K l f e r i n k
mevr. Nekkers 52.3%.
Groep B: 1. mevr. Broertjes mevr.
Madi ie l s 62.7','; 2. mevr. l l a r log
dhr. Hartog fxS.7%; 3. mevr. Kesler
dhr. Gille-me-vr. Sc higtdhr. Schigt
53.2%.
Klke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/ ' t Stampertje. I n l i c h t ingen
tel. 2830.

Politievaria GROKP VORDEN

Donderdag 2'i april raakten drie pc-r-
sonenaulo's beschadigd bij een aan-
r i jd ing op de kruising Het Hoge/
Rondweg te Vorde-n. De- bestuurster
van een personenauto ree-d vanaf
Het Hoge de Rondweg op en / a g n i c - t
dat er vanuit de richting /.utphen
een auto naderde-. Zij kwam in bot-
sing met die auto en daarna bolste /e
nog tegen een derde personenauto,
die voorde kruising op de Baakse-weg
sti ls iond. Er raakte niemand gewond
bij deze aanrijding.

Zaterdag 25 april raakten twee- perso-
nenauto's beschadigd bij een aanr i j -
ding op de kruising Ruurloseweg/
I lorsterkamp.
Zaterdag 25 april werden er Ui
grindtegels en een aanla l belonban-
de-n ontvreemd bij een bedrijf aan de
Ruurloseweg te Vorden. Twee tot nu
toe onbekende- mannen hadden de
materialen ingeladen in hun aan-
hangwagen en /ouden gaan afreke-

nen. Dit is n ie- t gebeurd. De- mannen
rede-n in e-e-n bruine- Ope-1 Ascona.
Mensen die- i n l i e h t inge-n kunnen ver-
s c h a f f e - n ove-r bovenstaanele- worden
veivoc hl / ie h Ie- melden bij de- pol i t ie - .

In de nacht van /.aterdag op /ondag
is e-r in twee woningen aan de- Boonk
in Vorden ingebroken. De daders/.ijn
via de ae hler / i jde- in de woninge-n
binnengekomen en hebben ge-ld
ontvreemd. Bij twee woningen aan
de- Boonk en he - t j e b b i n k he-bben / i j
geprobe-crd in I e - breken he-lge-e-n n i e - t
ge-lukt is.

Alge- lope-n /aterdag we re l e-r in een
sloot aan de Slui terdi jk s l ach ta fva l
gevonden van schapen. Aan de
Ruurloseweg werd maandag even-
eens s l a c h t a f v a l van e - n k c - l e - se'hapen
ge-vonden. In totaal gaal he-t h i e r o m
he-t a fva l van vijf schapen. De- pol i t ie
is op zoek naarde herkomst van de/e
schapen.

Meisjes B DASH kampioen!!

Na een bi j /onder geslaagd se i/oen kan h e - t meisjes-B team van DASH / ie h
onge-slagen kampioen noemen. I ) . i l is i e - l s waar d i t team t ro t s op mag /ijn. De
enige- cone urrent werd tol drie' ke-er toe- verslagen en daarom / i j n de/e- t a l e n t -
volle 'meiden' c -e -n /e-er te re -ch le kaïnpioensploe-g.
]ammer was hel dat door vee-I onduidelijkheid van de- bond men n i e - t wist waar
men aan loc-was. Pas na ve-le te - lefoont jes b l ee -kda t het l e-a m kampioen was.
Daarom werd meisjes-B tijdens een t r a i n i n g ve-rrasi met bloemen e-n de- mede-
del ing dat he-l kampioenschap een fei t was. A l l e - ouders waren h i e -nan op de
hoogte- ge-bracht /odat he- t loc h cvn e-e hl 'kampioe-nsle-e-stje ' werd.

Op de foto:

Achterste rij van links naar rechts:
Monique ten l'as, Daniellc Brunnekreefi, t ra>'m 't coa ch Mark Ditt/tf/crs. \/cnl;c
l lenvclink, coach Riehi lü/mliof'.
\ 'oorste rij van links naat rechts:
l.izct ( i o l / n l ; . 'iawara Hos. l-Jke Oldenhavc. Renate l\oelerdinh, .\i«hc\ ter Heek,
Wendy Zieuerink.

L.RenP.C.
De Graafschap
Op /ondag 2("> april was CT we-er het
j aa r l i j k se - Concours Hipp ique voor
paarden in Silvoldc. ( ) n d a n k s he-t re--
ge-naehl ige we-er he-bben de- ruiters
en am.i/one-s t o c h weer de- nodige-
pi i j /en behaald.
Jorien Heuvelink behaalde- me-t Kl-
frie-de- de- 2e- p r i j s 1 .1-die-ss imr me-t
12() p u n t e n e-n de- l I e - prijs B-sprin-
gen.
Snsan Groot Jebbink b e -haa lde - met
Kfan ie - de- .V pri js in de LI-dressuur
me-t 12.'i p u n t e - n e-n M a i l i n e - R u i l i n g
uu- t Krasmns de- I e - p r i j s in de- 1.1-
dressuui met l 22 p u n t e n ,
l le - leen K l e - i n Breteler behaalde met
Bl iksum de- ."u- p r i j s in de- l.'J-dre-s.su ur
e-n Marié ' - l lc Kamphois t me-l Kbony
de- 2e pr i j s in de- M 1-elressuur mei
125 punlen .

De Snoekbaars
/.ondag 2()-l is e-r ge-vist voor de- on-
derl inge- k o m p e t i t i e - senior weeIstr i j -
den, e-n we-l in he - t l 'wenle-Rijnka-
naal. Hieraan werd de-elgenomc-n
door 27 deelnemers, er werden totaal
7(> stuks vis gevangen me-t e-en l e - n g t e -
van IH. 'J 'h iu-UT.
De- beste- dr ie - waren de' l iec-r A. ] .
V ruggen k me-t ( > s tuks, le-ngte 1.77
meier; heer A. Golslc-in me-l 7 s tuks
lengte- ! . ( > < ) me-ler; hee-r 1). Bose h mei
.S s tuks lengte 1.22 ine - te r .
Volgende seniorenwedstrijd l .'i mei.

Damesvoetbal
Ratti 1-Dierense Boys
Alge-lopen /ondag spevlden de- da-
mes in een andere- f o r m a t i e - dan ge-
bru ike l i jk is. De- spe-c ls te- rs ko/e-n ie--
de-r e-e-n ande- ie - posilie, omdat /e- twee
weken geleelen kampioen / i j n gewor-
d e - i i . Boven ieders ve-nvae h l i n g bleek
he-l ge-en verkeerde keu/e- u- / i j n gc-
we-e - s t .
Al snel kwam R a t l i op e-e-n 1-0 voor-
sprong door e-en e-igen doe lpunt .
Nog ge-en K) minuten daarna /orgde
(.e-rda Bos me- l e - e - n harde- t rap voor
2-0. Linde ' I e r Wel b r a c h t de- rusls-
land op H-0, door de kevpstcr I e - mis-
l e - i d e - n mc'l e-e-n se 'b i t te rende lob.
\a de- rust werd e-r nog e'-e'-n keer ge1-
scoord. He-l was wede-rom I . inda Te-r
Wel, d ie- e-n op maat gegeven \oor/el
vanJolanda I.ooman goed b e n u t t e - .
\'ol geilde week -oitdag' s/icell Ratli thuis
tegen K '.('.cl>c.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256
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— Moclel 8b, een kleiner formaat rij-
bewijs volgens Europees model,
eveneens op linnen, afgegeven
lussen l januari 1984 tot l okto-
ber 1986. De foto hiervan /it even-
eens vast met twee ringnietogen.

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

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

!» OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

VAN 30 APRIL TOT EN MET 5 MEI
1992 IS HET GEMEENTEHUIS GE-
SLOTEN.
VOOR HET AANGEVEN VAN GE-
BOORTEN EN OVERLIJDEN IS HET
GEMEENTEHUIS OP MAANDAG 4
MEI VAN 09.00 TOT 10.00 UUR GEO-
PEND.

Op donderdag 28 mei (Hemelvaarts-
dag) wordt er eveneens geen h u i s v u i l
in het buitengebied, het gedeelte dat
op donderdags wordt ingezameld,
opgehaald. Dit gebeurt op /aterdag
30 mei 1992 (groene container).

PHALEN HUISVUIL
Op donderdag 30 april wordt er in
het buitengebied, het gedeelte waar
die dag huisvuil opgehaald zou wor-
den, in verband met Koninginnedag,
geen huisvuil opgehaald. In de
plaats hiervan wordt het huisvuil op
zaterdag 2 mei ingezameld (groene
container).

j* LET OP OF UW RIJ-
BEWIJS NIET VER-

LOOPT!!
Op l oktober 1992 verlie/en twee rij-
bewijsmodellen hun geldigheid. Als
u zo'n rijbewijs niet op tijd ver-
nieuwt, moet u opnieuw examen
doen! De volgende twee modellen
verliezen hun geldigheid:

— Model 8a, rijbewijs volgens oud
groot model op linnen, afgegeven
tot l januari 1986. De foto van de
houder van dit rijbewijs zit vast
met twee ringnietogen;

EIZEN O P
VERLOPEN PAS-

POORT NIET MEER
MOGELIJK!!

Vanaf l april aanstaande kunt u met
een verlopen paspoort niet meer de
grens over!! Een verlopen paspoort is
eveneens geen geldig legitimatiebe-
wijs meer, zodat u geen geld meer
kunt opnemen als u zich met uw pas-
poort wilt legitimeren.

Irr principe maken we uw paspoort
direct klaar, u kunt erop wachten.
Het is hierdoor wel noodzakelijk dat
degene voor wie het paspoort is be-
stemd, zelf komt.
In de praktijk blijkt dat het tussen
10.15 uur en 11.30 uur het het
drukst is, dus als u buiten deze tijd-
stippen kunt komen, dan wordt u het
snelst geholpen.
Voor een nieuw paspoort moet u
meenemen:

E BELASTINGAANSLAG VALT IN DE BUS

Eind april worden de belastingaanslagen 1992 verzonden.
De aanslag is een cornbinatie van vier gemeentelijke belastingen.

1) HONDENBELASTING
Van degene van wie bekend is dat hij//ij houder is van één of meer
honden wordt belasting geheven. De hoogte van de hondenbelasting
wordt bepaald door het aantal honden dat u houdt. Verandert het aan-
tal honden, dan moet u dit /.o spoedig mogelijk schriftel i jk melden. Op
de afdeling Financiën zijn hiervoor aangifte-formulieren verkrijgbaar.

Bedrijfshonden
De gemeente mag geen vrijstelling verlenen of minder belasting heffen
voor bedrijfshonden die worden gehouden voor bijvoorbeeld de land-
bouw of die gebouwen bewaken.

Vrijstellingen
De belast ing is niet verschuldigd voor honden:

— beneden de leeftijd van 3 rrraarrden;
— die uitsluitend worden gebruikt om blinde personen te geleiden;
— die worden gebruikt door de politie.

Tarieven
De hondenbelasting wordt per maand berekend.
Het tarief bedraagt f 60,- per jaar en neemt per hond met f 30,- toe.
/o bedraagt het tarief f 60,- voor l hond;
f 150,- voor 2 honden (f60.- + f 90,-);
f 270,- voor 3 honden (f60,- + f90,- + f 120,-) etc.

Voor honden aanwezig in een kennel, geregistreerd bij de raad van
beheer op kynologisch gebied irr Nederland, bedraagt de belasting per
hond per jaar f 30,-, meteen maximum per kennel van f 150,- per jaar.

2) AFVALSTOFFENHEFFING
De/e belasting wordt geheven omdat de gemeente verp l ich t is bij ieder
perceel wekelijks het huishoudelijk afva l op te halen. Als u feitelijk
gebruik maakt van een perceel, dient u de belasting te betalen. Het is
niet van belang of u wel of niet gebruik maakt van de ophaaldienst of
hoeveel u meegeeft.
De gemeente kent verschillende inzamelingsvormen o.a.:

— groente-, fruit- en tuinafval ook wel genoemd g i t - a f v a l ;
overig afval;

— grofvuil;
landbouwplastic;

— klein chemisch afval (kca)

l let gescheiden inzamelen en de verwerking daarvan ver oor /aken hoge
milieukosten. Het principe de vervuiler betaalt , betekent dat de/e kos-
ten worden doorberekend in het tarief. De gemeente streeft hierbij naar
kostendekking. Het tarief van de afvalstoffenheffing bedraagt in 1992
f 294,-per jaar.
In 1992 is het tarief voor- ieder-perceel het /elfde.
Met ingang van 1993 gaan eenpersoonshuishoudens minder betalen
en meerper soonshuishouclens wat meer.
l let scheiden van afval zal op termijn tot besparing leiden. '

3) RIOOLRECHTEN
Het r ioo l recht betaalt u omdat u bent aangesloten op de gemeentelijke
riolering. U betaalt geen rioolrecht indien u geen rioolaansluit ing
heeft.
Het onderhouden en vervangen van riolering is duur- . Ook worden de
regels op milieugebied steeds strenger, waardoor de gemeente verpl icht
is nog niet aangesloten percelen aan te sluiten.
l )c - gemeente koi r r t hierdoor voor' hoge investeringen te staan. De/e
kosten worden doorberekend itr het tarief. Het t a r ie f bedraagt dit jaar
f 80,- voorde normale' gebruiker, waarbij uitgegaan wordt van het lo/en
van maximaal 500 m:1.

4) ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
/oals reeds eerder is gemeld irr de/e rubriek, heten voortaan de onroe-
rend-goedbelas tingen onroerende-zaakbelas tingen.
De gemeente heeft twee onroerende-zaakbelastingen, te weten:

— een eigenaren-belasting;
— een gebruikers-belasting.

Indien u op l januar i f e i t e l i j k gebruiker of eigenaar bent, betaalt u
belasting voor' dat gehele jaar. Als u verhuist of het object verkoopt
worden de onroerende-zaakbelastingen niet door de gemeente verre-
kend. (De notaris karr bij verkoop wel de eigenaren-belasting ver-reke-

nen). De waarde-peildatum voorde orrroerende-zaakbelastingen 1992
is vastgesteld naar de economische waarde per 1-1-1990. Het t a r i e f
bedraagt per'volle f 3.000, -economische waarde voor:
de eigenaren-belasting f 2,68
de gebruikers-belasting f 2,16

HET AANSLAGBILJET
Op de aanslag staan indien voor u van toepassing de eerdergenoemde
belastingen. Stel u bent geen houder van een hond dan staat deze
belasting ook niet op de aanslag.
Aan 3.300^elastingplichtigen wordt een aanslag gestuurd. Gemicl^lcl
genomen^wit de aanslag voor de belastingplichtige in Vorden II^V >
een bedrag van circa f 600,-. De totale opbrengst voor de gemeente is
ruim 2 miljoen. De stijging van het totaalbedrag van de aanslag t.o.v.
voorgaande jaren wordt veroorzaakt doordat de gemeente met ingang
van 1992 de onroei'ende-zaakbelastingen zelf oplegt, in combinatie met
de overigajrerneentelijke belastingen. Voorgaande jaren kreeg
aparte aa^plg voor de onroerend-goedbelastingen van de Rijks
tingdienst, en voor de overige belastingen een aanslag van de gemeente
Vorden.

Belastingbedrag
De hondenbelasting, afvalstoffenheffingen de rioolrechten worden per
maand berekend. Bij wijziging, bv. bij verhuizing naar een andere ge-
meente, worden deze belastingen berekend over het aantal maanden
dat u in Vorden heeft gewoond.
Dit geldt echter niet voor de onroerende-zaakbelastingen, deze betaalt
u ineens voor het gehele jaar.

Spreiding van betaling
De aairslag kan nu worden betaald in drie termijnen. ledere termijn
bestaat uit twee maanden. LI krijgt daardoor de mogelijkheid de beta-
ling te spreiden over zes maanden. Na het vervallen van de eerste en
tweede termijn, krijgt u voor de nog openstaande schuld een nieuwe
accept-girokaart. Het is ook mogelijk om de belastingschuld in één keer
te voldoen.

Foutieve aanslag
Heeft u een foutieve aanslag ontvangen dan kunt u het beste contact
opnemen met de gemeente. Zij beoordelen of u voor een ontheffing of
voor een vermindering in aanmerking komt.

Bezwaar
Be/waar tegen de aanslag kunt u binnen twee maanden na dagtekening
van de aanslag schriftelijk indienen bij het hoofd van de afdeling Finan-
ciën, Postbus 9001, 7250 HA Vorden. Het indienen van een bezwaar
schort de verplicht i r rg tot betaling niet op!

Eén instantie
Alle betalingen inzake de gemeentelijke belastingen lopen voortaan via
één instantie, de gemeente-. Voorvragen, bezwaren, kwijtschelding, uit-
stel van betaling, betalingsregelingen kunt u bij de gemeente terecht.
Voor een aanvraag voor kwijtschelding of een verzoek om een bijdrage/
tegemoetkoming in het kader van het gemeentelijk minimabeleid moet
u zich wenden tot de afdeling Welzijn van de gemeente Vorden.

NADERE INFORMATIE
Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de afdeling
Financiën, telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren onder nummer
05752-7429 (doorkiesnummer).

OGB is nu ... OZB

Met de inwerkingtreding van een aantal boeken van
het Nieuw Burgerlijk Wetboek per l januari 1992 is
het begrip onroerend goed gewijzigd in onroerende
zaak.
Door toekomstige aanpassingen van de wetgeving pp
dit punt zal in de gemeentewet het begrip onroerend-
goedbelastingen worden vervangen door onroerende-
zaakbelastingen (OZB).

ERDENKING OP MAANDAG 4 MEI 1992
Tijdens de Nat io r ra le Herdenking op 4 mei /uilen volgens de omschrij-
ving AL on/e gevallenen worden herdacht — burger en militair — die,
waar ook ter wereld, het hoogste offer hebben gebracht.
Het programma, /oals dat door het Comité 4 en 5 mei Vorden is samen-
gesteld voor Vorden, /iet er als volgt uit:
19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst in de Nederlands Hervormde Kerk
te Vorden; tijdens de/e bijeenkomst zal het Vorden s Mannenkoor enkele
liederen zingen; de herdenkingsbijeenkomst eindigt om 19.40 uur;
19.50 uur: verzamelen bij de poort van de algemene begraafplaats te
Vorden, waar vandaan vertrokken zal worden naar de graven van de
geallieerden en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden;
na de twee minuten st i l te van 20.00 uur tot 20.02 uur zullen achtereen-
volgens kransen worden gelegd namens:

— het gemeentebestuur van Vorden door burgemeester E.}.C. Kamer-
ling;

- het comité 4 en 5 mei Vorden door de heren J. Ritter en H.W. (iroot
Enzerink;
aansluitend aan de kransleggingen zal het Vordens Mannenkoor een
kort lied ten gehore brengen, waarna door ieder die dit wenst een
persoonlijke bloemenhulde gebracht karr worden.

Van 19.45 tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle
kerken luiden.
De burgemeester heeft aan de lokale horeca verzocht de exploitatie op
passende wijze te laten plaatsvinden.

Vlagvoorschriften op maandag 4 mei
Van 's avonds 18.00 uur tot /onsondergang /uilen van alle gebouwen de
vlaggen hal fs tok worden gehangen. Particulieren verzoeken wij deze ge-
dragslijn te volgen.

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

— oude reisdocument (paspoort of
toeristenkaart);

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

Ken toeristenkaart kost U:
— f 28,-vanaf 16 jaar;

— f 17,- als u jonger bent dan 16
jaar.

Indien u jonger bent dan 16 jaar
moeten beide ouders toestemming
geven om een reisdocument af te
kunnen geven. Als u bijgeschreven
staat in een reisdocument, moet dit
document eveneens worden meege-
nomen. Kormulieren voor deze toe-
stemming zijn verkrijgbaar op bu-
reau Burgerzaken.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met bureau Burgerza-
ken.
IN VERBAND MET DE KOMENDE
VAKANTIEDRUKTE IS HET VAN
HET GROOTSTE BELANG DAT U
TIJDIG EEN NIEUW PASPOORT
AANVRAAGT!!

ENRICHTINGS-
VERKEER BURGE-

MEESTER
VUNDERINKHOE

(RECTIFICATIE)
Voor een goede doorstroming van
het verkeer in de Burgemeester Vun-
derinkhof is het noodzakelijk dat er
eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.
Fietsers en bromfietsers mogen wel
van beide kanten Het Hoge en de
Raadhuisstraat, de Vunderinkhof in-
rijden. Motorvoertuigen mogen al-
leen van de zijde van Het Hoge de
Vunderinkhof inrijden.

•

!• STREMMING KRUIS-
PUNT DE HORSTER-

KAMP/RUURLOSE-
WEG/STATIONSWEG/

DORPSSTRAAT
In verband met de aanleg van een
mini-rotonde /al het kruispunt de
Horsterkamp/Ruurloseweg/Sta-
tionsweg/Dorpsstraat te Vorden wor-
den afgesloten voor alle verkeer van-
af donderdag 30 april 1992 voor een
periode van ongeveer drie weken (of
/()veel korter of langer als nodig is).
Doorgaand verkeer /al door middel
van borden worden omgeleid via de
Horsterkamp en de Rondweg. Hier-
bi j /al gebruik worden gemaakt van
een tijdelijke noodverfoinding tussen
de Horsterkamp en de Ruurloseweg.
De route naar het centrum zal even-
eens worden aangeduid met borden.
Het gedeelte van de Dorpsstraat tus-
sen de Insulindelaan en de Ruurlose-
weg /al worden aangeduid als dood-
lopende weg. Ook het gedeelte van
de Stationsweg tussen de Molenweg/

Wilhelminalaan en de Ruurloseweg
/al worden aangeduid als doodlo-
pende weg.
Verkeer en omwonenden /ul]en tij-
dens de uitvoeringvan de werkzaam-
heden hiervan hinder ondervinden.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ji_

j* BOUW-
VERGUNNINGEN

Op 21 april jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
- de h eer J. Knol, Vordenseweg 10 b

te Warnsveld, voor het vergroten
van een schuur en het bouwen
van twee carports op het perceel-
Hackforterweg 29 te Wichmond.

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

!«71 VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

VRIJSTELLING^
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met toepas-
sing van de vrijstellingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 18 A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, juncto
artikel 21 sub a van het Besluit op de
Ruimtelijke Orde-ning, medewer-
king te verlenen aan het volgende
bouwplan:

— het bouwen van een dierenverblijf
op het perceel kadastraal bekend,
gemeente Vorden, sektie O, nr.
243, plaatselijk bekend Hackfor-
terweg33 (Wichmond).

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m 20 mei
1992 voor een ieder ter inzage ter ge-
meente-secretarie.
Eventuele bezwaren kunt u tot en
met die datum schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar ma-
ken.

^TELEFOONNUMMER
VOOR INZAMELING

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

VERVOLG
GEMEENTEN»
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f^KniKrmïKnf^r^

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
Op 30 april 1992 organiseert de
Oranjevereniging diverse activitei-
ten. In verband hiermee hebben bur-
gemeester en wethouders de volgen-
de tijdelijke verkeersmaatregelen ge-
troffen.

Afsluiten voor alle verkeer inclusief
voetgangers van
— de Schuttestraat vanaf de Vorden-

sebosweg tot aan de Ruurloseweg
en de toegangsweg naar het Kas-
teel op 30 april 1992 van 08.00 tot
13.00 uur (de aubade gaat ge-
woon door bij het Kasteel, ten tij-
de daarvan geldt het verbod niet
voor voetgangers).

Afsluiten voor alle verkeer met uit-
zondering van voetgangers van:

— de toegangsweg naar het Kasteel
Vordenvan i3.00 tot 24.00 uur;

— de Raadhuisstraat vanaf Het Hoge
tot de Zutphenseweg van 08.00
tot 13.00 uur;

— de Kerkstraat vanaf de N.H. Kerk
tot aan de Insulindelaan van
08.00 tot 03.00 uur (l mei);

— de Insulindelaan vanaf de Molen-
weg tot aan de Dorpsstraat van
08.00 tot 03.00uur (l mei);

— de Dorpsstraat vanaf perceel no. 8
tot aan de Horsterkamp van 08.00
tot 03.00 uur (l mei).

Instellen van een parkeerverbod
voor:

— de westzijde van de Horsterkamp
vanaf de Ruurloseweg tot aan de
Vordense Beek van 08.00 tot
24.00 uur.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat gedeputeerde staten van Gelderland op 10
april 1992 onder nr. BD92.2854-AJZ-04 hebben goed-
gekeurd de door de gemeenteraad van Vorden in zijn
vergadering van 28 januari 1992 vastgestelde Veror-
dening tot wijziging van de Drank- en Horecaverorde-
ning.
Deze Verordening ligt vanaf heden gedurende een
termijn van drie maanden voor eenieder ter gemeen-
tesecretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage en
is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijg-
baar.
De Verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van afkondiging.

Vorden, 29 april 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten, E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken.ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 6 mei 1992, gedurende 14 dagen, ter ge-
meente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
(Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp bestem-
mingsplan:
'BUITENGEBIED 1992, NO. 1'.

Dit plan biedt de mogelijkheid voor realisering van een
tuincentrum op het perceel Strodijk 4, alhier.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 29 april 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

VERZOEK OM VASTSTELLING
GELUIDSWAARDE EX ARTIKEL 83/89
WET GELUIDHINDER

Van de direktie van de Hummelo-Enschedese Kunst-
weg (HEK) is een verzoek ontvangen tot het uit oog-
punt van verkeersveiligheid aanleggen van een mini-
rotonde op het kruispunt Het Hoge/Rondweg/Baakse-
weg.

Dit is een reconstruktie in de zin van de Wet geluidhin-
der. Voordat tot uitvoering van de werkzaamheden
kan worden besloten, moet dus eerst de geluidswaar-
de van een aantal in de omgeving gesitueerde wonin-
gen worden vastgesteld. Tevens bestaat het voorne-
men om nog dit jaar het doorgaande vrachtverkeer
om het dorp te leiden. De Rondweg is daarvan een
onderdeel, zodat wij een verzoek doen aan het Minis-
terie van VROM en Gedeputeerde Staten van Gelder-
land om de geluidswaarde voor in totaal 41 woningen
vast te stellen. Inmiddels wordt onderzoek uitgevoerd
om na te gaan of en zo ja aan welke woningen met
een geluidsbelasting van boven de 55 dB(A) akoesti-
sche voorzieningen moeten worden getroffen.

De stukken liggen vanaf vrijdag, 8 mei 1992 geduren-
de een maand ter visie (op werkdagen van 8.30 tot
12.00 uur en op de woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur) in het Koetshuis (afd. RO), de Horsterkamp 12 te
Vorden. In ieder die mondeling wil reageren, wordt
daartoe in de gelegenheid gesteld tijdens een open-
bare zitting, op maandag, 25 mei 1992, aanvang
13.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te
Vorden.

Vorden, 24 april 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van woensdag 29 april 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afde-
ling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage
ligt de door de gemeenteraad in zijn vergadering van
31 maart 1992 (ongewijzigd) vastgestelde bestem-
mingsplannen 'Vorden-Kom 1991, nr. 2' en 'HetWie-
melink1991'.
Eerstgenoemd plan schept mogelijkheden tot realise-
ring van een woning op de hoek Molenweg/lnsulinde-
laan (fabriekscomplexfa. van Snellenberg).
Plan 'Het Wiemelink 1991' heeft betrekking op de
bouw van eenverblijf voor kinderdagopvang op het
perceel van de voormalige kleuterschool 'De Timpe'.

Vorden, 28 april 1992
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VO1DEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, me-
dewerking te verlenen aan

— de heer H. Barendsen, Zutphenseweg 15 te Vor-
den, voor het vergroten van een berging op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie K, no. 3060, plaatselijk bekend Zutphenseweg
15;

— de heer J.H. Wiltink, Het Hoge 20 te Vorden, voor
het bouwen van een woning met garage op een
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie K, no.'s 4163 en 4506, plaatselijk bekend
Smidsstraat (ongenummerd), achter het pand Het
Hoge 22.

De op de plannen betrekking hebbende bouw- en si-
tuatie-tekeningen liggen vanaf 6 mei 1992, gedurende
14 dagen voor een ieder ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid om hierte-
gen gedurende die periode schriftelijk bezwaren in te
dienen bij hun college.

Vorden, 29 april 1992.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van woensdag 6 mei 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Vorden-Kom 1992, no. 1'.

Dit plan geeft de mogelijkheid tot het bouwen van een
woning aan de Smidsstraat, achter het pand Het Hoge
22.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een iederzijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 29 april 1992
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

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

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

provincie

GELDERLAND
OPENBARE BEKENDMAKING
GRONDWATERWET
VERGUNNINGAANVRAAG VAN GEMS
METAALWERKEN B.V. VOOR HET ONTTREKKEN
VAN MAXIMAAL 54.000 M > GRONDWATER
PER KWARTAAL AAN DE ZUTPHENSEWEG TE
VORDEN TEN BEHOEVE VAN
GRONDWATERSANERING

Tussen 24 april en 25 mei 1992 liggen in het koetshuis
(afd. RO) van het gemeentehuis te Vorden tussen
08.30 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur op
de woensdagmiddagen de volgende stukken ter visie:

— de aanvraag om vergunning voor het onttrekken
van maximaal 54.000 m3 grondwater per kwartaal;

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

— een ontwerp-beschikking waaruit blijkt dat Gede-
puteerde Staten voornemens zijn positief te be-
schikken op de aanvraag.

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

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

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

De openbare zitting wordt in het gemeentehuis op
dinsdag, 2 juni 1992 om 14.00 uur gehouden in de
vergaderzaal van het gemeentehuis te Vorden. Tij-
dens deze zitting kunt u de bezwaren toelichten. Voor
het inwinnen van nadere informatie kunt u contact op-
nemen met mevrouw A. Hager van de provincie, tele-
foonnummer 085-598819.

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

ZAT ER DAG 2 Ml

ZONDAG 3 Ml

& THE MULES
17.OO UUR L.IDO DISCOI

LIDO DISCO
I2O.3O UUR GROTE ZAALJ

Café UENK
OP KONINGINNEDAG is ER BIJ ONS
LIVE-MUZIEK MET HET

DUO ALWAYS
VANAF 1 1 .00 UUR.

INDIEN MOGELIJK: ^PWEGE DE
WERKZAAMHEDEN AAN DE ROTONDE IS ER
VANAF HET VOGELSCHIETEN
„GRATIS VERVOER"!

TOT ZIENS

Toon en Yvonne
Nieuwstad 13
Vorden
Tel. (05752) 13 63

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

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

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

CITY - LI DO - TEL.: 05440 - 61308

TOT 19.OO UUR HALF GELD

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Paarde-
sportcentrum

"BAAK"

Gediplomeerd instructrice Deurne - WA. Barnstijn.

Het adres voor:

Africhten, corrigeren, keuringsklaar maken etc.
van uw paard/pony.
Pensionstalling, eventueel met weidegang.
Paard- en ponyrijden voor jong en oud.

Accommodatie: binnen- en buitenmanege.

Langendijk 3, Baak, tel. 05754-1803.

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

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

Voor een folder en vrijblijvende informatie:

tï 05739 - 1202 (fam. A. Sasse)

VLEESVEEBEDRIJF

„DE HUIKERT"

k fl
In onze winkel aan de Laarstraat te Zutphen vindt u een
ruime keuze aan wasmachines, koelkasten, wasdrogers,
alles op het gebied van beeld en geluid en klein huishou-
delijke apparatuur. Alleen de allerbeste merken tegen
betaalbare prijzen. Natuurlijk zorgen we ook voor vakkun-
dige plaatsing van de apparatuur. Onze eigen reparatieaf-
deling zorgt bovendien voor snelle en optimale service.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 • 1344

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

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
D 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208



door het lint!
136 pagina's Olympische historie voor nieuwe spaarders.

Ter gelegenheid van de Olympische zomer-
spelen 1992 komt de SNS bank met een bij-
zonder cadeau voor nieuwe spaarders: een
groot formaat boek (29 x 41 cm) van maar
liefst 136 pagina's dat in woord en beeld de
geschiedenis van de Olympische spelen ver-
telt. Van de eerste spelen in het oude Grie-
kenland tot en met de winterspelen van
1992. Het boek, met de titel 'Olympiade',
is alleen verkrijgbaar bij de SNS bank.

Zo krijgt u 'Olympiade' cadeau.
Er zijn verschillende mogelijkheden om
in het bezit te komen van dit buiten-
gewone boek*. Als nieuwe spaarder,
door het openen van een spaarrekening
met een minimum inleg van f 250,-.
Dit bedrag moet minimaal een half
jaar op de rekening blijven staan. Maar
u kunt ook automatisch gaan sparen.

Ten minste een halfjaar minimaal f 100,- per
maand is al voldoende. Spaart u al automa-
tisch bij ons? In dat geval krijgt u het boek
als u uw maandelijkse spaarbedrag verhoogt
met ten minste f 50,- en dit nieuwe bedrag
gedurende een half jaar spaart. Voor een
persoonlijk spaaradvies bent u natuurlijk
van harte welkom op al onze kantoren.

En: er valt ook nog een reis naar
Griekenland te verdienen!
Als u toch bij de SNS bank bent om uw
spaarrekening te openen, neem dan meteen
de Olympische actiefolder mee. Daar zit
een deelnameformulier in voor de wedstrijd
die u een prachtige reis kan opleveren. Tot
ziens bij de SNS bank.

* Deze aanbieding geldt tot 30 mei 1992 en zolang
de voonaad strekt (één boek per cliënt). U kunt ook
kiezen voor f 7,50 spaarpremie.

SNS bank
We doen 't graag beter dan goed.

werkgebied van de SNS bank beslaat vrijwel geheel noord, midden, oost en zuid Nederland. Wij zijn daar aanwezig met ruim 300 vestigingen in 105 gemeenten.

Alleen het beste is goed genoeg
+ MEINDL schoenen
•f breed assortiment
+ voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
•f dus werkelijk 100% waterdicht
+ sta op MEINDL

Jotltreffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

MEIMAAND WATERPLANTENMAAND
bij Uw Groenspecialist

WATERLELIES ca 8 soorten

al vanaf / ,OU per stuk

OEVERPLANTEN ca. 60 soorten
o.a. waterweegbree - zwanebloem - slangewortel - moerasspirea
rietorchis - Japanse holpijp enz.

ZUURSTOFPLANTEN ca. 12 soorten
DRIJFPLANTEN 6 soorten

ALLE PLANTEN MET KLEURETIKET EN NA TUURLIJK HET
ADVIES VAN VAKBEKWAME HOVENIERS

BORDERTURVEN voor vijverrandafwerking

zak van 10 stuks l / 5OU

VIJVERAARDE 20 liter en 40 liter zakken

VIJVERMANDJES vele maten

NATUURSTEEN tot 60 cm 0 enz. enz.

VERKOOP ALLEEN OP ZATERDAG OF NA TEL AFSPRAAK.

GROENSPECIALIST G.J. Bosman
Kervelseweg 23
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2619
Fax 2693

Vorden Rondweg J

tB
cr
CD

<Q

i l Doetinchem
Tankstation

1 Groenspecialist
1 1 G.J. BOSMAN

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Alleen
vrijdag en
zaterdag

op alle in
voorraad

zijnde

heren-
pyama's

O

Schiesserf) 1(01(1100
Pyjama, 100% katoen. IlV/1 LlllJJ

MORSSINKHOF

Nieuwstad 14, Vorden

Steenslagschade?
Bespaar f 300,- eigen risico

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

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

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

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

novus
•s 05750-42287

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Paarde-
sportcentrum

"BAAK"
organiseert

PONYKAMPEN
Geef uw kind een gezellige en leerzame
ponyweek.
Pony's aanwezig, eigen pony is ook welkom.
In de maanden juli en augustus.

Bel voor informatie: WA Bamstijn
Langendijk 3, Baak
Tel. 05754- 1803

GROOT

Koninginnedag
3Öapril

op hel

Om 21.30 uur is er op het Feestterrein bij Kasteel Vorden een groot vuurwerk. Grootser dan ooit
tevoren! Aangeboden door de Fa. Barendsen ter gelegenheid van haar 190-jarig bestaan. Het
vuurwerk wordt voorafgegaan door een Lampionoptocht. Vertrek om 20.45 uur bij Fa. Barendsen
aan de Zutphenseweg.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Surinaamse

Broodjes
NU 20 voor

Appe/carrées
3 voor

5,50

Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

Tl

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

••̂ •••••̂ •MBMMMMHM*

OPEL CORSA

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

OPEL KADETT
12S 3-drs. LS, radio/cass.

v + a.

12S 5-drs. LS, LPG/radio-cass./gordels a/r.spiegel
12S 3-drs. LS, ruitenwisser a.
12S 3-drs. LS, open dak
13S 5-drs. LS, trekhaak/spatlappen
13S 3-drs. LS. 1 eig ./LPG
1 3N 5-drs. Club, 1 eig.
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer
16D 4-drs. LS, radio/cass./trekhaak
16D 3-drs. LS, diesel'/stootstr./spatl. v.
13N 5-drs. stationcar, 1 eig.
13N 4-drs. Life, 1 eig./get.glas
18S 3-drs. Club, 1 eig./trekhaak
14i 3-drs. Life, 1 eig./rad.cass./v + a spatlappen
14i 3-drs. Life, 1 eig./trekhaak/get. glas

OPEL ASCONA
16N 4-drs. LS, trekhaak
16D 4-drs. LS, trekh./r.spiegel
16S 5-drs. Travelier,

li<
wit

blauw
rood (71)

zwart

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

blauw
blauw (m)
silver (m)
rood (71)
rood -<79)

blauw (m)
wit

rood (79)
wit

rood (71)
wit
wit
wit

blauw (m)
wit

bruin
blauw (m)

LPG/trekh./spoilers v t a/mistl. + verstr. platina (m)
18S 4-drs. Sprint,
1 eig./rad.cass./GT int./get. glas/l. m. velgen

OPEL VECTRA
17D 4-drs. GL, 1 eig./z.g.a.n.
1 7D 4-drs. GL, 1 eig./trekhaak

OPEL OMEGA
20i 4-drs. Sport, heel veel acc./LPG
18i 4-drs. GL,
radio/trekh./get. glas/dakant./hoofdst. a./CPV
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.H/trekh.

OPEL REKORD
20S 4-drs. Traveller, LPG/open dak/5-bak

ANDERE MERKEN
Austin Metro 1000 3-drs., trekh. /spat!, v.
BMW3182-drs.,
Citroen Visa Club 5-drs., 1 eig./open dak
Citroen BX 1400 5-drs., LPG/trekhaak/rad. -cass.
Fiat Uno 1000 S F/re 45S 3-drs.,
Fiat Uno 75 SX ie 3-drs.,

1 eig. /mooie auto

l. m. velgen/verlagingsset/get.glas/CPV
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig./LPG/trekh./rad.cass.
F/af Ritmo 3-drs. 70 L, 1 eig. /rad o/open dak/trekh.
Ford Fiësta 3 drs. 11 00 CL
Ford Escort 1300 CL 3-drs., r. spiegel/radio kit
Ford Sierra 1600 Laser 5-drs.,
rad.cass./toerent./tr.h./LPG/div. spoilers
Lada Samara 1300 3-drs.,
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak
Renault R5 TL 3-drs. 1 100, 1 eig./podium uitv.
Volvo 340 L 5-drs. 1400, LPG
Volvo 340 GL 'jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje

wit

blauw
rood (79)

zwart (m)

blauw (m)

wit

blauw (m)

blauw (m)
goud (m)

wit
zwart
blauw

zwart (m)

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

wit

wit
beige

grijs (m)
rood

wit
rood (m)

*I-x R)D(

123.000 km
86.000 km
91 .000 km
65.000 km

48.000 km
69.000 km

11 0.000 km
43.000 km

105.000 km
132.000 km
65.000 km
86.000 km
90.000 km

175.000 km
56.000 km
49.000 km

109.000 km
146.000 km
51.000 km
59.000 km
38.000 km
24.000 km
37.000 km

146.000 km
190.000 km

148.000 km

33.000 km

92.000 km
11 5.000 km

159.000 km

89.000 km

198.000 km

224.000 km

68.000 km
1 50.000 km
70.000 km

11 5.000 km
37.000 km

49.000 km

155.000 km
71. 000 km
57.000 km
66.000 km

177.000 km
46.000 km

110.000 km
56.000 km

153.000 km
100.000 km

w.v. = wordt verwacht

ƒ iDIPI

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

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

1985

3/86
4/86
8-86
7/86
9/87
3/87
1/87
4/87
1/87

3/89
6/89
1/89
5/90
7/90

5/82
3/85

4/86

4/88

9/89

5/90

1/88

4/87

4/87

1/86

1986
10/79
10/83

1/88
6/88

3/90

9/87
5/88
6/87
4/87

11/85
4/89

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

EL

ze
7.450-
9.250-

11.400-
14.950-

15.950-
16.600-
17.250-
18.400-

9.750-
11.950-
10.950,-
10.950-
11.900,-
11.950-
14.950-
14.950-
14.900-
15.950-
21 .400-
19.900-
20.750-
21 .800-
21.500-

4.500,-
6.900,-

12.800-

18.250-

24.900-

24.600-

22.500-

18.800-

17.450-

9.800-

6.250-
3.500-
4.950-

12.250-
13.900-

19.750-

8.900-
9.850-

12.250-
13.250-

8.750-
10.750-

13.900-
15.750-
5.250-

11.500-

-•©

T
•

w.v.

w.v.

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

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

w.v.

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

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

•

KCW.J.̂ KOOI
Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. 2f: 05730-52555.

fashion

,

Iïïn?>ene9erti*ic! van K°nin9innedag en de 5mei vierii
Keis met veel oranje versierd.

voorjaarsartikèlen zijn daarom

MET

ao

EN KOM BESLIST EVEN KIJKEN.
Geldig t/m 9 mei a.s.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

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

Voor adviezen zijn wij vrijdag en
zaterdag aanwezig.

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone WinstJ

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

geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen
u er graag meer over

M F F l T

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637


