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Uitslag 2e Kamerverkiezingen 1994 in Vorden
Politieke partij:

CDA

PvdA

VVD

D'66

Groen links

Overigen

Stemburo J
Dorpscentrum

361

341

320

225

11

70

Stemburo 2
De Wehme

366

359

289

170

17

69

Stemburo 3
Zaal Eskes

334

356

294

161

22

60

Stemburo 4
Kraanvogel

355

136

355

77

15

49

Stemburo 5
Withmundi

383

121

268

100

22

51

Totaal 1994

1799

1313

1526

733

87

299

Totaal aantal uitge-
brachte stemmen:

Opkomstpercentage:

1328

86.14

1270

85.02

1227

85.63

987

91.06

945

88.24

5757

86.92

Totaal 1989

2765

1498

997

303

121

162

5846

De Tweede Kamerverkiezingen in
Vorden wijken weinig af van de lan-
delijke cijfers. Het CDA verliest ver-
geleken met 5 jaar geleden fors en
gaat van 2765 naar 1799 stemmen.
Eenzelfde tendens bij de Partij van de
Arbeid en Groen Links. Alleen is het
verlies hier minder groot: de socialis-

ten gingen van 1498 naar 1313 en
Groen Links van 121 naar 87 stem-
men. De VVD en D66 zijn in Vorden
de grote winnaars. De democraten
verdubbelden zelfs hun aandeel.
Als we even naar de kleinere partijen
kijken, die we voor het gemak onder
de noemer overigen hebben gezet,

dan valt op dat de Centrum Democra-
ten 31 stemmen hebben gekregen.

Ook de twee ouderenpartijen, die dit
jaar voor het eerst worden vertegen-
woordigd in de Tweede Kamer waren
succesvol. De Unie 55+ kreeg 14
stemmen en de AOV 93 stemmen. 27

van 93 stemmen van de AOV werden
uitgebracht op stembureau De Weh-
me.

In totaal gingen 5757 inwoners van
Vorden naar de stembus, goed voor
een opkomstpercentage van 86,9 pro-
cent. Elf mensen stemden blanco.

Toeristenseizoen
VVV begint
Het toeristenseizoen 1994 is begon-
nen en dat betekent dat het weer druk-
ke tijden gaan worden voor de plaat-
selijke VVV. Naast vakantiegangers
staat de deur van dit bureau ook open
voor inwoners van Vorden. Er is een
grote verscheidenheid aan fiets- en
wandelroutes, niet alleen rond Vorden
maar ook in de verdere Achterhoek.
Verder is de VVV het verkoopadres
voor bewijzen van toegang tot allerlei
evenementen. Ook hotelreserverin-
gen en boekingen zijn mogelijk.

Opbrengst collecte
De collecte voor het Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten heeft in Vorden
een bedrag van f 5.397,65 opgele-
verd. Voetbalvereniging Vorden, die
de collecte organiseerde, wil via deze
weg alle collectanten bedanken voor
hun inzet en de Vordense bevolking
voor haar bijdrage.

GraffeltoeropTmei
Op zaterdag 7 mei wordt voor de 13e
keer de Graffeltoer gehouden. Deze
wordt georganiseerd door TC De Ber-
kelrijders uit Borculo en TC De Acht-
kastelenrijders uit Vorden. Elke deel-
nemer kan kiezen uit vier verschillen-
de routes: 35,85,90 en 145 kilometer.
Deze laatste tocht is inclusief diverse
beklimmingen op de Posbank. Het
vertrek is 's ochtends bij het psychia-
trisch centrum Het Groot Graffel in
Warnsveld.
Er kan op de zaterdagochtend nog
worden ingeschreven voor de tocht.
Voor meer informatie kunt u bellen
met de heer J. Jonker. Tel: (05750)
22133 of (05730) 52872.

Pannekoekhuis De Vordense Pan geopend

De ouders van zowel Dirk-Jan als Tmeke de Heus waren tijdens de opening aanwezig en brachten een toost uit op het
kersverse pannekoekhuis.

KERKNIEUWS
Jongerendienst
op 8 mei
Zondagavond 8 mei houdt de jeugd-
werkgroep van de Hervormde Kerk
weer een Jongerendienst in het Ach-
terhuus. Ditmaal is Johan Lotterman
uitgenodigd. Hij komt uit Papoa
Nieuw Guinea en zal in deze dienst
vertellen over zijn werk als Bijbelver-
taler in Tangu.

Op vrijdag 29 april is het panne-
koekhuis petit-restaurant De Vor-
dense Pan aan de Hengeloseweg of-
ficieel geopend. Vele mensen kwa-
men een kijkje nemen in het pand
waar voorheen café 't Zwaantje ge-
vestigd was. De ouders en schoon-
ouders van eigenaar Dirk-Jan de
Heus brachten de eerste toost uit.

Dirk-Jan de Heus, een Apeldoornse
zakenman, gaat samen met compag-
non en bedrijfsleider Harry Konings
het bedrijf leiden. Ook de beide da-
mes Tineke de Heus en Eva Konings
zullen in het bedrijf gaan meewerken.
Het idee om een Pannekoekhuis te be-
ginnen, ontstond zo'n tien jaar gele-
den bij Dirk-Jan de Heus. 'Ik ben al
25 jaar horeca-bedrijfsadviseur voor
startende ondernemers die een panne-
koekhuis willen beginnen. Eigenlijk
zit ik dus al jaren in deze branche. De
overstap van het begeleiden van start-
ende ondernemers naar het opstarten
van een eigen pannekoekhuis is dus
niet groot. Een jongensdroom gaat

eindelijk in vervulling', zegt Dirk-Jan
de Heus.
Ook bedrijfsleider Harry Konings
heeft de nodige ervaring in de horeca.
Zo had hij een aantal jaren een bistro
in Dordrecht en een restaurant in
Apeldoorn. De Heus: 'We hebben dus
genoeg ervaring. Maar daarmee ben
je er nog niet. Je moet namelijk ook
een stukje enthousiasme uitstralen. Ik
denk dat dat bij ons wel goed zit. Het
pannekoekenwezen is namelijk een
hobby van ons. Gewoon lekker uitle-
ven in de keuken'.
Dit laatste blijkt wel als Dirk-Jan de
Heus vertelt over de verschillende
pannekoeken die op de menukaart
staan. 'Het zijn allemaal pannekoe-
ken van eigen receptuur. Deze bij-
voorbeeld: de Hawaai 5-o, dat is een
pannekoek met vijf groenten die
wordt afgebonden met annanassap.
Echt heerlijk', zegt h ij.
Verder probeert De Vordense Pan ook
een kindervriendelijke zaak te zijn.
De Heus: 'Voor kinderen hebben wij
speciale kleine pannekoeken. Zo'n

hele grote pannekoek is meestal veel
te groot voor een kind. Daarnaast mo-
gen de kinderen ook hun eigen panne-
koek maken. Ze krijgen daarvoor
kleine gourmetstelletjes waarmee ze
de pannekoeken kunnen bereiden. Op
die manier proberen we de kinderen
bezig te houden.' Vandaar ook dat
Dirk-Jan De Heus buiten een kleine
dierentuin laat aanleggen met een
wensput. 'Daar kunnen kinderen dan
een wens indoen en één keer per
maand trekken wij dan een wens die
we in vervulling laten gaan', zegt de
kersverse eigenaar.
Naast pannekoekhuis zal De Vorden-
se Pan ook dienst gaan doen als thuis-
basis van de buurtvereniging Delden.
De Heus: 'Daar hebben we gelijk con-
tact mee gezocht. De prijzenkast van
de vereniging hing hier nog. We heb-
ben de bekers inmiddels weer opge-
poetst en binnenkort hebben zij hun
eerste verenigingsavond al hier.'
Verder is De Vordense Pan geschikt
voor kleine feesten en partijen tot 130
personen.

Gerenoveerd
zwembad

62 nieuwe leden opgeleverd
De ledenwerfactie van het Neder-
lands Bijbelgenootschap heeft 62
nieuwe leden opgeleverd. Ook een
bedrag van f 390,— werd ingeza-
meld. Het genootschap bedankt alle
gulle gevers en nieuwe leden voor
hun medewerking.

Het was vorige week woensdagmid-
dag gezellig in de kantine van het
zwembad 'In de Dennen' te Vorden.
Kantinebeheerster Roelien Hilbolling
was druk in de weer met het serveren
van feestelijk gebak. Deze middag
vond namelijk de laatste bouwverga-

dering plaats met aansluitend de offi-
ciële oplevering van het gerenoveerde
bad. En dat moest natuurlijk gevierd
worden.

De aanwezige aannemers en uitvoer-
ders Ruiterkamp, Emsbroek, Dostal
en afgevaardigden van het bureau
Rienks & Beyer alsmede het zwem-
badbestuur woonden deze laatste
bouwvergadering bij. Op zaterdag-
ochtend zal het bad weer voor het pu-
bliek geopend zijn. Zwemmend Vor-

den beschikt dan als het ware over een
spiksplinternieuw gerenoveerd bad,
waaraan voor één miljoen is verspij-
kerd.

Penningmeester Harry Mombarg
glom van trots. 'Door deze renovatie
is voor zeker 20 jaar de openstelling
van dit prachtige bad gewaarborgd',
zo sprak hij. Behalve de vernieuwin-
gen wat betreft de technische installa-
tie en het bassin, is er een bijzonder
fraai tegelperron aangelegd.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 8 mei, 6e zondag van de 50-dagentijd
10.00 uur ds. H. Westerink m.m.v. Koperbla-
zers. Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00
uur Jongerendienst in het Achterhuus. Voorg.
Johan Lotterman.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 mei 10.00 uur voorganger ds. G.W.
van den Brug uit Zutphen. Kerkdienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 8 mei 10.00 uur dhr. W.J. Schot; 19.00
uur gez. Jongerendienst in het Achterhuus, drs.
J.H.J. Lotterman, Haarlo.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 7 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 8 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengdkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 mei Pastor C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 7-8 meidr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 7-8 mei P.J. Waart, Barchem, tel.
05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 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 Bern-
hardweg 25, 7241 OH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

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.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, 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 uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mei mevr. Gille, tel. 2151, b.g.g.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

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.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag 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 vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend 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 - WICIIMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 mei 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 mei 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 mei Pastor Loef-
fen, tel. 05730-51457.

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, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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 Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: 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.

Attentie-Attentie
In verband met Hemelvaartsdag 12 mei zal Contact
editie Vorden in die week l dag EERDER verschijnen.
Berichten en advertenties uiterlijk maandag 9 mei
voor 10.00 uur in ons bezit

Redactie
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mielefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 1330 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op af spraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00'
11.00 uur en volgens afspraak.

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

— woningstichting Thuis Best voor
het bouwen van vier woningen op
de percelen Ludger 10, 12, 14 en
16 te Wichmond;

— de heer B.J. Huetink, voor het
bouwen van een tuinhuisje op het
perceel de Laegte 16 te Vorden;

— burgemeester en wethouders van
Vorden, voor het vellen van 2 mei-
doorns en l els aan de Broekweg te
Vorden.

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.

P.V. Vorden
ERGUNNINGEN

In de week van 25 tot en met 29 april
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders de volgende vergunnin-
gen verleend:

— de heer W.B.M. Gudde, voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel Kerkweide l te Vorden;

— schoolbestuur 'Het Hoge', voor
het vernieuwen en veranderen van
een garage/berging op het perceel
Schoolstraat 13 te Vorden;

De leden van P.V. Vorden deden de af-
gelopen week mee aan twee wed-
vluchten. De eerste was Houdeng
over een afstand van 233 kilometer.
Uitslag van deze wedstrijd: C.
Bru insma( l ,2 , 3, 6, 10, 14, 15, 19,
22), G. en H. Boesveld (4,8,16,18,2-
0), G. J. Oldenhave (5, 13, 25), T.
Wesselink (7,11,23), H. Stokkink (9,
24), A. en A. Winkels (12), M. Oly-
slager (17) en A. A. Jurriëns (21).
De tweede wedvlucht St. Ghislain
Homu ging over een afstand van 253
kilometer. Uitslag: C. Bruinsma (l , 6,
22, 23, 25), M. Olijslager (2, 19), G.

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer/Algemene wet
bestuursrecht

openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning (art. 3.5.4a Awb).

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu) ligt vanaf 9 mei 1994 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur gedurende 4 weken ter inzage het
besluit inzake de aanvraag van:

1. de heer G.J. Brandenbarg, Zelledijk 1, 7251 NB
Vorden. Adres inrichting: Zelledijk 1 te Vorden;

2. de heer H.J. Krijt, 't Heegken 7, 7251 PW Vorden.
Adres inrichting: 't Heegken 5-7 te Vorden;

3. de heer H.G.M. Helmink, Eldersmaat 3, 7251 RJ
Vorden. Adres inrichting: Eldersmaat 3 te Vorden;

4. de heer G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wich-
mond. Adres inrichting: Polweg 6 te Wichmond;

5. de heer H. Robbertsen, Nieuwenhuisweg 2, 7251
PR Vorden. Adres inrichting: Nieuwenhuisweg 2
te Vorden;

6. de heer J. Hammers, Lankhorsterstraat 19, 7234
ST Wichmond. Adres inrichting: Lankhorsterstraat
19 te Wichmond;

7. Mts. Rossel, Deldenseweg 6, 7251 PN Vorden.
Adres inrichting: Deldenseweg 6 en 6a te Vorden;

8. Mts. W.H.J.L, H.J.L en M.F.H, van Lulofs Umb-
grove, Besselinkpad 4a, 7218 MT Almen. Adres
inrichting: Brandenborchweg 1 te Vorden;

9. de heer G.J. Oldenhave, Peggenhofweg 1, 7251
NC Vorden. Adres inrichting: Peggenhofweg 1 te
Vorden.

De nrs. 1 t/m 8 betreffen aanvragen om een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf. Nummer 9 betreft een aanvraag om
vergunning tot het oprichten en in werking hebben van
een vlieg- en kweekcentrum voor duiven.

De strekking van deze besluiten (verlening) luidt:

voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en de ontwikkelingen in de directe
omgeving is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel voor 20 juni 1994.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de Af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaar-
de besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door de Raad van State is beslist.

Datum: 2 mei 1994
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

en H. Boesveld (3, 4,5,7, 8,9,11, 13,
17, 21), A. en A. Winkels (10), H.
Stokkink (12), A.A. Jurriëns (14), D.
de Beusenzn. (l5), T. Wesselink (16,
24), G.J. Oldenhave (18) en H.A. Eij-
kelkmapenzn.(20).

'tOldershuus
'tHuusken waor ik bun geboorn,
is afgebrokkn, is veloom.
Helemaols niks kö'j d'r meer van
zeen,
meschien vin i'j nog argens 'n steen.

Depompe is lange blieven staon,
't leste is den ok weg egaon.
O k de appelboom met goldrenetten,
niks van dat bun ik al vegetten.

le'jkwammen met de deure in huus,
op de vloer gin matte of'n kleed van

pluus.
U n kleine deale met 'n stal veur twee,
achter 't huus hadde w i'j de plee.

Wi'jspölln in de eikenheg ge of't bos,
en leien te rol In in 't mos.
Tot da 'j nao de schole mossen gaon,
too was 't met de vri 'jheid wel

gedaon.

A 'j zo ow jeugd heb deurebracht,
woddaor nog vake an trugge edach.
A 'j de jeugd van now beziet,
leave w i'j toch wel in 'n andere tied.

D. Lindeman.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn

voornemens met toepassing van het bepaalde in arti-
kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling te verlenen van de bepalingen van het bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1982'.

Dit ten behoeve van de handjB îng van de oude boer-
'<WLderij Mosselseweg 14 als w

van een nieuwe woning.
ruimte tijdens de bouw

De vrijstelling wordt verleend tot 1 maand na het ge-
reedkomen van de nieuwe woning.

Van maandag 9 t/m 22 mei
telijk bedenkingen aan ons

Vorden, 5 mei 1994.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

kan een ieder schrif-
aar maken.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn

voornemens met toepassing van het bepaalde in arti-
kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor
een periode van 2 jaar, vrijstelling te verlenen van de
bepalingen van het bestemmingsplan 'Vorden 1975/
1984,nr. 1'.

Dit ten behoeve van het plaatsen van een romney-
loods op het perceel Enkweg 11a.

De aanvraag met bouwtekeningen ligt vanaf maandag
9 mei 1994, gedurende twee weken, ter inzage ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 5 mei 1994.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

VERZEKERINGEN NV

kunt U bij ons terecht.

Bel 05752-1967 voor een afspraak of kom naar ons
kantoor.

Regio: Vorden - Hengelo - Ruurlo - Warnsveld - Zutphen

Afwezig
van 9 t/m 13 mei

Dr. Haas,
huisarts.

Voor patiënten van
A t/m K neemt waar
dr. Dagevos,
Het Vaarwerk 1,
tel. 2432.

Voor patiënten van
L t/m Z neemt waar
dr. Sterringa,
Schoolstraat 9,
tel. 1255.

voor moeder

Bij aankoop van een
tuinboek uit de
Groenboekerij

gratis Groenboek

Raadhuisstraat 22, Vorden, tel. 3100

Voor een barbecue,
groot of klein.

Het is slagerij
JAN RODENBURG,

waar u moet zijn.
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst i K,IO 7,95
Grove verse worst 1 K,IO 9,95
Slavinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
500 gram 3,75

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

500 GRAM Kip Bombay
+ 1000 GRAM

Bami of Nasi
samen een tientje!
SPECIALITEITEN

Cordon Bleu
5 haien 4 betalen
(bakken als bielstuk)

Runder Rookvleesworst
100 gram 2,75

Grove Snijworst
100 gram 1,39

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDE LIG -GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere Runder
Priklapjes
1 küo 17,90

Barbecueworst

500 gram 4,95

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

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

MAGERE RUNDERLAPPEN
1 kilo van 21,90 voor

FRIKI KIP CORDON BLEU c QQ
6 stuks nu Ö,C7O

NOOR l NV OM KUT:

BOERENBRUIN
800 GRAM GESNEDEN^ van 1,99 voor

VERGEER KAAS

VERS VAN HET MES

JONGE KAAS 1Movan10,98voor

TWENNYTUINKRUIDEN
500 gram van 8,75 voor

RAMBOL NOTENMIX
100 gram van 2,90 voor

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

GOUDGELE BANANEN
1 kilo van 2,98 voor

JONAGOLD HANDAPPELEN
1 kilo van 1,98 voor

VOOR MOEDERDAG:

GALERIE BELGISCHE BONBONS
3 SOORTEN

250 gram van 5,45 voor

MERCI VIELFALT BONBONS
250 gram van 5,49 voor

CÖTE D'OR
BELGISCHE BONBONS 500gram nu 8,95
PARTIJ VOORDEEL NON-FOOD:

BADJAS 4Q
BADSTOF van 79,-voor f57j"

SMC AIR-GRILL o ,Q
VOORZIEN VAN ANTI-AANBAKPLAAT van 299,- voor £***?,'

DAMESFIETS
LUXE UITVOERING, 3 VERSNELLINGEN van 479,- voor

DEZE WEEK 1,50 KORTING
OP AL ONZE VERSE VLAAIEN!

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000

* * * * * O P E N I N G S T I J DEN
* MA. 10.00-18.00 uur*

* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V.



Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van . &r\n D/
onze zoon en broertje LGOn ni

en

Erik

Hij is geboren op 27 april 1994
om 19.23 uur.

Hij is 49 cm lang en weegt
3450 gram.

HANS, HENNIE
en PATRICK WANDERS

Vogelzang 4,
7234 SZ Wichmond.

Hoera!
Met het gewicht van 3880
gram ben ik als gezonde zoon
van Inez en Hans en als
broertje van Ramon geboren
op 28 april 1994.
Mijn naam is

Dylan

Almenseweg 35,
7251 HN Vorden
Tel. (05752) 3285.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter en zusje

Wieteke

BENNIE en EVERDIEN
OVERBEEK-

GROOT JEBBINK
Marjolein

30 april 1994.
Hertog K. v.Gelreweg 3,
7251 XK Vorden.

Voor bezoek graag eerst even
bellen. Tel. (05752) 3392.

Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

Stijn

Hij is geboren op 30 april 1994
om 12.52 uur, weegt 3800
gram en is 53 cm lang.

ALFONS.GREETen
IRISHEITKÖNIG

Muizengatweg 3,
7227 DN Toldijk.

Voor beschuit met muisjes even
bellen (05755) 1411.

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
en na 22.00 uur.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk danken die, op welke wij-
ze dan ook, heeft bijgedragen
om ons gouden huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag te
maken.

G. Nijenhuis
H.A. Nijenhuis-

Gotink

Ruurlo, Constantijnlaan 8,
7261 WS

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken die onze 55-
jarige huwelijksdag voor ons
tot een fijne dag hebben ge-
maakt.

J. Wissels
J.E. Wissels-

Bosman

Hertog K. v. Gelreweg 28,
7251 XL Vorden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden

Telefoon 2219

, voor

moeder of vader

NIEUW VERSCHENEN:

J.C. BIERENS DE HAAN

Rosendael
kasteel, tuinen en

bewoners sedert 1579.

St. Vrienden der
Geldersche kasteelen.

Raadhuisstraat 22, Vorden, tel. 3100

1794 4 mei 1994
200 jaar Voskamp op „De Voskuil"

•

Annelies Nijenhuis
1954

gaan trouwen
op woensdag 11 mei 1994
om 10.00 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke inzegening
zal om 11.00 uur in de Christus
Koning-kerk te Vorden plaatsvinden.

U bent van harte welkom
op onze receptie die van 14.00 tot
15.30 uur gehouden wordt
in Bodega ,,'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

12 mei
40 jaar getrouwd

1994

Dit hopen

B. Voskamp

Ons adres:
De Stroet 17, 7251 CP Vorden

11 mei 1994
is het zover.

Gerrit Pardijs
en

Merle Platenburg

gaan trouwen
om 11.45 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

U bent van harte welkom
op onze receptie van 16.00 tot 17.30
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Ons adres blijft:
Wildenborchseweg 5, 7251 KB Vorden.

Alex Boers
&

Diane Lichtenberg

gaan trouwen
op vrijdag 13 mei 1994
om 12.00 uur in het gemeentehuis
van Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 16.30 uur
in zalencentrum ,,De Boggelaar",
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Ons adres blijft:
Vordenseweg 5, 7231 PA Warnsveld.

Herbert Bosch
en

Anja Weenk

gaan trouwen
op zaterdag 14 mei 1994 om 11.00
uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.00 uur in de NH Kerk te
Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren
van 16.30-18.00 uur in
Bodega „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Burgemeester Vunderinkhof 16,
7251 XA Vorden.

Op 25 april
waren wij 25 jaar getrouwd.

Dit vieren wij met onze kinderen
op woensdag 11 mei.

Gelegenheid tot feliciteren
van 16.00 tot 18.00 uur
in het „Dorpscentrum",
Raadhuisstraat 6, Vorden.

Johnny en Hillie Bos

Marjan
Gea en Luuk
Mieke

7251 AB Vorden, mei 1994
Raadhuisstraat 4

Op donderdag 12 mei zijn wij 50 jaar
getrouwd.

Dit hopen wij samen met onze
kinderen en kleinkinderen op
zaterdag 14 mei te vieren.

J. Groot Roessink

en

H.J. Groot Roessink-Norde

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

mei 1994
Julianalaan 11
7251 EP Vorden

en

E.A.J. Voskamp-Hemeltjen

samen met hun kinderen, oma en u
te vieren op vrijdag 13 mei a.s.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

„De Voskuil",
Schuttestraat 10, 7251 MX Vorden.

Op 11 mei 1994
hoop ik mijn 80ste verjaardag te vieren.

W. Sessink-Dolphijn

Gelegenheid tot feliciteren op zondag 15 mei a.s.
van 16.00 tot 18.00 uur

in Bodega „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34, Vorden.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Pastorieweg 27, 7251 AK Vorden.

Carapatiënten

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
de merken
Swift, Tasco, Hertel en Reu s s,
Bresser

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
slteJt JoeltreffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
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 plaat-
sing.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak
Tel. 05730-56968.

• TE KOOP: restant haagco-
niferen, van 2,50 tot 5,-; grote
buxus, piramydaal geknipt,
van 15,- tot 20,-. Tel. 05753-
2082.

• TE KOOP: 1 elektro ga-
zonmaaier+kooimaaier (ben-
zine) Adco. Tel/05735-3144.

• TE KOOP: unieke kruising
Turkse herder x Duitse her-
der hebben veel ruimte nodig
Tel. 05752-3048.

• Kaart sturen aan een ge-
vangene? Amnesty Interna-
tional 6 mei op de weekmarkt.

• GEZOCHT: Huishoudelij-
ke hulp voor 1 è 2x per week.
Oude Borculoseweg (achter
de Witte Smid), Warnsveld, tel.
(05751) 1909.

• TE KOOP: Personal com-
puter f 500,-. l.z.g.st. Tel.
(05752) 1845.

• Therapeute zoekt woon-
werkplek te Vorden Tel.
(05756) 4947 of (05752) 2688.

• TE KOOP: Volkswagen
Golf Diesel '87, Toyota Star-
let 13 DX '84. Tel. (05752)
3044.

• Rommelmarkt 14 mei a.s.
bij de molen Het Hoge 66, van
11.00 tot 16.00 uur. Heeft u
nog spullen (geen grote): inle-
veren 13 mei van 16.00 tot
17.00 uur bij de molen. Afha-
len kan ook. Tel. (05752) 2871
of 3363.

• PV Vorden vraagt 2e Hands
spullen voor de rommelmarkt.
U belt, wij komen het halen.
Tel. (05752) 2068 of 1871.

• Kaart sturen aan een ge-
vangene? Amnesty Interna-
tional 6 mei op de weekmarkt.

• TE KOOP: prachtige Calrn
terrier-pups met stamboom
en getest op levershunt. Zeer
goede bloedlijn (Zweden). Tel.
05752-3048.

Zutphenseweg 1A
^ .. Vorden

Tel. 3773

Boerenkaas
jong belegen of belegen
500 gram •

Castello Blue
100 gram

Chamois d'Or
zachte romige snijcamenbert
100 gram

Paté des Indes
oosterse paté
] 00 gram _

Tomatensalade

7.49

2.98

2.98

2.09

2.75

'3.49

200 gram

King Size Pinda's vers gebrand
500 gram

Zoeken jullie voor Moeder een leuk
cadeau.

Wij hebben bonbonharten, mandjes, blikjes
en doosjes.

Tot ziens, Elly Teeuwen.

/s uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

MOEDERDAG - VERWENDAG!

Het allerlekkerste voor de allerbeste!

Grote sortering

LUXE VERWENBROODJES

voor een heerlijk ontbijt.

NIEUW: ook om zelf thuis af te bakken!

* * * * * * * * * *
EN VOOR MOEDER EEN HEERLIJKE

Slagroomtaart
dit weekend van 22,50 voor f 19,95

Ook keuze uit diverse smaken, o.a.
mokka, chipolata, kwark en vruchten.

* * * * * * * * * *
WEEKEND AANBIEDING:

Roomboter Appelflappen

5 halen BETALEN

zie ook onze dagaanbiedingen

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

***
V0ttö

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Zonnige

VOORJAARSPRUSJES
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 mei

TIP VOOR OP DE BOTERHAM:

AMBACHTELIJKE
ACHTERHAM

100 gram

(VOOR BIJ DE ASPERGES)

KEURKOOPJE DONDERDAG 5 MEI:

KIPPEBOUTEN
per kilo 4,95

SPECIAL:

CORDON BLEU
STEAK

varkensfilet met ham
en kaas en lekker

gekruid

VLEESWAREN
SPECIAL:

100 gram 1,85

KRUIDEN
ROLLADE

100 gram

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Hollandse JONGE BOSPEEN

2,50PER BOS

RAUWKOST:

250 GRAM

HOLLANDSE AARDBEIEN

2,50PER DOOSJE

MAANDAG
9 MEI:

PANKLARE
Raapstelen

500 gram 195

DINSDAG
10 MEI:

PANKLARE
Champig-
nonmix

500 gram

WOENSDAG
11 MEI:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 195

d»
ècHte

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

RAGOUT
CROISSANTS

DIVERSE SMAKEN

NU per stuk 1 ,85

VOOR MOEDERDAG ZO'N HEERLIJKE

SLAGROOMTAART
VAN 22,50 VOOR 1 9,95

WOENSDAG
11 MEI

KERSENBROODJES
LEKKER VOOR OP DE FIETS

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



H e l m i n k heeft alles in h u i s om moeder
eens echt te verrassen, ook op moeder-
dag. Op on/e texüelafdel ing vindt u een
keur aan fraaie damasten tafellakens,
pracht ige handdoeken, theedoeken en
badhanddoeken in effen kleuren of

f

diverse streepdessins.
Tevens kun t u kiezen uit een enorm
assort iment tafelkleden in grote- en
kleine afmetingen, voor ronde en
vierkante tafe ls .
En voor moeders eigen fauteuil of de
/.ithoek hebben we een hele voorraad
ronde en vierkante sierkussens in
diverse kleuren.
Kortom, met Helmink maak je moeder
blij, speciaal op moederdag.

meubelen
MET KADO'S VAN HELMINK IS ELKE MOEDER BLIJ
VORDEN Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
EIBERGEN J.W. Hagemanstraat3 Tel. 05454-74190

10 Geraniums

17,50

ORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

Brochures

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

De grootste sortering:

GEBRADEN
VLEES

INBLIK

Voor de vakantie en voor
het gemak in huis.

Voor 2,4 en 6 pers. zonder
toevoeging en

conserveringsmiddelen.

Slagerij

Klein Lebbink
Dorpsstraat 10-ALM EN

Tel. 05751-1219

Uw tcnnispartncr
voor enkel- én

VOOR UW TUINAANLEG:

TUIN-
VERLICHTING

nu met
10% KORTING

VIJVERFOLIE
p m* 4,45

4 en 6 m breed.

Ook andere maten tegen
meerprijs verkrijgbaar.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

7255 KC HENGELO (Gld.)

OP DE MOOISTE
sr aMWfcv. •' • ••m«**MMt®MMM»>-• • ««••mr iiffliiriiiïiBiiiiiiMiinjin»iiiiniiiiiiiin»ni»

GORDIJN-JALOEZIEËN

I
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STAAT HET
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LUXAFLEX MERK

Naast Gordijn-Jaloezieën zijn

nog 6 typen raambekleding met

het 'Luxaflex' Merk. Van funk-

tioneel tot uiterst modieus. In

^pl tinten en dessins. U zoekt

de allermooiste raambekleding?

Kom dan eens langs bij de

'Luxaflex' Dealer.

•ES UIT
1001 TINTEN
EN DESSINS

Uw 'Luxaflex' Produkten-specialist:

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694
©Gedeponeerd l l

WOENSDAG 11 MEI
De jaarlijkse Vordense

GERANIUM MARKT
meer dan 30 soorten
GERANIUMS en

FUCH SI A'S met daarbij alle
soorten Perkgoed

Plaats: Burg. Galleestraat.
Bij onze zaak.

U bent van harte welkom van
10.00 tot 19.00 uur.

GRAAG TOT ZIENS!

(Ook volop terra cotto
voor weinig.)

Georganiseerd door de plaatselijke bloemist J.W. Elbrink.

Bloemsierkunst

Met medewerking van Visser mode.

Bij elke aankoop gratis koffie!

Breng uw eigen bloembak mee.

Wij planten de door u gekochte geraniums
ofperkgoed gratis in potgrond tegen
inlevering van deze advertentie.

rm
Hydro Elbrink Vorden
Burg. Galleestraat 5-7
7251 EA VORDEN
ir 05752-1436 Fax 05752-1075

VAN 6 TOT EN MET 21 MEI

WOON- EN SLAAPSHOW
VOOR SENIOREN

Fauteuils op maat

Seniorenbankstellen

Relaxfauteuils met lift

Inruil van oude meubelen mogelijk

Verstelbare-, verrijdbare- en koppelbare

seniorenbedden
Hoofdkussens, dekens en dekbedden

Scherpe aanbiedingen

Voor een juiste zithou-

dfng kunnen de volgen

de punten naar wens

aangepast worden:

Lendesteun
2. Armlegger hoogte
3. Zitdiepte
4. Zithoogte

Heeft u geen vervoer? Even een telefoontje, en we komen u gratis halen en brengen!

LUBBERSWOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1286

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

BANDEN-VELGEN
UITLATEN-ACCU'S -APK

KlfTMAN
AUTOBANDfN
TEL. (05753) 2779

SLOTSTEEG 18-7255 LH HENGELO (Gld.)

GEOPEND: MA. T/M VR. 8.00-20.00 uur
ZAT. VAN 9.00-16.00 uur

mode voor
het héle gezin

EÏMmC
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

8 mei moederdag

DAWESWINBROEKEl
In een mooie kwaliteit met korte pijp.
In verschillende streepdessins.
Onze normale prijs is 29.95

SPECIAAL VOOR
MOEDERDAG f i t

DAMES T-SHIRTS
met prachtige eco prints en

borduringen. Een fantastische
kwaliteit. Onze normale prijs is 35.00

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG

DAMES TRICOT JURKEN
Ze zijn er met en zonder mouw.
Onze normale prijs is vanaf 25.00

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG
GEVEN WIJ OP ALLE TRICOT JUREN

tit Korting

DAMES BERMUDA'S
Mooie pol/katoen kwaliteit.
Onze normale prijs is 29.95

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG

25<tit

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG
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Jeugdige Dennis Tijssen schutterskoning

Zonnig Koninginnefeest uiterst geslaagd
'Nee hè, Peter hij is eraf. Dennis
Tijssen schreeuwde het afgelopen
zaterdagochtend uit toen hij zijn
vriend Peter in zijn vreugde liet de-
len. De nieuwe 19-jarige schutters-
koning kon zijn geluk niet op toen
hij de fel begeerde vogel naar bene-
den haalde. Zijn vele vrienden na-
men de geluksvogel op de schou-
ders en maakten met hem op het
schietterrein een rondedans.

De 'oude' koning van vorig jaar, die
een uur eerder het openingsschot had
gelost aanschouwde de vreugdetafe-
relen met een glimlach. Dat Joop
Westerveld in 1993 schutterskoning
was geworden was voor hem een ge-
weldige gebeurtenis, maar dat hij
deze Koninginnedag 's morgens om
acht uur al zijn vrienden op bezoek
kreeg om hem af te halen en hem ver-
volgens mee te 'tronen' naar de auba-
de, daarop had hij niet gerekend. Ove-
rigens waren er vele kinderen en hun
ouders bij deze aubade die plaats had
bij het gemeentehuis, waar burge-
meester Kamerling de aanwezigen
toesprak. Daarvoor hadden de pad-
vinders van de David Alfordgroep on-
der begeleiding van trompetgeschal
de vlag gehesen.
Na deze officiële opening van het Ko-
ninginnefeest maakten de Vordenaren
en vele oud-Vordenaren zich op om er
een gezellige dag van te maken. Voor
de jeugd was er door de actieve Oran-
jevereniging in het Dorpscentrum een
feestprogramma in elkaar gesleuteld
waaraan veel plezier werd beleefd.
De 'oudere' scholieren en volwasse-
nen maakten van het prachtige weer
gebruik door mee te doen aan een
orienteringsrit. In de Dorpsstraat viel
deze morgen ook van alles te beleven:
demonstraties van Indoor Sport,
ringsteken per dogkar, enfin voor elk
wat wils.

Bands
Op het feestterrein aan de Horster-
kamp werd 's middags een kinderzes-
kamp gehouden met aansluitend een
politiehondendemonstratie, met tus-
sen de bedrijven door een optreden
van de Bokage Big Band. In het dorp
zelf waren er optredens van de Vor-
dense bands Solid Diaper en Almost
Sober. Met name deze laatst band was
een absolute sensatie. Daarvoor zorg-
de met name leadzanger Oscar Ron-
deel, die voor de tweede keer in zijn
leven een podium beklom. Met eigen
geschreven nummers als 'Feeling bet-
ta in my Jetta' en 'Kamerling for Pre-
sident' wist hij met zijn band het pu-
bliek uitstekend te vermaken.
Voor de nodige muziek zorgden ook
Concordia en Sursum Corda. Zij wa-
ren de gehele dag paraat om de plaat-
selijke bevolking muzikaal te onder-
houden, 's Avonds was er een lam-
pionoptocht met aansluitend een
vuurwerk dat de plaatselijke ABN-
AMRO de Vordenaren aanbood.
Voordat dit spektakel los barstte sprak
direkteur Romeijndcrs enkele woor-
den tot het publiek. '25 jaar geleden
werd ons kantoor geopend in het pand
waar nu fotograaf Temmink is geves-
tigd en al weer 16 jaar geleden betrok -

Veel bezoekers op afscheidsreceptie Karel Marlens

Bennie en Dinie Bats nemen
Wapenhandel over

ken we de huidige vestiging in het
centrum van ons dorp aan de Raad-
huisstraat', aldus Romeijnders. De di-
rekteur van de bank wilde dit jubi-
leum niet ongemerkt voorbij laten
gaan. 'Vandaar ons geschenk aan de TT»X l
Vordense bevolking en indirect ook UltSl<MZ6Il
aan de Oranje verenig ing'.

In de verschillende cafés werd er ver-
volgens nog door gevierd tot in de
kleine uurtjes.

Vervolgens gaf de heer Romeijnders
het startsein van een spectaculair
vuurwerk dat evenals andere jaren
een punt zette achter het officiële ge-
deelte van Koninginnedag 1994.

Vogelschieten
l. Dennis Tijssen, koning; 2. Marjan
Buunk, linkervleugel; 3. Jan Groot
Jebbink (Jan van Driekus), rechter-
vleugel; 4. Ron de Beus, kop; 5. Arjan
Stokman, staart.

Buksschieten
Vrije baan: l. J. Abbink, 2. H. Schef-
fer, 3. A. Eskes. Personele baan: 1.
M. Eskes, 2. J. Abbink, 3. D. Besse-
link. De allroundprijs ging naar Jan
Abbink.

Ringsteken
l. Belinda Eggink, 2. Albel Koster, 3.
Edith Copier.

Oriënteringsritten
\. G. Hiddink, 2. mevr. Hiddink, 3.
fam. Bosch.

'Alles went'
inDeWoage
Op vrijdag 6 mei speelt de Neder-
landstalige rockformatie 'Alles went'
in discotheek De Woage in Halle. De
formatie 'Alles went' bestaat uit vijf
leden en speelt muziek van onder an-
dere 't Goede Doel, De Dijk en uiter-
aard eigen nummers.
Harry Waanders, zanger van de band
is tevens tekstschrijver en componist
zowel voor 'Alles went' als voor an-
dere artiesten. Na jaren van tekst-
schrijven, componeren en af en toe in
bands spelen heeft hij vijf jaar gele-
den 'Alles Went' opgericht. De gita-
rist van deze band Mark Beumers
zorgt voor een strakke gitaarsolo,
waarbij een ieder letterlijk en figuur-
lijk in mee wordt getrokken.
Nummers die niet zelf geschreven
zijn, kan een ieder lekker meezingen,
aangezien het allemaal bekend reper-
toire is zoals 'Zonder kloppen' en
'Bloedend hart' van De Dijk en
'Nooduitgang'van 't Goede Doel'.
Naast de twee bovengenoemde band-
leden spelen ook Gert Nijhof (drums)
en Maarten de Krosse (toetsen en
zang) in 'Alles went'.

Afgelopen maandag begon er een
nieuw hoofdstuk voor Jacht- en
Wapenhandel Martens aan de Zut-
phenseweg. Bennie en Dinie Bats
namen op die dag de zaak over van
Karel Martens, die om gezond-
heidsredenen moet stoppen met het
familiebedrijf. Ter gelegenheid van
dit afscheid hield de heer Martens
vrijdag 29 april een receptie bij Ho-
tel Bakker waar veel cliënten op af
kwamen. 'Zowel oude als nieuwe',
vertelt hij. 'En ze kwamen uit de
hele regio.'

Jacht en Wapenhandel Martens is een
echt familiebedrijf. In 1829 begon
Bernhard Ringelenberg met deze
zaak aan de Zutphensweg in Vorden
en dit bedrijf is tot op heden in de fa-
milie gebleven. Toen Martens senior
in 1938 overleed, ging zoon Karel
ook in de zaak werken. Martens: 'Ik
kwam toen net van school af. Ik wist
in die tijd ook niet beter dan dat ik la-
ter de zaak zou ingaan. Het leuke aan
dit werk is het omgaan met klanten.
Jagers uit de hele regio kwamen naar
ons toe. Soms op de fiets vanuit Win-
terswijk. Ze bleven dan vaak uren in
de werkplaats zitten kletsen. De
meest kostelijke verhalen hoorde je
dan. Want jagers maken soms de gek-
ste dingen mee.'
Karel Martens heeft het vak geleerd
van Willem Wissels. 'Hij was mijn
mentor en heeft mij de kneepjes van
het vak geleerd.' Martens beschouwt
het vak van geweermaker als uiterst
precisiewerk. 'Het is niet iets dat je
één-twee-drie hebt geleerd. Toen ik
ruim 22 jaar geleden een nieuwe ge-
weermaker in dienst nam, wilde ik
dan ook een goede hebben. Ik was die
dag naar het arbeidsbureau gegaan en
daar had zich net op die ochtend Ben-
nie Bats ingeschreven, mijn huidige
opvolger. Doordat het bedrijf waar
Bennie werkte over de kop was ge-
gaan, had hij zich laten inschrijven.
Hij wilde misschien gaan genieten
van een lange vakantie, maar daar
stak ik dus een stokje voor', lacht
Martens.

In de afgelopen 22 jaar dat Bennie
Bats bij Martens werkt, is er veel ver-
anderd. Bats: 'Vroeger verkochten we
bijvoorbeeld ook nog sport- en paard-
rijkleding maar dat doen we tegen-
woordig niet meer. Ik vind ook: als je
iets verkoopt dan moet je alles heb-
ben. Het moet dan niet zo zijn dat je
het erbij doet. Dan gaan de klanten
liever ergens naar toe waar ze wel al-
les hebben. Vandaar ook dat we ons
naast geweren de laatste tijd helemaal
hebben toegelegd op de jachtkle-
ding'.

Vogelschieten
Als Bennie Bats over zijn werk vertelt
komt hij al snel bij de schuttersfeesten
terecht. Bats: 'Dat is echt heel leuk
om te doen. Je komt altijd mensen te-
gen die goed gehumeurd zijn. Het is
namelijk altijd feest. Vanaf half april
tot half oktober verzorgen wij overal
in deze regio het Vogelschieten. En
ook op de Veluwe, de Noord-Oost
Polder en Twente zijn we van de par-
tij. Op dergelijke dagen leveren wij de
wapens, zorgen dat de geweren gela-
den zijn en geven uitleg aan nieuwe-
lingen.'
Tijdens het Vogelschieten hebben
Bats en Martens al diverse rare dingen
meegemaakt. Bats: 'Zo was ik eens in
Markelo waar de paal middendoor
werd geschoten. De stalen pin brak
toen spontaan af en op een wel heel
vreemde wijze was er toen een schut-
terskoning.' Martens vult aan: 'Het is
ook altijd maar weer afwachten hoe
lang het duurt voordat de vogel naar
beneden komt. Het record bij mij is 12
schoten, maar ik heb ook wel eens
meegemaakt dat er zo'n 1200 schoten
moesten worden gelost alvorens het
was afgelopen.'
Na de afscheidsreceptie van de heer
Martens was het afgelopen maandag
voor Bennie en Dinie Bats de eerste
werkdag als baas en bazin van het be-
drijf. 'Of we die ochtend nog iets bij-
zonders gedaan hebben? Nee, hele-
maal niets. We zijn gewoon overge-
gaan tot de orde van de dag', zegt
Bennie Bats droogjes.

MEI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

4 Welfare Handwerken 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 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
12 't Pantoffeltje Hamparty-feest

Vorden veur Achterhoek
14 Rommelmarkt bij molen 't Hoge
15 HSV'de Snoekbaars',Onderlinge

seniorwedstrijden
16 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
17 Soos Kranenburg
17 NCVB Pinksteren in de Kerken
18 HVGWichmond, Slotavond
18 HVG 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 Kleine Steege, Folkloredag
23 Wiersse, openstelling tuinen
25 HSV'deSnoekbaars',Onderlinge

seniorwedstrijden
26 HSV 'de Snoekbaars'.Onderlinge

jeugdwedstrijden
28 Vijfsprong, Open dag
28:29 De Wiersse,openstelling

tuinen
28-29 Sorbovoetbaltoernooi
30 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
31 Soos Kranenburg m.m.v. Pater

Koopman

JUNI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

1 Welfare Handwerken, de Wehme
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 Jeugdhonk w Vorden
5 HSV de Snoekbaars,

ledenwedstrijd
6 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
8 HSV de Snoekbaars, onderlinge

seniorwedstrijden
9 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijden
11 Concordia, concours in de sporthal
13 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
14 Soos Kranenburg
14 Plattelandsvrouwen reisje
20 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
23 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijden
25 Rommelmarkt PV Vorden
26 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Vorden/Hengelo/Gorssel
27 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
28 Soos Kranenburg
29 HSV de Snoekbaars, onderlinge

seniorwedstrijden

De Vordense muziekvereniging Con-
cordia geeft zaterdag 7 mei ter gele-
genheid van het 125-jarig bestaan een
jubileumuitvoering in de grote zaal
van het Dorpscentrum. Concordia
heeft voor deze gelegenheid een pro-
gramma samengesteld onder het mot-
to 'Muziek van toen en nu'. Het har-
monie-orkest staat onder leiding van
Hans Kraxner; de drumband onder
leiding van Bert Lamers en het jeugd-
leerlingenorkest staat onder leiding
van Mark heuvelink.
Tijdens dit concert wordt tevens de
uitslag van de eerste trekking van de
loten-aktie bekend gemaakt.



Geraniummarktop
11 mei
Elbrink Bloemsierkunst houdt op
woensdag 11 mei aan de Burgemees-
ter Galleestraat in Vorden haar jaar-
lijkse geraniummarkt. Er zijn op die
dag meer dan 30 soorten geraniums
en fuchsia's te koop, als mede vele
soorten perkgoed zoals vlijtige lies-
jes, petunia's en afrikaantjes. Bijzon-
der zijn twee geheel nieuwe, nog niet
officieel geregistreerde geranium-
soorten. Het gaat om een half hoog
soort met gevlamde bloemen. De een
overwegend diep paars, de ander
zacht rose van kleur.
Belangstellenden kunnen hun eigen
bloembakken of -potten meenemen.
Tegen inlevering van één van de ad-
vertenties die deze week in de diverse
dag- en weekbladen staan, worden de
bakken of potten gratis met potgrond
(en de op de geraniummarkt gekochte
planten) gevuld.
Op de geraniummarkt zijn overigens
ook bakken en potten in vele soorten
en maten verkrijgbaar. Onder andere
uit Turkije, Roemenië, Polen, Rus-
land en Maleisië.

Inspraak
Waterbeheer
Oost-Gelderland
Leefbaarheid en bruikbaarheid rond,
in en van het oppervlaktewater, dat
zijn de sleutelwoorden van het nieu-
we waterbeheer in Oost-Gelderland:
het integraal waterbeheer. Bij inte-
graal waterbeheer wordt water meer
dan ooit bekeken in samenhang met
alles wat er omheen gebeurt, zoals
landbouw, natuurbeheer, open-
luchtrecreatie en ruimtelijke orde-
ning.
In het Integraal Waterbehccrsplan
Oost-Gelderland hebben vier Oost-
Gelderse waterschappen en het zuive-
ringschap samen beschreven hoe ze
denken het integraal waterbeheer
vorm te geven. Met projecten en
maatregelen, die ingrijpend kunnen
zijn.
De Oostgelderse waterbeheerders
willen de betrokkenen persoonlijk in-
formeren en hun mening horen. Daar-
om kan elke belanghebbende zich
over het ontwerp-plan uitspreken tij-
dens de inspraakfase die tot 15 juni
loopt. Er zijn voorlichtingsbijeen-
komsten op de volgende data: Lo-
chem, woensdag 11 mei Zaal Bouse-
ma, Vorden; woensdag 16 mei De
Herberg, Doetinchem; dinsdag 17
mei, De Kruisberg. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met
mevrouw M. Hennink van de Oost-
Gelderse waterschappen. Tel. 08340-
70148.

Inzamelingaktie
Zonnebloem
van start
In de week van 9 tot en met 13 mei
gaat de jaarlijkse inzamelingsaktie
Zonnebloemvakanties van start.
De Zonnebloem is een van de grootste
welzijnsorganisaties van Nederland
en organiseert elk jaar vakanties voor
langdurig zieken en gehandicapten.
Met de hulp van 6000 vrijwilligers,
onder wie artsen, verpleegkundigen
en fysiotherapeuten, zorgt De Zonne-
bloem voor de noodzakelijke verple-
ging, verzorging en de speciale aan-
passingen voor dergelijke vakanties.
Zo zullen er dit jaar in totaal ruim
5700 langdurig zieken en gehandi-
capten kunnen genieten van een on-
vergetelijke Zonnebloem-vakantie.
Daar is veel goed voor nodig. De fi-
nanciële bijdrage van particulieren en
bedrijven is dan ook onmisbaar. In de
komende aktieperode wil De Zonne-
bloem dan ook minstens 2,5 miljoen
gulden bijeen brengen op giro 145 in
Breda. Met opvallende TV-commer-
cials, radiospotjes, mailings en adver-
tenties in dag- en weekbladen vraagt
de Zonnebloem om een financiële bij-
drage.

Collecte Rode Kruis
De jaarlijkse collecte van het Neder-
lands Rode Kruis zal dit jaar gehou-
den worden in de week van 9 tot en
met 14 mei. Dit in afwijking van an-
dere jaren. Er wordt nu nog maar
slechts één weck gecollecteerd en eer-
der in het jaar dan anders. Het comité
van het Rode Kruis afdeling Vorden
hoopt dat de opbrengst daardoor niet
minder zal worden. De organisatie
heeft diverse projecten waarvoor dit
geld gebruikt zal worden.
Wanneer u volgende week nog wil
meewerken aan deze collecte, dan
kan dat. Het Rode Kruis is namelijk
nog op zoek naar collectanten. Voor
meer informatie kunt u bellen met te-
lefoonnummer 05752-1701.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden 8e Lentefeest bij Flophouse
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Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activitei-
ten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Personenalarmering Invalide-
Bij zelfstandig wonende ouderen
kunnen zich omstandigheden voor-
doen waarbij direkte hulp noodzake-
lijk is. Het idee dan niet meer bij de
telefoon te kunnen komen maakt ve-
len onzeker en angstig. Om in noodsi-
tuaties altijd hulp te kunnen vragen
biedt de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (SWOV) het alarmeringssys-
teem aan. mensen van 65 jaar en ou-
der kunnen deelnemen als blijkt dat
de situatie daartoe aanleiding geeft.
Te denken valt hierbij in eerste in-
stantie aan alleenstaanden die door
lichamelijke, sociale of geestelijke
oorzaken zich niet voldoende kunnen
redden in noodsituaties.
Het alarmeringssysteem is bedoeld
voor noddgevallen waarin men de te-
lefoon niet meer kan bereiken om
hulp te vragen. Het systeem biedt de
gebruiker de mogelijkheid langer
zelfstandig te blijven wonen.

De betreffende persoon draagt een
medaillon (de zender) met een hals-
snoer. Deze is klein en licht en voor-
zien van een enigszins verzonken
knop om ongewenst alarm te voorko-
men. Door op de knop te drukken
wordt er alarm geslagen. Een bij de
telefoon geplaatst kastje vangt het
signaal op en doet wat de hulpvrager
niet meer kan, namelijk opbellen. Er
volgt automatisch een telefoonoproep
aan de eerste (van de drie) contactper-
sonen. In het geval geen van de drie
contactpersonen reageert, wordt auto-
matisch doorverbonden met het ver-
zorgingshuis 'de Wehme' waar dag en
nacht iemand aanwezig is. Via de
spreek-luisterverbinding kan men ho-
ren wat eraan dehand is en indien no-
dig voor eerste hulp zorgen. De ge-
bruiker bepaalt van tevoren zelf wie
de contactpersonen zullen zijn (bij-
voorbeeld kinderen, familie, buren,
vrienden). Belangrijk bij de keuze is,
dat zij op korte afstand wonen.
Mensen jonger dan 65 jaar die ge-
bruik willen maken van personenalar-
mering, kunnen dat huren via de
Zorggroep Oost Gelderland. Voor
meer informatie kan men zich wen-
den tot de SWOV, tel. 905752) 3405.

parkeerkaart
Voor mensen die zich niet of nauwe-
lijks te voet kunnen voortbewegen, is
gemotoriseerd vervoer een uitkomst.
Tenminste, wanneer het mogelijk is
om vrijwel voor de deur in- en uit te
stappen. Helaas levert dit vaak pro-
blemen op.
De invalideparkeerkaart kan dan een
oplossing bieden. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen bestuurders-
kaart (voor de invalidebestuurder) en
de passagierskaart (voor de invalide-
bestuurder) en de passagierskaart
(voor de meerijdende invalidepassa-
gier). Rolstoelgebruikers komen in
ieder geval voor toekenning van een
passagierskaart in aanmerking.

U kunt een folder en het aanvraagfor-
mulier bij het gemeentehuis verkrij-
gen. Bij het indienen van de aanvraag
is een legitimatiebewijs (paspoort, rij-
bewijs) nodig. De gemeente beslist
over de aanvraag. Zij baseert zich
daarbij op het resultaat van een ge-
neeskundig onderzoek.
Aan de invalideparkeerkaart is het
voorschrift verbonden, dat de houder
van de kaart deze niet door anderen
laat gebruiken wanneer het parkeren
niet rechtstreeks verband houdt met
vervoer van de invalide zelf.
Bij een passagierskaart is de bestuur-
der van het motorvoertuig verant-
woordelijk voor het juuste gebruik
van de kaart. De invalidekaart blijft 5
jaar geldig. Afhankelijk van het ge-
neeskundig ondezoek kan een kortere
geldigheidsduur van toepassing zijn.
Ongeldige kaarten moet u weer op het
gemeentehuis inleveren.
Houders van de kaart mogen parkeren
op onderstaande parkeergelegenhe-
den: 4fe
— uiterOTK op iedere openbare par-

keerplaats (de kaart geeft echter
geen vrijstelling van het betalen
van parkeergelden in welke vor-
men dan ook; evenmin kan met de
kaart^wden geparkeerd op plaat-
sen dWPoor de gemeenten zijn ge-
reserveerd voor vergunninghou-
ders);

— op algemene invalidenparkeer-
plaatsen;

— voor onbeperkte tijd op plaatsen
waar voor anderen een beperkte
tijd is aangegeven op een onder-
bord;

— waar een parkeerverbod geldt,
mag alleen in combinatie met een
geldige parkeerschijf maximaal 3
uur worden geparkeerd.

Bovendien mag door het parkeren de
verkeersveiligheid niet in gevaar ko-
men en de doorstroming van het ver-
keer niet worden belemmerd.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij
het gemeentehuis.

Wet Voorziening
Gehandicapten
(WVG)
De WVG is op l april van kracht ge-
gaan. Het gaat bij de WVG vooral om
woningaanpassingen, rolstoelen en
bijbehorende voorzieningen en ver-
voersvoorzieningen. Ook voor een
vergoeding voor de vervoerskosten is
mogelijk. U kunt een aanvraagformu-
lier bij de Gemeente halen.

Op ons kantoor ligt het voorlichtings-
boekje 'Zo zit dat met .... voorzienin-
gen' voor u klaar. Bij de SWOV ligt
ook een voorlichtingsboekje waarin u
kunt lezen hoe dat zit met Voorzienin-
gen.

Gemeentelijke
heffingen
Denk aan de tegemoetkonwg van de
Gemeentelijke heffingen!! Voor bur-
gers met lage inkomens. Aanvraag bij
het Gemeentehuis.
Voor meer vragen kunt u terecht bij de
SWOV, Raadhuisstraat 6 JfL (05752)
3405. Ons kantoor is gHP^nd van
maandag- t/m vrijdagmorgen en
's middags op afspraak.

Het kantoor van de SWOV is gesloten op 5 en 13 mei. Voor dringende zaken kunt u het nummer 6887 bellen. Voor de
dagopvang 'de Wehme' nr. 1448 en voor hulp in nood nr. 2248 of 1701.

Spektakel op Hemelvaartdag:

Harreveld on Wheels and
in the Air

gen. Ook zijn er op het wedstrijdpar-
cours midden in het centrum, rondom
de kerk, de Motorstraten Cross en de
Quad Races. Op dit parcours zijn
kunstmatige hindernissen aange-
bracht, zoals springschansen en chi-
canes.
Op de Kerkstraat, Lindeboomweg en
Blaauwgeersstraat zijn Old Timer
Shows van de Historisch Automobiel
Vereniging H.A.V., en de Hengelose
Auto Motoren Vereniging Hamove.
In zaal De Boer houdt de Models-
poorclub De Wissel uit Zelhem haar
tentoonstelling en voor de kinderen
zijn er speciale attracties zoals bij-
voorbeeld een springkussen.
En zeker niet te vergeten is de jaar-
markt waaraan 50 marktkramen deel-
nemen en voor een gezellige sfeer
zorgen als die er al niet is door de mu-
zikale inbreng van het draaiorgel en
het dweilorkest Dokters Infuustoe-
ters.

Monica-dag
op 12 mei

Harreveld on Wheels and the Air is
een mobiel spektakel dat elk jaar
wordt gehouden op Hemelvaartdag
in het centrum van het Achterhoek-
se dorp Harreveld. Dit jaar reeds
voor de achtste maal. De organisa-
tie is in handen van een stichting,
gevormd door een aantal vrijwilli-
gers uit de Feestcommissie Harre-
veld en de ondernemersvereniging
Zieuwent, Harreveld en Mariënvel-
de.

De Airshow zal dit jaar ongetwijfeld
dé grote attractie van het evenement
worden. Deze show wordt gehouden

op het door de Rijks Luchtvaartdienst
voor één dag officieel erkende ' Aero-
drome Harreveld', waar een start- en
landingsbaan van circa 700 meter
speciaal is aangelegd voor de vlieg-
tuigen. Er zullen diverse demo's wor-
den gehouden door onder andere het
squadron De Grasshoppers van de
Koninklijke Luchtmacht en het Pepsi
Pitts Special Team.
Verder is voor het publiek ongetwij-
feld het Bungy Jumping, ook wel
elastiekspringen genoemd, de moeite
waar om naar te gaan kijken. Van een
hoogte van zestig nieter wordt er aan
een elastiek naar beneden gespron-

Op 12 mei, Hemelvaartdag wordt er
bij zaal Susebeek aan de Ruurloseweg
42 te Zelhem een monicadag gehou-
den. De toegang is gratis. Voor meer
informatie kunt u bellen met 05736-
1357.

U

VA'

recht door zee gaat u met

GIWEEVERS

Op 6,7 en 8 mei is het weer feest bij
Flophouse in Toldijk. In totaal 14
bands zullen dit weekend hun op-
wachting maken. Het Lentefeest is
daarom inmiddels een traditie van
belang geworden waar de Achter-
hoekse popliefhebber niet mag ont-
breken.

Op vrijdagavond zijn er optreden van
The Bob Color band en Zodiac. De
eerste groep stond ook vorig jaar op
het Lentefeest. Doordat Bob Color
toen nog niet zo bekend was, viel het
aantal bezoekers destijds tegen. Een
succes was het optreden echter wel.
Vandaar ook dat de organisatie deze
band wederom heeft uitgenodigd.
Naast muzikaal multifunctioneel is de
band ook nog eens multi-raciaal en
-cultureel te noemen. In een bruisen-
de mix van soul, funk, ska en rock &
roll kijkt het extreem actieve gezel-
schap niet op een liter zweet meer of
minder en beperkt haar hectische ca-
priolenshow niet tot het podium.
In de soosruimte op vrijdagavond
ruim baan voor vier muzikanten van
ver boven de twintig en een luie stu-
dente van begin twintig: Zodiac. Deze
Achterhoekse band is geen onbeken-
de bij Flophouse. Voorkeur voor de

muziek van de jaren zeventig, waar-
van de stevige, bluesy rockmuziek tot
de favorieten behoort. Swingen en
'joelen'. Martin Abbink, Paula Bie-
kart en kornuiten zorgen ervoor.

Normaalmarkt
Op zaterdagmiddag 7 mei heeft de
Normaalmarktdag plaats. Er is van al-
les te zien wat maar enigszins te ma-
ken heeft met deze Achterhoekse
rockformatie: t-shirts, affiches, gla-
zen, attributen, videobanden en een
doorlopende videopresentatie van
Normaal in Amerika. De marktdag
wordt een happening op zich. Niet
voor niets kwamen de Normaalfans
vorig jaar in groten getale op deze dag
af.'s Avonds zijn er op drie podia op-
tredens te zien in het kader van het
Lentefeest. Ook dit jaar werken hier
weer 7 popgroepen aan mee waaron-
der Mickey Finn, Bivak, Damaged
Brain en de Amsterdamse rockforma-
tie The jack of Hearts.
Op zondag 8 mei vindt in de lentetent
het Achterhook-festival plaats. Er is
plek ingeruimd voor veel onverwach-
te dingen en de bands die komen op-
treden zijn 'Wat let ow', 'Op drift ' ,
'Haverkamp-band' en 'Kas Bendjen'
uit Vorden.

Rene Froger in City-Lido
Groenlo
Op donderdag 12 mei, Hemel-
vaartsdag, vindt in uitgaanscen-
trum City-Lido te Groenlo een op-
treden plaats van Rene Froger.
Deze Nederlandse mega-ster zal
'live' begeleid worden door Rendez
Vous, één van Neerlands beste
show- en begeleidingsbands.

Rene Froger is momenteel met voor-
sprong Nederlands populairste en
meest verkopende artiest. Zijn voor-
laatste album 'Sweet hello's & Sad
Goodbyes' behaalde de status van
drie maal platina, hetgeen een absolu-
te rccord-verkoop voor een nationale
artiest betekent.
Zowel op platen- als op concertgebied
is h i j uitgegroeid tot een Nederlandse
'mega-ster' met een unieke gelijke
populariteit, bij zowel mannen als
vrouwen. Begonnen als 'middle of
the road' artiest, wordt Rcnc Froger

inmiddels ook erkend door een groot
pop-publiek. Met name door zijn live-
concerten, waarin hij zich bediend
van Nederlands beste muzikanten en
backing vocalistes kreeg hij vele 'on-
gelovigen' aan zijn kant. Niet voor
niets presteerde Froger het om sport-
paleis Ahoy in november tien avon-
den achtereen uitverkocht te krijgen,
wat een unieke prestatie in de vader-
landse popmuziek genoemd mag
worden.
Het najaar van 1993 stond in het teken
van de release van zijn nieuwe CD en
theatertournee: 'The Power of Pas-
sion'. Dit album, dat in de voorver-
koop al goed was voor goud, bevat
alle herkenbare elementen van de
Froger-sound, energieke up-tempo
songs en gepassioneerde ballads. Het
kan dan ook haast niet anders dan dat
het optreden op Hemelvaartsdag een
groot succes wordt.



Nagekomen familieberichten:

Stil zijn we en verwonderd dat
ons zo'n groot geluk is toebe-
deeld.

Geboren

Nick Jan Antoon

op 3 mei 1994.

Zoon van Carla Koning-Sue-
ters en Henry Koning.

Brinkerhof 74
7251 WP Vorden
Tel. 05752-3987

Inleveradres van:
lotto
lotto 4-5
lotto systeem
toto
toto systeem
toto select
winnerstip
score
luckey10

maandag 9 mei
krasloten
2,50p.st.

UWSPELNET
WINKELIER

KLUVERS
SPORT
TOTAAL
ZUTPHENSEWEG41,
VORDEN

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Leuk postpapier,
adresboekjes van
Francien's katten

Boekje Verrassend
lekker met yoghurt

6,95
Leuke doos servetten

Carl Larsson

2,95

Raadhuisstraat 22, Vorden, tel. 3100

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

DIT WAS TOT
VOOR KORT
EEN MENS
IN NOOD
HULP HELPT. HELP
MENSEN IN NOOD
GIRO 1111.222

Mensen in Nood
Postbus 1041

5200 BA 's Hertogenbosch

Bedroefd maar dankbaar dat hem een verder lij-
den bespaard is gebleven, delen wij U mede dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader, lieve opa en broer

Fredrik Coenraad Wansink
(FRITS)

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: G. Wansink-Wentink

Malden: Marty en Erna
Karin

Ruurlo: JanenAnita
Marloes, Jasper

Vorden: J. Wansink

2 mei 1994.
Raadhuisstraat 15, 7251 AA Vorden.

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Monuta', het Jebbink 4A te Vorden, waar don-
derdag 5 rrtei a.s. van 19.00-19.30 uur gelegen-
heid is tot condoleren en afscheid nemen.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
vrijdag 6 mei a.s. om 12.00 uur vanuit Aula II van
het crematorium te Dieren.

Liever geen bezoek aan huis, geen bloemen.

Gaarne een bijdrage voor het Koningin Wilhel-
minafonds in de collectebus bij de uitgang van
het crematorium.

Tot ons groot verdriet is heden na een langduri-
ge ziekte overleden onze beste zwager

Frits Wansink
ECHTGENOOT VAN GERDA WENTINK

Fam. B.G. v.d. Linden
Fam. B.G. Wentink
Fam. G. Wentink
Fam. E. Wentink

Vorden, 2 mei 1994.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
wat hij voor ons heeft betekend, delen wij U
mede dat na een kortstondig ziekbed van ons is
heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze lie-
ve vader, opa en mijn zoon

Albertus Bukman

* 27-1-1919 f 3-5-1994

Zutphen : G. Blikman-Strookappe
Zutphen : W. Bukman
Vorden : H.J. Bukman

J.H. Blikman-Krimp
Niels

Warnsveld : J. Haan-Blikman
F. Haan
Jürgen, Melanie en Dennis, Carole

Zutphen: H. Bukman
Zutphen : B.M. Hartemink-Blikman

G.W. Hartemink
Renée, Liz, Wytse

Warnsveld : G. Pera-Blikman
E.O. Pera
Talitha

Zutphen : J. Blikman-Klein Kranenbarg

Zutphen, 3 mei 1994
Driesteek 1 - 7207 DD

De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum, Rijksstraatweg 75 te Warnsveld, alwaar
gelegenheid is tot condoleren en afscheid ne-
men vrijdag 6 mei a.s. van 19.30-20.00 uur.
De rouwdienst waarvoor U wordt uitgenodigd
zal plaatsvinden maandag 9 mei a.s. om 13.15
uur in de Martinuskerk te Warnsveld.
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden om
15.00 uur in aula 2 van het crematorium te Die-
ren.

LIEVE OPA

Wij zullen je missen.

Jürgen
Melanieen Dennis
Carole
Niels
Renée
Liz
Wytse
Talitha

Zutphen, 3 mei 1994

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

2869 125 jaar 1994

Muziekvereniging

CONCORDIA

JUBILEUMUITVOERING
op zaterdag 7 mei a.s.

in de grote zaal van het
Dorpscentrum

Aanvang 19.30 uur.
Zaal open om 19.00 uur.

Tevens bekendmaking Ie trekking
van onze grote loterij-aktie.

Wij zoeken voor een van onze relaties

Administratief medewerk(st)er
voor 20 uur per week

Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen aan ons kantoor te Ruurlo
t.a.v. dhr. J.B.Th. Schroer.

Wij verzorgen o.a.
Administraties - Belastingaangiften - Fiscale adviezen - Bedrijfsadviezen

Salarisvcrwerking - Computerbegeleiding - Startersbegeleiding

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een
enthousiaste

PART-TIME
VERKOOPSTER
(ca. 12-15 uur per week)

Wij denken aan iemand die:
- modebewust is,

graag mensen adviseert,
ervaring/een opleiding in de mode heeft

- ca. 35 jaar is,
- graag in een leuk team meewerkt.

Wij zien graag uw reactie (schriftelijk) met een recente
pasfoto binnen 10 dagen tegemoet t.a.v. Dhr. Elbrink.

mode
BURG. GALLEESTRAAT9
7251 EA VORDEN

Met spoed gevraagd: WEEKEND HULPEN o.a.

SERVEERSTER
Aanmelden tel. (05752) 4195; vragen naar dhr. D.J.
de Heus.

PETIT-RESTAURANT

DE VORDENSE PAN
Hengeloseweg 14
7251 PE Vorden, Tel. (05752)4195

Jouw
Kans!

SHELL-tankstation Groot Jebbink is op zoek naar
jonge aktieve zelfstandige mensen die het team van
service-medewerk(st)ers willen komen versterken.

Gedacht wordt aan:
- leeftijd ca. 18 jaar
- mannen en vrouwen
- goede rekenvaardigheid

Telefonische en/of schriftelijke sollicitatie richten aan:

AUTOBiDRUf

Groot
Jebbink

RONDWEG 2 - 7251 RV VORDEN - Tel. (05752) 1794

Zondag: moederdag

U zoekt een leuk kado, maar
weet nog niet wat?

Dan komt U toch gerust even
binnen lopen.

Wij hebben vele ideeën en
helpen U graag!

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752 3566

administratie en adviesburo
7261 BZ Ruurlo - Esweg 20 - 05735-2289

7201 EE Zutphen - Spittaalstraat 54 - 05750-13669

Voor wie niet van
polonaises houdt.,

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Hartewenssieraad voor een
l hartveroverende prijs

h l k modii

iod l - t karaats l u u u l .
in Illkkd : ' mm

O© juwelier
• • g Zutphenseweg 5

ciAiYî nnlf3it:l Ild ll.llv VORDEN
<X> Opt'lCiën Telefoon 150S

ZONDAG
8 MEI
MOEDER-
DAG

/
.̂ ^~Ar..«—••'•

II , <//l/

ifartman

Verwen moeder eens met een prachtige tuinstoel of een originele
Weber-barbecue.
Verder keuze in rolligbedden, relaxstoelen, ligbedden, parasols,
tuinverlichting, kussens etc.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261



Moederdag cadeau:
LIGBED MET

KUSSEN
nu met

10% KORTING!

9-delige
TUINSET wit

299,-

Steenderenseweg 1 1
7255 KC HENGELO (Gld.)

NOG VEEL MEER AANBIEDINGEN
IN TUINMEUBELS:

VOLOP KEUS IN KLEUREN!

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7261 BB VORDEN
tel:08347-81378 tel:OS752-3006
[•• MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

EOTHEEK

V O R D E
Feest in de Videotheek

5 Mei bestaan wij 5 jaar. Om dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij
te laten gaan krijgt elke klant bij het huren van films een leuk presentje!
(zolang de voorraad strekt)

En wegens succes van onze aktie 3 films voor f 11,- per week, hebben wij
besloten deze aktie in 1994 voort te zetten!

Tot ziens in onze gezinsvideotheek voor films van O tot 80 jaar.

Burg. Galleestraat 44
7251 EC Vorden
Tel. 05752-3640

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 20.30 uur
zaterdag en zondag van 14.00 tot 20.30 uur

****

*HALLE*
7 MIEI

UNITY
DIE ZAAL

M .OW
HEMELVAARTSDAG 12

•min 1.4 M
GOTOTHEMAX&DUODUIN
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

f en passend
kado

voor elke
moeder.

Evangelische Boekhandel

"De Vonk"
Warnsveldseweg 98

ZUTPHEN-Tel. 14569

Speciaal voor

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

DE WONERIJ

v/h Ankersmit
Groenloseweg 9 -
Tel. 05735- 1 239

Ruurlo

Weet u nog hoe gezellig het vorig jaar was?
We maken er een traditie van!

MOEDERDAG
Neem de kinderen en de cadeautjes mee!

ONTBIJTBUFFET
Eet zoveel u zin hebt van de lekkernijen van ons

buffet. Van 9.00 tot 11.30 uur,
voor f 16,50 per persoon.

Kinderen tot 10 jaar 10 gulden.
Reserveert u snel een tafel?

Restaurant-Grill de Rotonde

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519
Achter de dikke boom van Vorden

eet u van Ad gevulde borden.

Tonny Jurtiërfs
AUTOSCHADE

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

i8' IENTEFEEST \
6, 7 en B mei

Uniek feest met feeërieke entourage in verwarmde tuintent.

VRIJDAG 6 MEI:

ijzersterk, overdonderende energie, absurde humor, aanstekelijke mix
van wild en zwoel

* Zodiac

ZATERDAG 7 MEI:

o.a. veurverkoop H0KEN in Toldiek (24 juni) en koffieconcert (26 juni)
Tijd: 1 3.00 -17.30 uur

~K~V/~»/TV n
met 7 popgroepen

Bivak, Vieze Harry, Mickey Finn, Ce Page, Think Free, Damaged Brain,
en topact:

* The Jack of Hearts
Aanvang: 21.00 uur precies

ZONDAG 8 MEI:

met o.a. Kas Bendjen, Haverkamp, Flexibel, Op Drift, e.v.a.
Aanvang: 21 .00 uur precies

Voorverkoop bij: café 'De Engel', Steenderen
café "t Winkeltje', Zutphen
café 'De Herberg', Vorden
café 'De Egelantier', Hengelo
café 'Merleyn', Doetinchem

Sierbestrating, spoorbielzen,
florastenen etc. uit Ruurlo

U Hoort er steeds meer van ...!

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

SlAG
BOUWMATERIALEN BV

Zondag 8 mei a.s. is het zover.
De dag dat alle moeders in het zonnetje worden gezat

Straten met
moederdag

Een dag waarbij een stralende verschijning

Kom dan snel langs, voor een
verfrissende ontmoeting!

D A M E S M O D E

niet mag ontbreken!
Bijvoorbeeld met blouse-jasje die zomers
gecombineerd kan worden met een rib
T-shirt met mooie halsafwerking en
een wijde printrok met sjerp.

organiseert:

"Koffie Squash"
Squash en koffie zoveel U wiltll

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

KOFFIE
VSQUASHKAART:
f 50,- (voor l O keer)

Rackets te koop/huur in het centrum.

Sportschoenen mef witte zolen s.v.p.

5 Squashban^n, gehele dag
instructeurs aanwezig.

Squash Centrum
v -b/n o c N

ROLLUIKEN en ZONWERING
tegen weer, wind, zon en vandalisme

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9 00 17 30 uur. vrij van 9 00 20 30 uur.
zat van 9.00 15 00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 1 1 Vorden tel 05752-3278 (industrieterrein)

ZONDAG 8 MEI
MOEDERDAG

Grootste Perkp/anten-
en Geraniummarkt

OPENINGSTIJDEN: 10.00 t/m 17.00 uur

Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden

Tel. 05752-3671

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en moten

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

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. 05758-1334

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 Winterswijk Mis te r s t raa t 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132
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SPOKT-nieuws

Toertocht VRTC
geslaagd
Afgelopen zondag hield VRTC De
Achtkastelcnjijdcrs een toertocht
waar in totaal 320 deelnemers aan
meededen. Er kon gekozen worden
uit drie afstanden, te weten 40, 80 en
120 kilometer. De route over 120 ki-
lometer voerde de rijders naar het
grensgebied van Gelderland en Over-
ijssel, het gebied rond Rekken,
Haaksbergen en Beckum. De 80 kilo-
meter ging langs Haaksbergen, Sint
Isidorushoeve en Noordijk. Opval-
lend was dat ditmaal niet de traditio-
nele wegen rondom de Posbank of de
Holtcrberg werden bereden, maar het
Duitse grensgebied werd aangedaan.
De deelnemers van de tocht waren
richting de organisatie dan ook vol lof
over deze verfrissende aanpak.

RTV-rijders actief
Er werden afgelopen weekend heel
wat Oranjerondes en criteriums verre-
den en in verschillenden waren RTV-
ers actief. Zo werd Rudie Peters zesde
in Almelo en tweede in Eindhoven

achter oudprof Rcnc Beuker. Wim
Bosman reed zich in de Ronde van 't
Harde naar een achtste plaats.
Andrc Bargeman werd vierde in Zc-
vcnaar en dertigste in de zware Koga
Miyata Race over 120 kilometer. Jan
Pictcrsc fietste in Ticl naar een der-
tiende stek en met ongeveer dezelfde
tijd werd Edwin Maaldcrink derde in
Bcilen.
Ook werd er nog een onderlinge tijdrit
over ruim 17 kilometer verreden. Hier
was Wim Bosman de sterkste. Hij
reed twee seconden sneller dan Peter
Makkink en hield er vier over op Jan
Wullink.

Dammers actief in
Praag
Bij het internationale toernooi in
Praag waren vijf DCV-spelers actief.
Chris Grevers eindigde daarvan als
hoogste op de 15e plaats met acht
punten. Op de slotdag verloor hij van
de Rus Albert Aksanov die in het
eindklassement derde werd. Gerrit
Wassink werd 18e, Mike Voskamp
20e. Theo slütter en Jan Hoenink ein-
digden in de achterhoede van het 45
spelers tellende toernooi.
Toernooiwinnaar werd de Amster-
damse Herman van Westerloo, ge-
volgd door oud-Vordenaar Tjeerd
Harmsma.

Zoals bekend viert men dit jaar het 1200-jarig bestaan van Wich-
mond-Vierakker. De tijd van 1200 jaar is gebaseerd op het feit dat
graaf Wrachram in 794 een stuk land in Wichmond aan Ludgerus,
Apostel van de Saksen, schonk. Deze schenking was aanleiding
tot de stichting van de eerste kerk in de Uselgouw.
De kerk waar het in dit stukje over gaat, de St. Willibrordus in
Vierakker, is van veel jongere datum, nl. 1870. Het waren de
toenmalige bezitters van huize Suders die het initiatief namen tot
de stichting van kerk en kerkgebouw in Vierakker en daartoe ook
de benodigde grond en gelden beschikbaar stelden. Met de goti-
sche vormen als voorbeeld verrees hier onder architectuur van de
heer Wcnnekes een driedubbele hallenkerk met vier traveën en
een kruisgewelf dekking.
Het orgel werd geleverd door de fa. Elbelink uit Oldenzaal en de
klokken door de fa. van Bergen uit Heiligerlee. Deze laatste
plaatste ook het uurwerk, dit was veranderd van een eendaags
uurwerk in een achtdaags. Dit gaf nogal wat afwijkingen en daar-
om liet men in 1900 een nieuw uurwerk plaatsen door de fa. Eijs-
bouts uit Asten.

Naast het hoofdaltaar treffen, we in de kerk ook nog het St. Jo-
sephs-altaar aan, de Rozcnkranskapcl en de doopkapel.
Bijzonder is de bronzcnklok, gebruikt bij de tekenen van het Hei-
lig Offer. Deze is nl. afkomstig uit de kapel van kasteel Doornen-
burg. Daar wilde men geen al te aardse bestemming voor deze
klok en schonk ze toen aan de kerk te Vierakker.
Een bijzondere naam uit de beginjaren van deze kerk is die van
koster-organist J.B. Hclmink, ook bekend als "Jan Java", deze
vervulde gemelde functie vanaf de oprichting tot 1917.

Voldoende reden om er eens ccn kijkje te nemen, buiten de kerk is
het trouwens om deze tijd van het jaar ook goed toeven. En als u
op de fiets komt rust dan even bij wie het allemaal begon: "Lud-
gerus".

U.G. Wullink. .

Districtkampioenschap
Bij het clistrictkampiocnschap prolon-
geerde Hermen Krocsbcrgcn bij de
junioren zijn titel. Hij behaalde zes
punten uit vier wedstrijden zijn broer
Michicl Krocsbcrgcn eindigde als
vierde met drie punten.
Mikc Voskamp is er niet in geslaagd
zijn eerste plaats in de hoofdklasse
vast te houden. Hij verloor de inhaal-
partij van Jan Dallinga (Eibergen), die
daarmee gedeeld eerste werd met
Chris Grevers. Er komt nog een barra-
ge om het kampioenschap. Beiden
zijn wel reeds geplaatst voor de Gel-
derse halve finale. Voskamp werd
derde.
Bij de aspiranten eindigde Ronald
Scheffer gelijk met de Doesburger
Ralf Richters. Een titelbarrage moest
uitkomst brengen en die viel uit in het
voordeel van Richters. Beiden be-
haalden 17 punten uit 9 wedstrijden.
Johannes Westerink werd derde met
13 punten, Daan te Riele vierde met
eveneens 13 punten, Auke Markerink
einigde als zesde met zes punten en
Ruben Bleumink werd tenslotte ne-
gende met vier punten.

Vorden 1-Zutphen l
Trainer Guus Tieleman had er een
zwaar hoofd in dat Vorden na een ge-
slaagde Koninginnedag aan moest
treden tegen Zutphen. Deze vrees was
achteraf gezien nergens voor nodig
aangezien de thuisclub met 6-2 fors
uithaalde.
Vanaf het beginsignaal trok Vorden
fel van leer en daar Zutphen één op
één ging spelen kregen Peter Hoe-
vers, Ronnie de Beus en Reint Jan
Westerveld veel ruimte. In de vijfde
minuut was het raak. Een lange pass
van Benny Wentink werd doeltref-
fend door Peter Hoevers afgerond.
Een kwartier later verraste Adri Evers
met een afstandschot Marinho Besse-
link: l -1. Even later werd het zelfs l -2
voor Zulten doordat de Vordense
achterhol^ treuzelde met het weg-
werken van de bal.
Vrij snel daarna scoorde Reint Jan
Westerveld de gelijkmaker. En toen
kwam de geoliede machine pas goed
op gang^| de 37e minuut bracht
Ronny dd^Pus op aangeven van Peter
Hoevers de stand op 3-2. Een paar mi-
nuten later werd een speler van Zut-
phen onregelmentair door Richard
Bargeman binnen de zestien meter te-
gen de grond gewerkt. De toegekende
penalty werd door Henk Schrijver ge-
mist.
Na de theepauze verhoogde Vorden
het tempo en werd Zutphen verder on-
der druk gezet. In de 52e minuut kop-
te Reint Jan Westerveld vanuit een
corner keihard raak: 4-2. Een paar mi-
nuten later bracht Ronnie de Beus de
stand op 5-2 en vlak voor tijd bepaal-
de Rob Enzerink vanuit een penalty
de stand op 6-2.
Aanstaande zondag krijgt Vorden ko-
ploper B. en O. uit Apeldoorn op be-
zoek.

Uitslagen
De overige uitslagen van voetbalvere-
niging V.V. Vorden zijn: Vorden
2-RKZVC 2- 1-3, Vorden 3-Sociï 3
4-4, Vorden 4-Warnsveldse Boys 3-2,
Eibergen l O-Vorden 5 2-6, Lochem
6-Vorden 6 6-0, Lochuizen 3-vorden
72-1.

Programma
Zaterdag 7 mei: AD Al-vorden A l ,
Vorden Bl-Vasseveld BI , Pax Cl-
Vorden Cl, Gazelle Nw. L. C2-Vor-
den C2. Zondag 8 mei: Vorden l-B.
en O. l , Markelo 2-Vorden 2, H. en K.
2-Vorden 3, Zutphen 5-Vorden 4, Vor-
den 5-Rietmolen 5, Vorden 6-DEO 3,
Vorden 7-Ruurlo 5, Erix 5-Vorden 8.

Dames Ratti winnen
van Apeldoorn
Vorige weck donderdag speelden de
dames van Ratti uit tegen Apcldwrn.
Met slechts ccn punt uit 17 wedstrij-
den is Apeldoorn zeker van degrada-
tie. De eindstand van 2-4 was dan ook
geen verrassing.
In de eerste helft kwam Apeldoorn
niet in het spel voor. Ratti creëerde
vele kansen door snel en effectief te
spelen. Na ccn kwartier spelen rusul-
tccrdc dit in ccn dwlpunt. Aan de
rechterkant werd ccn cornerbal gcno-
rncn door Mirjam ter Wel. Deze bal
werd schitterend ingekopt door der-
rie Brummclman.
Hvcn later ws het Annct ten Pas die
voor het tweede doelpunt tekende.

Een vleiende combinatie met Marijc
de Jong ging hieraan vooraf. Vlak
v(x>r rust sax)rdc Marijc de Jong.
Deze keer gaf ze de bal niet af, maar
zocht ze zelfde kccpstcr op en knalde
het leer in de touwen: 0-3.
Na rust ging het bergafwaarts. Ratti
verslapte en deed geen moeite om de
score uit te bouwen. Apeldoorn
maakte hier denkbaar gebruik van en
scooorde simpel 1-3. Uit de schaarse
aanvallen wisten de bezoekers nog
een keer de touwen te vinden. Annct
ten Pas soleerde door de verdediging
en stifte de bal over de keepster. Apel-
doorn ging vervolgens meer en meer
het spel bepalen en kwam zelf nog te-
rug met 2-4.
Al me tal een tweezijdige westrijd,
een sterke eerste helft en een zeer
zwakke tweede. Het eind van het sei-
zoen nadert. Voor de dames een matig
seizoen met veel blessures en voor
een aantal daems tevens het laatste
seizoen. Twee jaar geleden werd Ratti
nog kampioen in deze hoofdklasse en
vorig jaar werden ze tweede. Dit sei-
zoen moeten ze genoegen nemen met
een plaats in de middenmoot.
Aanstaande zondag spelen de dames
van Ratti uit tegen Ratum.

Sociï
Uitslagen: 27 april: Hercules F-Sociï
F2-5, Sociï E-Wilhelmina SSS E 5-4,
Sociï-Warnsveldse Boys 3-0. l mei:
Sociï-Terwolde 5-2, Sociï 2-Ruurlo 4
2-1, vorden 3-Sociï 3 4-4, Ratti l-So-
ciï 4 6-2, Sociï 5-Ratti 2 l -O, Sociï
6-Hercules 6 1-8. Programma 7 mei:
Sociï C-Ruurlo C, Baakse Boys
A-Sociï A. 8 mei: Sociï-Albatros, So-
ciï 2-Witkampers 3, AZC 4-Sociï 3,
Sociï 4-Zutphania 3, Sociï 6-Ratti 3.

Voetbalselectie
Sorbo
De voetbalselectie van^k Sorbo
speelde op woensdag 27^Pil tegen
een combinatie elftal van 2elos C en
B op het Sociï-veld. het werd een 3-0
overwinning van de ploeg uit Zelhem.
Woensdag 11 mei speelt de Sorbo in
Vorden tegen de Keijenb^^e Boys
BI . W

Uitslagen Tennis
Dinsdag 26 april dames: Vorden l -De
Paasberg 15-1, Beekbergen 3-Vorden
2 3-3. Woensdag 27 april junioren:
mix Vorden l -Beckson l 3-2, jongens
De Wildbaan-Vorden l 3-3, jongens 't
Laerveld l-Vorden 2 6-0, jongens
Vorden 3-elderink l 0-6. Donderdag
28 april dames: Neede 3-Vorden l
4-0, Vorden 2-Neede 43-1. Zondag l
mei senioren: heren Vorden l-De Sto-
ven l 3-3, heren Vorden 2-Veenhorst
3 2-4, Heren 35- WTC-Vorden l 3-3,
mix Stoven 2-Vorden l 2-6, mix Vor-
den 2-Ruurlo l l -7.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen woensdag 27 april: Groep
A; 1. mv Van Burk/mv Hendriks
67,1 %, 2. mv Elferink/hr Van Uffelen
60,8%, 3. mv/hr Vreeman 55,6%.
Groep B: 1. mv/hr Gastel 59,2%, 2.
mv/hr De Bruin 57,1%, 3. mv Bou-
man/mv Horstink 53,8%.
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L.R. en P.C.
De Graafschap
Op het concours hippiquc van Silvol-
dc op 24 april behaalde Natascha
Groot met Valcntia Bclla de tweede
prijs in de B-drcssuur met 134 punten.
Suzan Groot Jcbbink met Elfunic
werd met 117 punten eveneens
tweede in de M l-dressuur. Op het
concours hippiquc van Hibergen, l
mei, viel suzan Gnxrt Jcbbink op-
nieuw in de prijzen. Met 130 punten
behaalde ze met litanie ccn tweede
prijs in de M l-dressuur. Ook Lilian
Cuppers met Horinoco How werd
tweede, alleen dan in de L2-dressuur.
Nalascha G K M > I met Valenlia Bclla
werd zevende.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
"Zö'w 's nao Toon en Riek gaon, wicj heb 'n hccln dag al in huus zittn
ocln".
Daor had micn vrouw wel gclick an. 's Maans natuurluk ccrs uutslaopn,
't was koneginncdag jao al neet vrog meer too'w in bedde kroppn. Wicj
haddn ons vanmaarn dan wel vcurenommcn ummc te gaon fietsen maor
't was 'n stuk frisser as gistren en dan die wind uut 'n vekccrden hoek,
daor zolln nog wel bettere dage kommn. Zodoende ware wicj neet wieter
ekommnasdeslaendespinazie in 'n hof.

A'j op ow gemak kuiern waa'j met un klein half uur biej Toon en Riek
maor now 't neet zo zweitereg meer was buutn, paöln wiej d'r in goed
twintug menuutn hen. Zee waarn in huus, dat wisse wiej al want Riek
had veur alle securegheid maor opebeld.

''Zo, weer 'n betjen ekommn van 't fees van gistren?"
"Oh jao, aj maor neet te volle van 't grei uut Schiedam deur 't halsgat
giet dan volt 't nog wel met. Toon hef trouwens meer las van de koldeg-
heid van gistrenaovund as van 'n drank, 'k Had um nog ezeg umme 'n
trui an te trekkn, maor jao, eigenwies at e is von e dat neet neudug. 't Is
jao zowat mei, zei e. Maor vandage loopt um 'n heeln dag de groezels
oaver de rugge. maor 't kan ok wean dat 't van de rooie wien kump. Nao-
dat e kots in de krante hef eleazen dat eiken dag 'n glas rooie wien goed
was veur 't harte hef hee de jenever an de kante eschaoven en drinkt e
wien.

Had e dat maor neet edaon want gistren ha'w d'r al mooi narugheid met.
Too'w in 't darp argens op 'n terras wat dronkn slaatren Toon met de
rooie wien en natuurluk kreeg e alles oaver de nieje bokse, die hee net
veurugge wekke tooesteld hadde. Zo'n mooie lechte kleur en dan rooie
wien d'r op, now dan we'j 't wel. Maor jao, Toon is wel zo'n haöbel, daor
köj zoiets van vewachten.
"Daor bunt argere dinge in de weald en ow oaverkump ok wel 's wat",
veweern Toon zich.

' 'Hej koneginnedag dan wieter nog wel metemaakt?"
"Oh, jao, 'k hadde nog wel meer boksens in de kaste hangen, wiej heb
niks emist van 't fees. 'k Heb zowaar nog metedaon an 't vogelschietn
maor daor he'k allene maor 'n paar gaete in de loch eschottn. Wieters
wi'k nog wel kwiet da'k volle wille heb ehad met de meziek die'w 'n dag
deur kon heurn. De beide plaatselukke corpsen heb zich van de beste
kante laotn zeen, ok biej 't vuurwerk zo late op 'n aovund.

Trouwes, die twee orkesjes biej de karke mo'j ok neet uutvlakkn, die
jonges leetn ons 'n drelle meziek heurn waoj "u" tegen zekgt. Daor
zo'w vaste nog we l 's meer van heurn!

En wat 't mooiste is? Da'w 'n heeln dag deur nargens gin pelitie biej
neudug haddn. A'j dan die beelden uut Amnsterdam zeet nao 't kam-
pioenschap van Ajax. Dan bunk maor bli'j da'w hier met mekare zo
goed koneginnefees kont holln. Daor zölt 'n boel andere plaatsen jaloers
op wean, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Weekendrecept
Vlogman

Pikant gehakt met tomaten saus

Benodigdheden: vergiet, zeef, kom, steelpan, vleespan, kleine koeke-
pan, voorverwarmde vleesschotel.

Ingrediënten (voor 4 pers.): wit van l dunne prei, 125 gram margarine
of boter, l fijn gesnipperde ui, 400 gram rundergehakt of h.o.h., 2 snee-
tjes verbrokkeld oud brood of 25 gram paneermeel, l ei, l mespunt ge-
raspte nootmuskaat, l mespunt kruidnagelpoeder, (cayenne)peper, 65
gram bloem, zout, 1/2 liter bouillon, l blikje (70 gram) tomatenpuree, l
ui, tot ringen gesneden, 1/2 deciliter madeira, l mespunt oreganoblaad-
jes, peper, l eetlepel fijn gehakte peterselie.

Bereidingswijze: Snijd de prei overdwars in dunne plakken. Was deze
en laat het water in het vergiet goed uitlekken. Verwarm in een kleine
steelpan 20 grarfl van de margarine. Fruit daarin de uisnippers glazig en
voeg de prei toe. Fruit de ui en prei samen zonder ze te laten kleuren. Doe
het gehakt met het brood of paneermeel in een kom en voeg het ei en de
specerijen toe. Schep de prei en ui uit de steelpan met zo weinig mogelijk
vet. Laat het afkoelen.
Doe de prei en ui bij het gehakt in de kom en meng alles goed door elkaar
met een vork. Voeg er 1/2 eetlepel (6 gram) zout bij. Verdeel het gehakt
in 4 of 8 porties en rol hiervan gave gehaktballen zonder barstjes. Zet ze
in de koelkast.
Verwarm in een steelpan 35 gram van de margarine en doe er de toma-
tenpuree bij. Laat deze op een laaggcdraaidc warmtebron enkele minu-
ten heet worden. Voeg 45 gram van de bloem toe en roer deze met de
margarine en tomatenpuree tot een geheel. Enkele minuten op ccn laag-
gedraaidc warmtebron laten garen.
Verhit 60 gram van de margarine in de pan en bak hierin de gehaktballen
aan alle zijden bruin. Ze moeten ccn stevig korstjc krijgen. Temper de
warmtebron. Giet er langzaam l deciliter water bij. Sluit de pan.
Verhit in ccn kleine kockcpan K) gram van de margarine en bak hicrn de
uiringcn op ccn laaggcdraaidc warmtebron. Giet 3/4 deel van de bouil-
lon bij de tomatcnroux van bloem, margarine en tomatenpuree. Roer de
roux en de bouillon goed door elkaar tot er geen klontjes meer in/ . i t ten en
breng de saus aan de kook. Laat deze goed doorkoken. Verdun de saus
met de rest van de bouillon tot de gewenste dikte. Maak de saus naar
smaak af met madeira, orcganocn peper.
Serveer de gehaktballen op een voorverwarmde vleesschotel en gameer
ze met de uiringcn en de gehakte peterselie. Dien de saus apart op.

TIP VAN DK KOK: Vervang de madeira dwr sherry. Maak het gehakt
extra pittig van smaak met ccn eetlepel samal oelek. Bak met de gehakt-
ballen dobbclstccnljcs genx>kt spek mee en roer deze dix>r de saus.

Bereidinjjstijd: ca. 35 minuten .



Lustrum voor
Videotheek Castle
Morgen is het precies vijfjaar geleden
dat Lieneke Visscher een videotheek
begon aan de Burgemeester Gallee-
straat 44 in Vorden. En dat wil ze we-
ten ook. Alle klanten die op 5 mei
films komen huren krijgen als extraa-
tje een presentje mee naar huis.
Toen Lieneke haar videotheek startte,
vond ze dat een nieuwe uitdaging in
haar leven. 'Het pand waarin we nu
zitten stond al een tijdje leeg en leek
uiterst geschikt als videotheek', aldus
Lieneke Visscher. Toch was het wel
een sprong in het diepe. 'We zijn daar-
om klein begonnen', legt ze uit. 'In-
middels zijn we uitgegroeid tot een
zaak die er zijn mag. We hebben zo'n
1700 verschillende videobanden te
huur en het ruilen van Nintendo-spe-
len is bij ons ook erg in trek bij de
jeugd.'
Ook het feit dat haar man Prins Kar-
naval is geweest heeft de zaak meer
bekendheid gegeven. De prinselijke
kreet '3 films voor 11 gulden per
week' is omgezet in een langlopende
aktie, die met name aantrekkelijk is
voor klanten van buiten Vorden en
mensen die buitenaf wonen. Met be-
scheiden trots mag Lieneke daarom
wel spreken van een gezellige gezins-
videotheek.

WedvIuchtP.V.
Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan •
een wedvlucht vanaf Royé over een
afstand van 365 kilometer. Uitslag: C.
BruinsmaO, 11,16,17,22,12),G.en
H. Boesveld (2,3,5,7,13,15,20,23),
G. Oldenhave (4, 8), M. Olijslager
(6), G. Goedhart (9), A. en A. Winkels
(10, 14, 18, 24, 25), H. Eyelkamp en
Zn.(19)enA.Jurriens(21).

Ongeveer zeventig procent van de
Nederlandse bevolking is niet of on-
voldoende verzekerd tegen de kosten
van een begrafenis of crematie. Veelal
wordt gedacht met drieduizend gul-
den klaar te zijn. De praktijk echter
wijst uit dat alleen de basiskosten van
een uitvaart zo'n zesduizend bedra-
gen.

Men kent in Nederland twee soorten
uitvaartverzekeringen. Een verzeke-
ring die in natura (goederen en diens-
ten) uitkeert en een verzekering die
een geldbedrag uitkeert. Een natura
verzekering heeft vele voordelen. Ten
eerste is deze waardevast en houdt de
verzekering rekening met uw wensen.
Verder is de keuze voor begraven of
cremeren tot op het laatste moment
vrij. Ook zijn minderjarige kinderen
gratis meeverzekerd en worden uw
wensen kosteloos geregistreerd.
De Monuta en EBO verzekeringen
zijn in 1992 gefuseerd zodat iedereen
nu naast de natura verzekering gelijk-
tijdig een kapitaal kan krijgen om de
bijkomende kosten te waarborgen
zoals grafrechten, afkoop van onder-
houd, grafsteen en kosten van een
kerkdienst. Wanneer alles bij elkaar
wordt opgeteld zal een begrafenis
naast de basiskosten van circa zesdui-
zend gulden toch uitlopen naar zo'n
l O a 15 duizend gulden.

Indien u alleen een basisvoorziening
hebt zult u er dus rekening mee moe-
ten houden dat tussen de vier- en ne-
genduizend gulden moet worden bij-
betaald. Assurantieburo Norde heeft
alles in huis om voor u en uw gezin al-
les te verzorgen.

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.

Zie advertentie

Ierland, m'n eiland
Failte in Ierland. Dit zult u regelmatig
horen wanneer u een bezoek brengt
aan het prachtige eiland Ierland (Fail-
te-welkom).
Wie naar Ierland gaat zal er zich on-
middellijk thuisvoelen en begrijpen
waarom Ierland bekend staat als een
bijzonder gastvrij land. U krijgt direkt
het gevoel er bij te horen en dat gevoel
zal u tijdens uw hele verblijf houden.
Ieren zijn dus gastvrij. Voordat u er
erg in heeft, neemt u in een pub deel
aan spontane, informele gesprekken.
Of u geniet van de traditionele volks-
muziek.
Ierland het land waar u een heerlijk
aktieve vakantie kunt vieren, wat
dacht u van bijv. golfen, vissen, varen,
fietsen of paardrijden? Ook historisch
gezien heeft dit mooie land veel te
bieden.
Ierland heeft een rijk verleden. Al
5000 jaar geleden werd Ierland be-
woond door landbouwers. De graf-
tombe in New Grange in het graaf-
schap Meath bijv. is ouder dan de
Egyptische pyramides en de enorme
prehistorische bouwwerken op de Ar-
ran eilanden werden al dertig eeuwen
geleden gebouwd.
Overal in het land zijn ruïnes uit een
ver verleden te bewonderen. Denen,
Noormannen en Engelsen overheers-

ten Ierland en bouwden er nederzet-
tingen, imposante kastelen en prachti-
ge huize in Georgiaanse stijl.
Ierland is een land waar je op vele ma-
nieren vakantie kunt vieren, zoals
georganiseerde rondreizen, fly/drives
op basis van bed and breakfast-over-
nachtingen of een één- of tweeweeks
verblijf in een cottage.
Voor die mensen die lekker bezig wil-
len zijn, worden bijv. paardrij-, golf-,
vis- of wandelvakanties georgani-
seerd.
Over deze en nog vele andere moge-
lijkheden leest u in het reisverslag dat
geschreven is door één van de reisme-
dewerksters tijdens een studiereis en
voor u ter inzage ligt'.
Natuurlijk kunt u voor al uw boekin-
gen terecht bij Monique van Wijk en
Tiny Koning van Rabobank Reizen
Vorden, tel. 1888.

Voorjaarsbustocht
Bejaardenkring
Traditie getrouw werd vorige week
donderdag de voorjaarsbustocht van
de Bejaardenkring Vorden gehouden.
Klokslag l uur vertrok het gezelschap
richting Lent waar koffie met gebak
klaar stond. Van daar een tocht door
de Ooypolder en het Rijk van Nijme-

Deze advertentie werd aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Hart- en vaatziekten vormen nog steeds
de grootste bedreiging voor de volks-
gezondheid in ons land.
De Nederlandse Hartstichting bestrijdt,
vooral met uw hulp, deze verraderlijke
volksziekte nr.1. Met resultaat, want niet
alleen daalde het aantal sterfgevallen,
maar ook de behandeling van
hartpatiënten en de operatietechnieken
konden in de afgelopen jaren aanzienlijk
worden verbeterd.

Helaas is de Hartstichting nog
lang niet overbodig geworden,
Zolang 41% van alle sterfgevallen het
gevolg is van hart- en vaatziekten,
verdient wetenschappelijk onderzoek de
allergrootste steun.
Alleen uw hulp maakt dit levensreddend
onderzoek mogelijk. Er is geen sterk
vergrotende operatiebril voor nodig om de
noodzaak daarvan in te zien. Mogen wij
daarom op u rekenen?

nededandse hartstichting
vrienden van de hartstichting

Postbus 300 - 2501 CH Den Haag

GIRO 300 - BANK 70.70.70.600... HET LEVEN
VAN U EN VAN ANDEREN IS HET WAARD!

gen, onder deskundige leiding van
een gids van het VVV. Na een prima
verzorgde koffietafel ging het huis-
waarts. Precies acht uur 's avonds ar-
riveerde het gezelschap weer in Vor-
den.

Alleenstaande dames
op stap
Op dinsdag 31 mei houdt de KPO
Kring Graafschap een alleenstaan-
dendag voor dames. Er wordt die dag
onder andere een cactuskwekerij en
een tingieterij bezocht. Verder heeft
er een lunch en diner plaats in restau-
rant De Betuwe in Tiel. Er kan 's och-
tends opgestapt worden in Gorssel,
Vorden, Vierakeer, Baak, Toldijk,
Hengelo, Keyenborg en Drempt.
Voor meer informatie kunt u bellen
met telefoonnummer 05752-6635.

LaatCarapatiënten
niet stikken
In Nederland hebben maar liefst 1,5
miljoen mensen last van astma, chro-
nische bronchitis of longemfyseem.
Astma veroorzaakt vaak onverwachte
aanvallen van ernstige benauwdheid.

Een patiënt met longemfyseem heeft
het zelfs doorlopend benauwd. Elk
jaar komen er nog patiënten bij. Met
geld van het Astma Fonds is inmid-
dels belangrijke vooruitgang geboekt
in de behandeling van Carapatiënten.
Daardoor is de kwal i te i t van hun le-
ven aanzienlijk verbeterd. Het Astma
Fonds heeft dit jaar ruim 22 miljoen
gulden nodig. Veel geld gaat naar we-
tenschappelijk onderzoek om de oor-
zaken van de ziektes te achterhalen.
Ook is geld nodig voor directe patiën-
tenzorg, zoals financiële hulp, vakan-
ties voor ernstige Carapatiënten en
het beoefenen van aangepaste sport.
Verder organiseert het fonds cursus-
sen voor artsen en verpleegkundigen,
zodat zij beter hun werk kunnen doen.
Bovendien is veel voorlichting nodig,
aan patiënten en hun omgeving. Bij-
voorbeeld over hoe zij met de ziekte
kunnen omgaan. Van 15 tot en met 21
mei houdt het Astma Fonds de jaar-
lijkse collecteweek, onder het motto
'Laat Carapatiënten niet stikken'.
Huis-aan-huis komen collectanten
dan een financiële bijdrage vragen.
Iedereen kan een bijdrage leveren om
Carapatiënten te helpen. Dat kan door
aan de collectant te geven of geld te
storten op giro 55055, of bankreke-
ning 70.70.70.120.

W
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recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wei eens vragen wie Contact bezorgt
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan inen ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerlwf33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DePelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshofIS, tel. 2466

De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Strodijklt/ral5en2
DeLaegte

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, EnkweglSA, tel. 1030

S. v, 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. vanLimburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr.C.Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enk weg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wühelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

DeHorsterkamp (alleennr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

Het lebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk



VOORALUW

DRUKWERK

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Horculosewcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:

marïanne
Felix Takkenkamp

Hengelo (GW / • lel 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstenk
Hcgoniastraat 3

7211 AL Steenderen
Telefoon 2398

2 bos SNIJBLOEMEN 8,95

4 GERANIUM'S

10,- 2 BEGONIA'S

9.95VOLOP
PERKPLANTEN

Ter gelegenheid van

WAARDEBONNENAKTIE
tijdens de markt van vrijdag 6 mei a.s.

CAFÉ - REST. - DiV. ZALEN

„
DORPSSTRAAT 10-VORDEN

VOOR MOEDERDAG ZO'N HEERLIJKE

SALADE
BESTELLEN?

HUZARENSALADE 7,
RUSSISCH El 9,
ZALM 11,

Bestel vroegtijdig! Tel. 2243

Geef met Moederdag
een zonnekuur kado.

\x£w5SX/
\^ ZONNESTUDIO COLETA

Molenweg 43
7251 ED VORDEN
Tel.:05752-1044

• Minikuur 5x vanaf 45,-

• Kadobon vanaf 10,-

• Bij aankoop zonnekuur 1 Ox flesje Eau de Toilette
kado (12 geurtjes), zolang de voorraad strekt.

• Verkoop Biodermal en Delight
ZONNEPRODUKTEN

• Excl. Margalé B. BADMODE

Vaders,
kinderen

opgelet!

Bij DEMI B/JOU vindt u de mooiste
sieraden om moeder mee te verwennen.

Moederdagaanbieding:
Bij aankoop van zilveren oorstekers

10% KORTING

DEMI BIJOU
Zutphenseweg 8, Vorden, Tel. (05752) 3785

CAFÉ - R E S " - DIV. ZALEN \

f „ie 3terbcrg"
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

X^VX^O0s^-\.x^X
presenteert op veel verzoek vrijdag 27 mei

Madmhash
Fakir en

Hypnoseshow
met het Dans- en Showorkest PICO DE LUXE

Reservering mogelijk. Bel 05752-2243.

Rome en de
Vaticaanse Staat

8-daagse vlieg-busreis inclusief: • 7 overnachtingen in
centraal gelegen drie-sterren hotel voorzien van lift •
alle temers voorzien van douche of bad en toilet • ver-
zorging op basis van logies en ontbijt • kleine vlieg-
tuigmaaltijd op de eerste en laatste dag • uitgebreid
excursieprogramma (exclusief entreegelden) • Neder-
lands sprekende en deskundige reisbegeleid(st)er.
Ga voor meer informatie langs bij de Rabobank Vor-
den. Telefoon (05752) 1888.

Vertrekdata o.a.:
mei: 11 en 25/juni: 8 en 23 * 4 AC A
juli: 6 en 20 v.a. T l .UÖU,- p.p.

Rabobank Q Vorden

TAART OF BONBONS
groot

schoon
moeder

DAG

Specialiteit

ZWANEHALZEN
LEONIDAS
BONBONS

Banketbakkerij J. WIEKART
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 1750

- REST. - DIV. ZALEN

le3ierbera"T
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

X^V/~\/\x^\X"\

Maandagavond
9 mei a.s.

KLAVERJASSEN
en JOKEREN

PORTABLE KLEUREN-TV
Draagbare Kleuien-TV met een 37 cm beeldbuis. 44 voor-
keuzezendm en afstandsbediening Hel ideale 2e toestel'

ADVIESPRIK Vnr-

BLACK t DECKER MC 410 KRUIMEUHEF
De ideale hulp m de huishouding Kruimeldief met grote

Inllusiefwandhouder ADVIfSPRIJS »,•

TEFAL FREEUNE
WATERKOKER
Snoeiloze walerkoker
dus eilra handig en
veilig Met droogkook-
beveiliging en auto-
matische uitschakeling

Inhoud
Uut*
A D V I E S P R I J S

ARISTOMA RADIO/
CASSETTERECORDER » CD
Draagbare radio mei cassetterecorder en CD-speler Hiermee
kan moedet overal naat haaf favoriete muziek luisteren'
ADVIESPRIJS 4W-

ELEKTRISCHE
BARBECUE
EleMnichi
barbecue
mei een
vermogen
van maar
Ms! 2000 Wall
Mei verslelbaai
grillrooster ADVIESPRIJS 4»^

SHARP R 7 A SS KOMBI-MACNETRON
Sakken, braden en grillen m deze kombinane »an
1000 Walt magnetron, kwartsgnll en hete lucht-oven
Met diverse automatische programma's en een inhoud

ntl praktisch kookboek ADVIESPRIJS JM.:

PREMIER CPJOOO
DRAADLOZE TELEFOOH
Goedgekeurde diaadlo/e telefoon
voor gebruik m en rond de woning
Met Ukanalen, lCD-d>splayen
toetsenveilul ' inq AOVIESPRIIS J«T-

PHILIPS
AJ 3015 KLOKRADIO ~
Klokradio met een bijzonder
fraaie vormgeving Keuze voor wekken met radio of
zoemer, ook herhaald ADVIf SPRIJ5 55,-

PHILIPS HP 2715 WET
t DRY
LADYSHAVE
Snoerlo/e ladyshave
die zowel droog als
nal (dus ook onder de
douche) Ie gebruiken

is Sodyselekt
opue Mei
borsteneen
opbergelui
ADVIESPRIJS H^

MOUUMEX FRJTEUSI
C04WPACT
Dubbelwandige
triteuse met een
veilige koele wand
eneenanti-reuk
deksel dat met
een drukknop
geopend wordt
Regelbare ther-
mostaai en een
inhoud van l,S liter.
ADVIESPRIJS .U»̂

c.,

En dan
óók nog
ontbijt
op bed?

BRAUN PLAK COMTROL
Afgeleid im de professionele
apparatuur is de;e elektrische
tandenborstel hel definitieve
aniwoord tegen plak ADVIESPRIJS \tt~-

1̂__™,
BRAUN SILK EPIL COSMETK
Zijdezacht epileerapparaat speciaal voor
het gezichi Verwijden de haartjes aan
de wortel Inklcieme en lotion ADVIESPRIJS 119,58

TEFAL GOURMET SET
Moderne, ronde set waarmee u kunl
gourmetten, grillen en racletten
Inkl 6 ovale pannetjes mei anti-aanbaklaag en handig
receptenboek^ ADVIESPRIJS MW

BABYLISS KOS (00 ZONNEHEMEl
Haal de zon in huis met de/e /onnp-

hemel met verstelbaar statief Met
6 Philips cleo-lampen voor een

ellektieve brummg Met be-
schermroosler en timer

ADVIESPRIJS M»,

BAUKNECHT
CSf Ï130 AFWAS
AUTOMAAT
Geluidsarme afwas-
automaat met
3 programma's
en programma-
verloopaanduidmg
Met variabele ser-
vieskorven en over-
loopbeveiliging

ADVIESPRIJS M9f-

MOULINEX
MASTERCHEF 350
KEUKENMACHINE

Keukenmachine voor
snijden, raspen,
kloppen,kneden en
hakken Met diverse
hulpstukken Inhoud
mengkom 1,5 liter,
ADVIESPRUS_U?3ir

PHILIPS HD 7202
KOFFIEZET-
APPARAAT
Koffiezetapparaat met
modern kompakl
design. Voor 3-15
kopjes. Beveiligd
tegen overlopen. Met
waternivo-indikator
ADVIESPRIJS JA?

SAMSUNG M 6148 MAGNETRON
Magnetron met elektronische bediening en een vermogen
van 800 Wall op j standen instelbaar Inhoud 17 liter
Met uitneembaar draaiplateau ADVIESPRIJS VA,-

Extra, extra scherpe prijze
Gratis All-Risks-Garantie

Gratis Thuisbezorgen^
en Aansluiten ,

en nog veel meer /j
extra, extra's...!!!

BRAUN
SUPERVOLUME
PXUOOSVB
Deze I200 Wall haardroger is
speciaal voor mensen mei steil
haar De H 'vingers' van de dif-
fuser zorgen voor een schitterend,
volumineus ellekt ADVIESPRIJS JHtT l

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM.

ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14. HENGELO (GLD), TELEFOON 05753 - 2511.

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten
* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg • Tel. 05753-1395

Nog enkele kaarten voor

'Vorden veur Achterhook'
op 12 Hiel B.S. verkrijgbaar.

Ook bij de VW verkrijgbaar.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Deze advertentie werd aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

D e slicjiling organiseert campagnes
om brandwonden te voorkomen, ver-

betert de behandeling van brandwondpa-
ticnten, doet wetenschappelijk onderzoek
en beheert de Nationale Huidbank.

Eerste hulp bij brandwonden
• Bi^m diii'i l nul hel korlni vjn de wond;
• lielsi uu-i AH hl simmend, lauw leiding

w.ilei (Koelen mei bijvoorbeeld
sloolwjler k.m ook, /eker als er geen
,mdeie koelmogelijkheden /i jn. Hel is
altijd heler'dan niets doen!);

• koel ten minslc 5 minuten. Langei is
beier, maar pas dan wel op voor
ondcrkocüng;

• vcrwijdei tijdens hel koelen de kleding,
Icnzij deze aan de huid gekleefd zit;

• smeer nicls op de wond;
• bedek de wond mei sleiiel verband,

schone doeken ol lakens;
• neem alt i jd conUal op mei een arls als:

er blaren /ijn,
de huid er aangetast uil/iel,
de brandwond verooi/aakl is door
een chemisch produkt of elektr iciteit ,

• geel hel slai htollci nooit iets te elen ol
te dunken,

• vervoer het slachtoffer altijd zillcnd.

Nadere informatie: 02510-75555.
Postbankrckening 20.21.22 of bankrekening
70.70.70.643 l.n.v. Nederlandse Brandwonden
Stichting Beverwijk.



H OW
Wisselink Opel

Vispoortplein 4
7201 ET ZUTPHEN
Tel.(05750)16646

OPENINGS-TIJDEN:
3-4-5 mei 9.00-18.00 uur

6 mei 9.00-21.00 uur / 7 mei 9.00-17.00 uur

3-4-5-6-7MEI

MET ONDER ANDERE DE
NIEUWE OMEGA

GITAARLES
IN VORDEN

woensdag
van 15.00 tot 19.00 uur

door gedipl. docent

EDUARD PEELEN
BEL (05750) 16 240

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

WITKAMP Laren

presenteert
in grote zaal

Aanvang 21.00 uur
in café stemmingsmuziek met de

Funmakers

ZONDAG 8 mei

m?!*!
SPECIALE 5PAARAKTIE !
De Playmobil Specials ?ijn zo al uiterst voordelig, maar het wordt
nog mooier! Verzamel 4 roze hoofdjes, op de achterzijde van de
Playmobil Special verpakking en u krijgt 10.- korting bij aankoop
van het gevangenentransport of de ziekenhuiskamer.
Als u tot 1 juli kunt wachten, krijgt u 15.- (jawel) korting op de
Formule 1 raceauto. Spaarkaarten vindt u bij WIGWAM

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

^̂ ^̂ ™^̂ ^«

S
Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

JL JL

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

l

Paardesportcentrum

"BAAK"
organiseert:

* PONYKAMPEN *
- 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.

V-:*: \^
*_ _ S t̂eMïa

GERANIUM- en PERKPLANTENMARKT
VANAF 5 MEI

& grote collectie geraniums
& Vele fUChsia'S (staande* hangende)

* vele soorten kuipplanten op stam
<& Bronckhorster geraniums (tot 2 m hoog)
<& perkplanten (ca. iso soorten)
* grote collectie potterie

SUPER KWALITEIT VAN EIGEN KWEKERIJ!

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak
Baak-Tel. (05754)1406

OPENINGSTIJDEN: ma-vrij 8.00-12.00 uuren 13.30-18.00 uur
woe tot 12.00 uur - zat tot 16.00 uur

l_ I IT<»A.A > IM9cirr-
KERKSTRAAT6 TELEFOON0544041308 VAN

ZATERDAG 7 ME

PERFECT
SHOWBAND

ZONDAG 8 ME

DECEMBER
VOORRONDE OOST-NEDERLANDSE
KARAOKE KAMPIOENSCHAPPEN.

HEME LVAARTSDAG 12 ME

RENE FROGER
& RENDEZ vous Voorverkoop kaarten: City-Lido, FOCUS vrijetijdsWeding

Zaal open: 20.30 uur. Aanvang optreden: 22.00 uur.

ZATERDAG 14 ME

BALANCE
& karaolte

ZATERDAG 2 ME

LES CIGALES
T\A/E EDE PINKSTERDAG

FASTEN YOUR
SEATBELTS
ZATERDAG 28 ME

KALIBER
& Hanska Duo

ZONDAG 15 ME

VIA VIA
ERSTI i PINKST ERDAG

TRIP TO TRIP
/gEDERE ZATERDAG DISCOVERYOBR

NAAR GROENUX VOOR IHH>RMATÏE
BBL DB BUSINFQLDN: 05440-64145

ZONDAG 29 MEI

THE SPIKES
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

3E VAKMAN
Alles voor de Doe-Het-Ze/ver

De Vakman biedt u niet alleen service en

advies maar levert u ook kwaliteit.

Nu volop diverse perkplanten
in setjes van 4 vanaf f 1,75 of volledige set vanaf

Voor Moederdag:

Mooie stamfuchsia
met een exclusieve terracotta pot
voor maar

f 10,- per bak

f 2O,-

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden Tel. 05752-3228

Bouw- en Houtbedrij f

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10 - Zutphen - Telefoon 05750-21796
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