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Boek Suideras

Het boekwerk 't Suideras en zijn be-
woners, waarvan de voorgenomen
verschijning was bepaald in het voor-
jaar van 1994, zal pas in de loop van
september van de pers komen. De op-
neming van diverse nagekomen bij-
dragen en het ontstaan van onvoorzie-
ne redactionele problemen, zijn er de
oorzaak van dat het produkticproccs
is vertraagd. De intekenaren zullen
het bock pas medio oktober kunnen
ontvangen, danwei afhalen bij de
VVV Vorden, Kerkstraat 6 te Vorden.
Tel. 05752-3233.

Balletuitvoering
Muziekschool
De Muziekschool in Zutphen houdt
van vrijdag 27 tot en met zondag 29
mei drie voorstellingen van de ballet-
afdeling. Deze worden gehouden in
de Bührmann-Ubbenszaal van de
Hanzehof in Zutphen. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met de muziek-
school. Tel. 05750-15350.

Dauwzwemmen
Het zwembad 'in de Dennen' organi-
seert op Hemelvaartsdag voor de
vroege 'vogels' dauwzwemmen. Dat
wil zeggen dat het zwembad die mor-
gen al zeer vroeg open is. Het badwa-
ter zal op circa 23 graden worden ge-
bracht. Na afloop bestaat de moge-
lijkheid om koffie met een broodje te
nuttigen.

Plattelandsvrouwen
Op dinsdag 3 mei gingen 49 dames
van de Plattelandsvrouwen met de
fiets naar Doesburg waar de mosterd-
fabriek werd bezocht. Ook was er die
dag gelegenheid Doesburg te verken-
nen. Het was een zonnige dag, dus
goed geslaagd wat het weer betreft,
maar de rest liet ook niet te wensen
over.
Woensdag 18 mei is alweer de laatste
avond van dit seizoen. Een avondje
luisteren en lachen in zaal De Herberg
met Clara Hovinga uit Deventer.

Openstelling gerenoveerd zwembad 'In de Dennen':

Jeugd onderstreept wijs besluit gemeenteraad

NCVB
Op dinsdag 17 mei, de dinsdag voor
pinksteren, is de laatste avond van de
NCVB van dit seizoen. Het onder-
werp waarover men gaat praten is:
Pinksteren in de kerken, charismati-
sche vernieuwing.
Charisma betekent genadegave. In de
bijbel, vooral bij Paulus, de term voor
de buitengewone gaven die God door
de Heilige Geest aan de mensen ver-
leent. Mevrouw B. Schot-Leibbrandt
en de heer W. J. Schot komen dit on-
derwerp inleiden. Zij zijn betrokken
bij de chrismatische vernieuwing.
Mevrouw Schot is lid van de NCVB.
Men is van harte welkom in het
Dorpscentrum.

VLO start bank
werkzoekenden
De Vordense Lokale Omroep (VLO)
wil op maandag 6 juni beginnen met
een werkzoekendenbank voor de re-
gio die ze bestrijken. Het gaat om een
wekelijks terugkerend programma op
maandagavond, gepresenteerd door
Reini van Dellen. In dit programma
geeft de VLO personen die in de ww
lopen of gedeeltelijk gehandicapt
zijn, een kans om een oproep te doen
via de radio.

Het besluit van de Vordense ge-
meenteraad in april vorig jaar om
zich garant te stellen voor een le-
ning van 950.000 gulden om het
zwembad 'In de Dennen' te renove-
ren, is zaterdagmiddag door met
name de jeugd naar waarde inge-
schat. In groten getale waren zij
deze middag aanwezig om de eerste
duik te nemen in het prachtige ge-
renoveerde bad.

De temperatuur van het water schom-
melde zo rond de 22 graden, aange-
naam om een paar baantjes te trekken
of om van de spelattributen gebruik te
maken. Ook het grote springkussen
op het grasveld werd niet ongemoeid
gelaten. Met de woorden 'Hier heb-
ben we echt naar uitgezien. We ron-
den vandaag af wat jaren geleden is
ingezet', verwelkomde Henk Vriend,
voorzitter van het badbestuur, de ge-
nodigden die zaterdagmiddag bij de
officiële opening aanwezig waren.
Vriend noemde de kosten van de re-
novatie een groot bedrag. 'Wij moes-
ten onze nek uitsteken. De renovatie-
kosten mochten niet overschreden
worden en we moesten min of meer
de garantie geven dat het bad tot in
lengte van jaren goed zou zijn', aldus
de zwembadvoorzitter.

Hij bracht dank aan het bureau Rieks
en Beyer alsmede aan de uitvoerders
c.q. aannemers Ruiterkamp, Ems-
broek, Teunissen, Bekking, Dostal en
ATV voor hun inspanningen om het
bad tijdig gereed te krijgen. 'Bedankt
partncrsÉfcct was een zaak van eer het
werk toWPi goed eind te brengen', al-
dus Henk Vriend die het college en de
raad dank bracht voor de garantiestel-
ling en het vertrouwen dat in het
zwembadbestuur is esteld.

Basis
Alvorens de officiële opening te ver-
richten ging wethouder mevrouw
M.A. Aartsen-dcn Harder in op de
voorgeschiedenis, waarbij zij bena-
drukte dat politiek Vorden het zwem-
bad steeds als basisvoorziening heeft
aangemerkt. 'En toch is het een erg
moeilijke besluitvorming geworden.
Wc hebben vele adviezen ingewon-
nen om tot een goed raadsvoorstel te
komen', aldus de wethouder.
Het zwembadbestuur heeft trouwens
de afgelopen jaren zelf ook niet stil
gezeten en heeft onder meer een be-
leidsnota geproduceerd en in een late-
re fase een bouwrapport laten ver-
vaardigen. Vorig jaar heeft een aantal
zwementhousiastclingen een aktie
gevoerd met als uitgangspunt het

zwembad 'In de Dennen' trachten
open te houden. Wanneer de gemeen-
teraad namelijk niet 'over de brug'
was gekomen zou het bad, omdat het
niet meer aan de eisen voldeed, geslo-
ten moeten worden. Deze aktievoer-
ders manifesteerden zi^fcijdens de
betreffende commissic-^w raadsver-
gadering. Wethouder Aartsen had dit
alles op de gevoelige plaat laten vast-
leggen en bood het zwembestuur op
'persoonlijke titel' deze fotocollage
aan. 4fc
Er waren nog meer gesc^Riken voor
het badbestuur. De heer J.W. Ems-
broek die namens de uitvoerders/aan-
nemers het woord voerde overhandig-
de Harry Mombarg, penningmeester
van het bad, een zwemband. 'Daar-
mee kun je na deze forse investering
het hoofd boven water houden', zo
grapte Emsbroek. Chef-badmeester
Martin Westerik kreeg een barometer
aangeboden. 'Binnenkort krijgt het
badbestuur van de aannemers nog een
thermometer aangeboden', zo zegde
Emsbroek toe.

Na het officiële gedeelte werd het tijd
om een duik te nemen en kon ook de
pers concluderen dat het heerlijk
zwemmen is in het gerenoveerde
zwembad 'In de Dennen'.

Koetsiersbewijzen
' In de Reep'n Vorden c.o.' heeft voor
haar leden en voor de leden van 'De
Bcrgmenncrs' uit Barchem een Men-
cursus georganiseerd met als doel een
examen af te laten nemen door de
Stichting Recreatie Ruiter uit Baarn,
wat geldig is voor het Koctsicrsbe-
wijs.
Op 8 mei is er in Barchem examen af-
genomen door drie examinatoren van
bovengenoemde stichting zowel
theoretisch als praktisch. Van de 24
cursisten zijn er 22 geslaagd waaron-
der l O Vordense deel nemers.
De Vordense deelnemers waren: B.
Wagenvoort, G. de Vries, H. Smalle-
goor, B. Pellenberg, G. Smeenk, J.
Harmsen, J. Heuvelink, D. Groot Jeb-
bink, F. Rutjes en B. Brunnekreft.

9e Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi
wordt gehouden in Wichmond

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.

De heer Henk de Jonge, organisa-
tor van het internationale Sorbo
Jeugdvoetbaltoernooi is erin ge-
slaagd om ook dit jaar weer een
sterk deelnemersveld naar Vorden
te halen. Beter gezegd naar Wich-
mond, want de negende editie
wordt ditmaal op de velden van
voetbalvereniging Sociï in Wich-
mond gehouden.

Het toernooi heeft plaats op zaterdag
28 mei en zondag 29 mei. Medewer-
kers van de plaatselijke voetbalclubs
Vorden, Sociï en Ratti zullen die da-
gen de helpende hand bieden en de
verschillende ploegen begeleiden.
Het gaat hier om een toernooi voor
C-junioren geboren na 31 juli 1979.

De deelnemende ploegen worden on-
dergebracht in twee poules van vier
clubs. In poule A komen uit: Feye-
noord, Standard Luik, KNVB selec-
tietcam Gelderland en Lech Poznan
uit Polen. Poule B bestaat uit Ajax,
Willem II, Hertha BSC Berlijn en een
selctietam van de plaatselijke voet-
balclubs.

Het toernooi waaraan in het verleden
reeds diverse spelers met naam heb-
ben deelgenomen, zoals bijvoorbeeld
Jordi Cruijff, Brian Roy, Clemencc
Secdorf, begint op zaterdagmorgen
met de presentatie van de deelnemen-
de teams, waarna de volksliederen ge-
speeld zullen worden.

Daarna zal de heer J. van Dam na-
mens de directie van de Nedac Sorbo
Groep het toernooi officieel openen.
Daarna wordt dan begonnen.
's Avonds is er een diner bij hotel
Bakker.

Op zondagmiddag 29 mei wordt de fi-
nale gespeeld. Mevrouw M. Poel-
geest-de Jong zal namens de hoofddi-
rectie van de Nedac Sorbo Groep de
prijzen uitreiken. Aansluitend wordt
voor de winnaar het volkslied ge-
speeld. De Vordense muziekvereni-
gingen Concordia en Sursum Corda
zullen tijdens het negende internatio-
nale Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi hun
medewerking verlenen, terwijl ook de
plaatselijke EHBO gedurende het ge-
hele toernooi 'stand-by' is.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Donderdag 12 mei 9.00 uur dhr. H.G. Dijkman,
in de Gereformeerde Kerk.
Zondag 15 mei 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de Cantorij.

Geref. Kerk Vorden
Hemelvaartsdag 12 mei 9.00 uur gezamenlijke
dienst in de Geref. Kerk; voorganger dhr. H.G.
Dijkman.
Zondag 15 mei 10.00 uur dhr. H.H. de Vries,
Oosterbeek; 19.00 uur ds. Th.P. van Belzen,
Genemuiden.

RK Kerk Kranenburg
Woensdag 11 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 mei 10.00 uur Eucharistieviering.

R K Kerk Vorden
Donderdag 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Zaterdag 14 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 mei Pastor W.
Grondhuis, Joppe, tel. (05759) 4221. 15-16 mei
E. Lammers, Hengelo, tel. (05753) 1275.

Huisarts 14-15 meiór. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

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

Tandarts 12-13 me/W.F. Haccou, Vorden, tel.
1908. 14-15 mei D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
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 DH 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.

VIKRAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 12 mei 9.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, Hemelvaart.
Zondag 15 mei 10.00 uur ds. H. Westerink, Vor-
den.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Woensdag 11 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Donderdag 12 mei 10.00 uur, Hemelvaart Eu-
charistieviering.
Zaterdag 14 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 mei 10.00 uur Gebedsdienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 mei Pastor W.
Grondhuis, Joppe, tel. (05759) 4221. 15-16 mei
E. Lammers, Hengelo, tel. (05753) 1275.

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.

Concordia
De Vordense muziekvereniging Con-
cordia kan nog best wat leden gebrui-
ken. Maandagavond 16 mei bestaat
de mogelijkheid om gehele vrijblij-
vend kennis te maken met de verschil-
lende muziekinstrumenten. Leden van
zowel het korps als de drumband zijn
paraat voor nadere tekst en uitleg. De-
gene die wel interesse heeft maar deze

avond verhinderd is, kan bellen met
Engelien Heuvelink: (05752) 2523.

De Vordense damclub DCV houdt op
woensdag 11 mei de traditionele dam-
nacht in 'De Olde Smidse'. Tot nu toe
hebben zich 70 personen voor dit
toernooi opgegeven.



Docent De Boer neemt afscheid van ' t Beeckland

Einde van indrukwekkende
loopbaan

De Christelijke Scholengemeen-
schap voor Voorbereidend Be-
roepsonderwijs 't Beeckland in
Vorden nam op vrijdag 29 april af-
scheid van docent G. de Boer. Deze
was sinds 1970 als leraar Aard-
rijkskunde, Nederlands en Maat-
schappijleer aan de school verbon-
den en gaat met vervroegd pen-
sioen.

Het officiële gedeelte van de bijeen-
komst werd door de directeur W. Paas
geopend. Hij verwelkomde familie
De Boer en de aanwezigen met de
woorden van Johan van Oldenbarne-
velt die vlak voor zijn afscheid sprak:
'Maak het kort!', daarmee de gevoe-
lens vertolkend van de man die in het
middelpunt van de belangstelling
stond en hem daarmee tevens treffend
karakteriseerde.

De voorzitter van het bestuur, de heer
Aartsen sprak daarna. Hij gaf een
markante omschrijving van de heer
De Boer, die zovele jaren als docent
en sedert 1974 tevens als adjunct-di-
recteur de school diende. 'Wij hebben
u leren kennen als een man die als on-
derwijskundige niet vóór maar juist in
de klas zijn plaats vond. Daarnaast
was u zeer betrokken bij de verande-
ringsprocessen die het onderwijs in de
afgelopen jaren, ook in Vorden, heeft
doorgemaakt en daarbij stond u steeds
voor ogen dat de leerlingen in dat pro-
ces altijd een centrale plaats innemen.
U was een meedenker én actief be-
trokken bij onder andere de fusie tus-
sen de plaatselijke scholen van Lager
Beroepsonderwijs.'
Om te illustreren dat bij dergelijke
processen ook harde noten gekraakt
moesten worden, bood de heer de
voorzitter de heer De Boer een ludiek
cadeau aan, te weten een buis met
smakelijke noten.

Hij voegde daaraan toe dat er vandaag
meer noten op het programma zouden
staan en kondigde het optreden aan
van het Medina Strijkkwartet van het
Gelders Orkest. Dit kwartet gaf een
uitvoering van een strijkkwartet van
Franz Schubert. In de pauze geduren-
de de uitvoering presenteerde een
aantal leerlingen van 't Beeckland
consumpties aan de aanwezigen.

Afscheidscadeau
Na de pauze sprak de adjunct-directri-
ce, mevrouw Nijhoff de vertrekkende
docent toe. Zij heeft immers in de vele
jaren voor de fusie, zo memoreerde
zij, het voorrecht gehad om samen
met de heer De Boer leiding te geven
aan de LHNO-school.

'Afscheid nemen is geen feest, maar
kan wel helpen om je te realiseren dat
er een einde is gekomen aan een in-
drukwekkende loopbaan.' Zij bood
daarop een passend afscheidscadeau
van het personeel aan: een cameratas.
De fotografie is immers een bijzonde-
re hobby van de heer De Boer.

Geheel in deze stijl werd vervolgens
een fotoboek aangeboden, waarin de
dagelijkse fietsroute van huis naar
school is uitgebeeld, compleet met
richtingaanwijzers en dreigend blaf-
fende, en soms ook bijtende honden.

Na het tweede deel van het concert
van het Medina-strijkkwartet sprak de
heer De Boer een dankwoord uit. In-
tussen verzamelden zich voor de
school vele honderden oud-leerlin-
gen, die zich na de sluiting van het of-
ficiële gedeelte in een lange rij
schaarden om de heer De Boer te dan-
ken. Zo werd het afscheid toch een
feest dat alle aanwezigen, maar zeker
de familie De Boer niet gauw zullen
vergeten.

MEI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
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 H VGWichmond, Slotavond
18 H VG Dorp, dhr. Marsman uit

Laren
18 Plattelandsvrouwen in de Herberg
18 Welfare Handwerken in de Wehme
19 VVVBroodbakkenbijWesselink
1 9 de Vogelvriend, Ledenvergadering

in het Dorpscentrum
19HVGWildenborch,

Keuringsdienst van waren
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 Kleine Steege,Folkloredag
23 Wiersse, openstelling tuinen
25 HSV 'de Snoekbaars', 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 SWOV Open Tafel in de
Wehme.

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

IcdenwedstFÏjd
6 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
8 HSV de Snoekbaars, onderlinge

seniorwedstrijden
9 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijden
1 1 Concordia, concours in de sporthaj
13 ANBtlootschie tenbi jde

1 3 t/m 1 6 Avond vierdaagse Sparta.
14 Soos Kranenburg
14 Plattelandsvrouwen reisje
20 ANBO Klootschieten bij de

GoldjKg
23 HSV^^noekbaars,

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

L.R. en P.C.
De Graafschap
Het afgelopen weekeinde werd in
Ruurlo het concours hippique gehou-
den. Op zaterdag kwamen de ponyrui-
ters en amazones aan bod.
In de klasse B-dressuur behaalde Ri-
nie Heuvelink met Gorby de 2e prijs
met 132 punten en Rody Heuvelink
met Rayka de 5e prijs met 124 punten.
Ilse Winkel behaalde met Funny Boy
de 3e prijs in de L2-dressuur met 123
punten en een 4e prijs bij het springen
klasse L. Simone Brouwer behaalde
met Mixi de 3e prijs bij het springen
klasse B.
Op zondag was het de beurt voor de
paarden. In de klasse B-dressuur be-
haalde Simone Baauw met Ile de So-
leil een 2e en een 4e prijs met beide ke-
ren 128 punten. Natascha Groot be-
haalde met Valentina Bella een 2e prijs
met 133 punten en Heleen Klein Brete-
lermet Hitchhikereen 6e prijs met 124
punten.
Rob Havenaar behaalde met Freedom
een3eprijsindeLl-dressuurmet 124
punten en Lilian Cuppers met Hori-
noco Flow een Ie prijs en een 5e prijs
in de L2-dressuur met 127 en 124 pun-
ten.
Martine Rutting behaalde met Eras-
mus de 5e prijs bij het springen klas-
se L.

V o

Vorden l - B en O l
(2-7)
Deze middag stonden er twee aanval-
lende ploegen in het veld. Zowel B en
O als Vorden schuwden de aanval niet.
De talentvolle aanvaller van B en O,
Michel Weenink, was de grote plaag
voor Vorden, hij scoorde liefst 4x.
Het eerste kwartier kreeg Vorden via

ZOMERIACKS
mt. M t/m XXL in grijs

NU 89,50
SWEATERS

grijs, M t/m XXL

NU 29,95
OVERHEMDEN

korte mouw

2 VOOR 49,50

OP=OPÏ! BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

Tel. (05750) 27702

BIEFSTUK
WEEKEND!

Malse biefstuk
voor een malse prijs!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 R,IO 7,95
Grove verse worst 1 wo 9,95
Vlinder Vinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
s pond voor één tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
Schouderkarbonade i y0 6,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

500 GRAM Baby Pangang
+ 1000 GRAM

Bami of Nasi
sèmen een tientje!
SPECIALITEITEN

Gepaneerde
snitzeis
per stuk 1,OU

Gebraden gehakt
lOOgram 1,15

Boterhamworst
100 gram 1,15

BIEFSTUK WEEKEND

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,u5

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

Haas/Rib
Karbonade
1 kilo 9,95

Filetlapjes

500 gram 6,95

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

VORDEN F2 KAMPIOEN

Het pupillenteam van Vorden F2 werd
de afgelopen week kampioen van de
districtscompetitie.
Op de foto ziet u zittend van links naar
rechts: Tim van den Berg,Timo Wen-

tink, Dirk Rodenburg en Torn Gerrit-
sen; staand v.l.n.r. leider Gerard Hen-
driks, Bas Schouten, Dennis Eijkel-
kamp, Sven Hendriks, Tim Vrielink en
leider Herman Vrielink.

Het F2-team bedankt haar kleding-
sponsors slagerij Vlogman, rentmees-
terskantoor Duvekot en Lammers da-
mesmode.

Peter Hoevers, Ronny de Beus en Ro-
nald de Beus goede kansen om de
score te openen. In de 20e minuut
werd het echter 1-0 voor B en O door
Charles Visser. 10 minuten daarna trok
Ronny de Beus de bal keurig terug op
Ronald Hoevers die de gelijkmaker
scoorde: 1-1. Hierna kreeg Ronny de
Beus enkele mooie kansen om Vorden
op voorsprong te brengen, doch het
lukte niet. Ook een afstandschot van
Rob Enzerink werd door de doelman
van B en O uit de hoek gedoken. Tus-
sendoor moest Ronald Hoevers en-
kele malen handelend optreden om de
gebroeders Kemik van het scoren af te
houden. De laatste 5 minuten van de
eerste helft werd Vorden noodlottig.
Pingelaar Michel Weenink scoorde 2x
en Rami Kedik lx, ruststand: 1-4.
Direct na de theepauze bracht Rob En-
zerink de stand op 2-4. Een pegel van
Ronald de Beus werd even later door
de B en O doelman uit het doel geran-
seld. De aanvalsdrift van Vorden werd
in het laatste kwartier afgestraft. Mi-
chel Weenink scoorde 2x en William
Luttikhuizen lx.
Al met al voor de toeschouwers een
aantrekkelijke wedstrijd, maar wel een
geflatteerde uitslag.
A.s. donderdag speelt Vorden in De-
venter tegen Sallandia en zondag
speelt Vorden thuis tegen ZW.

Uitslagen
AD l - Vorden Al 2-7; Vorden BI -
Vosseveld BI 4-6; Gazelle Nwl. C2 -
Vorden C2 2-0.
Vorden l - B en O l 2-7; Markelo 2 -
Vorden 2 7-5; H en K2 -Vorden 34-1;
Zutphen 5 - Vorden 4 7-3; Vorden 5 -
Rietmolen 5 6-3; Vorden 6 - DEO 3
2-1; Vorden 7 - Ruurlo 5 3-7; Erix 5 -
Vorden 8 4-2.

Donderdag 12 mei
Sallandia l -Vorden 1.
Zaterdag 14 mei
Vorden Al - Lochem Al; KSV BI -
Vorden BI; Vorden Cl - Diepenheim
Cl; Vorden C2-ZelosC2.

Zondag 15 mei
Vorden l - ZVV l; Vorden 2 - Witkam-
pers 2; Vorden 3 - AZC 4; Vorden 4 -
Sociï4; GSV63 2 -Vorden 5; GSV63 3
- Vorden 6; Reunie 6 - Vorden 7; Vor-
den 8 - Ruurlo 10.

Wereldwinkelnieuws
In Nederland drinken wij ongeveer
200 liter koffie per jaar. Dat is ge-
middeld acht kilo of 32 pakken van
240 gram, bij elkaar 400 miljoen
pakken per jaar. Vorig jaar is het
aandeel van koffie met het Max Ha-
velaar-keurmerk in de koffiehan-
del toegenomen tot 2,5 procent.

De verkopen van SOS Wereldhandel
aan Wereldwinkels zijn in 1993 met
zeven procent gestegen.
Een ander lichtpunt is dat de opmars
van keurmerkkoffie ook buiten Ne-
derland plaats vindt. Inmiddels is in
België, Duitsland, Engeland, Frank-
rijk, Oostenrijk en Zwitserland koffie
met een keurmerk verkrijgbaar. In
België en Zwiterland heet het keur-
merk ook Max Havelaar.
Er is nog een heel klein lichtpuntje
voorde koffieboeren. Sinds enige tijd
is de wereldmarktprijs voor koffie
wat gestegen. Daardoor is het verschil
tussen de prijs ten gunste van produ-
centen van gewone koffie en Max Ha-
velaarkoffie gemiddeld wat kleiner
geworden. Van 87 cent in september
1992 naar 75 cent in augustus 1993.
Maar de wereldmarktprijs ligt nog
steeds ver onder de kostprijs. We zijn
er dus nog lang niet.

Koffiemanifest
Ondanks de toename van de verkoop
van koffie met het Max Havelaar-
keurmerk is het overgrote deel van de
koffieboeren dus nog steeds afhanke-
lijk van de grillen van de wereld-
markt. Om meer te doen, hebben de
Nederlandse Wereldwinkels samen
met Wereldwinkels in andere Europe-
se landen een Koffiemanifest opge-
steld. Dit Koffiemanifest is gericht op
verandering van de koffiehandel ten
gunste van ontwikkelingslanden en
kleine boeren. Met dit manifest zullen
Werledwinkels de nieuwe Europarle-
mentariërs benaderen met voorstellen
voor verandering van de koffiehan-
del.

Alle koffie in de Wereldwinkels heeft
het keurmerk Max Havelaar. Sinds
kort is ook het nieuwe merk Café cos-
ta rica Dirccto te koop. In tegenstel-
ling tot andere koffie wordt deze kof-
fie behalve geplukt ook gcbrandt, ge-
malen en verpakt in Costa Rica zelf.
Dat geeft extra werk en dus extra in-
komen voor de Costaricanen.

De Wereldwinkel staat iedere vrijdag-
ochtend op de markt van Vorden.



De overweldigend vele en har-
telijke bewijzen van medele-
ven, die wij mochten ontvan-
gen na het geheel onverwach-
te overlijden van mijn lieve
man en onze vader

Wim Zee va l kin k

hebben ons diep getroffen.

Mede namens de familie willen
wij u bedanken voor de steun
die u ons heeft gegeven.

DICKYZEEVALKINK-KIP
NATASJA en PETER

ARJAN

Wichmond, mei 1994.

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 contactjës
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 contactjës
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.

• TE KOOP door Omstandig-
heden: Bijenvolken + kasten.
l.z.g.st., tel. (05752)1438.

• TE KOOP: Spullen uit
grootmoeders tijd, o.a. dres-
soir; tel. (05752) 1316.

• TE KOOP: 3.5 ha. Kuil-
gras. Tel. (05750)21652.

• TE KOOP: 1.50 ha. Gras
voor kuil of stalvoedering. B.
Wunderink, Ruurloseweg 85,
Vorden.

• TE KOOP: aardappelen
Surprise, Bildstar en Koop-
mans Blauw. Verse prei en ra-
barber. Bloem, spits, witte
en rode koolplanten, sla, an-
dijvie, tomaten, komkom-
mer, rode bieten, -planten.
Bieslookpollen. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(05752) 6876.

• TE KOOP: Kruislinghond-
jes ca. 7 weken oud. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. (05752) 6408.

• TE KOOP: Suzuki 1000
super carry, '86, 88.000 km,
APK 9-'94, vr.pr. f4250,-.
Draaib. schotel, merk. nee.,
1 '/2 jaar, 90 cm, pr. n.o.t.k. Tel.
(05752)1101.

KRAS-
LOTEN
2,50 p.st.

bij Uw spelnet-winkelier

KLUVERS
SPORT TOTAAL

Zutphenseweg 41,
Vorden.

Prachtige 3-kleurige

BODY-
WARMERS

voor kinderen
vanaf maat 104 t/m 152

NU 39,50
KINDER-
LAARS

vanaf maat 22

p. paar

BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

WOENSDAG

DINO
BOLLEN

met zeer bijzondere vulling
lekker om mee te nemen!

Voor een speciale prijs:

Voor gezonde en verse brood- en
gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Eddie Berendsen
en

Anita Smallegoor

gaan trouwen
op donderdag 19 mei 1994
om 11.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

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

Ons adres:
de Haar 26, 7251 CG Vorden.

Op zaterdag 21 mei
zijn wij 25 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Bodega „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Willemien en
Bennie Oonk

Hoetinkhof 107,
7251 WK Vorden.

Op dinsdag 17 mei a.s.
hopen wij samen met onze kinderen
en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk
te herdenken.

B.H. Norde
en

H.J. Norde-Harmsen

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30-16.00 uur in
Bodega „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34, Vorden.

Mei 1994.
Nieuwstad 7, 7251 AD Vorden.

Wij feliciteren

SPEELGOED-, HUISHOUD- dn KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

met de nieuwe
betaalautomaat
Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de

mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale

betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U??

Zutphenseweg 1A
Vorden
Tel. 3773

Jong belegen kaas
l kilo

Gouwenaar
MINDER ZOUT
500 gram

NIEUW!

Brie Collection 60
100 gram

9.98

7.95

1.98
Le Rouge Formidable
50* Collection
gewassen roodkorstkaas
100 gram

Shoarma salade
150 gram

Chateau notenmix
250 gram

2.35

2.65

4.49
ledere dag

versgebakken Franse
stokbroden!

Tot ziens, Elly Teeuwen.

Rabobank Vorden

Met verslagenheid namen wij kennis van het
plotseling heengaan van ons Ere-lid

Frits Wansink

Wij wensen de familie de kracht toe dit verlies te
verwerken.

Dirigent, bestuur en leden
Muziekvereniging Concordia.

Dames Pullovers
V-hals - uni
marine - rood - groen - geel
rafblauw

Polo uni
marine - rood - groen - geel
rafblauw

per stuk 109.- NU2S- 159.-
moclecentrum

1869 125 j aar 1994

Muziekvereniging

CONCORDIA
bedankt iedereen voor de

felicitaties, bezoek en kado's
welke wij ontvingen t.g.v. ons

125-jarig jubileum.

Vorden, mei 1994.

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon ..05735- 1438

ACHTERHOEKSE AANBIEDINGEN:

VRIJDAG en ZATERDAG:

FESTIVAL BOL
'n frisse bol met rozijnen

2,95
* * * * * * * * * *

MARIKEN BOL
gevuld met room, mandarijntjes en

zuidvruchten

VOOR EEN ACHTERHOEKS PRIJSJE!

* * * * * * * * * *
Win een lekkere

TAART
door het juiste gewicht te raden!

zie ook onze dagaanbiedingen

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

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

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

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

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

*a* Wij wensen U
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

donderdag veel FIETSPLEZIER!
AANBIEDINGEN GELDIG vrijdag 13 en zaterdag 14 mei

MOOIE MAGERE

FRIKANDEAU

LEKKER VOOR OP DE BOTERHAM:

lekker en mager
Gebr. KIPFILET 9

100gram ^>

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

HAMBURGERS
per stuk 0,75

SPECIAL:

/"*r\onrMu ni env/UnUUiM bLtU
STEAK

varkensfilet
gevuld met

ham en kaas

100 gram 1 ,OO

VLEESWAREN
SPECIAL:

GEBRADEN
KRUIDEN
ROLLADE

100 gram ^jO>7

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

GALIA MELOEN

PER STUK l ,95

RAUWKOST:

RADIJS-ANANAS
2,50

SPERZIEBONEN
(Egypte)

500 GRAM ^,C/Ö

MAANDAG
16 MEI:

PANKLARE
Spitskool

500 gram 1 v/0

DINSDAG
17 MEI:

PANKLARE
Bami-

groente

500 gram 1 \/0

WOENSDAG
18 MEI:

JONGE
Gekookte

Bieten

500 gram 1 ivO

de
échte.

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

Vrijdag en zaterdag

in onze kraam op de stoep:

HEERLIJKE
OLIEBOLLEN

11 VOOR 7,95

ACHTERHOEKSE
KRENTEWEGGE

4 SNEETJES VOOR

VRUCHTEN-
MANDJES

NU 1,65

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



Kom maar snel bij Jac.Hermans
profiteren van de Piekfijne Prijzen voor
Piekfijne produkten.
Want de Piekenparade dendert door de
winkel. Kom dus maar snel
winkelwagens vullen bij Jac.Hermans.

LET OP DE
PIEKPRIJZEN
BIJ JAC.HE
EN PROFITEER!

JacHermans

Blanke
rozijnen
zakje 200 gram

s

Dole
ananasstukjes
blikje 580 ml.

van

Champignons
bakje 250 gram

Johma huzarenslaatje
bakje 150 gram 99

NU 2 BAKJES
van

Lunetta sprits
pakje 200 gram

PIEKFIJNE PRODUKTEN VOOR PIEKFIJNE PRIJZEN
Aanbiedingen alleen geldig in dit filiaal t/m zaterdag 14 mei 1994 en zolang de voorraad strekt.

Jadfermans

NIEUWSTAD 5, VORDEN
Volop parkeergelegenheid bij
Jac. Hermans. Dus welkom autoklanten.

rjl

NU BIJ JAC. HERMANS!



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Woensdag 11 mei 1994
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Nieuweaanwinsten Helmink Meubelen terug naar de natuur
Openbare
Bibliotheek
Apparaten, in huis repareren - Appel,
Rene; Spijt - Brandt, C.H.; Velden
van weleer - Broeke-Bruins, Ina ten;
Bloem van belofte - Chamberlain,
Diane; Engel van het licht - Clavell,
James; Gai-Jin - Collins, Max Allen;
In de vuurlinie - Egyptische doden-
boek, het - Graaf, Anke de; Caren's
tweestrijd - Heuvel, Martin van den;
Het verdoemde land - Hicks, Roger
W.; Moterfietsen - Hofland, H.J.A.;
Man van zijn eeuw - Nieuwe kleren;
over modevormgeving en ecologie -
Oceanen: levende aarde - Ostrovsky,
Victor J.; In dienst van de Mossad -
Strassinopoulos, Arianna; Maria Cal-
las - Ster-Bouwmeester, Leni van
der; Het licht breekt door- Thijssing-
Boer, Henny; beschaamd vertrouwen.

Emausspektakel
Dijkhoek
In het pinksterweekend van 20 mei tot
en met 22 mei vindt weer het Emaus-
spektakel plaats. Deze combinatie
van sport en ontspanning is uniek. Dit
evenement wordt georganiseerd door
het vrijetijdsteam Dijkhoek en vindt
plaats bij Buitencentrum Kerkemeijer
te Borculo.
Er vindt een groots voetbal- en vol-
leybal toernooi plaats met deelname
van vele teams uit binnen en buiten-
land, 's Avonds zullen er diverse fees-
ten georganiseerd worden met diverse
top-orkesten. Voor opgaves voor het
voetbal- en volleybaltoernooi en voor
overige informatie kunt u zich wen-
den tot: H. Menger (05457-72703) of
B. Ribbers (05457-72987).

De Palette Rustique-collectie welke
dit voorjaar bij Helmink Meubelen
in Vorden en Eibergen te zien is,
ademt de sfeer van 'terug naar de
natuur' uit. Er is gebruik gemaakt
van natuurlijke kleuren en mate-
rialen om een warm, huiselijk inte-
rieur te creëren.

Het grenen dat in de Palette Rustique-
collectie te zien is, wordt geïmpor-
teerd uit Canada. Daar groeit de
mooiste grenen soort, omdat het daar

langzaam groeit, heeft het een rustige
structuur en weinig kleurverschil.
Voor de afwerking van kopie antiek,
wordt gebruik gemaakt van beitsen en
lak op waterbasis en zuivere bijen-
was, waardoor een milieuvriendelijk
en natuurlijk effect wordt verkregen.
Subtiele details, zoals handmatig aan-
gebrachte kleine kleureffecten en de
naar origineel antieke modellen nage-
maakte meubelen, maakt deze collec-
tie tot een schitterend voorbeeld van
de nieuwe natuurtrend.

Ook de eiken meubelen in deze col-
lectie zijn van een natuurlijke een-
voud die herinneringen aan groot-
moeders tijd oproepen. De zitmeube-
len zijn uiterst comfortabel uitge-
voerd met veel aandacht voor indivi-
dueel zitcomfort. Warme natuurtinten
in de bekleding die naadloos aanslui-
ten bij de kasten en eetkamers.

Kortom, een bezoek aan Helmink
Meubelen zal een aangename verras-
sing voor u zijn.

Concordia in vorm tijdens
jubileumconcert

4^aal uw nieuwe
keuken f 25O09- of

Vorige week overleed Frits Wan-
sink, 65 jaar lid en tevens ere-lid
van muziekvereniging Concordia.
Zaterdagavond werd hij met één
minuut stilte voor de aanvang van
het jubileumconcert van Concordia
herdacht. In een goed gevulde zaal
van het Dorpscentrum concerteer-
de Concordia deze avond, vanwege
het 125-jarig bestaan dat vorige
maand gevierd werd.

De muzikanten hebben de afgelopen
maanden heel wat gerepeteerd voor
dit jubileumconcert dat het motto
'muziek van toen en nu' meekreeg.
En niet tevergeefs want Concordia le-
verde een prima stukje 'werk' af dat
begon met de mars 'Aartshertog Al-
brecht', gebaseerd op de Oostenrijks/
Hongaarse monarchie. Onder leiding
van Hans Kraxner ontpopte het orkest
zich als een goed vertolker van mu-
ziek van Verdi. De aria's uit Aida, La
Traviata en 'Troubadour' werden met
veel gevoel gespeeld, met als begin en
slot de 'Triomfmars' van Aida. Ver-
volgens kwamen alle onderdelen van
het orkest volop aan bod tijdens het
nummer 'Crazy Music in the Air', een
compositie van Jacob de Haan.

Alvorens het nummer 'Churumbele-
rias' werd gespeeld, verklapte diri-
gent Hans Kraxner dat de musici tij-
dens de repetities heel wat afgefoe-
terd hebben. Maar niet voor niets, zo
bleek, want het harmonieorkest haal-
de alles uit de kast tijdens deze Spaan-
se pasodoble. Een perfecte afsluiting
van het eerste gedeelte van het optre-
den van het orkest.

Mark Heuvclink nam vervolgens het
dirigeerstokje van zijn 'leraar' Hans
Kraxner over. Onder zijn leiding al-
lereerst een optreden van de 'aller-
kleinste' leden van Concordia, ge-
volgd door een optreden van het leer-
lingen-orkest dat een tweetal num-
mers van Van Lijnschoten speelde.
Het programma voor de pauze werd
afgesloten met een optreden van de
drumband onder leiding van Bert La-
mers. De band speelde onder meer
'Liberty Drums', 'Heartbeat', 'Puerto,
de polensa' en 'My Girl ' . Enkele van
deze nummers werden eind vorig jaar
met veel succes op concoursen ge-
speeld.

Een alleraardigst effect was er na de
pauze tijdens 'The black and white
Show', toen de drumband haar optre-
den vervolgde, waarbij alleen de
lichtgevende trommelstokken en
handschoenen te zien waren. Hilari-
teit in de zaal toen één van de drum-
mers zijn stok liet vallen. En dat was
natuurlijk moeilijk zoeken in het don-
ker!
Het harmonie-orkest onder leiding
van Hans Kraxner zette het op de po-
pulaire toer door een aantal nummers
van Frank Sinatra te spelen zoals
'New York, New York' en niet te ver-
geten het grote succesnummer van de
'meester' getiteld 'My Way'.

De drumband ondersteunde het orkest
met 'Caribbean Moods', nummers
van Harry Belafonte met als bekend-
ste titel 'Island in the sun'. Bij het
nummer 'Big Fun in the Sun' swingde
het orkest 'de pan uit '. Onder handge-
klap van het talrijke publiek in de zaal
nam het harmonieorkest afscheid met
de bekende mars 'Our Direktor'. In
feite een eerbetoon aan dirigent Hans
Kraxner en dat moet geschreven wor-
den, Kraxner heeft er deze avond een
wervelend geheel van gemaakt.

Jubilarissen
Tijdens de feestelijke receptie, vorige
maand in 't Pantoffeltje werd een aan-
tal leden van Concordia in het zonne-
tje gezet, omdat zij 25 jaar of langer
lid waren voorde jubilerende muziek-
vereniging. Afgelopen zaterdag kwa-
men de 12,5 jarige jubilarissen aan de
beurt. Dit waren: Henk van de Meene,
Danny Kraayeveld, Bennie Jolink,
Tonnie Meyer, Jos van Dijk, Rene
Broersma en Jan Wansink. Zij ontvin-
gen behalve waarderende woorden uit
handen van voorzitter Peter Kraaye-
veld een boeket bloemen.
Wethouder mevrouw Aartsen en de
echtgenote van burgemeester Kamer-
ling werden eveneens met een bloe-
metje verrast. Jos van Dijk, voorzitter
van de Stichting Vrienden van Con-
cordia maakte verder bekend dat de
grote verlotingsaktie een bedrag van
12.500 gulden heeft opgeleverd. Het
Anjerfonds zal Concordia dezer da-
gen een bedrag van 7.500 gulden
overmaken. Het bestuur zal nog nader
bekend maken waarvoor de gelden
zullen worden aangewend.

(De keuse is aan u bij HCI)

HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G),

tel. 05753-8181.

Woningstichting Thuis Best:

Huursubsidie maakt wonen
betaalbaar
Vindt u dat u te veel huur betaalt in
verhouding tot uw inkomen? Dan
komt u misschien wel in aanmer-
king voor individuele huursubsidie.
Huursubsidie is geen gunst maar
een wettelijk recht. Aarzel dus niet
om daarvan gebruik te maken.

Iedereen vanaf 18 jaar die in Neder-
land een huis huurt, heeft in principe
recht op huursubsidie. Of u inderdaad
subsidie krijgt, hangt af van de huur-
prijs van uw woning, de samenstel-
ling van uw huishouding en uw geza-
menlijke inkomen. Boven een bepaal-
de huur en inkomen kunt u geen sub-
sidie krijgen. Die grenzen die veran-
deren elk jaar. Bovendien dient u in
het bevolkingsregister van de ge-
meente Vorden te staan ingeschreven.

Hulp
Zelf huursubsidie aanvragen is niet
eenvoudig. Daarom helpen wij u
daarbij. Wij vullen voor u het formu-
lier in en berekenen direct het bedrag
waarop u recht heeft. Ook de verdere
afhandeling van de aanvraag nemen
wij voor onze rekening. En tenslotte
brengen wij uw huursubsidie elke
maand automatisch in mindering op
de huur, zodat u niet meer betaalt dan
nodig is.

Gemakkelijker kan niet. Het gebeurt
soms dat mensen alleen aanvraagfor-
mulier thuis krijgen gestuurd. Ook in
dat geval kunt u het door ons laten in-
vullen en afhandelen.

Het enige waar u zelf voor moet zor-
gen, zijn de persoonlijke gegevens
welke wij nodig hebben. Welke zijn
dat? Naast uw naam en geboorteda-
tum zijn dat met name de inkomsten-
gegevens over 1993 van u en uw huis-
genoten. Hiervoor dient u de jaarop-
gaven mee te nemen die u van werk-
gevers en/of uitkerende instanties heb
ontvangen. Als u aangifte inkomsten-
belasting heeft gedaan, kunt u vol-
staan met een kopie van het aangifte-
biljet 1993.

Indien er geen financiële gegevens
worden overhandigd zal de aanvraag
niet in behandeling worden genomen.
Indien het gezamenlijke inkomen dit
jaar 15 procent of meer afwijkt van
het inkomen 1993, dan moet u ook zo-
veel mogelijk inkomensgegevens van
1994 overleggen, zoals loonstroken
en brieven waaruit dit kan blijken.

Afspraak
Vanaf 19 mei zitten wij weer voor u
klaar in het Dorpscentrum te Vorden
om uw aanvragen in te vullen. Om te
voorkomen dat iedereen tegelijk
komt, verzoeken wij u eerst een af-
spraak te maken. Men kan hiervoor
bellen op dinsdag- 17 en woensdag-
middag 18 mei op (05753) 1460.
Maak op genoemde middagen een af-
spraak. Ook als u twijfelt of u al dan
niet voor huursubsidie in aanmerking
komt.
Je weet maar nooit, en tenslotte is het
u w goed recht!

Bi'j ons
in d'n Achterhook
,,'k Gleuve da'k maor nao bedde gao, 't is alemaole niks vandage", zei
Toon van de Spitsmoes too hee de kokken binnenstrompeln.
„Wat hè'j dan now in 's hemelsname emaakt, 't bloed löp ow van de
hande. Pas op dat 't neet op 't vloerkleed volt, dat smerugge grei hè'k t'r
voort nog neet weer uut, vanmaarn hè'k al wark zat ehad."
Riek nom Toon van onder tot boaven op. „I'j heb ok nog 'n grote scheure
in de boksepiepe, hoo kump dat toch?"
„Oh, 'k wazze bi'j de schiiöpe en too struukln ik oaver de waterbak en
kwammein 'nstukpuntdraodtrechte."
„Da'j daor zelf gistren haddn laotn liggen, ruumt de boel dan ok better
op. Hoo vake he'k ow dat al neet ezeg, altied bu'j de pröttel kwiet: de
hamer, de knieptange, de hiepe of de zage en 'n paar dage later kump 't
weer veur 't lechte, dikke onder de roes.''

„Jao, jao, i'j heb geliek maor krieg maor effen 'n pleister die 'k op de
hande kan doen."
Riek kreeg de pleisterdeuze en vebond Toon zien hande. Zo, dan scheien
'tbloenzoweluut.

't Was mien anders vandage wel mooderdag. Al vrog was 't begonnen.
Riek heel van 'n gebakken ei en Toon wol eur daor op dizzen zondag-
maarn 's met verrassen. Bi'j 't kepotslaon van 't ei op de rand van de
panne was um de hele soeteri'je op de vloer trechte ekommen. Dat was
dus al 'n mooi kedo veur Riek ewes, twintug op de kneene liggen umme
de vlekke d'r weer uut te kriegen. Grieze heure zo'j d'r van kriegen maor
eerluk ezeg had ze die al.

Wieters had zee 'n dag deur drie ni'je fluitkettels ekregen. Ok zal weer
zo'n mooie bak van Toon. Zee had al wel 's ezeg dat ze an 'n ni'je kettel
too was. Too de kinder an Toon vroogen of e nog wat veur mooder as
kedo wis had e dus ezeg dat 'n kettel we van passé zol kommen.

Eers had zee d'r 's maans ene van Toon ekregen, daor was ze nog bli'j
met ewes, Toon had eur teminste neet vegetten. Zo tegen koffietied was
eur zönne Derk ekommen, ok met 'n fluitkettel. Too 's meddags eur
dochter ok nog met 'n fluitkettel an kwam zettn was 't eur toch wel wat al
te gries ewodden. Natuurluk kon 't een en ander wel ereuild wodden
maor 't aadugge was t'r veur vandage wel 'n betjen af.

Gelukkug waarn d'r kommende wekke gin vekiezingen en dus ok gin
veliezers want daor was Toon ok nog 'n dag van peceel van ewes. De
opiniepeilingen waarn dan wel neet zo bes ewes veur zien CDA maor
hee had altied cdach dat 't nog wel met zol valln. Tot dinsdagaovund de
peilingen aadug geliek kregen. Met Brinkman was Toon too 'n veslagen
man ewes. Daor was e now wel weer aoverhen. „Maor hoppen", dach
Riek, „dat 't kommende wekke allemaole weer wat better geet." En wie-
ter, zo'n pestwekke hef iederen wel 's 'n keer, bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman.

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

VVV wil kanovaren in
zomerprogramma opnemen
Als het aan de VVV in Vorden ligt,
kunnen toeristen binnenkort kano-
varen op de Veengoot. Het is alleen
nog niet duidelijk vanaf welke da-
tum dit mogelijk is. 'Het is tech-
nisch allemaal nog niet rond', aldus
de plaatselijke VVV. Wanneer alles
zover is, kan vanaf 't Rikkenberg
aan de Schuttestraat 13 met twee en
driepersoonskano's gestart wor-
den.

Verder vertrekt er in de periode van 21
juni tot en met 30 augustus elke dins-
dagmiddag een huifkartocht vanaf het
Stationsplein. Ook zijn er in de maan-
den juli en augustus elke maandag en
donderdagavond rondleidingen door
kasteel Vorden.
Voor fietsliefhebbers heeft de plaatse-
lijke VVV ook diverse tochten op het
programma staan. Zo kan er dit sei-
zoen ook weer 'naar spoken gespeurd
worden'. Vanaf 2 juni vertrekt er elke
dinsdag en donderdag een fietstocht
van 30 kilometer door het prachtige
Vordense landschap, waarbij een aan-
tal plaatsen zijn opgenomen waar 'bo-
vennatuurlijke verschijnselen' zijn
waargenomen. Daarnaast staat van
woensdag 29 juni tot en met woens-
dag 31 augustus wekelijks de befaam-
de Achtkastelenfietstocht op het pro-
gramma. Een fietstocht van ruim der-
tig kilometer waaraan de afgelopen
jaren duizenden fietsers hebben deel-
genomen.
Op de woensdagen 13, 20, en 27 juli
en op 3 augustus worden er verder op
het landgoed Den Bramel avondwan-
delingen georganiseerd met als motto
'Kent uw bomen'. Het biologisch-
dynamische bedrijf De Vijfsprong
kan op 12 juli en 2 augustus bezich-
tigd worden.

Op de donderdagen 19 en 26 mei, 30
juni en 14 juli wordt er bij familie
Wesselink aan de Eikenlaan 23 een
demonstratie broodbakken gegeven.
Dinsdag 16 augustus kan de boerderij
van de heer Bouwmeester aan de
Schuttestraat 26 bezichtigd worden.
De heer J. Brinkman geeft op woens-
dag 20 juli en 3 augustus een lezing
over de Vordense natuur en zijn wild.
Die wordt gehouden in de salon van
camping Wientjesvoort.
In samenwerking met de Vordense
Ondernemersvereniging organiseert
de VVV een groot zomerfeest welke
wordt gehouden vanaf donderdag 21
juli tot en met zaterdag 23 juli. Er is
onder meer kermis, braderie, muziek
en allerhand attracties op straat. Vrij-
dag 22 juli is er een speciale braderie
voor kinderen. In de plaatselijke hore-
ca is er gedurende de zomerfeesten
eveneens volop vertier.
Daarnaast vinden er de gehele zomer
door tal van evenementen plaats die
weliswaar in het VVV programma
zijn opgenomen maar op 'eigen titel'
door de verenigingen worden georga-
niseerd. Aansprekend evenementen
daarbij zijn onder andere het Gelders
Kampioenschap voor paarden op za-
terdag 20 augustus nabij kasteel Vor-
den, de Beach-Party aan het meer van
Graaskamp op zaterdag 6 augustus en
het bluesfestival op vrijdag 19 augus-
tus eveneens bij Graaskamp.

De Kastelentocht voor aanspan-
ningen met historische rijtuigen langs
de negen kastelen in Vorden vindt
plaats op zondag 14 augustus. Ook
een toeristisch evenement is het Open
Vordens Kampioenschap Boegspriet-
lopen dat op zondag 7 augustus zal
worden gehouden.



Weekendrecept
Vlogman

Fricandeau met druivesaus

Bereidingstijd: 40 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: 500 gram fricandeau van 2 centime-
ter dik, witte peper uit de molen, 80 gram roomboter, zout, 2 deciliter
droge witte wijn, l rode paprika, 30 gram geschaafde amandelen, l blik
(425 gram) ontpitte witte druiven, 1/8 liter room, 3 eetlepels maizena en
worcestersaus.

Benodigd keukengerei: grotere en kleine koekepan, mes, steelpannetje,
voorverwarmde schotel en sauskom.

Bereidingswijze: Wrijf het vlees aan beide zijden in met wat vers gema-
len peper. Smelt de roomboter in de grote koekepan, maar laat de boter
niet te bruin worden. Schroei het vlees aan weerszijden dicht. Braad het
vlees, regelmatig kerend, in 15 minuten bijna gaar en mooi van kleur.
Strooi wat zout op het vlees en schenk l deciliter van de wijn langs de
wand langzaam in de pan. Was de paprika, snijd die in de lengte door en
verwijderde witte zaadlijsten, het zaad en de steel. Snijd het vruchtvlees
in kleine blokjes. Verwarm een kleine koekepan droog (dus zonder boter
of olie) en rooster daarin, onder schudden van de pan, de amandeltjes
goudgeel van kleur. Doe de druiven met het sap in een pannetje en verhit
ze kort, schep de druiven eruit en bewaar ze op een warme plaats. Schenk
de helft van de room en de rest van de wijn bij het sap in het pannetje.
Roer van de rest van de room en de maizena een glad papje. Giet het
maizenapapje bij het sap in het pannetje en breng het al roerend aan de
kook. Laat de saus binden. Leg het vlees op een voorverwarmde schotel
en verdeel de druiven rond en over het vlees. Roer de roomsaus door de
braadjus en voeg naar smaak de worcestersaus, peper en zout toe. Roer
er 2/3 van het amandelschaafsel en de paprikablokjes door. Schep een
deel van de saus over het vlees en de druiven en bestrooi het met de rest
van het amandelschaafsel en de paprikablokjes. Geef er de rest van de
saus apart bij in een met heet water voorverwarmde sauskom.

KO E
VA '

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS

Winst dames Ratti
Van goed voetbal was in de eerste
helft geen sprake. Zowel Ratti als Ra-
tum hadden enkele kansjes maar bei-
de ploegen hadden geen geluk in het
afronden. Zo ging men met een 0-0
stand de rust in.
De tweede helft was Ratti beter in het
combineren en er waren een paar rian-
te mogelijkheden voor onder andere
spits Marije de Jong. Na 10 minuten
spelen was het Marije de Jong die vrij
voor de keepster koelbloedig scoorde:
0-1.
Het tweede doelpunt kwam wederom
van de voet van Marije de Jong. Ratti
wist de buitenspelval goed te omzei-
len en er kwamen drie spelers vrij
voor de keepster. Het was Marije die
de bal in de hoek prikte: 0-2.
Op Hemelvaartsdag moeten de dames
van Ratti 's avonds thuis spelen tegen
Victoriaboys.

Sociï

Tennis Vorden
Dames 3 mei: Varsseveld l-Vorden l
3-3, Vorden 2-Eerbeek 6 3-3. Junio-
ren woensdag 4 mei: mix Neede
l -Vorden 14-1, jongens Vorden l -El-
derink l 4-2, jongens Lochem l-Vor-
den 2 3-3, jongens Vorden 3-Doetin-
chem l 0-6. Dames donderdag 5 mei:
Vorden l-Altec 4 1-3, Varsseveld
2-Vorden 2 4-0. Junioren zaterdag 7
mei: mix t/m 17 Vorden l -Sociï l l -4,
mix t/m 14 Vorden 1-Doetinchem l
3-2, mix t/m 14 Kolkstede l -Vorden 2
5-0, jongens t/m 17 IJsselweide
l -Vorden l 0-6, jongens t/m 14 Eer-

beek l -Vorden l 6-0. Zaterdag senio-
ren: mix Vorden l-De Boerehofstee 5
2-3, mix 35+ 't Braamveld l -Vorden l
1-4, mix 35+ Vorden 2-Ugchelen 2
2-3, mix 35+ Mail. Molen 3-Vorden 3
3-2, heren Vorden 1-Zeddam 6 6-0.
Zondag 8 mei senioren: heren Epe
1-vorden l 5-1, heren Zweepslag
2-Vorden 2 3-3, heren 35+ Vorden
1-Tega l 3-3, mix Vorden IrBeckson
13-5.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Voetbal-uitslagen: Warnsveldse Boys
E-Sociï E 2-5, Sociï C-Ruurlo C 6-1{

Baakse Boys A-Sociï A 4-3, Sociï-
Albatros 1-3, Sociï 2-Witkampers 3
2-0, AZC 4-Sociï 3 5-4, Sociï 4-Zutp-
hania 3 4-4, Sociï 6-Ratti 34-1. Pro-
gramma; 11 mei: Emst-Sociï. 14 mei:
KI. Dochteren C-Sociï C. 15 mei. So-
ciï-Labor, Warnsveldse Boys 3-Sociï
2, Sociï 3-Sp. Doesburg 3, Vorden
4-Sociï 4, Sociï 5-Baak 4, Sociï
6-DiereseBoys6.
Tennisuitslagen: jeugd gemengd t/m
12 jaar Sociï l -Varsseveld l 0-5, t/m
17 jaar Vorden 1-socii 1-4, senioren
Laereveld 2-socii l- 0-5, senioren
Socci 2-De Hoven 2 1-4, heren Gors-
sel l-Sociï l 2-4, veteranen Sociï
l-Bc 52 2-4.

STADSPOST VORDEN

BEZORGERS
GEVRAAGD

voor drukwerk in Vorden. 2x per week.

Stadspost Zutphen
Telefoon (05750) 13719

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

DE VAKMAN
Alles voor de doe-het-zelver

Grote sortering potterie

GEBEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan de Inspraakverordening gemeente
Vorden, bekend dat van 16 tot en met 29 mei 1994 op
de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het
voorontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1994,no.2'.

Dit plan schept mogelijkheden voor de uitoefening van
een therapeutpraktijk aan de Spiekerweg 2.

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebben-
den hun zienswijze (schriftelijk) aan hun college ken-
baar maken.

U kunt over het plan van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening.

Vorden, 12 mei 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C.Kamerling.

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

Nieuw in ons hroodassortiment:

Korenmoutbrood
Deze week introduceren wij ons nieuwste

bruinbrood met een verrassend lekkere smaak:
Korenmoutbrood. Moet u proberen!

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 2? - Vorden - Tel. 1877

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
maandag 16 mei 1994, gedurende zes weken, voor
een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage
ligt het bestemmingsplan Wichmond 'De Wogt' 1993
met goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten
van Gelderland van 5-4-1994 nummer RG.94.2146.

Het plan voorziet in uitbreiding van woningbouw voor
de kern Wichmond.

Vorden, 12 mei 1994.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

RUNDERBAKLAPPEN
1 kilo van 23,90 voor

SHOARMA VLEES Q on
1 kilo van 15,90 voor O, i/U

VOOR UW ONTBIJT:

MINI PUNTJES
10 STUKS van f,29 voor

MELKWIT
GESNEDEN, 800 gram van 1,99 voor

VERGEER KAAS

SNIJVERS

BELEGEN KAAS 1 kilovan 13,50voor

TWENNY MOSTERD KAAS
500 gram van 8,75 voor

BRIE van de mat 60% ioogramNu

INTERALL HALFVOLLE MELK
Vi literpak van 1,12 voor

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

GRANNY SMITH
HANDAPPELEN

zak è 11/2 kilo van 4,98 voor

MAROC
HANDSINAftAPPELEN

net è 2 kilo van 4,98 voor

INTERESSANTE PRIJSAANBIEDINGEN:

DOUWE EOfERTS KOFFIE
SNELFILTER: VACUÜM of BONEN n

pak a 250 gram van 2,84 voor £,

YOFRESH YOGORINE BOTER ,
kuip a 500 gram van 2,29 voor l j

PIZZABODEMS VOORGEBAKKEN *
pak è 2 stuks van 1,99 voor l j

NUTRICIA CHOCOMEL
HALFVOL pak è 1/1 liter van 2,29 voor 1,99

CAMPINA IJS 'GAMMON'
Minipak a 6 stuks van 5,95 voor

ALLE VLAAIEN 0 27 CM cn
NU l ,OU KORTING

KAAS-UIEN STOKBROODJE
verpakt per stuk van 3,69 voor

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

• " " O P E N I N G S T I J D E N * " "
* 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.
Jansen & gal

autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglnsservice
Leenauto yratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
is 05750-22816

Dmrjn
DUVAll

MET SPOED GEVRAAGD:

ERVAREN VOEGER

VOEGERSBEDRIJF

W. VAN DEN BOS
P. BOUWHUISSTRAAT 25 - 7223 LJ BAAK

TELEFOON (05754) 1626

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schbersbedrijf

MM
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1 208



Inleveradres van:
lotto
lotto 4-5
lotto systeem
toto
toto systeem
toto select
winnerstip
score
luckey 10

maandag 9 mei
krasloten
2,50 p.st.

UWSPELNET
WINKELIER

KLUVERS
SPORT
TOTAAL
ZUTPHENSEWEG41
VORDEN

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

VIJVER-E N
BEREGENINGS-

POMPEN 1in
vanaf IZU,-

Demonstrot/e aanwezig.

VIJVERFOLIE
A en 6 mtr. breed

a4,45 p. m*
Ook andere maten tegen

meerprijs leverbaar!

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor
GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN

voor diverse

gebeurtenissen

WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

WARNSVELD
TELEFOON 23:

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Drogisten) • Parfumerie • Schoont). ,

marïanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 • Hengelo (Gld ) • Iel 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstcnk
Bcgoniastraat 3

7211 AL Stccndcrcn
Telefoon 2398

De Zonnebloem

bestaat 45 jaar

Geef/25,

Giro 145

de zonnebloem
Postbus 2100
4800 CC Breda

Telefoon (076) 602060

Het kantoor van notaris

mr. R. Das

is op

vrijdag 1 3 mei a.s.

de gehele dag gesloten.

Wegens familie-omstandigheden van één van de
handleden, kan

KAS BENDJEN
NIET OPTREDEN op „Vorden veur achterhoek"

OP DRIFT zal de piaats innemen.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Op HEMELVAARTSNACHT
(van woensdag op donderdag)

de gehele nacht geopend.

Tevens
van 04.00
tot 05.00
uur
PIEKUUR!

Tot 12.00 uur friet, kroket, frikandel, nasibal,
bamibal voor één piek!

„ÏT ©toe gmtittëe"
DORPSSTRAAT 8 - 7251 BB VORDEN - Tel. (05752) 3487

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

WILINK
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

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

MUZIEKVERENIGING CONCORDIA VORDEN

Vrijdag 6 mei jl. vond de eerste openbare trekking
plaats ter gelegenheid van de jubileumverloting van
Muziekvereniging Concordia. De trekking werd
verricht op het kantoor van notaris R. Das te Vorden.
DE UITSLAG: Lotnr.

1 e prijs dames- of herenfiets 2143
2e prijs kledingbon 1557
3e prijs dames- of herenhorloge 1646
4e prijs trainingspak 1057
5e prijs fototoestel 1644
6e prijs half varken 1038
7e prijs sorbo pakket 2746
8e prijs frituurpan 0203
9e prijs bloemenbon 1840

10e prijs salade 1886
11e prijs bloemenbon 2528

Heeft u gewonnen even 05752-3688 bellen en wij
zorgen ervoor dat uw prijs thuis bezorgd wordt.
Onder voorbehoud van eventuele type-fouten.

WAT DENKT
U HIER VAN?

OPEL

CORSA 3-rirs 1 n R IR wit fi/ftfi
KADETT 3-rlrs , IfiS, l IIYP, hruin, 4/R9

KADETT 3-rirs , 13 R, SR, Rlanw, 10R3

KADETT 3-rirs 19 S l .9 wit 1 n/Rfi

KADETT 3-rirs , 19 R, RiiprAm», wit, 4/flfi
KADETT4-rirs , 13 R, Rl , wit, 4/Rfi

KADETT 3-rirs , 19 S, l S, Nauw, 1/R7

KADETT 3-rirs , 13 R, l R, rnnH, 1/R7

KADETT3-Hrs , 13 N, l imiteri, hlai.w, 1/R7

KADETT B-Hrs , 13R, Station, wit, 1/R7

KADETT 3-rirR , 1fi n IR rnnH, 1/R7

KADETT 4-rirs , 1 R n, l R, wit, 4/R7

KADETT 3-rirs , 13 M, l R, rnnd, R/RR
KADETT .q-Hr« 13 N IR Nauw, 1/RQ

KADFTT 3-Hr« , 1Ri, l ifp, rnnH, 1/01

ARTRA fi-Hrs, 1R i, Rl , rnnH, 9/QP

ARCONA?-rir« 1RR Sport rilx/nr 3/Rfi

MANTA 3-rirs , PO R, RT/R, rilx/er, R/R3
VECTRA 4-drs 1fii Rl rnnri Q/RQ

7 .snn
3 QfiO
3Qnn
7 9.RD ,
o 7.sn ,
RQnn :

Q7nn :

QQnn :

1 1 .900.'
inonn:

1 1 Qnn :
QQnn.:

1 P 4.Sn :

14 950.:

iQQnri:
Pfi 9fiO :

7 950. =

R 750:

16.750..

ANDERE MERKEN:
FIAT PANDA 3-drs., 1000 iE, wit, 3/90
FIAT UNO 3-drs., 60 S, grijs, 1/88
FIAT RITMO 3-drs., 60 CL, wit, 5/86
FORD ESCORT 3-drs., 1300 Laser, beige, 1/85
FORD ESCORT 3-drs., 1600 Luxe, grijs, 3/85
NISSAN STANZA 3-drs., 1600, groen, 3/84
PEUGEOT 205 3-drs., 1800 Diesel, grijs, 4/91
RENAULT 11 3-drs., Turbo, blauw, 1/86
VOLVO 340 3-drs., 1400 L, blauw, 1/85
VOLVO 340 3-drs., 1400 GL, blauw, 9/90
TALBOT HORIZON 3-drs., 1500 Automaat, wit, 4/83.
VW GOLF 2-drs., 1600 Cabriolet, wit, 1980

9.900,
7.900,
5.950,
6.300,
5.250,
5.750,

17.400,
8.750,
5.750,

14.900,
3.950,

14.900,

K€ w.ü.r: KOOIvan
der

Opel/Isuzu-dealer:
Tramstraat 13, Lochem.
Tel. (O573O) 5 25 55

K L E I N B R O O D F E S T I V A L

TOEREN MET
BROODJES

MET DE FIETS ER OP UIT, BROQ&IES MEE

GRATIS FIETSROUTE VOUWBLAD

HEERLIJKE
BROODJES
nu 6 halen 5 betalen BIJ:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, tel. (05752) 1384

Alleen op
woensdag 11 mei

Burg. Galléestraat 22. tel. (05752) 1877 Dorpsstraat 11 . tel. (05752) 1373

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

Voor snelle
beslissers zijn er deze

last minutes in het
zonnige Griekenland:

8 dagen

Corfu ;
vertr<2k23 mei
f ftQ'n 00 D.D.

>O

>M^W•^^rs
ïo0i

Samos
vertrek 19 mei
ƒ. 708,00 p.p.

Al uw vakanties boekt u
natuurlijk bij:

Rabobank Q Vorden
Telefoon (05752) 1888

Voor een ambachtelijk stuk

TIMMERWERK
o.a. kozijnen, deuren, ramen, trappen.
Tevens nieuwbouw en onderhoud.

A annemingsbedrijf

A. BOSCH
Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden
Tel. 6673 - Fax 6727

TRENDY
SCHOENMODE

De zachtste sandaletten van

Nederland! Met gepolsterd voetbed en

softleren bandjes. Geliefd topmodel
van nappa-leer.

Tijd voor iets nieuws
Een toonbeeld van een knappe prijs /

kwaliteit prestatie, deze vederlichte,

comfortabele veterschoen! Zorg datje

er bij komt mannen!

149,=

BIRKENSTOCK
Papillio

De enige echte! Met verstelbare

Birkoflor fantasieriempjes.

Afhankelijk van de maat.

IE5EH
•VORDEN

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
Tel.: (05752) 3006

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL

Tel.: (08347) 81378



PROVIMI
BIGGEVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDER

hoge y oerppname;
snel Ie a a n va n g s g roei

VerkrljgbaörblJ:
HENK BERKELAAR

Speciaal voeders

Wie hm o nd
Tel J: 05754'1748

COSMO
FIT

Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke Aanbieding!

BANDEN 175/70x13
Incl. Montage
Incl. BTW

ACCU 66 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

UITLAAT
COMPLEET
Volkswagen
Derby 900
Incl. Montage
Incl. BTW *

Afspraak maken hoeft niet.

Klaar terwijl u wacht.

Alle merken en types

personenauto's

zijn welkom.

ZONDAG 15 MEI

Grootste Perkplanten-
en Geraniummarkt

• 10 Geraniums voor 17*50

per stuk vanaf 2*75

GROOT ASSORTIMENT
PERKPLANTEN!

• Te r rac o tt a 2 grote potten. 12*50

• PotgrOnd 80 liter l 1*95

• Tui naarde s zakken 10*00
'n Kopje koffie staat gratis voor u klaar.

Bij ons gekochte planten poten wij GRATIS in uw
bloembakken.

OPENINGSTIJDEN: 10.00 t/m 17.00 uur

Tot ziens bij:

rMuincE»
WORDEN

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel. 05752-3671

Tonny JurrJërfs
AUTOSCHADE

HEftSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

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.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

VRIJDAG 13 MEI 1994
is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455.

Uitsluitend voor spoedgevallen
kunt U kontakt opnemen met:

dhr. Sprukkelhorst, tel. 05752-2138
of dhr. Wanders, tel. 05753-3274.

Uw keuken uit Ruurlo
U Hoort er steeds meer van ... ƒ

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

SWG
BOUWMATERIALEN BV

FEESTELIJKE OPENING VAN ONS NIEUWE

VANAF 18.00 UUR kunt U al het moois aanschouwen en tevens kennis maken met ons
voltallige team.

HENGELO Gld.
3000 M2 meubelen
tapijten - gordijnen
vitrages - laminaat
parket - zonweringen

Vanaf 19 mei start onze verkoop met diverse aanbiedingen, welke gelden tot en met 21 mei.

RUURLO
300 M2 tapijten
gordijnen - vitrages
laminaat - parket
en zonweringen

KINDEREN UIT RUURLO EN OMGEVING OPGELET!

Maak iets leuks wat betrekking heeft op de Spannevogel (hetgeen vlinder betekent), bijvoorbeeld een tekening of iets gemaakt van klei of
hout. Dit kan ingeleverd worden t/m 21 mei 1994. Graag naam, adres en leeftijd vermelden.

Uit de leukste inzendingen worden in de leeftijd Aep 2 t/m 6 en 7 t/m 12 jaar elk 3 PRIJZEN gekozen door een deskundige jury, waarna er
op een nog te bepalen woensdagmiddag een ExPÖSITIE wordt gehouden van alle tekeningen e.d., met tevens de prijsuitreikingen.

GRAAG TOT ZIENS OP 18 MEI a.s.!

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

Barchemseweg 40 - Ruurlo
Tel. 05735-3193

IN VERBAND MET DE
OPENING

IS ONS BEDRIJF IN
HENGELO (Gld.)

18MEIa.s.
GESLOTEN.

(hang en staand)

's (hang, staand en stam)

Margrieten (stam en stuk)

'Perf^planten (éénjarig en teveel om op te noemen)

Vaste planten, Jïeide, Coniferen

Potgrond

TCantenèaf&en

Kwekerij
Tieltjes
Halseweg 43A, Halle.

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel. 05758-1334

Bij inlevering van deze bon:

Een half uur gratis squash
voor 2 personen
Geldig gedurende de maand mei 1994
iedere dag tussen 15.00 en 18.30 uur.

Overweg 18
7251 JS Vorden
Tel. 05752-1844

Voor al uw (onderhouds) timmerwerk.
Zoals het maken en vervangen van :

- Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Trappen
- etc.

Alles wordt vervaardigd in eigen machinale
timmerwerkplaats.

Klussenbedrijf Ido Hummelink"
Wiersserbroekweg l

i i i i i i i i i i i i i i i i i

Voor al uw
Timmer en metselklussen



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Woensdag 11 mei 1994

56e jaargang no. 7

ULLE TIN

^GEMEENTERAAD VERGADERT
OP DINSDAG 31 MEI 1994

Op dinsdag 31 mei aanstaande vergadert de gemeenteraad in het gemeen-
tehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan het eind
van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om in het
openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over een
van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de com-
missievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering het
woord wenst te voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder vermel-
ding van het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:

— regionaal vcrkeers- en vervoersplan Stedendriehoek;
— gemcentegarantie 'de Bronsbergen';
— uitvoering bijzondere controle uitkeringen;
- l e en 2e wijziging bouwverordening 1993;
— verbetering sporthal 't lebbink, fase 1;
— onderhoud wegen in 1994;

— voeren van verweer in hoger beroep;
— convenant brandweer(commandant) met de gemeente Zutphcn.

ERGADERINGENRAADSCOMMISSIESw
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of
houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voor-
zitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt
begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behande-
ling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 17
mei 1994 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

— convenant brandwcer(commandant) met de gemeente Zutphen.

De commissie voor milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woens-
dag 18 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

— gemecntegarantic 'de Bronsbergen'
— verbetering sporthal 't Jebbink, fase l;

de commissie voor volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 17 mei om 19.30 uur. Op de agenda staat o.a.:

— onderhoud wegen in 1994
- l e en 2e wijziging Bouwverordening 1993

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de weck van 2 tot en met 6 mei zijn
de volgende aanvragen om een bouw-
vergunning ingekomen:

— maatschap Pardijs, voor het ver-
groten van een jongveestal op het
perceel Beckenstraat 4 te Vierak-
ker;

— de heer P. Becker, voor het geheel
vernieuwen van een schuur op het
perceel Helderboomsdijk 2 te Vor-
den.

ERGUNNINGEN

In de week van 2 tot en met 6 mei heb-
ben burgemeester en wethouders de
volgende vergunningen verleend:

— de heer G. Burkink, voor het
bouwen van een varkensschuur op
het perceel Polweg 6 te Wich-
mond;

— Rodax Invest B.V., voor het ver-
groten van een bedrijfshal op het
perceel Handelsweg 6 te Vorden;

— de heer H.G.M. Hcïmink, voor het
uitbreiden van een open frontstal
op het perceel Eldersmaat 3 te Vor-
den.

— de gemeente Vordcn, voor het vel-
len van 3 meidoorns aan de Stroet
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.

VOLKINGS-
ONDERZOEK

BORSTKANKER

In 1993 vond in Vorden de eerste
ronde plaats van het bevolkingson-
derzoek naar borstkanker. Het bevol-
kingsonderzoek werd uitgevoerd
door de Stichting Vroege Opsporing
Borstkanker.
De respons in Vorden was hoog, 85,8
procent van de vrouwen nam deel aan
het onderzoek, in totaal 791 vrouwen,
l tot 1,5 procent.van de vrouwen is
doorverwezen.

• Telefoon 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 EJ .C. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-ÏO uuren
volgens afspraak.

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

Afspraken kunnen telefonisch
worde n gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

twee dagdelen per weck zal de com-
mandant van Zupthen voor de brand-
weer Vorden gaan werken.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om met de ge-
meente Zutphen een overeenkomst
hiervoor af te sluiten.

BRANDWEER-
COMMANDANT

ZUTPHEN GAAT OOK
VOOR VORDEN

WERKEN

De brandweercommandant van Vor-
den, de heer G. te Velthuis, vertrekt
per l januari 1996. Dit is voor Vordcn
aanleiding geweest om in overleg met
de gemeente Zutphen te treden om te
bezien of de brandweercommandant
van Zutphen, de heer P. van Zanten,
ook voor Vorden werkzaam zou kun-
nen zijn. In goed overleg met Zutphen
en met de brandweer Vordcn is tot
overeenstemming gekomen. Voor

Landelijke fietsdag
op 14 mei
Op 1 4 mei is het voor de 2 1 e keer dat
de Landelijke Fietdag wordt gehou-
den. Er zijn op die dag zo'n 345 start-
punten. De routes die de VVV's en
ANWB-vcstigingcn speciaal voor de
Landelijke Fietedag hebben uitgezet,
hebben een recreatief karakter. Het
aantal kilometers ligt tussen de 30 en
35 kilometer. Op bijna alle fictsroutes
bevindt zich een boerderij of tuinders-
bedrijf dat zijn deuren open zet voor
de deelnemers. De boeren en tuinders
zorgen voor een gastvrije ontvangst
en vertellen over het leven en werken
in de agrarische sector. Langs de vele
routes zijn de molens gratis te bezich-
tigen, want 14 mei is ook nationale
molendag. Voor meer informatie kunt
u zich wenden tot het plaatselijke toe-
ristenbureau. VVV Vordcn, kerk-
straat 6, tel. 05752-3222; VVV Hen-
gelo, Kervelseweg la, 05753-3857;
VVV Ruurlo, Dorpsstraat 5, tel.
05735-2155; VVV Zutphen, Groen-
markt 40, tel. 05750- 1 9355.

Reorganisatie ZorgGroep Oost-Gelderland afgerond

UiAenservice •
verpleegartikelen uitgebreid
Na de fusie vorig jaar tussen een
aantal instellingen voor Kruiswerk,
Gezinsverzorgingen Maatschappe-
lijk Werk tot één organisatie Zorg-
Groep Oost-Gelderland is nu de in-
terne reorganisatie van de Zorg-
Groep tot een eenheid afgerond.
Elke medewerker komt half mei op
zijn definitieve plaats, waarmee de
totale zorgverlening van de Zorg-
Groep op elkaar is afgestemd.

Dit kan betekenen dat mensen waar-
aan hulp geboden wordt, in enkele ge-
vallen te maken krijgen met nieuwe
gezichten. Op het gebied van de uit-
leen van verpleegartikelen en hulp-
middelen zijn er vernieuwingen, die
gericht zijn op het verbeteren van de
dienstverlening aan de cliënt, gereali-
seerd. Tevens wordt hiermee inge-
speeld op de Wet Voorzieningen Ge-
handicapten. Naast de thuiszorgwin-
kels in Doetinchem, Winterswijk en
Zutphcn opent de ZorgGroep thuis-
zorgloketten in Eibergen, Ulft, Lo-
chcm, Lichtenvoorde en Ruurlo.
Voordeel van de winkels is dat zij zeer
ruime peningstijdcn kennen.

Ook de loketten zullen ruim geopend
zijn: op alle werkdagen gedurende
vier uur. Leden van het Kruiswerk
kunnen in de winkels en loketten te-
recht voor het lenen van verpleegarti-
kelen en hulpmiddelen, een zeer ver-
trouwde dienst van kruiswerk. Het as-
sortiment is enorm uitgebreid, ieder-
een kan nu ook huren of kopen, waar-
bij voor leden van het kruiswerk een
korting geldt. Men wordt geholpen
door deskundig personeel, die infor-
meren en adviseren over het gebruik
en de aanschaf van de artikelen uit het
assortiment. Grote artikelen worden
bij het lenen, huren of kopen altijd
thuisbezorgd. Mocht men niet in staat
zijn een winkel of loket te bezoeken,
dan kan men telefonsch een afspraak
maken voor het lenen van artikelen in
één van de wijkgcbouwen van de Zor-
gGroep.
Ook voor informatie over de moge-
lijkheden van de dienstverlening van
de ZorgGroep, over wet- en regelge-
ving en alle andere vragen op het ge-
bied van gezondheid en welzijn kan
men bij de winkels en de loketten te-
recht.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt: plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Ken abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

I hve bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

' t Pantoffeltje houdt dialectfestival op Hemelvaartsdag:

'Vorden veur Achterhoek'

In een grote feesttent achter 't Pan-
toffeltje is het op 12 mei, Hemel-
vaartsdag, genieten geblazen met
vier ras-Achterhoekse bands: het
muzikale theater van Spöl, de Jan
Ottink Band en Boh Foi Toch, in
Oost-Nederland inmiddels wereld-
beroemd. Het optreden van de Vor-
dense formatie Kas Bendjen, dat
aanvankelijk ook op het program-
ma stond, zal door familie-omstan-
digheden niet doorgaan. Daarvoor
in de plaats heeft 't Pantoffeltje de
band 'Op Drift' gecontracteerd.

Dialectbandjes zijn momenteel ra-
zend populair. Het begon jaren gele-
den met de rockformatic Normaal
maar inmiddels hebben ook de boven-
genoemde bands fl ink aan de weg ge-
timmerd. De groep Spöl is daarvan
misschien nog wel de minst bekende.
Ze laten zich het beste omschrijven
als muziektheater. Kenmerkend voor
de groep is enerzijds de muzikale
veelzijdigheid en anderzijds de caba-
reteske wijze waarop herkenbare ge-
beurtenissen uit het dagelijks leven
aan bod komen. Centraal staat daarin
altijd de tekst in het Achtcrhockse
dialect, waaromheen een muzikale
sfeer wordt gecreëerd die kan varië-
ren van verstilde luistcrliedjes met

piano- of akoestische gitaarbcgelei-
ding tot vrolijke popnummcrs in jazz,
blues of rock & rollstijl.
De Jan Ottink Band is inmiddels een
grote publiekstrekker geworden.
Onlangs hielden ze in het programma
'Rondom Rcurlc' van Omroep Gel-
derland hun nieuwste CD ten doop.
Dit programma werd live uitgezon-
den vanuit de zaal van De herberg en
jong en oud genoten volop van de mu-
ziek van zanger en tekstschrijver Jan
Ottink en zangeres Diannc Marsman.

Boh Foi Toch
Het eerste optreden van Boh Foi Toch
was tijdens het Achterhoek Gala, In-
middels ruim vier jaar geleden. Het
gezelschap bestaande uit drummer
Jan Manschot, trckharmonicaspcler
en entertainer Hans Kcupcr, gitarist
Ferdi Joly en bassist Willem te Mol-
dcr trekt inmiddels uitverkochte zalen
en heeft in totaal twee CD's uitge-
bracht. Boh Foi Toch begon eerlijk
gezegd als een geintje, maar is ra-
zendsnel een belangrijk element ge-
worden in de muziekwereld van Oost-
Nederland. En dat zal op Hemel-
vaartsdag wel blijken tijdens het dia-
lectspcktakel 'Vordcn vcur Achter-
hoek', waar wc ook het optreden van
'Op Drift' niet moeten uitvlakken.

P. V. Vorden
Leden van de P.V. Vordcn hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af St. Ghislain Honu over een afstand
van 253 kilometer. De uitslagen wa-
ren: G. en H. Boesvcld (l, 2, 3, 5, 14,
15, 16, 17, 22), C. Bruinsma (4, 7 , 1 1 ,
13, 24), E. Bruinsma (6), D. de Beus
(8), H. Stokkink (9, 12), M. Olyslagcr
( l O, 21), H. Eyckkamp en zn. (18), A.
Winkels (19, 20), T. Wesselink (23)
enG.L.Oldcnhave(25).
Tevens werd deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Montargnis over een
afstand van 523 kilometer. Hier wa-
ren de uitslagen: T. Wesselink ( 1 , 8 ,
12), G. J. Oldcnhave (2, 6, l O, 11, 14,
17,18,19,20,23,24), H. Eykelkamp
(3), F. Hummelink (4, 5, 13, 15, 16,
21), C. Goedhart (7), W. Oldenhave
(9,25),M.Olyslager(22).

Bridgeclub BZR
Uitslagen groep A: l . mv Elferink/hr
Van Uffclcn en mv Brocrtjcs/mv Gil-
les 59,5%, 2. mv Van Burk/mv Hen-
driks 53,9%, 3. hr Den Elzcn/hr his-
sink 53,2%. Groep B: l . mv Krukzie-
ner/mv Machicls 58,6%, 2. mv De
Bruin/hr De Bruin 57,1%, 3. mv De
Jongc/Hr Snel 53,3%. Eindstand
competitie seizoen 1993-1994: Groep
A: 1. mv Van Burk/mv Hendriks
58,2%, 2. hr Grcidanus/hr Klooster-
man 51,6%, 3. mv Brocrtjcs/mv Gil-
les 50,9%. Groep B: 1. mv Van Gas-
tel/hr Van Gastel 58,7%, 2. mv Den
Elzen/mv Van Manen 54,5%, 3. mv
Bouman/mv Horstink 52,9%.



PALETTE RÜSTIQÜE, DE ROMANT1QÜE
VAN EEN LANDELIJK INTERIEUR

Natuurlijke warmte in
landelijke sfeer!

****

De nieuwe collectie
Palette Rustique! •fIHEMELVAARTSDAGI2ME!

*HALLE*

HELMINK
meubelen

De nieuwe Palette Rustique-
collectie welke dit voorjaar bij
Helmink te zien is, ademt de s l eer
van "terug naar de na tuur" ui t .
De natuurl i jke kleuren en
materialen creëren een warme,
huiselijke sfeer.
De speciale antiek-finish geeft de
grenen meubelen het karakter van
echt antieke meubelen. Subtiele
details, zoals handmatig
aangebrachte kleine kleureffecten
en de naar origineel antieke
modellen nagemaakte meubelen,
maakt de/e collectie tot een
schitterend voorbeeld van de
nieuwe natuurtrend.

PALETTE
pjmqtE

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Vorden Zutphcnscwcg 24 Tel. 05752-1514
Eibergen J.W. Hagemanstraat3 Tel. O5454-7419O

14 MEI

tt Jr m~* f*, m m f—JEE N l E
DUO DUIN

LITTLEEARTH BAND & NONKEL NEYS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Deze advertentie werd aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

RANDWOÏN
utaties

BLOEDTRANSFUSIES
en... soms een

troostend woord

WE KUNNEN NIET ZONDER. GEEN MINUUT.
Het Nederlandse Rode Kruis

Uw tennispaitner
voor enkel- én

C H E M

/ l l l p I l O l l - i ' '

THEO TERWEL l
II AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Rekeningblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

BRONKHORSTERSTRAAT 9
KEIJENBORG 05753-1195

VALLE VERZASCA * Vijveraanleg en
onderhoud

'Tuinhout
* Vijverartikelen
* Folie verwerking

Geopend iedere zaterdag van 9.00-17.00 uur

HEMELVAARTSDAG OOK GEOPEND

AANBIEDING:

ZUURSTOFPLANTEN
3 bos. voor

ONDERWATERVERLICHTING
20 watt van 145,- voor

10,-
99,-

PERSONEEl GEZOCHT
VLOTTE MAN OF VROUW VOOR 20-24 UUR

SNACK-IN DS ROTONDE
LIEFST MET ERVARING, MAAR ENTHOUSIASME IS BELANGRIJKER.

BEL SNEL HANS EN ANNEKE (05752) 1519
KERKSTRAAT 3, VORDEN

GORDIJNEN KOPEN?
Neem dan eens een kijkje in onze voorraad!

SPECIALE AANBIEDINGEN:

GORDIJNSTOF
gebloemd en moderne dessins,
140 cm breed, p/mtr. van 24,95 NU 19,95
GO R D l J N STO F, streep ' Rainbouw', 140 cm breed
3 kleuren: bordeaux/beige, groen/beige, blauw/beige,* /* Q|-
p.mtr.van 19,95 NU l ̂ ,VO

TAPIJT Yfc>/"/C 400 cm breed
geschikt voor wonen, trappen, zwaar gebruik « QQ
2 kleuren, van 229,-p/mtr NU l ÖT,"

POOLTAPIJT Ca/tforn/auoo cm breed
geschikt voor wonen, slapen
2 kleuren van 149,-p/mtr NU

TAPIJT D/OH a 400 cm breed
geschikt voor slapen, wonen -i *%Q
2kleuren,van 169,-p/mtr NU l OV,"

__ Alle tapijt wordt gratis gelegd (m. u. v. trappen)

Bij ons in de zaak vindt u een ruime keuze in:
TAPIJT, VINYL, GORDIJNEN, VITRAGE, VITRAGE VALLEN,

MARMOLEUM, MEUBELSTOFFEN, ZONWERING en MEUBELEN.

119,-

DE WONERIJ
v/h Ankersmit
Groenloseweg9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-369^
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