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Opening Zwembad "In
de Dennen verschoven
naar zaterdag 17 mei
De hagelbuien van vrijdag hebben wat
de opening van het Vordense zwembad
"In de Dennen" betreft weer danig roet
in het eten gegooid. Aanvankelijk lag
het in de bedoeling dat het bad dit
weekend voor het publiek zou worden
open gesteld.

Gezien de hoge energiekosten (het wa-
ter zou 23 graden Celcius moeten gaan
bedragen) en de te lage buitentempera-
tuur heeft het zwembadbestuur beslo- . .
ten de openingsdatum te verschuiven EXDOSltlC
naar zaterdag 17 mei. Het ligt in de be-
doeling dat het bad open blijft tot 31
augustus of de weersomstandigheden
moeten tegen die tijd zodanig zijn dat
er nog een weekje aan vastgeplakt kan
worden.

Nacht van Vorden
Op vrijdag 16 mei wordt er de "Nacht
van Vorden" georganiseerd, een wed-
strijd om de open Vordense kampioen-
schappen klaverjassen en jokeren.

Deze wedstrijden worden gehouden in
kwalitaria "De Buurman" en beginnen
's avonds. Zaterdagmorgen is het toer-
nooi ten einde. Opgave is mogelijk
door te bellen met 55 20 68. Vorig jaar
werd André de Bruin kampioen bij de
klaverjassers en Dirkje de Beus in de
categorie Jokeren.

W E E K E N D D I E N S T E N

Vanaf 17 mei tot en met 28 juni wordt
er in de galerie van Agnes Raben in
Vorden een expositie gehouden van de
schilder Jan Grotenberg uit Amster-
dam en de beeldhouwer Saskia S.E. de
Rooy uit Kampen.

Wilbert en YvoCa Grotenhuys

Super Dorpsstraat is tot en met 10 juni gesloten.

Nieuwe openingstijden Smidsstraatr
ma, t/m do.
vrijdag
zaterdag

08.30 tot 20.00 uur
08.30 tot 21.00 uur
08.30 tot 17.00 uur

Veel publiek op boerenboeldag
van "De Knupduukskes11

Om over een paar jaar een interna-
tionaal dansfestüJfi te kunnen be-
kostigen is de Vordense folkloristi-
sche dansgroep "De Knupduukskes"
alvast begonnen met een "potje" te
creeeren om in de toekomst niet
voor al te grote financiële verrassin-
gen komen te staan. Daartoe werd
zaterdag de eerste stap gezet. Nabij
de boerderij "Het Schimmel" aan de
Schimmeldij k werd een boeren-
boeldag georganiseerd. Het lag in
de bedoeling dat, alvorens het start-
sein voor de verkoop van allerhan-
de produkten werd gegeven, de
dansgroep enkele dansjes zou doen.
Omdat tegen tienen al een flink
aantal belangstellenden stond te
wachten werd het optreden tot een
dans beperkt.

De belangstelling overtrof de stoutste
verwachting want in de loop van de
dag kwamen honderden mensen naar

"Het Schimmel". Onder hen niet alleen
Vordenaren maar ook belangstellen-
den uit de regio die een bonte verza-
meling van antieke dingen aantroffen.
"Olderwetse" fietsen, naaimachines,
zeisen en zichten, noem maar op. Ze
"vlogen" weg als broodjes van de toon-
bank.

Ook de souvenierstent, door leden van
"De Knupduukskes" zelf bemand deed
goede zaken. Klompen met poppetjes
en dat soort "grappen" ze werden goed
verkocht. Daarnaast waren er diverse
demonstraties van oude ambachten te
bewonderen. Vader en dochter
Rietman uit Vorden lieten zien hoe je
manden moet vlechten. Mevrouw
Otten uit Hengelo was stoelen aan het
"matten". Mevrouw Pelgrum uit
Vorden was bezig aan het spinnewiel,
terwijl mevrouw Harmsen, eveneens
uit Vorden een demonstratie gaf op het
gebied van het maken van bezems.

Inleveren kopij
Om weekblad "Contact" na Pinksteren op woensdag 21 mei normaal te kun-
nen laten verschijnen, wordt de krant eerder dan gewoonlijk samengesteld.
Daarom dienen alle berichten en advertenties ten behoeve van de editie van
21 mei te word^ingeleverd uiterlijk op donderdag 15 mei tot 12.00 uur.

Hervormde Gemeente
Zondag 18 mei Pinksteren 10.00 uur Ds. H. Weste-
rink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 mei i'inksteren 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 18 mei Pinksteren 10.00 uur ds. Th.P. van
Belzen, Nijverdal; 19.00 uur dhr. W. Schot, Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 mei Pinksteren 9.00 uur Eucharistie
viering.
Maandag 19 mei rtnksteren 10.00 uur Woord- en
Communiedienst.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 17 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 18 mei Pinksteren 10.00 uur Eucharistie-
viering, m.m.v. Cantate Domino.
Maandag 19 mei Pinksteren 10.00 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Weekendwacht Pastores: 18-19 mei Pastoor H.
Jaspers, Zutphen, tel. (0575) 52 78 80; 20 mei
Pastoor G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Huisarts 17-18-19 mei dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 55 16 78.
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 d^^ipbellen (zonder af-
spraak) korrien of een d^Hbnde visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen dieriiet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 17 t/m 19 mei Pinksteren, tot 12.00 uur J.
de Kruif, Vorden, tel. 553372. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zatei^feen zondag 11.30 -
12.00 uur. ^P

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uu r .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur, woens-
dag 13.3O-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Infoonatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg:
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 Of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



Vanaf nu weer
volop te koop

groot assortiment

TUINPLANTEN

PERKPLANTEN

BALKONPLANTEN

GERANIUM
vanaf

Tevens diverse soorten

. KUIPPLANTEN

. HANGPLANTEN

altijd vers en van grote kwaliteit

1,50

**.

Strodijk 4a
Vorden

Tel. (0575)
55 32 83

MET 'N ERKEND
SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BENT U GEGARANDEERD

BETER AF
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt:
beU0575)4623!9.

LENSELINK
S C H l t D E R S B E D R

Geltinkweg 9 Keijenborg
Telefoon (0575)462319

J F

AUTOSCHADE

1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

SCHENK HET AAN EEN GOED DOEL

Wij komen het graag bij u
ophalen.
Belt u even naar
onderstaande nummers.

31 MEI EEN BOEDELDAG

20 SEPTEMBER EEN VEILING

Dit jaar zijn de baten bestemd
voor de Dorpskerk te Vorden.
De Veilingcommissie Vorden

(0575) 55 14 86

(0575) 55 16 73

(0575) 55 19 61

(0575) 55 30 81

Jaarlijkse
klootschiettoernooi
in Linde l juni a.s.

Nu opgeven
telefoon (0575) 55 64 21

Voel ow thuus b'j

't Proathuus
Marie en Fred
Lindeseweg 23, Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

15 mei

Plaats:
kantine De Ark

Aanvang: 20.00 uur

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVEBS

VERS HOLLANDS LAMSVLEES,
als u eens wat anders wilt eten
met Pinksteren

WOENSDAG GEHAKTOAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG
VRIJDAG EN ZATERDAG

Tuinfakkels

f4,985 stuks

WEEKEND
LEKKER MAKKELIJK: ROERHAKKEN

kip-bacon reepjes
500 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
100 gram PEKELVLEES

+ 100 gram
GEKOOKTE LEVER

SAMEN l l j98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram

f2,85
MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI

1 kilo ff 6,25

Slagerij/worstmakerij

DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 8,95

4 ZIGEUNER GEHAKT

SNITZELS +

+ 4 HAMBURGERS

samen t Oj

Ook het adres voor al uw
huisslachtingen

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

'n Behangstomer
{•huur je voortaan
bij DWS-Verhuur,

En niet alleen voor
een behangstomer
kun je bij DWS-
Verhuur terecht.
Ook rolsteigers, krui-

wagens, bouwdrogers,
rolsteigers, houtkloofmachines,

bouwlampen, minigravers, Bobcats, aan-
hangwagens, bestelauto's en ladders in vele
uitvoeringen staan op het menu van DWS-
Verhuur. Meer weten, bel dan:
(0575)43 11 11

Aan de weg Zutphen-Lochem, Lochemseweg 26,

Warnsveld, Telefoon (0575) 43 11 11.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

MMMmWfflniïfla M*i
,

zomerkonmkjes

AARDBEIEN halve
kilo

hagelwitte

CHAMPIGNONS *«
p" 198

IH é'it

PEANUT

Zutphenseweg 1a • Vorden
KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.

Onze openingstijden:
dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 18.00 uur

vrijdag 9.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 16.00 uur

JONG BELEGEN 1 kilo

CASHEWNOTEN 200 gram

SUIKERPINDA'S 250 gram

8.98

3?8

1?'

natuurlijk present(j

TfiOSTOMAIEN
hagelwitte MoLL

BLOEMKOOL
heerlijk sappige

SINAASAPPELEN
MAROC

verrassend

SALADE v/h
HUIS

vol vitomientjes

ROERBAK
SPECIAAL

RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. HUITINK
Buig. Galleestraal 3. Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

Wij zijn vanaf heden
tussen de middag ook

geopend

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden



Het gemis, de lege plek zal
blijven, maar de vele hartver-
warmende blijken van mede-
leven na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

TONIA CHRISTINA
WEENK-ROUWENHORST

hebben ons goed gedaan en
wij hebben dit zeer gewaar-
deerd. Hiervoor onze harte-
lijke dank.

Johan Weenk
kinderen en kleinkind

Vorden, mei 1997

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Door Toneelgroep Linde
wordt opgevoerd: 'De Kerk-
straat is een keurige straat'
op 17 mei a.s. om 19.30 uur in
het Dorpscentrum te Vorden.
Entree f 7,50.. Iedereen is van
harte welkom!

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise; uien en
rode en witte kool, sla-,
andijvie- en rode bietplan-
ten; rode kool-, spitskool-
en bloemkoolplanten; to-
maten- en komkommer-
planten. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, telefoon
(0575) 55 68 76

• Te koop: huifwagen voor
paard of pony. Tel. (0575) 55
3992

• Te koop gevraagd: Zibro
Kamin kachel. Tel. (0575) 46
2986

• Zondag 18 mei Eerste
Pinksterdag bingo in café-
restaurant d'Olde Kriet, aan-
vang 19.30 uur. Tel. 44 12 85

• Vrouw, 32 jaar, zoekt kamer
in huis met meerdere per-
sonen, omgeving Vorden,
huur plm. f 300,-. Bel Angela
(0575) 55 11 66/55 34 59

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekrestau-
ratie en loogwerkverzorging.
Vraag vrijblijvend informatie.
C/B Renovatie, tel. (0544) 46
39 54, mobiel: 06-53433398

• Ongelukkig en te dik?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het
juiste? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen:
mevr. A. Eijsink (0575) 52 98
69

• Tweede Pinksterdag 19 mei
markt en podium voor 'ama-
teurkunstenaars en kun-
stenmakers' rondom de cd-
presentatie van Rudolf Slui-
er De Boggelaar, Warnsveld

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

gaan trouwen op donderdag 22 mei
a.s. om 11.00 uur in het gemeente-
huis 'Kasteel Vorden'.

Hierbij nodigen wij u uit op onze re-
ceptie 's-middags van 17.00 tot \
18.30 uur bij bar-bodega 't Pan- |
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Mei 1997
Kees Jansen en Winanda Beeftink

i HetElshof4
7251 CB Vorden

Herbert Ruiterkamp
en

Annelies Bekman

hebben het voornemen te gaan trou-
wen op vrijdag 23 mei 1997 om
11.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 14.00 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Bathmen, waarbij u
van harte welkom bent.
Na de dienst is er gelegenheid tot
feliciteren.

Ons adres:
Graan voor Visch 17410
2132 ZL Hoofddorp

Op zondag 11 mei hee
der en oma tot Zich ge

'Mijn genade is U genoeg.'

Heer onze lieve moe-
en.

WILHELMINA JOHANNA
KOERSELMAN-SMEITINK

WEDUWE VAN R J. KOERSELMAN

Toldijk,
28 januari 1916

Zutphen,
11 mei 1997

Gerrit en Yvonne
Björn, Karianne

Hanneke
Manon, Jochem

Remie en Evelien
llse, Pauline

Correspondentie-adres:
J.G. Koerselman
Marga Klompélaan 92
7207 KB Zutphen

U wordt uitgenodigd de rouwdienst bij te wonen,
welke donderdag 15 mei om 13.00 uur zal aan-
vangen in de Gereformeerde kerk te Vorden.

De begrafenisplechtigheid zal aansluitend plaats-
vinden om plm. 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta W
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Een vreemde
vogel onder de

schnit

69
kalkoenschnitzel, 100 gr.
4 enkele kipfilets + kiprecepten-
boek + pakje Croma Qü hamlappen, 500 gr.
voor kip ^ aspergeschnitzels,

per stuk
* • *^ a^1

gegrild spek, 100 gr.

649

1 119

gegrilde ham, 100 gr. 269

kipfantasie
met vruchten, 100 gr.

95

kimunster spek
100 gr.

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

VLEESWAREN
SPECIAL

195

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat van ons
is heengegaan mijn lieve zorgzame vrouw, onze
moeder en oma

JANTJE ftr TINK-TEERINK

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: D. Lettink

Apeldoorn: Dick en Anda Lettink-Kreeftenberg
Ernst en Cora
Stefan en Masja

Vorden: Annie en Eef Egg i n k-Lettink
André en Winanda
Henri en Renate
Christine en Martijn

Vorden: Johan en Gerda Lettink-Valkeman
Frieja en Johan
Erik en Mischa
Geert

Hengelo (Gld.): Wim Lettink

10 mei 1997
'Lieferink'
Lieferinkweg 1
7251 NV Vorden

Mijn vrouw is opgebaard in uitvaartcentrum Monu-
ta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op don-
derdag 15 mei om 12.00 uur in de N.H. kerk te
Vorden, waarna aansluitend om plm. 13.00 uur de
begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

HONDEPOEP

GEVRAAGD:

VAKANTIEWERKER
voor de periode eind mei tot begin juli

FA. LUCASSEN
BOOMKWEKERIJ
Hamsveldseweg 10, 7251 LR Vorden
Telefoon (0575) 55 67 22

Contactjes
• Te koop: mooie certifi-
caatwaardige geitenlamme-
ren, 100% wit of 50% wit/50%
nubisch. Vraagprijs f 50,- per
lam. Biologische zuivelboer-
derij Groot Windenberg, Vor-
den, telefoon (0575) 55 64 61
(b.g.g. 55 67 92)

• Gevraagd in gezin met 5
jonge kinderen nabij Vorden
huishoudelijke hulp (vrl.)
voor 5 dagen per week van
ca. 08.00-11.00 uur en van
15.00-18.00 uur. Naast de
normale huishoudelijke werk-
zaamheden dienen gegadig-
den gewend te zijn om met
kinderen om te gaan en goed
te kunnen koken. Leertijd tus-
sen 20 en 25 jaar. Tel. (0575)
55 69 37 (bellen tussen 08.30
en 11.00 uur 's-morgens)

• Gevraagd: standhouders
voor de braderie in Wichmond
op 26 en 27 juli. Telefoon
(0575) 44 12 85

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante vaste planten uit eigen
kwekerij dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10
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• Telefoon gemeente; (0575) 55 74 74.

m Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met "vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14,00 tot 17.00 uur.

• Openingstijden Bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 2030 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderife-Meulenbroefc:
donderdagmorgen van 20.00 tot 1100 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunnen tele/onisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 29 april 1997 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- de heer H. Knoef voor het uitbreiden

van een woning en het bouwen van
een dakkapel op het perceel Burge-
meester Galleestraat 28 in Vorden;

- bouwbedrijf Groot Roessink Vorden
B.V. voor het uitbreiden van een
woning op het perceel Hackforter-
weg 16 in Wichmond;

- de heer J.H. ten Brinke voor het ver-
anderen en vergroten van een
woning op het perceel Zutphense-
weg 121 in Vorden;
de heer G.P.J. Dankers voor het ver-
bouwen van een boerderij op het
perceel Giezenkamp weg 2 in Vor-
den;

- de heer J. de Greef voor het bouwen
van een erker op het perceel het
Elshof 2 in Vorden;
de heer J.M. Berrevoets voor het ver-
groten van een woning op het per-
ceel Ruiirloseweg 39 in Vorden;

- autobedrijf D. Langwerden voor het

vergroten van een autoherstelinrich-
ting op het perceel Lankhorster-
straat 28 in Wichmond;

- de heer T. Huntink voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Insulindelaan 60 in Vorden;

- de heer G.PJ. Dankers voor het ge-
deeltelijk slopen van een achterhuis
op het perceel Giezenkampweg 2 in
Vorden;

- de heer J.B.A. Vreman voor het vellen
van 5 coniferen op het perceel het
Gulik 6 in Vor den;

- de gemeente Vorden voor het vellen
van ca. 330 m2 fijnspar, 3 beuken, l
kastanje en ca. 400 m2 gemengde
heesterbeplanting op het perceel
Vierakkersestraatweg 45 in Vierak-
ker (voormalige school).

De Algemene WCT bestuursrecht geeft
u ëe bevoegdheid om binnen zes
weken na bekendmaking van deze
beschikkingen aan aanvragers bij bur-
gemeester en wethouders een bezwaar-
schrift in te (J^jicn. Wanneer deze
beschikkingen^^)n bekendgemaakt
kunt u navragen bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 juni 1997 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

bestemmingsplan "Buitengebied Helderboomsdijk 2";
- collectief vervoer regio Stedendriehoek;

managementrapportage voorjaar 1997;
duurzaam bouwen in de gemeente Vorden;
voorbereidingsbesluit herziening bestemmingsplan "Buitengebied 1982"
voor een commu nicatiemast aan de Ruiirloseweg;
bestemmingsplan "Buitengebied herziening pompstation (Wientjesvoort-
seweg)";
voorbereiding principebesluit huisvesting 't Beeckland.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen,
dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tij-
dens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B,
van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

NGEKOMEN BOVWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

R.W. Dekkers en
I I . | l e i m k

A. Heitling

Bouwadres

Het Stroo 6 en 8
Vorden

Industrieweg 6
Vorden

Datum ontvangst Omschrijving

28-04-97

29-04-97

uitbreiden van een
woning

verbouwen van een
woning

ERKEERS- EN CATEGORISERINGSPLAN

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is het adviesbureau BVA uit Raalte bezig met
het opstellen van een categoriseringsplan en een tracéstudie. Het categoriseren
van wegen betekent eigenlijk niet meer dan het bepalen van de belangrijke
wegen. Waar is doorstroming belangrijk en waar is de (woon)omgeving belang-
rijk. Bijzondere aandacht krijgt de centrumroute door Vorden. Onderzocht wordt
wat de effecten zijn van een eventueel alternatief tracé voor deze route, vandaar
ook de toevoeging: "tracéstudie". Een klankbordgroep begeleidt de opstelling van
het plan teneinde dit zo goed mogelijk af te stemmen op de problemen en opvat-
tingen die leven binnen de gemeente. Deze klankbordgroep heeft in een works-
hop aangegeven wat de huidige verkeersproblemen zijn. Veel klachten hadden
betrekking op de snelheid van het autoverkeer, de bereikbaarheid en sluiproutes.
De klachten die de gemeente in de loop der jaren heeft ontvangen betrekt het
adviesbureau ook bij de studie.

Het adviesbureau is nu bezig met het opstellen van de verschillende streefbeel-
den. Deze vertalen de wensen vanuit onder andere leefbaarheid, veiligheid,
natuur en bereikbaarheid. Al deze wensen komen in een wensbeeld. Dit is de uit-
eindelijke categorisering en vormt de basis voor het uitvoeren van de tracéstudie.
Daarna kunnen concrete verkeersmaatregelen aan-gegeven worden.

In mei komt de klankbordgroep opnieuw bijeen om te praten over de door het
adviesbureau opgestelde streefbeelden.

ERGADEWNGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstel-
len intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwe^fcri die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens OTmmissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter
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 bestaatgfct de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede ins^aakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 20 mei 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- collectief vervoer regio Stedendriehoek
- managementrapportage voorjaar 1997
- duurzaam bouwen in de gemeente Vorden

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 20 mei
1997 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied Helderboomsdijk 2"
- managementrapportage voorjaar 1997
- voorbereidingsbesluit herziening bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor

een communicatiemast aan de Ruiirloseweg bestemmingsplan "Buitengebied
herziening pompstation Wientjesvoortseweg".

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
21 mei 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- managementrapportage voorjaar 1997;
- voorbereiding principebesluit huisvesting 't Beecklarid;
- financiële gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet terugdringing ziekte-

verzuim en de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor (gesub-
sidieerde) instellingen met werknemers.

'B,

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de a/deling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

BESTEMMINGSPLAN "VORDEN NOORD"/WONINGBOUW IN WIJK "HET
' JOOSTINK"

hoorzitting op 15 mei 1997 om 14.50 uur in het gemeentehuis Vorden

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan "Vorden Noord 1995" in zijn verga-
dering v.in 28 januar i 1997 (gewijzigd) vastgesteld. Burgemeester en wethouders
hebben hel v.islgeslelde p lan voor goedkeuring aan gedeputeerde s ta ten van
Gelderland gezonden, lei in/age gelegd en gewe/en op de mogeli jkheid lol hel
maken van bedenkingen bij gedeputeerde staten. Er zijn een aanta l bedenkingen
bij gedeputeerde staten gemaakt. De provincie houdt op 15 mei 1997 om 14.50 uur
een hoorzitting in het gemeentehuis van Vorden en zal trachten voor de zomer-
vakantie een beslissing over goedkeuring te nemen. Als alles mee zit denken bur-
gemeester en wethouders na de vakantieperiode met het bouwrijp maken te kun-



nen beginnen en in het najaar de eerste bouwkavels uit te kunnen geven.
Burgemeester en wethouders maken het voorbehoud dat het plan goedgekeurd
wordt en degenen die bedenkingen bij gedeputeerde staten hebben ingediend
tegen een besluit over goedkeuring bij de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State geen beroep aantekenen.

Burgemeester en wethouders zullen het plan/wijk "het Joostink" versneld invul-
len. Dit wil zeggen dat het plan van ongeveer 110 woningen in 3 a 4 jaar wordt
gerealiseerd. Zij zullen naar verwachting een eerste serie kavels uitgeven voor de
bouw van 16 huurwoningen (6 rijtjeswoningen en 10 etagebouw) en 38 koopwo-
ningen (6 rijtjes-, 12 twee-onder-één-kap- en 20 vrijstaande woningen). Naast deze
aantallen te bouwen woningen zullen zij in 1997 overigens ook nog 2 kavels voor
een twee-onder-één-kapwoning in de kern Kranenburg en 5 kavels voor vrij-
staande woningen in Wichmond (2 in plan "de Gewogen 1993" en 3 op het terrein
van de voormalige Willibrordusschool aan de Vierakkersestraatweg) uitgeven.

NTWERP-PLAN ZORG VOOR OUDEREN 1997-20OO

Vanaf heden ligt het ontwerpplan Zorg voor Ouderen 1997-2000 van de provincie
Gelderland tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot
12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, daarbuiten op afspraak)
ter inzage op de afdeling welzijn van het gemeentehuis. Het ontwerpplan bevat
het provinciaal ouderenbeleid voor de jaren 1997-2000. Kopieën van deze stukken
kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kostenloos.
Belanghebbenden kunnen tot 10 juni 1997 schriftelijk bedenkingen tegen dit
plan kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR AANLEGGEN TROTTOIRS
WICHMOND

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 vrijstelling te verlenen van artikel 8, lid 3 van het bestemmingsplan
"Wichmond 1994" en met toepassing van artikel 10, lid 6 vrijstelling te verlenen
van artikel 10, lid 2 van het bestemmingsplan "de Wogt 1993" voor het aanpassen
van de openbare ruimte.

Met gebruikmaking van de vrijstellingen kunnen trottoirs worden aangelegd op
de hoek Beeklaan/Hackforterweg (aan de kant van de woning Vogelzang 40) en
langs de Beeklaan (aan de kant van de Lindeselaak) aansluitend bij het plangebied
van de te realiseren rotonde en kan het voetpad tussen de woningen Lindeselaak
26 en 28 worden doorgetrokken tot aan het aan te leggen trottoir.

De ontwerp-wijzigingen liggen met ingang van donBfrdag 15 mei 1997, gedu-
rende vier weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen
in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders ken-
baar maken.

Binnen de regio Stedendriehoek vinden veel verplaatsingen plaats. Vandaar dat
de provincies Gelderland en Overijssel onderkend hebben dat collectief vraagaf-
hankelijke vervoersystemen het best op regionale schaal kunnen plaatsvinden. De
Voorbereidingen van een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem zullen in
nauw overleg met beide provincies en Rijkswaterstaat plaatsvinden.

De beoogde uitvoering van het plan zal leiden tot nadere voorstellen voor uitvoe-
ring danwei tot invulling van nadere geformuleerde randvoorwaarden. De regio
Stedendriehoek zal de stand van zaken veelvuldig terugkoppelen naar de gemeen-
ten. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de deelname
afhankelijk te stellen van de nog te beoordelen financiële gevolgen, die in de uit-
voeringsfase aan de orde komen.

f\^OMMUNICATIEMAST AAN DE ZUIDZIJDE VAN DE RUURLOSE\VEG
NABIJ DE SPOOR WEGOVERGANG EN DE GRENS MET DE GEMEENTE

RUURLO

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om té verklaren dat
voor een gedeelte van een perceel aan de zuidzijde van de Ruurloscweg, nabij de
grens met de gemeente Ruurlo, een herziening van het bestemmingsplan wordt
voorbereid om het mogelijk te maken dat een communicaticmast voor mobiele
communicatie wordt gebouwd. Dit voorbereidingsbesluit is nodig om versneld
mee te kunnen werken aan een vergunning voor het bouwen van de mas t .

ESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED HERZIENING POMPSTATION
(WIENTJESVOORT SEWEG)"

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmings-
plan Buitengebied 1982 te wijzigen teneinde het voor de Waterleiding Maat-
schappij Oostelijk Gelderland mogelijk te maken een onthardingsinstallatic te
bouwen om het drinkwater te ontharden. De bouw van deze installatie past niet
binnen het huidige bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan omvat de vervorming/vergroting van het bouwperceel, de
wijziging van de bestemmingsvoorschriften en de uitbreiding van de bestemming
"Waterwingebied". Een aantal omwonenden heeft bezwaren geuit tegen de vast-
stelling van dit plan. Dit heeft burgemeester en wethouders aanleiding gegeven
het plan op een aantal onderdelen aan te passen. Een aantal bezwaren moeten
volgens burgemeester en wethouders ongegrond worden verklaard. Zo is de vrees
voor een industrieterrein op het perceel ongegrond, zijn de toegela ten bouw-
hoogten noodzakelijk voor het bouwen van de onthardingsinstallatic, die door
het stellen van benjjjntingvoorschriften overigens vrijwel geheel aan het zicht
wordt onttrokken. ^P

Bij de provincie Gelderland heeft de WOG een vergunning ingediend om 500.000
m' extra water te onttrekken.

OORZITTING BESTEMMINGSPLAN VORDEN WEST EN ZUID,
HERZIENING HETJEB BINK15 TE VORDEN

Gedeputeerde Staten van Gelderland houden op 15 mei 1997 om 14.30 uur een
hoorzitting over het bestemmingsplan Vorden West en Zuid, herziening het
Jebbink 15. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis te Vorden. Tijdens de
zitting kunnen burgers hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zitting is open-
baar.

UURZAAM BOUWEN IN VORDEN

De aan de regio Stedendriehoek deelnemende gemeenten hebben uitgesproken
ernaar te streven dat:

- bouwplannen , waarvoor na l oktober 1997 vergunning wordt verleend, wor-
den gerealiseerd met toepassing van de "duurzaam bouwen" maatregelen van
tenminste het niveau van de 'Tommel-maatstaF;

nieuwe stedenbouwkundige plannen worden ontwikkeld volgens het VNG-
model "Bouwstenen voor een duurzame stedenbouw".

'BESTEMMINGSPLAN HELDERBOOMSDIJK 2 TE VORDEN

De eigenaar van het perceel Helderboomsdijk 2 wil de recreatiefunctie van zijn
perceel uitbreiden in twee bijgebouwen. Het huidige recreatieve medegebruik
was tot op heden te beschouwen als ondergeschikt aan de woonfunctie. Door de
uitbreiding van deze activiteiten is dit niet meer het geval en moet het bestem-
mingsplan worden aangepast. Niemand heeft gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om zienswijzen in te brengen.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmings-
plan vast te stellen. De vaststelling van het plan heeft voor de gemeente geen
financiële gevolgen.

OLLECTIEF VERVOER REGIO STEDENDRIEHOEK

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om in te stemmen
met het plan van aanpak collectief vervoer regio Stedendriehoek, onder het voor-
behoud dat deelname afhankelijk is van de nog te beoordelen financiële gevol-
gen.
Sinds september 1996 werkt de regio Stedendriehoek aan het opstellen van een
plan van aanpak voor collectief vervoer in de regio. De directe aanleiding tot het
opstellen van dit plan van aanpak is de beleidslijn collectief vraagafhankelijk ver-
voer van de Minister van Verkeer en Waterstaat van juni 1995. Dit moet de bereik-
baarheid en leefbaarheid van zowel landelijke als de stedelijke gebieden in stand
houden. Van belang is de zogenaamde "dubbeldoelstelling":
a. Het openbaar vervoer in Nederland moet met een hogere kostendekkingsgraad

opereren en
b. Meer mensen moeten van het openbaar vervoer gebruik maken.

Duurzaam bouwen is noodzakelijk voor het milieu. Bouwen en beheren van
gebouwen moet zodanig gebeuren dat de schade aan het milieu in alle stadia, van
ontwerp tot sloop, zoveel mogelijk beperkt blijft. Aspecten die van groot belang
zijn:

Stedenbouw: de situering van woningen ten opzicht van geluid, gebruik maken
van zonne-energie;

energiebesparing;

- waterbesparing;

- groenvoorzieningen voor het scheppen van een zo geschikt mogelijk leefkli-
maat;

beperken van het aantal verkeersbewegingen met de auto;

- bouwmaterialenkeuze;

bewoners/gebruikers stimuleren tot energiebesparing, scheiden van afval en
milieubewust onderhoud.

De Nederlandse regering heeft duurzaam bouwen tot een van de uitgangspunten
van het nationale milieubeleid gemaakt. De regering heeft aangegeven dat de
gemeenten duurzame ontwikkeling tot speerpunt van hun beleid moeten maken.

Vorden heeft meegedeeld dat kleine gemeenten vaak rechtstreeks, zonder tus-
senkomst van projectontwikkelaars, bouwkavels aan particulieren uitgeven en
dat burgemeester en wethouders nog zullen nagaan in hoeverre duurzaam bou-
wen aan de kopers van kavels kan worden opgelegd. Burgemeester en wethouders
hebben daarom een notitie opgesteld waarin het ambitieniveau van Vorden is
vastgelegd en een plan van aanpak is aangegeven.



Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen,
uiteraard kan men ons bok berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 5526 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W, Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg, Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Deile
Dr. Staringstraat
P. van yollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 5524 66

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelraerink
Strodijkl t/ni 15 en.2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekauip
Leemgoor Koppel

Fam. Nijenhuis, H.K. van Gelreweg37, tel. 5525 76

S. y. 's-Gravenzandestraat
H. van Braraerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirtimstraat

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

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 552960
Stationsweg
julianalaan
F. n kwee
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Om ma plein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 5538 72

B. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bern hard weg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 552780
De Horsterkamp (alleen nr. 35}
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroef 9, tel. 55 3012
Het lebbink
De Boonk
Het liishof
De Haar
De Steege
Het Gufïk
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kers pel
Mispelkampd ij k

Bent u

verhuisd

of woont u

pas in Vorden

en wilt u

er echt
bij horen?

Naanv

Adres '

Postcode'

Woonplaats'

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnenientsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f 44,'-

» •
*~j?

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30, ^^^_ t
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

OPENINGSTIJDEN
vanaf maandag
12 mei 1997

ma 8.00-20.00 uur
di 8.00-20.00 uur
wo 8.00-20.00 uur
do 8.00-20.00 uur
vrij 8.00-21.00 uur
za 8.00-16.00 uur

Fam. G.A. Botterman, medewerkers
en medewerksters wensen u allen
fijne Pinksterdagen toe

Edah BOTTERMAN B.V.
Raadhuisstraat 53 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 20 00

l

HELP HET
GELUK'N

Dinsdaa's BUDGET Da

,Te l 0 5 7 0 - 6 1 l 899

OIRO DEVENTER

404040

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kieur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

Gc\ & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden g (0575) 55 12 15

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
KANKERBESTRIIDING

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend dat met ingang
van donderdag 15 mei 1997, gedu-
rende vier weken, voor een ieder op

de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan "Rotonde Wichmond".

•*

Dit plan voorziet in de mogelijkheid van aanleg van een
rotonde op het kruispunt Beeklaan-Baakseweg-
Lankhorsterstraat te Wichmond.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

Vorden, 14 mei 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



in het oog
springend...

Wij

d ru kw|||||l||i||| s
steedl -m
uitdaf|||||||

vakmans||||||;|| te
zette nl|||||||

uitstekend^^^ftat!

Wij zijn da||lfjw
partnlU

ISO 9002 I

^_. DRUKKERIJ
WEEVERS

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:
(0575)55 1486
(0575)55 1961
(0575)55 1673
(O575) 55 3O 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor construct!e-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Kleine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Riezenweg 5 Ulft (0315) 640022

BOEDELDAG
zaterdag 31 mei 1997
aanvang 10.30 tot 14.30 uur

Boerderij A. Schouten
Baakseweg 1, Vorden

• COMPLETE KEUKENS

• BANKSTELLEN
• STOELEN

• PANNEN, POTTEN

• SNUISTERIJEN, ENZ. ENZ.

Dit jaar zijn de baten bestemd voor de Dorpskerk te
Vorden.

Hebt u nog spulletjes over?
Wij halen ze graag bij u op. Bel dan:

(O575) 55 14 86
(O575) 55 16 73

(O575) 55 19 61
(O575) 55 30 81

Wand- en vioertege»s

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Aspergeboerderij
'De Boskamp9

Te koop:

verse asperges

Marcel Halfman
Hengeloseweg 15
7251 PB Vorden
Telefoon (0575) 55 24 80

Sekoopj

mt.
116-176
div. ruiten
vanaf:wikkelröK

div; dessins

herenblouses
lange mouw

. ruit norm. 39,95

bermuda
vanaf: -ff

V-halskraaig,
norm. 19.05

piraatbroek
mt. 38-44

heren T-shirts
div. prints
29,95

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR

LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

mode voor het
héle gezinfashion



Nieuwe outfit voor jubilerend RTV
Op zondag 27 apil werd de ronde van
Eibergen verreden. De elite en cyclo-
sportieven reden een gecombineerde
wedstrijd. Hier stonden verschillende
renners van de RTV aan het vertreki.
Het werd een levendige koers met veel
uitlooppogingen, maar niemand
kwam echter. Halverwege de wedstrijd
lukte het Peter Makkink uit Hengelo
en Jaap Schepers uit Brummen wel om
weg te geraken uit het peloton. Door
goed samen te werken bleven zij voor-
uit. Wat ronden later ontstond er een
achtervolgende groep van acht ren-
ners, waaronder Rcynold Harmsen, die
verbeten jacht maakte op het leidende
tweetal. Ze konden echter het tweetal
niet achterhalen. Na een felle eind-
sprint werd Jaap Schepers winnaar
voor Peter Makkink. Derde werd Mar-
cel Vrogten uit Zelhem. Reynold
Harmsen eindigde de wedstrijd op een
keurige vijfde plaats. Willem Bosman
uit Warnsveld werd twaalfde en Rudy
Peters uit Wichmond 17e.
Op 30 april werd in Tiel de Oranje-
ronde verreden. Bij de cyclosportieven
stonden enkele renners van de RTV aan
het vertrek. Na een snelle koers werd
Rudy Peters 4e en Andre Bargeman uit
Vorden 12e.
Op 9 mei bestaat wielervereniging
Vierakker-Wichmond 20 jaar. Daar-
naast is 1997 het tiende jaar voor aan-
nemersbedrijf Peters uit Zutphen dat
zij deze wielervereniging sponseren.
Redenen genoeg om de leden in een
nieuwe outfit te steken. De kleuren
rood-geel-zwart zijn hetzelfde geble-

Op de foto zien we v.l.n.r.: staand Martijn Verstege, Wilco Helmink, Eddy Heuvelink, Andre Bargeman, Reynold Harmsen, Marcel Helmink,
Willem Bosman, Rudy Petes en Edwin Maalderink. Gehurkt zitten Jan Pieterse en Arne Cornegoor.

ven, maar als dank voor het tienjarig
sponsorschap is het logo van aanne-
mersbedrijf Peters in het shirt ver-
werkt. De renners zullen de komende
jaren hun uiterste best doen in de ver-
schillende wedstrijden om de sponsor
goed te promoten.

In het kader van het 20-jarig bestaan
organiseert de wielervereniging dit
jaar de Gelderse districtskampioen-
schappen op maandag 19 mei (Tweede
Pinksterdag) in Baak. Ook tijdens deze
wedstrijd zullen veel renners van de
wielervereniging Vierakker-Wichmond

aan het vertrek staan, met daaronder
veel kanshebbers voor een overwin-
ning, zoals Rudy Peters uit Wichmond
bij de cyclosportieven en Peter
Makkink uit Hengelo en ATB-profes-
sional Jan Weevers uit Zelhem bij de
Elite.

Koninklijke Ondersdieiding voor Schilder

Dick Schilder (70) uit Zevenaar heeft op 29 april een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
en kreeg de bijbehorende versierselen uitgereikt door burgemeester Oudenhoven. De ceremonie had plaats in de Doetinchemse sportschool
"l est <iri fisio fitness" waarvan de heer Schilder de eigenaar is. Schilder is Nederland geen onbekende in de judosporl. '/.o was hij ' oprichter
en bestuurslid van de gevechtssportenorganisatie International Martial Arts Federation. Ook fungeerde hij als bestuurslid van de
Nederlandse Vereniging van Judo- en jiu-jitsu-leerkrachten en als secretaris van het College Hogere Daahouders Judobond Nederland.
Daarnaast is Schilder ook actie/ voor de Vereniging van Zelfstandige Ondernemers, de Vereniging Oud Militairen Indiegangers en de
Stichting Japanse Ereschulden.

DPI KM RIJ
WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

Pinksterdiensten
"Doodlopende weg?" is het thema van
de pinksterdienst op 18 mei voor jong
en oud in de Dorpskerk waarin domi-
nee H. Westerink de betekenis van
Pinksteren duidelijk hoopt te maken.
Als u tijdig aanwezig bent, kunt u al ge-
nieten van het orgelspel van Rudi van
Staten en van de trompet van Dick
Boerstoel. Er is geen zondagsschool of
jeugkerk.
Verder bereidt op dit moment een
groep uit de drie Vordense kerken een
bijzondere dienst voor die zal plaats
vinden op Eerste Pinksterdag om 19.00
uur in het gebouw van de Gerefor-
meerde Kerk aan de Zutphenseweg. Dit
jaar is er 's morgens geen gemeen-
schappelijke dienst in de open lucht.
De viering zal een feestelijk karakter
dragen met medewerking van het en-
thousiaste zang- en muziekensemble
van de Afrikaanse kerk in Arnhem. De
Ghanezen nemen hun traditionele
drums ook mee. Het motto van de
dienst is "Ieder zijn eigen taal".



De Pinkstershöw van Helmink
zit wéér boordevol meubel*
nieuws. In een zonnige voor-
jaarssfeer kunt u de nieuwste
woonideeën, opdoen in
modern tot klassiek. En kiezen
uit onze enorme collectie
woningtextiel. Natuurlijk zijn
er op alle afdelingen diverse
interessante Pinksteraanbie-
dingen. Wie meubels koopt
wil variëteit maar ook zeker»
beid. Dat is vanzelfsprekend
bij Helmink Meubelen,

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Ontdek ook onze sfeer-
volle slaapkamerafdeling
met o.a. boxspringcom-
binaties, waterbedden,
seniorenbedden etc.

A» l ï

.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190 ERKEND

Loolaan 88, 7261 HV Ruurlo
Tel: (0573) 45 39 80
Fax: (0573) 45 39 93
Mobiel: (06) 53 38 51 56

Perso^lijke financiële planning, Fiscale advisering
Î̂ BPenslllnen, Beleggingen, Hypotheken.

Ook uw adviseur inzake flexibele pensioenen.

BflB JU ̂ tt J

EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

sierbestrating &
professioneel advies!

W E S S E L l N K - D E G R O
Contrescarp 2 - Telefoon 0575-517656 - Fax 0575-519649 - Zutphen

Ui I il Openingstijden:

ma. t/m do. 08.30-17.30 - vrij. 08.30-21.00 - za. 09.00-13.00
gouden gids

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijs!
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

•BlHARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld., Zelhemseweg 21

Tel. (0575) 46 40 00

Bij aankoop van:

Wicanders
parket
(zwevend hout of kurk)

1O jaar doorslijtgarantie

GRATIS
(geldig i/m juni)

- ondervloer
- plinten
- lijm

Lochem
Parket & Tapijt

Molenstraat 6
(centrum)

Tel (0573) 258952

Woensdag t/m
zaterdag



Heren l Laren-Vorden kampioen
Op woensdagavond 7 mei stond de
inhaalwedstrijd gepland tussen La-
ren/Vorden l tegen Hattem/Weesp 2.
Doordat Laren/Vorden de vorige
wedstrijd een punt liet liggen tegen
de mede koploper Woelwaters uit
Harderwijk, moest deze laatste wed-
strijd gewonnen worden van Hat-
tem/Weesp om kampioen te worden
in de 1ste klas kring.

De eerste periode begon Laren/Vorden
zeer sterk en wist deze af te sluiten met
een 2-1 voorsprong door doelpunten
van Riek Groot Roessinck en Marck
Karmiggelt.

In de tweede periode gingen beide
ploegen gelijk op. Ondanks twee afge-
keurde doelpunten van Laren/Vorden
kon de voorsprong van één doelpunt
worden vastgehouden bij een stand
van 5-4 (doelpunten Laren/Vorden: Erik
Schepers, Marck Karmiggelt en André
Karmiggelt).
In de derde periode werd, ondanks de
inzet van beide ploegen, maar één keer
gescoord door Michel Schoneveld na-
mens Laren/Vorden.

De vierde periode werd heel erg span-
nend. Door een paar fouten van de
kant van Laren/Vorden, wist Hattem/
Weesp terug te komen tot 6-6 met nog
anderhalve minuut te spelen. In de
laatste minuut viel 46 seconden voor

Foto boven v.I.n.r.: Arjan Broekman, André Karmiggelt, Marco Bergsma, Danny Pelgrim en
Riek Groot Roessink.
Onder v.I.n.r.: Michel Schooneveld, Robert Pelgrim, Harold Ko[kman, Marck Karmiggelt, Erik
Schepers en coach Frans Karmiggelt.

het eindsignaal de beslissing. Na een
worsteling voor het doel van Hattem/
Weesp wist Michel Schoneveld de bal
achter de keeper van Hattem/Weesp te

werken en met nog dertig seconden te
gaan hield Laren/Vorden de bal in de
ploeg en wist zich verzekerd van het
kampioenschap en promotie.

Demonstraties tuinmachines door Snellenberg

Wereldwinkeldag
Zaterdag 10 mei was het voor de
Wereldwinkel een feestdag. Het begon
tussen de middag met een feestelijke
lunch voor genodigden. In een ont-
spannen sfeer kon men genieten van
overheerlijke broodjes, onder andere
belegd met de diverse "broodversier-
ders" die in de Wereldwinkel te koop
zijn. Daarna was er een wervelende
modeshow. Een groep enthousiaste
vrijwilligers showde de kleding van
textiel werkgroep Sari. Voor iedere leef-
tijd was er wel iets leuks. Dit viel bij de
grote groep aanwezigen danig in de
smaak. Alles bij elkaar een zeer ge-
slaagde dag.
Komende week kunt u in uw brieven-
bus een folder aantreffen van de
Wereldwinkel. Aan het eind van dit
jaar gaat de Wereldwinkel haar nieuwe
winkel betrekken op de plek waar op
dit moment nog het kantoor van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden ge-
huisvest is. Om met deze winkel te be-
ginnen is er geld nodig. Vandaar dat de
Wereldwinkel start met de aktie "Helpt
u ons ook mee onder dak?" In de week
na pinksteren worden de formulieren
huis-aan-huis opgehaald door de mede-
werkers van de Wereldwinkel.

WD
Tijdens de ledenvergadering van de
WD die vorige week maandag werd ge-
houden heeft het bestuur afscheid ge-
nomen van Mini Klein-Lebbink-Vrug-
gink en August Koster. Hun plaatsen
worden ingenomen door de 28-jarige
Antoinette Langenberg en de 26-jarige
Freddy van Ditshuizen.

Collecte Hartstichting
De collecte voor de Nederlandse Hart-
stichting heeft in Vorden een bedrag
opgeleverd van f 2.433.60. De Neder-
landse Hartstichting is zeer blij met de-
ze opbrengst aangezien dit bedrag
twee keer zo veel is dan andere jaren.
Verder hoopt de Hartstichting dat er
volgend jaar weer voldoende collectan-
ten zullen zijn zodat niemand meer
overgeslagen hoeft te worden. Als u
één uur of langer per jaar kunt vrijma-
ken om te helpen, belt u dan naar 55 10
50.

Plantenmarkt en bnsaishow bij
Hydroshop Silvold in Eefde
Op zaterdag 17 ̂ b maandag 19 mei
(tweede Pinksteroag) wordt op het
terrein van Hydroshop Silvold aan
de Jodendijk 25 in Eefde weer een
tuinplantenmarkt gehouden. Naast
de gebruikelijke stekgeraniums,
vlijtige liesjes e^fcndere leuke tuin-
en borderplanteT is er een enorme
keuze aan kruipplanten.

Ook zijn er weer een paar speciale at-
tracties zoals een schitterende bonsai-
show met prachtige oude exemplaren
van deze traditionele Oosterse kunst-
vorm. De Bonsaishow biedt een grote
keus uit zeer betaalbare en jonge
exemplaren. En natuurlijk zijn ook alle
benodigde gereedschappen te koop zo-

als snoeischaren, voediq^^binddraad
en schalen. Leden van de Wnsaivereni-
ging zijn aanwezig om belangstellen-
den alle gewenste informatie te ver-
strekken en zij zullen "de kneepjes van
het vak" demonstreren.

Door medewerkers van^ï)HZ-Markt
"Plus-Klus" Snellenberg uit Eefde.
Elcctro-, motor- en zitmaaiers, ketting-
zagen, bosmaaiers en hogedrukreini-
gers. Wat kun je er allemaal mee doen
en hoe moeten al die dingen eigenlijk
v/orden onderhouden? Een deskundig
antwoord op al deze vragen krijgt u
van de heer Snellenberg en zijn mede-
werkers op 18 en 19 mei. Zie ook adver-
tentie.

Fietstocht
Tweede Pinksterdag wordt er vanaf 't
Olde Lettink in Vorden een fietstoer-
tocht georganiseerd. Deelnemers kun-
nen kiezen uit drie afstanden: 20, 30 of
45 kilometer. De organisatie is in han-
den van F.T.C. Keijenborg. Voor nadere
inlichtingen kan men bellen 0575-
461015.

Bleumink Tweewielers
start half juni met
sloop aan Dorpsstraat
Bleumink Tweewielers begint half juni
met de sloop van de werkplaats en fiet-
senwinkel aan de Dorpsstraat. Het gaat
hier orn het pand dat op het achterste
gedeelte van het terrein staat. Op deze
plek zal een nieuwe winkel komen te
staan met een oppervlakte van ruim
550 vierkante meter.
"Door allerlei bouwtechnische omstan-
digheden en het verkeersongeluk van
onze zoon hebben we de nieuwbouw
telkens moeten uitstellen. Maar het
gaat er nu dus wel van komen. Zodra
de nieuwe supermarkt van Wilbert en
Yvonne Grotenhuys aan de Dorpsstraat
geopend is, gaan wij met onze werk-
plaats en fietsenwinkel verhuizen naar
de Smitsstraat. De oude supermarkt
van de Super komt dan leeg te staan en

dat is natuurlijk een fantastische plek
om de komende maanden te overbrug-
gen. De showroom aan de Dorpsstraat
blijft wel gewoon open maar voor alle
andere activiteiten moeten de mensen
dus vanaf half juni naar de Smitsstraat
toe. Het is de bedoeling dat het nieuwe
pand in het najaar klaar is", legt Frans
Bleumink uit.

Uitvoering Toneelgroep
Linde op zaterdag
17 mei in Dorpscentrum
De toneelgroep "Linde" geeft zaterdag-
avond 17 mei in het Dorpscentrum
haar jaarlijkse uitvoering. Opgevoerd
wordt het blijspel "De Kerkestraat is
een keurige straat" dat is geschreven
door J. Hemmink-Kamp. Het stuk speelt
in de zestiger jaren en ademt ook deze
sfeer uit. De regie is in handen van
Marie Schuppers.
Het stuk speelt zich af in de woonka-
mer van de familie Hofman. De heer
des huizes is chef op een metaalfa-
briek. Het gezin woont sinds kort in de
keurige Kerkestraat samen met oma
die alles goed in de gaten houdt.
Omdat de familie wellicht wat "erg
duur" woont in deze straat worden er
snode plannen gesmeed om de finan-
ciële lasten te verlichten. Dat heeft ko-
mische situaties tot gevolg. Hoe het al-
lemaal afloopt?

MI I
Iedere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

13 Plattelandsvrouwen, fietstocht
13 NCVB
13 KBO, soosmiddag
14 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
14 HVG Wichmond, slotavond
14 Welfare handewerken De Wehme
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
15 HVG Wildenborch, de vrouwleu uit

Harfsen
15 HSVDe Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
21 HSVDe Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
21 Plattelandsvrouwen, excursie
21 HVG dorp, lezing zwerftocht door

Lapland
21 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
24 Concert Concordia in het Dorpscen-

trum
25 Verhalen en muziek Onder de Mo-

len
25 TTV Vorden, touwtrektoernooi aan

de Ruurloseweg 110
27 KBO, soosmiddag
27 ANBO middagfietstocht. Start vanaf

het Kerkplein. Info tel. 551874.
28 Plattelandsvrouwen, humor in de

trouwzaal
28 Welfare, handwerken De Wehme
28 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
JUNI
Iedere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

l Openstelling de Wiersse
l HSV de Snoekbaars, ledenwedstrijd
4 Klootschieten ANBO bij 't Olde Let-

tink
5 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
8 Concert Vordens Mannenkoor en

Muziekver. Concordia bij Kasteel
Vorden

10 Soos Kranenburg middag
10 Plattelandsvrouwen, reisje Fries-

land
11 HSV de Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
/11 Welfare Handwerken Wehme, va-

cantie
11 Klootschieten ANBO vanaf 't Olde

Lettink
13-15 Kermis op de Kranenburg
16 t/m 19 Avondvierdaagse Sparta
18 Klootschieten ANBO bij 't Olde Let-

tink
20-21 Oranjefeest in de Wildenborch
23-27 Zwemvierdaagse
24 ANBO dagfietstocht. Start vanaf het

Kerkplein. Info tel. 551874
24 Soos Kranenburg middag
25 HSV de Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
26 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
29 HSV de Snoekbaars, wedstrijd regio

clubs

1-1-2
ALS ER IETS NIET KLOPT MET

112 DAAR RED JE LEVENS MEE

Collecte Rode Kruis
Onder het motto "bij u in de buurt
komt iemand noit meer uit huis" zal in
de week van 19 tot 24 mei weer de jaar-
lijkse collecte van het Rode Kruis wor-
den gehouden. Dit zal gebeuren in de
vorm van een acceptgiro die deze week
bij u wordt bezorgd.



Uitnodiging voor
ons open huis.

2e Pinksterdag
maandag 19 mei 1997

van 10.OO tot 17.00 uur

ELLY EP1 HENK
VISCAAL

De Zonnenberg 8, Ruurlo

Kerkstraat 3
Vorden

Restaurant-Grill

'DE ROTONDE' Tel. (0575)
55 15 19

De gehele dag leuke dingen gedaan,
stukje; gewandeld, beetje bijgepraat,

de familie gezien .
en dan niet meer zelf de keuken in!

LEKKER UIT ETEN
MET PINKSTEREN

(beide Pinksterdagen geopend)

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

31 Primera's

Alleen in Doetinchem, Hengelo G., Zevenaar en Zutphen

wmmmmmmm
Super aanbieding

••••Op is op!

NISSAN tjerwers

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, Tel. 0316-529320

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. 0575-462244

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Tel. 031 6-529320

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. 0575-522522

NISSAN

U';/ hchhcn door enkele detailwijzigingen he\hi^
H V / C ' / J te /i'xs'f" "/' -^ •\'vs<"' / ' ' / / m ' / i / ' s . . S / v t / i / i / /
voor on/i' rc'sf/;,, '///;^'/; /'/; Doetineheni, Hengelo d.,
/.eveihiiir en /.ntphen. De rritnet\i\ / / ' / ' / / voor/ien
Yiin iiireo, iiirhii^ tiiin /W/m/i / t ' / s / / / '^ 1 , in hoogte
verstellhii'e i v / / u ; / ; c i ; < / , s - x < " i / c 1 / v > voor, \dilen
veili^heuishülken in </c por-ticren. !.(•>- 2.0 / o r
hen/ineniotei en 2.0 tiiiho-tlie^el, i / / / / / - < / ; V / s M /
startblokkering, eenti\ilc portiervergrendeling,
tintenne + 4 ^h'iikei^, eh.

Dus geheel compleet!

Pinkste

(maand

Rente

nu'

1 x 1.6 4 drs. GX

1 x 1.6 4 drs. CX

Silver
Donkerblauw

4 x 1 . 6 4 drs. CX Donkergroen
2 x 1 . 6 4 drs. CX Donkergrijs

VAN VOOR
38.995,= 35.995,
38.995,- 35.995,
38.995,= 35.995,
38.995,= 35.995,

x 1.6 4 drs. SI Donkerblauw 40.495,= 37.495,=

1 x 1.6 5 drs. GX
3 x 1.6 5 drs. GX

1 x 1.6 5 drs. GX

1 x 1.6 5 drs. GX

4 x 1.6 5 drs. SI

l x 1.6 5 drs. SI

1 x 2.0 4 drs. GX

l x 2.0 4 drs. GX

2 x 2 . 0 4 drs. GX
l x 2.0 4 drs. GX

1 x 2.0 4 drs. SLX

2 x 2.0 5 drs. GX

l x 2.0 5 drs. CX

1 x 2.0 5 drs. CX

Silver
Donkergroen

Brons
Donkergrijs

Donkergroen

Donkergrijs

Brons
Donkergroen
Donkerblauw
Donkergrijs

39.795,
39.795,
39.795,
39.795,

41.295,
41.295,

41.995,
41.995,

41.995,
41.995,

36.795,
36.795,
36.795,
36.795,

38.295,

38.295,

38.995,
37.995,
37.995,
37.995,

44 .395= 41.395 =

Donkergrijs 42.795,= 39.795,
Wijnrood 42795,= 39.795,
Donkergroen 42.795,= 39.795,

x 2.0 4 drs. GX Turbo diesel
Brons 43.995= 40.995 =

Prij/en excl. verwijderings bijdrage/ kosten ri|klaar maken

Meerprijs metalk L ik Leasep r i j s vanal / 950,- per maand.

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

G E BOOR!

VERLOVING

DANK-
BETUIGING

MENU

Ook op het gebied
van

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de
dag van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOMOCN - ra (0676) 661010 - FAX {06761 661OH
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
MS S64040 - h«p://www.w..v«..nl - ISDN >61}2>



SPORT-ffl

Vaassen - Vorden
Door festiviteiten op het Vaassen-ter-
rein was de aanvang van de wedstrijd
vastgesteld op 16.00 uur, waardoor de
wedstrijduitslagen van evt. concurren-
tie in de promotiewedstrijd zo goed als
bekend zou zijn voordat Vorden had
afgetrapt. De concurrentie won; waar-
door Vorden voor geen enkele prijs
meer in aanmerking zou komen en
dus geheel onbevangen kon gaan voet-
ballen wat binnen een half uur leidde
tot een 0-2 voorsprong door doelpun-
ten van respectievelijk Mare van der
Linden (z'n 100e competitiedoelpunt)
en Ronnie de Beus. Dit was slechts een
flauwe afspiegeling van het aantal kan-
sen voor zowel Vaassen als Vorden,
maar door goed keeperswerk van
Marihno Besselink en onzorgvuldig
aanvallen, met name Mark Sueters
miste enkele goede kansen, ging
Vorden met de 0-2 voorsprong de rust
in. In de tweede helft waren de weder-
zijdse kansen ook gelijkopgaand. Toch
was het Vaassen wat het spel dicteerde.
Vorden leed veelvuldig balverlies, ver-
loor over het hele veld de duels en liet
de organisatie in de steek, een tegen-
treffer kon dus ook niet uitblijven, de
zeer jonge scheidsrechter (dhr. Solen
uit Raalte) beoordeelde een ingooi ver-
keerd en liet de bal aan Vaassen, na de
ingooi belandde de bal in de 16 meter
waar Dennis Wentink zich vergreep in
de Vaassen aanvaller waardoor Vaassen
een strafschop kreeg toegekend welke
door Gert Vosseman beheerst werd in-
geschoten. Vaassen geloofde hierdoor
weer in een gelijkspel en zette nog
eens extra aan en zette Vorden onder
druk, dit leidde tot een welverdiende 2-
2 door Ed Hellema die een scrimmage,
in de 16 doeltreffend wist af te ronden,
wat gezien de spelverhouding wel te-
recht was. Vorden heeft zichzelf tekort
gedaan door slordig en ongeconcen-
treerd te gaan spelen bij een 0-2 voor-
sprong, waardoor men het niet hoog-
staande Vaassen terug liet komen in
een wedstrijd die gezien de kansen ook
in een 6-6 eindstand had kunnen ein-
digen.

Vorden - WWNA Hoza
Net zoals tegen de zeer matte verto-
ning tegen Vaassen was de wedstrijd te-
gen het Apeldoornse WWNA Hoza
weer een wedstrijd om het "eggie".
Voor beide ploegen stond er niets meer
op het spel, Vorden wilde toch haar

zeer trouwe publiek nog een keer ver-
wennen, wat uiteindelijk leidde tot
een zeer doelpuntrijke wedstrijd getui-
ge de 8-2 einduitslag. Daar waar men
de vorige wedstrijd faalde (afwerking)
leek vandaag elke kans raak zodat men
al comfortabel kon gaan rusten met
een 3-0 voorsprong door drie prachtige
doelpunten van respectievelijk Rob
Enzerink, Mark Sueters en Dennis
Wentink.
Na de rust was het wederom Vorden
wat de klok sloeg, wat leidde tot 4-0
door Hugo van Ditshuizen en 5-0 door
wederom Dennis Wentink in de 62e
minuut, waarna het traditionele "slap-
pe kwartiertje" van Vorden begon en
WWNA Hoza binnen 10 minuten 2
doelpunten liet scoren stelden Wilbert
Grotenhuys, Rob Enzerink en Mark
Sueters orde op zaken: 8-2 en scoorde
laatstgenoemde beide hun tweede
treffer in deze wedstrijd. Doordat deze
laatste wedstrijd dik verdiend werd ge-
wonnen door Vorden eindigt het team
van Peter Janssen op een 4e plaats, in
een klasse waarin Loenermark op de
laatste speeldag kampioen werd (4-1
winst op Zutphen), de Gazelle en V. en
K. gaan strijden om de andere promo-
tieplaats. SVBV (Barchem) en IJssel-
streek maken in een onderling degra-
datieduel uit (datum en plaats nader te
bepalen) wie volgend jaar 6e klasse
voetbalt en Vorden? Vorden kan een
nieuw seizoen t^emoet zien waarin
het zich een prij^^en doel moet (kan)
stellen zodat de goede weg die de V.V.
Vorden tegenwoordig bewandelt (t.o.
sponsors, organisatie, begeleiding, le-
denaanwas etc.) bekroond kan worden
met een mooie aaestatie van het geel-
zwarte vlaggescl^r

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd
D.E.O. Al - Ratti Al 4-0; Ratti BI - Longa
'30 B3 0-4; Ratti Cl - Wilhelmina SSS C3
11-1; Reunie F3 - Ratti Fl 1-2.

Programma
Grol B2 - Ratti BI; Warnsveldse Boys C3
-Ratti Cl.

Socii
Uitslagen
Vorden A - Socii A 3-3; Socii C - Ajax B C
5-0.
Nacompetitie: Socii - HNK 0-5.

Eindstand 5e klasse G

1. Loenermark
2. V. en K.
3. De Gazelle
4. V.V. Vorden
5. Zutphen
6. Warnsv. Boys
7. WWNA Hoza
8. Vaassen
9. Z.V.V

10. Alexandria
11. S.V.B.V.
12. IJsselstreek
13. Hercules

Topscorers Vorden 1 -
Mare v/d Linden
Mark Sueters
Dennis Wentink
Rob Enzerink
Ronnie de Beus
Ronald Visser
Peter Hoevers
Hugo van Ditshuizen
Wilbert Grotenhuys

(Oost)
W -P
24 -52
24 -50
24 -49
24 -43
24 -39
24 -38
24 -29
24 -27
24 -27
24 -26
24 -22
24 -22
24 -12

Doels.
(70-33)
(58 - 34)
(53 - 29)
(60 - 34)
(58-45)
(45 - 35)
(41 - 57)
(45 - 47)
(35 - 46)
(41 - 53)
(35-49)
(37-71)
(28 - 73)

Kampioen

Nacompetitie

.

Beslissingswedstrijd

Gedegradeerd

seizoen '96/'97
15
14
8
7
5
4
3
3
1

Programma
Ruurlo - Socii.
Socii A - DEO A; RKZC - Socii C.

T c n n i s
Uitslagen 5e speeldag
Zaterdagcompetitie
Heren: Vorden l - Lochem 2 4-2; Mail.
Molen 2 - Vorden 2 5-1; IJsselweide 4 -
Vorden 3 6-0.
Heren 35+: Mail. Molen l -Vorden l 2-
4; Vorden 2 - Mail. Molen 2 2-4.
Gemengd 35+: Vorden l - Mail. Molen l
1-4.
Junioren gemengd t/m 14 jr.: Neede l -
Vorden l 0-5.
Junioren jongens t/m 17 jr.: Vorden l -
Doetinchem l 0-6.
Zondagcompetitie
Heren: Vorden l - TWS l 4-2.
Gemengd: Vorden l - Park Braband 3 7-1.
Gemengd junioren: Helster 4 - Vorden
l 6-2.

Tennisuitslagen S.V. Socii
Zaterdag 10 mei
Mallumse Molen l - Socii l jeugd 3-2;
Lochem 3 - Socii l mix 1-4; Socii l -
Altec l heren 1-5; Lochem 4 - Socii 2 he-
ren 2-4; Socii l - Eerbeek 2 40+ 1-5.

B r i d g e
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Slotdrive woensdag 7 meL^97
Groep A 1. Hendriks/His^c 61.8%; 2.
mv/hr Scholten 59.6% Kamp/Smit
59.7%; 3. Bouman/Snel 59.0%.
Groep B 1. v Asselt/Vruggink 63.9%; 2.
mv/hr de Bruin 60.4%; 3. de Bie/
Harmsen 55.5%. ^^

Eindstand
Groep A 1. v Burk/Hendriks 55.8%; 1.
Greidanus/Kloosterman 52.2%; 2.
Elferink/v Uffelen 51.7%; 3. mv/hr
Scholten 51.6%.
Groep B 1. Bergman/Gerichhausen
55.4%; 1. v d Vlugt/Gille 53.3%; 2. mv/hr
Führi Snethlage 52.2%; 2. Bouman/Snel
51.7%; 3.Jaburg/Knoppers 51.5%.

H a ?• dl o p c n
24-uurs loop van Apeldoorn
Op vrijdagmiddag 9 mei j.l. startte om
14.00 uur de 24-uurs loop van Apel-
doorn welke op zaterdag 10 mei om
14.00 uur eindigde. Gerda Bos uit
Vorden was een van de deelnemers en
liep in het team van de Stichting Zuyt-
venne uit Zutphen. Net als 2 jaar gele-
den slaagde zij er in om de 24-uurs
loop samen met de andere deelnemers
van het team te volbrengen.

Vissen
De Vordense hengelsportvereniging
"De Snoekbaars" heeft voor de jeugd
de eerste competitiewedstrijd gehou-
den. Deze vond plaats in de vijver in
Warnsveld. Er deden 26 jongens en
meisjes mee die 32 vissen vingen met
een totale lengte van 542 centimeter.
De eerste prijs werd gewonnen door R.
Huetink. Hij verschalkte 9 vissen met
een totale lengte van 141 cm; 2 W. Ha-
verkamp 6 stuks- 103 cm; 3 P. Zweve-
rink 4 stuks- 72 cm. De volgende wed-
strijd vindt plaats op donderdag 15
mei.
Mede door de slechte weersomstandig-
heden trok de wedstrijd voor senioren
die georganiseerd werd door de Vor-
dense hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" dit weekend slechts 14 deelne-
mers. Zij vingen 39 vissen met een to-
tale lengte van 2810 cm. De uitslagen
waren: l D. Weustenenk 18 stuks- 750
gram;2 A. Vruggink 3 stuks- 810 gram;3

D. Heutink 4 stuks- 350 gram; 4 V.
Eykelkamp 3 stuks- 300 gram;5 H.
Helmink 4 stuks-170 gram.

/) ii m m c n
In het Dorpscentrum kwamen woens-
dagavond 7 mei 46 spelers bijeen om
mee te doen aan de traditionele Dam-
nacht van Vorden. Het was de twaalfde
keer dat dit toernooi werd gehouden
met daarbij de steun van de plaatselij-
ke Rabobank. In de Hoofdklasse werd
Edwin Twiest de verrassende winnar.
In de voorronde eindigde hij samen
met Rein van der Pal, winnaar van de
vorige twee edities, op de gedeelde eer-
ste plaats. In de eindronde bleken de
zes finalisten aan elkaar gewaagd,
dwin Twiest behaalde een puntje meer
dan van der Pal en werd zodoende win-
naar. De uitslag in deze klasse luidde: l
Edwin Twiest, Vrienzenveen 25 pun-
ten; 2 Rein van der Pal, Marknesse 24; 3
Gil Salome, Westerhaar 23; 4 Henk
Grotenhuis ten Harkel, Steenderen
(beste speler van de organiserende club
DCV) 23; 5 Henk Ruesink, Houten 21
punten. In de eerste Klas werd Gerben
te Raa uit Eibergen met 21 punten win-
naar; 2 Robin Bos, Dedemsvaart 19; 3
Ab van Ingen, Barneveld 18; 4 Oebele
de Vries, Assen 16; 5 Mario Daamen,
Ulft 16 punten.
In de tweede klas ging de overwinning
met 18 punten naar Gerco Brummel-
man uit Zutphen; 2 Linda Schnieders,
Assen 18; 3 Eddy Hoebink, Hengelo 17;
4 Pascal Boenders, Eibergen 15; 5
Arnoud de Greef, Hengelo 15.

D u i \' c' n s o r t
Leden van de P.V. Vorden hebben vorig
weekend met hun duiven deelgeno-
men aan een wedvlucht vanaf St.
Chislain over een afstand van ca. 250
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: G. en H. Boesveld 1,3; AA. Jur-
riens 2,5,13; C. Bruinsma 4,17,19,14.
H.E. Pasman 6; W.H. Oldenhave 7; H.
Stokkink 8,15; J. Burgers 9, 10,12; J.M.
Meyer 11; H.A. Eykelkamp 16, 20; G.A.
Wesselink 18.
De leden van de P.V.Vorden hebben dit
weekend met hun duiven deelgeno-
men aan een wedvlucht vanaf St.
Ghislain over een afstand van ca. 250
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: UA. Eykelkamp l, 9, 15; G. en H.
Boesveld 2, 6; C. Bruinsma 3,17,19, 20;
H.E. Pasman 4; J.M. Meyer 5; G.A.
Wesselink 7; E. Bruinsma 8, 12; A en A
Jurriens 10, 18; A en A Winkels 11, 14,
16; W.H. Oldenhave 13.

M o l o r s n o
Stephan Braakhekke is er zaterdagmid-
dag in geslaagd om tijdens de cross-
wedstrijd van de Vordense auto en mo-
torclub "De Graafschaprijders" in de
Super Klasse als eerste te finishen. De
wedstrijden die werden gehouden op
het "Delden-circuit" in Vorden stonden
onder leiding van Gerrit Arfman.
De uitslagen waren als volgt: Super
Klasse: l Stephan Braakhekke, Vorden
40 punten; 2 Cees v.d. Noort, Lochem
34 punten; 3 Winand Hoenink, Vorden
30 punten. Klasse 125 CC: l Erik v.d.
Kamp, Vorden 40 punten; 2 Harold
Groot Roessink, Vorden 32; 3 Arno
Linnenbank, Vorden 32; 4 Jan Groot
Enzerink, Vorden 26 punten. Recrean-
ten: l Johannes van Kempen, Zutphen
40 punten; 2 Johan Braakhekke, Bar-
chem 34; 3 Harm Radstake, Zutphen
30; 4 Martij n Kets, Zelhem 24; 5 Robert
van Tweel, Huissen 24. Klasse Jeugd 60
CC: l Koen Berenpas, Warnsveld 40
punten.



PINKSTERSHOW
BIJ DE WONERIJ

Op 2e Pinksterdag zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Mooie tapijten
Kleurrijke gordijnen
Sfeervolle meubelen

(voor binnen en buiten)

Dat is de Wonerij!
Over tapijt moet je niet praten. Dat moet je voelen, zien en overheen
lopen. Tapijt moet je kiezen op een plek waar je ook de gordijnstof
en de meubelen erbij kan houden voor de kleur. En waar je gezellig
kunt shoppen voor de rest van de inrichting, zoals b.v. kleurrijke
kussentjes, grand-foulards, verlichting, leuke kado-artikelen, etc.
De Wonerij, waar goed advies vanzelfsprekend is. Net even anders!

Tijdens deze Pinkstershow geven wij u vanaf zaterdag
17 mei t/m zaterdag 24 mei

10% KORTING ,
Dus wees erbij en kom naar

v/h Ankersmit
Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Energieke
prestaties

Magnetronovens van Sharp bieden niet alleen het grootste
kookgemak, maar ook de laatste technische innovaties.

SE N EC RO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 Tel. (0575) 44 12 64
VOIWI N Dnrpssti.Mt 8 Tol (0575) 55 10 00
ZUIPIILN Nit'uwsldd 45 lel. (0575) 54 32 U2

V O O R O P T I M A A L

DESIGN
EN MAXIMAAL
C O M F O R T

designed for walking

e ,̂
*%vx_

A W v r'

De originele Wolky's (v/m)

vindt u bij: [•••

IE5EH
f «sTsr̂ R^^^Ttr̂ Rrrti

VORDEN
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJWehl

Telefoon (0314) 68 13 78

Gereedschap^
Ruurlo e.o

/?61 AE fluurk) M nm I\A(M ATCDI A l CM
Tetloon 105731 45 20 00 • BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Electro World Eliesen
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 0575 55 10 00

3 JAAR GARANTIE

wil u graag het volgende
laten beleven:

Hoe belangrijk het is de mooiste
TV te kiezen.
VisionClear, de exclusieve B&O tech-
nologie voor optimalisering van het
beeld onder alle omstandigheden.
Het bijna zwarte contrastscherm dat
'uit' het toestel en 'aan' het beeld
mooier maakt.
De keuze uit grootbeeld: MX 6000 of
MX 7000 met actieve luidsprekers,
of Compact: MX 4000.

^ De gemotoriseerde draaivoet
of BeoStand voor de juiste
kijkhoek. Voor compact ook
gemotoriseerde muurbeugel.

^ De keuze uit fraaie interieur
kleuren in parellak.

^ De bijpassende VX 7000 hi-fi
stereo videorecorder.

^ En tenslotte een BeoVision kan
ook in het B&O meerkamer-
systeem worden toegepast.
DeBeoVision 4002 is daar-
voor speciaal ontworpen.

W:'

OOIT KIEST U VOOR MOOIST

BeoVision MX
70 cm en 55 cm televisies
met VisionClear techniek

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

l) Borculoseweg 4
!.'•;• Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 18 mei PitlksteY-

buffet
f29,50

Zondag 25 mei koud-, warm- en nagerechtenbuffet

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK
Uitzendbureau)|

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projekt le iders
autocad-tekenaars
en ook administratief

Werk bij ruim 150
regionale installatie

bedrijven op het
gebied van:
loodgieter

electfa
verwarming

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak



Dames Dash 4 kampioen Deur op nachtslpt voorkomt
"hengelen en flipperen"

Ook het vierde damesteam van Dash werd kampioen. Het was een goed jaar voor de Vordense
volleybalvereniging.
Staand v.l.n.r. Marianne Limpers, Ge Verheem (trainer/coach), Gerard Wullink (coach), Ineke
Kamphuis, Mevr. Eliesen, Carien Vruggink, Dhr. Eliesen (sponsor).
Midden: Nancy Rossel en Mirjam Enzerink.

Dash meisjes BI kampioen

Dat er veel jeugdig talent bij de volleybalvereniging Dash aanwezig is, blijkt wel uit het feit
dat meisjes BI kampioen werd in haar klasse. Het betreft meisjes van n tot 16 jaar, waar-
van er zeker enkelen zullen doorstromen naar Dames \.
Staand v.l.n.r. Femke Grievink, Anoek Fransen, Tineke Elbn'nk sponsor (Visser mode), Wendy
Lebbink, Ellen Leunk (trainer/coach), Lian Leunk, Louis Bosman (trainer/coach).
Zittend v.l.n.r. Ranouda v. Lingen, Sanne Elbrink, Carin Vlogman en Marieke Coppiens.

Dash dames 6 kampioen

De laatste maanden wordt er vooral
veel ingebroken in Zutphen en
Warnsveld. Hierbij is het voor de in-
brekers wel erg gemakkelijk om
binnen te komen. Door middel van
"hengelen" of "flipperen" komt een
geroutineerde inbreker bijna even
snel binnen als de bewoner met be-
hulp van de sleutel!

De gemeenten Brummen, Gorssel, Lo-
chem, Steenderen, Voorst, Vorden,
Warnsveld en Zutphen vormen samen
het politiedistrict IJsselstreek. Vanaf l
januari tot l mei 1997 werd in totaal
256 maal in het district in woningen
ingebroken. 27 maal bestond de werk-
wijze uit "hengelen" of "flipperen". 19
maal werd er op deze manier ingebro-
ken in Zutphen en 4 maal in Warns-
veld.

Werkwijze
"Hengelen" is een inbraakmethode
waarbij door de brievenbus een voor-
werp naar binnen gestoken wordt. Met
dat voorwerp wordt de deurkruk naar
beneden gedrukt of de haak van het
slot naar achteren getrokken. Als het
slot dan niet op het nachtslot is ge-
draaid, gaat de deur snel en geruisloos
open!
Bij "flipperen" wordt een dun plastic
kaartje tussen de deur en de deurpost
gestoken, waarbij de dagschool naar
achteren wordt gedrukt. Ook op deze
wijze kan een inbreker snel en geruis-
loos binnenkomen.

Preventie
Het "hengelen" en "flipperen" is met

een eenvoudige preventieve maatregel
te voorkomen. De deur met slot met de
sleutel op het nachtslot draaien is af-
doende! Doe dit altijd als u de woning
verlaat. Ook als u thuis bent kunt u de
woning op deze wijze afsluiten, b.v. tij-
dens de nachtelijke uren. Laat de sleu-
tel in zo'n geval niet in het slot steken.
Geef de sleutel echter wel een zodanige
plaats dat bij brand de sleutel voor het
grijpen ligt!

Buit
De inbrekers hebben het tot nu toe
voornamelijk voorzien op geld, che-
ques en sieraden. Toch worden er bij
woninginbraken ook vaak andere goe-
deren gestolen. Dan blijken de bewo-
ners vaak niet meer over belangrijke
gegevens te beschikken. Zij kunnen
soms uitsluitend het merk van een ver-
dwenen apparaat opgeven. Serienum-
mers en andere bijzondere kenmerken
blijven vaak onbekend.
De politie wordt hiermee helaas te
vaak geconfronteerd. Toch treft de po-
litie regelmatig bij inbrekers en helers
goederen aan, die vermoedelijk van
diefstal afkomstig zijn. Als er dan niet
voldoende gegevens bekend zijn, is de
kans dat slachtoffers de bij hun gesto-
len goederen terugkrijgen echter erg
klein. Ook de mogelijkheden van de
politie om vervolgens door te kunnen
gaan met het onderzoek worden klei-
ner. Merk en registreer daarom uw goe-
deren.
Voor het merken kunt u gebruikmaken
van uw postcode en huisnummer.
Maak van zeldzame goederen (antiek,
schilderijen) een foto.

Ondanks het feit dat zij ook nog enkele punten in mindering kregen werd het zesde dames-
team van Dash toch nog kampioen, een hele prestatie.
Staand v.l.n.r. Mirjam Heuvelink (trainer/coach), Els Bruntink, 7bos Wentink, Anja Menk-
veld, Josje ten Have, Dhr Jansen (sponsor) en Rikie Bijenhof f (coach).
Zittend v.l.n.r. Alie Besselink, Janny Hartman, Lizet Gotink, Marije Jansen, Alma Heijenk.
Op de foto ontbreekt Dinie Siebelink.

Biej on?
in d'n Achterhoek
't Was Koneginnedag 's aovunds zo tegen negen uur too mien vrouw mien
wakker maakn. "De tillefoon geet, heur iej um neet, 'k heb ow al vaker
ezeg da'j met die oorne van ow nao d'n dokter mot en laotn ze uutspuitn.
Iej bunt zo doof as 'n kwartel. En anders mo'j de tillevisie wat zachter
zctn. Iej wod gek van het gerear biej dat voetbaln".
"'k Wazze d'r anders biej in slaop evaln, zo spannend was 't".

't Was Toon die beln, offe wiej metgingen nao 't vuurwerk. Dat voetbaln
vevecln um al lange. Now zitte wiej nog wel 's met mekare te hekkeln
maor now waaw 't helemaole met mekare eens.
"Wiej komp t'r metene an".
't Was wel effen paöln maor wiej waarn toch nog vrog genog umme niks
van 't vuurwerk te missen.
"'k Heb ow zaotcrdagaovund emist biej 't toneel, ha'j gin zinne", vroog
Toon.
"Oh jaowel, an uutgaon he'w meestal wel zinne en wiej bunt t'r ok wel
uut ewes. Ergens anders hen. 'n Tante van mien wodn vief-en-zestig en dat
wol ze met eur breurs, zuster, neaven en nichten viern. Zee wol ze alle-
maole nog 's weer biej mekare zien. Wieters is ze 't jaor deur neet zo erg
schcuts, eerder vinnen wiej eur un pinne op zien zachts gezeg. Den lot
zich veur un dubbeltjen un gat in de boek boorn. Wiej loopt eur dan de
deure ok neet plat, maor zo now en dan kieke wiej d'r nog wel 's achter-
hen. Zee hef witer ok kind noch kuukn. Angezien ze d'r nogal warmpjes
biej schient te zitn lot de familie eur neet helemaol in de steek. At t'r wat
te haaln is bunt de meesten wel present. Maor hoo was den aovund?"

"Oh, heel goed", von Toon, zee hadn dizze keer de toneelvereniging uut
Vierakker-Wichem en die wissen 't stuk goed te brengen. En de meziek
nao de pauze lei ok goed in 't geheur. 't Was lekker luustern en wat mien
betref net zo aadug as "bal nao". Volk was t'r ok nog wel zovölle. Den
Oranjeaovend is zo zuutjesan un traditie die ze nog maor lange an mot
holn".
"En 't is denk ik nog te betaaln ok. Trouwens, 't volt mien met van B. en
W. dat ze dit jaor 't vuurwerk betaalt, dat ha'k van de gemeente niet
vewacht."
"Dach iej dat de gemeente dat betaaln, dan he'j de krant en neet goed elc-
azen. 't Wod betaald deur 't boekholtburo an de Reurlseweg. B. en W. bunt
de veurletters van de direkteuren van dat buro. A'j op de Oranjeaovund
waarn ewcs ha'j dat ok ewetn. De veurzitter dei'j ons dat daor nog effen
uut de duuke. Waorbiej e de wetholder beloaven dat zee 't vuurwerk vol-
gend jaor mochen betaaln."

"Dat mag dan ok wel 's un keer biej honderd jaor Oranje in Vodd'n".
"Daor he'j geliek an", von Toon, "maor now mo'j ow stille holn want 't
geknetter en gedonder begint".
En too he'w un vuurwerk ezeen zo at ze nergens anders hadn, biej ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman.
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Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 451438

damesblouses ^Q 90
k/m, chambree uni, 3 kleuren, 44^- nu • 5^ •

jeans rokken ^Q 90

69?°
79.90

39fo
75.°°

heren blousonjacks 4 -i Q oo

blouses
lange mouw, modische ruiten 110,06 nu

heren sweatshirt
£9r- nu

out law jeans
collor denim, 5 pocket model, 3 kleuren &9$ê nu

mcro

06-11
WORDT

EN JE KRIJGT
ALS EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

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

Hoofdprijs, een schitterend cowboy- of indianenpak én een gratis toe-
gangskaart om met vier personen het attractiepark te bezoeken:

Tij s Becker De Voornekamp 29 Vorden

Ook waren er 25 speciale toegangskaarten te winnen. De winnaars heb-
ben elk samen met 3 familieleden gratis toegang tot het attractiepark.

Elke Knocf
Lesly de Jongh
Arnold Loman
Ronald Steenblik
Karin Kamphuis
Liscttc Arfman
Gerard Bloemendaal
Monique Sleumer
Jasper Hovenga
Torn Krajenbrink
Sanne Poorterman
Stef Gotink
Willemijn Voerman
Miranda Kolkman
Madeion Bloemendal
Dennis Spijkers
Mariska Weenk
Marscha Veldhorst
Christelle Degueldre
Marjan Ruiterkamp
Sarah Mendel
Jesper te Veldhuis
Nick Bergervoet
Inge Sieverink
Maarten Bensink

De Voornekamp 19
Wiersserallec 2
Galgcngoorweg 5
De Bongerd 34
Hoetinkhof 76
De Leuke 2
Zelledijk 3
Lindcseweg 26a
Brinkerhof 16
Hetjebbink45
Hilverinkweg 4
Insulindelaan 15
De Gaikhorst 26
Westerstraat 86
Berkenlaan 48
Lecuwencamp 15
Schapendij k 3a
Zclhemseweg 46
p/a Brecgravcn 95
Hoefijzer 5
Molenstraat 27
Hazelnoot 29
't Gotink 4
Boskapclweg 7
Lage Scheiddijk 5

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Hengelo (Gld.
Hengelo (Gld.
Baak
Hengelo (Gld.
Hengelo (Gld.
Warnsveld
Warnsveld
Warnsveld
Ruurlo
Ruurlo
Ruurlo
Ruurlo

De prijzen zijn af te halen vanaf woensdag 14 mei tot en met vrijdag 23
mei aan ons kantoor, Nieuwstad 30 te Vorden.

Als epilepsie
in je leven

komt.,
Epilepsie is meer dan alleen maai

medicijnen slikken. Het hegnp van
anderen is van groot belang.

\ \oi il donateur, vraaj; informatie.

Giro 222.111

! piicpsk' l'omis
Postbus 270

Houten

Epilepsie-infolijn:

0900-821.24.11
(3 cent per minuut)

Pinksterdag

van 10.00 tot 17.00 uur

VORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

Uitslag faaskruiswoordpuzzel
De uitslag van de kruiswoordpuzzel die in het Paasnummer van weekblad
Contact stond, is als volgt:

1. Wilma Leijenaar
2. A. Denkers-Jansen
3. Linda Makkink
4. M. Lauckhart-Hoevers
5. L.W. Visschers
6. GJ. Roseboom
7. M.C. van Rossum
8. C. Bos
9. Mcijcrink

10. O. van Helden

Hoetinkhof 143, Vorden f25,
Brinkerhof 6, Vorden f20,
Beemersteeg la, Ruurlo f 15,
De Hanckamp 32, Vorden f 10,
Hoetinkhof 8, Vorden f 10,
Storm van 's-Gravesandestraat 5, Vorden f 10,
Vierakkersestraatweg 19, Vierakkcr f 10,
Maanstraat 16, Hengelo (Gld.) f 10,
Hunnckink 26, Warnsveld f 10,
Margrietlaan 12, Ruurlo f 10,

De prijzen zijn af te halen vanaf woensdag 14 mei tot en met vrijdag 23
mei aan ons kantoor, Nieuwstad 30 te Vorden.

(Advertentie) Uiteindelijk zal een hypothecaire geld-
lening ooit moeten worden afgelost.
Daartoe bestaat een groot aantal mo-
gelijkheden. De traditionele recht toe
recht aan lineaire aflossing komt nau-
welijks nog voor. Ook de annuïteiten-
hypotheek is meestal niet meer aan te
raden. De nadelen van de annuïteiten-
hypotheek blijken de voordelen van de
spaarhypotheek te zijn.
Indien u over eigen vermogen beschikt
kan extra van de voordelen van een
spaarhypotheek worden geprofiteerd
door een depotconstructie. Alle voor de
gehele looptijd te betalen premies wor-
den dan aan het begin van de looptijd
in een depot gestort. De spaarpremies
worden vervolgens gedurende de loop-
tijd aan dit depot onttrokken en in de
spaarverzekering gestort. In het begin
zijn dat hoge premies en later lage.
Daarbij geldt een wettelijk toegestane
maximale verhouding van 10 : 1. De
hoogste premie mag dus niet hoger
zijn dan 10 keer de laagste.
Omdat aan het begin van de looptijd
hoge premies in de spaarverzekering
worden gestort, wordt vanaf het begin

een hogere rente bijgeschreven. Daar-
door komt uiteindelijk ook een hoger
bedrag beschikbaar. Met het bedrag
dat in het depot wordt gestort wordt
het bruto leningbedrag verhoogd.
Netto blijft de hypotheek op hetzelfde
bedrag staan.
Zolang er nog te betalen premies in het
depot zitten, wordt daarover rente ver-
goed. Die is meestal 1,5 a 2 procent la-
ger dan de rente van de spaarhypo-
theek. Voorzover die rente niet onder
de rentevrijstelling valt moet daarover
belasting worden betaald. De rente
over de spaarhypotheek en de rente
van het depot worden voor de gehele
looptijd vastgezet, omdat anders de
constructie in geval van rentewijziging
zou mislukken.
Om de rente op een spaarverzekering
belastingvrij te kunnen bijschrijven
moet het uiteindelijk te sparen bedrag
voor de aflossing van de lening onder
bepaalde maxima blijven. Volgens de
wet is het mogelijk om per persoon
ƒ 199.000 belastingvrij te sparen bij
een spaarinleg gedurende 20 jaar. Voor
een echtpaar komt dit neer op bijna 4

ton. Bovendien wordt dit bedrag jaar-
lijks verhoogd (geïndexeerd).
Zo'n belastingvrijstelling bestaat ook
voor een kapitaalverzekering met een
minimale looptijd van 15 jaar. Daarbij
is maximaal ƒ 59.000 vrijgesteld voor
een alleenstaande -of ongehuwd sa-
menwonende- en het dubbele voor een
echtpaar. Deze vrijstellingen gelden cu-
mulatief voor een periode van 20 jaar.
Door een indexatie van 2% per jaar kan
het vrijgestelde bedrag van ƒ 59.000
over 15 jaar oplopen tot ƒ 75.000.

Daarvan kan gebruik worden gemaakt
door na 15 jaar ƒ 75.000 af te lossen. Na
20 jaar kan vervolgens het restant van
de lening worden afgelost. Dat restant
moet dan vallen binnen de al genoem-
de vrijstelling van ƒ 199.000 (exclusief
indexeringen). Op deze manier wordt
gebruik gemaakt van twee spaarverze-
keringen met looptijden van 15 en 20
jaar. Door tussentijdse aflossing van de
lening uit de vijftienjarige spaarver-
zekering wordt een besparing op de
rentelasten verkregen. Volgende keer
meer.



9 geraniums hang of staand 22,50
10e GRATIS
9 fuchsia's ioe GRATIS 22,50

, 9 bolbegonia's extra groot in vele kleuren 22,50
10e GRATIS
2 bos bloemen naar keuze 8,95<
3 Kaaps viooltjes 5,00

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Elstar 3 kg

Witlof 1 kg
Aardbeien en asperges
scherpe dagprijs

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

KOLDEN HO F's Versmarkt

STAL 'STAPELBROEK'
STELT TER DEKKING

de Dartmoor ponyhengsten

VAMPIRE
donkerbruin, 117 cm en

HARRIDAN
bruin 116 cm

DEKGELD F 225,- incl.

FAM. KLEIN BRAMEL
Het Stapelbroek 2 • Hengelo (Gld.) • Telefoon 46 72 09

Geboortekaarten

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS

voor HAAR..
Hem & Haar

6ij,AMl kappers weten ze
als geen ander dat ieder
haar op een eigen speci-
fieke wijze behandeld
dient te worden. Kom eens
langs en laat U adviseren.
AM l kappers weet voor
iedereen wel een kapsel

dat het beste bij hem
of haar past.
Een kapsel met
invidualiteit als
onderdeel van

Uw persoonlijk
statement!

Ook
zonder

afspraak

Onze kapsters adviseren U sraas!

Zutphenseweg 1b
VORDEN

0575-553336

Dinsdag 20 mei a.s. zijn wij gesloten

Pinkster
Vlaaienfeest

Heeft u deze al geproefd? Onze nieuwe

Appel-kaneel Bavaroise
Vlaai

PINKSTERPRIJS
Goed voor 12 royale punten en dat is nog
geen f 1,40 per punt. BESTEL TIJDIG!

Kleinere Bosvruchten Vlaai
met of zonder slagroom

en met 9 verschillende vruchten.
Gezond, fris en lekker!
voor 6 punten VOOR MAAR

en.

8,95
WEGENS ENORM SUCCES

hebben wij weer voor u onze nieuwe

Kokosmakronen
met rum-rozijnen

4 QRpwU

ONZE PINKSTERSPIJSSLOFJES:
EEN WARE DELICATESSE!

Prettige Pinksterdagen gewenst!

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

fADKAMER VERBOUWEN? U HORSTMAN

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

ef. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrjf - glas in lood atelier

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89
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