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Dauwtrappen voor fietspad
Ruurloseweg

Fietsvriendelijke aktiegroep van Kranenburg en Medler op weg naar slapend college. (Foto Fons Rouwhorst)

Sinds enige tijd is er een werkgroep actief, die zich beijvert voor een zo snel mogelijke aanleg van
een fietspad langs de Ruurloseweg. De werkgroep heeft donderdag 9 mei jl. (Hemelvaartdag) bij
burgemeester en wethouders van de gemeente op ludieke wijze opnieuw aandacht gevraagd voor
dat fietspad.
Daartoe trok men donderdagochtend
met een grote groep fietsers naar Vor-
den. Bij burgemeester Kamerling en
de wethouders mevr. Aartsen en dhr.
Voortman plaatste men een bord in de

tuin met de tekst: 'Dauwtrappers Kra-
nenburg-Medler vragen fietsveilige
verbinding'.
'Alleen door voortdurend aandacht te
blijven vragen voor een fietsveilige ver-

Commissie Financien
geschrokken over financiële
konsekwenties bouw
kinderdagverblijf
De commissie Financien heeft dinsdagavond nog geen advies uit-
gebracht betreffende de bouw van een kinderdagverblijf in Vor-
den. Zowel WD als CDA zijn van mening dat eerst de vergadering
van de commissie Welzijn (woensdag 15 mei) afgewacht moet
worden. Vervolgens willen de frakties één en ander nog gaan
bespreken alvorens men in de raad van 28 mei een definitief
oordeel zal geven.
De commissie Financien staat overi-
gens wel sympathiek tegenover het feit
dat er een kinderdagverblijf wordt op-
gericht. Over de financiële onderbou-
wing bestaan evenwel de nodige twij-
fels.'
B £ W willen op het terrein van de
voormalige kleuterschool De Timpe
een nieuwe akkomodatie op/.etten. De
kosten van die nieuwbouw heeft het
college niet openbaar gemaakt omdat
de bouw uiteraard nog moet worden
aanbesteed.
Wethouder W. Voortman (P.v.d.A.) zei
dat B & W niet willen dat de inschrij-
vers /.ich teveel gaan richten op het be-
drag dat het college heeft geschat.

CDA-er A.C. van Voskuilen gaf wat
meer in/icht in het financiële plaatje
door op te merken dat hij geschrokken
was van het feit dat de bedragen van
'vier naar zes' waren opgetrokken waar-
bij hij vermeldde dat de nieuwbouw
twee ton meer gaat kosten dan dat de
raad destijds voor dat doel had uitge-
trokken!
/owel Van Voskuilen als R. Pelgrum
(VVD) maakten /ich /orgen over de
exploitatiekosten. Er is weliswaar een
s t i ch t ing in oprichting die t./..t. verant-
woordelijk is voor de exploitatie. Beide
heren waren bang dat wanneer de ex-
ploitatie mocht tegenvallen de ge-
meente niet buiten schot /al blijven.

In commissie Algemeen Bestuur

Opbrengst woning
Julianalaan naar voorziening
volkshuisvesting
De commissie Algemeen Bestuur adviseerde woensdagavond po-
sitief inzake de verkoop van de woning Julianalaan 5 aan de heer
G.J.R. Berendsen. Wanneer de raad straks haar fiat aan deze ver-
koop geeft zal de opbrengst van deze woning f 115.000,- worden
aangewend in het belang van de volkshuisvesting. Een nieuwe
voorziening.
'We willen het geld gebruiken om ons
beleid er in de toekomst op af te stem-
men en dan er 'iets' mee te gaan doen.
De verkoop van de/e woning vonden
we geschikt om daarmee een eerste
aan/et te kunnen geven', /o lichtte
burgemeester Kamerling toe.
In de commissie werd door de heer P.J.
Hoogland (P.v.d.A.) en E. Branden-
barg (WD) de suggestie gedaan om de
gelden van de woningopbrengst aan te
wenden voor het op/.etten van een wo-
ningcartotheek.
In de commissie Algemeen Bestuur
kwam de/e avond verder nog ter sprake

dat er voor de gemeente een mogelijke
verhoging voor het rekreatieschap 'De
Graafschap' in aantocht is.
CDA-er A.H. Boers vond het 'op voor-
hand dan wel t i j d worden dat er toeris-
tenbelasting ingevoerd gaat worden.
Volgens burgemeester Kamerling
heeft de beoogde verhoging van 'De
Graafschap' betrekking op de gevolgen
van een aantal ruilverkavelingen.

'Dit /.al door ons /eer kr i t i sch worden
bekeken', /o stelde hij. 'Handen op de
knip houden l i j k t mij een uitermate
goede /aak', /o merkte Boers nog op.

binding tussen Vorden en Ruurlo, kan
men ervan verzekerd zijn, dat de plan-
nen voor een fietspad niet in de onder-
ste la van een of ander bureau verdwij-
nen!' Aldus de werkgroep.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
hebben dezer dagen een uitstapje ge-
maakt naar Delft. Daar werd een wan-
deling door de stad gemaakt. Tevens
werd de Nieuwe Kerk en het Stedelijk
Museum bezichtigd. Ter afsluiting
werd op de terugweg in Hoenderlo ge-
dineerd.

De Vijfsprong
aktiviteiten
De biologisch-dynamische landbouw
timmert steeds meer aan de weg. Over-
al in het land ontstaan nieuwe bedrij-
ven waar op een mens- en milieuvrien-
delijke manier de (h)eerlijkste produk-
ten worden gekweekt.
Ook in Vorden kan men kennis maken
met een 'gezond' biologisch-dyna-
misch gemengd bedrijf: De Vijfsprong
aan de Reeoordweg 2.
In de komende maanden organiseert
men allerlei activiteiten.
— Op zaterdag 18 mei staat De Vijf-

sprong met een informatie- en pro-
duktenkraam op de grote Pieter-
padmanifestatie bij het Kasteel (ge-
meentehuis).

— Op zaterdag 15 juni houdt men op
liet bedrijf aan de Reeoordweg een
Open Dag.

— Op zaterdag 29 juni is men present
op de grote Natuur- en Milieumarkt
van de plaatselijke bijenvereniging,
rondom de NH-Kerk.

— Op de woensdagen 17 juli en 14
augustus 's avonds, zijn er rondlei-
dingen op het bedrijf in het kader
van de zomeractiviteiten van de
Vordense VW. ^

Inlevering advertenties en
bochten
I.v.m. de sluiting van ons bedrijf op 2e Pinksterdag, maandag 20 mei a.s.,
verzoeken wij U advertenties en berichten voor Contact vroegtijdig in te
leveren, liefst voor vrijdagmiddag 12.00 uur.

De redactie.

Minister
Maij-Weggen
op bezoek
Op l juni aanstaande vindt de officiële
start plaats van geïntegreerd openbaar
vervoer in het gebied Oost-Gelderland.
De Ministervan Verkeer en Waterstaat,
mevrouw. J.R.H. Maij-Weggen, zal die
middag het startsein geven. Die mid-
dag wordt in Ruurlo een begin ge-
maakt met het samenwerkingssysteem
van de N.V. Gelderse Streekvervoer
Maatschappij, de N.V. Nederlandse
Spoorwegen en de diverse overheden
met als kernpunt de bewaakte aanslui-
tingen tussen bus en trein, alsmede de
toepassing van tariefbeleidintegratie.

Het programma ziet er als volgt uit:
vanaf 13.45 uur vindt de ontvangst
plaats bij het gemeentehuis van Ruur-
lo. Per speciaal ingezette bus wordt een
rit gemaakt naar Vorden. Om 14.21
uur reist men per extra trein naar
Ruurlo. Tijdens de treinrit geeft de mi-
nister het officiële startsein. Om 14.30
uur wordt een officiële handeling ver-
richt ter symbolisering van het sarrien-
werkingsverband. Om 15.00 uur wor-
den de gasten op het gemeentehuis
ontvangen door burgemeester J. Or-
delman. Aansluitend wordt het woord
gevoerd door de minister van Verkeer
en Waterstaat, mevrouw J.R.H. Maij-
Weggen, de direkteur van de GSM, ing.
Th.G.M. Egberts en de direkteur Ex-
ploitatie Regio Oost van NS, de heer
P.I .M. Evers.

De toelichting op het samenwerkings-
verband wordt gedaan door de stafme-
dewerker Marketing Regio Oost van
NS, de heer H J. van Dijk en het hoofd
Vervoerdienst van de GSM, de heer
F.M. van Setten.
Op deze feestelijke dag willen de NS en
GSM aangeven op welke wijze bus en
trein gaan samenwerken, als voorbeeld
voor heel Nederland.

N.C.V.B.
Dinsdagavond 21 mei krijgen de da-
mes van de afdeling Vorden van de
NCVB bezoek van de heer en mevrouw
Schekman uit Deventer. Zij brengen
een tentoonstelling over 'Geveltopte-
kens' alsmede dia's. Deze bijeenkomst
wordt gehouden in het Dorpscentrum.

Gezinsdienst op
Eerste Pinksterdag
Of u in Vorden woont of er op vakantie
bent, u bent van harte welkom in de
Dorpskerk op zondagmorgen 19 mei.

Ds. K.H.W. Klaassens is voorganger;
jonge en oudere gemeenteleden verle-
nen medewerking. Het koor Interchrist
/ ingt, Rudi van Straten bespeelt het or-
gel en Dik Boerstoel de trompet.

Kerkemorgen
/oals de laatste twee jaar gebruikelijk is geworden komen de 3 kerken van
Vorden op 2e Pinksterdag samen voor een Kerkemorgen. Deze keer vindt
het plaats in en bij de Gereformeerde Kerk. Bij mooi weer zaal een gedeelte
van het programma buiten plaatsvinden.
Het thema van de/e ochtend is: 'Kom, Heilige Geest, vernieuw de hele
schepping'.
Medewerking wordt verleend door: Sursum Corda; Koor Cantemus Domi-
no; voorganger pastoorj. van Zeelst; leden liturgische werkgroep Raad van
Kerken.
Er is koffie/thee en limonade. Het programma duurt ca. l '/a uur. U/jij bent
van harte welkom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag W mei 10.00 uur Pinksterviering. Ds.
K.H.W. Klaassens mmv koor Interchrist.
Maandag 20 mei Gezamelijke Kerkemorgen
Vordense kerken. Plaats: Geref. Kerk. Aanvang
9.30 uur. Voorg. Pastoor J. van Zeelst.

Geref. kerk Vorden
Zondag 19 mei 1e Pinksterdag 9.30 uur ds.
P.W. Dekker. 19.00 uur ds. P.W. Dekker.
Maandag 20 mei 9.30 uur Dienst R.v.K.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 18 mei 18.30 uur Eucharistieviering
Hoogfeest van Pinksteren.
Maandag 20 mei 9.30 uur Kerkemorgen bij
Geref. Kerk.

RK Kerk Vorden
Zondag 19 mei 10.00 uur Eucharistieviering
Hoogfeest van Pinksteren.
Maandag 20 mei 9.30 uur Kerkemorgen bij
Geref. Kerk.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 mei Pastor
G. Simons. Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 18, 19 en 20 mei dr. Dechegne
(waarnemer voor dr. Dagevos).
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: Het Vaarwerk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisart-
sen 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.

Dierenartsen van zaterdag 18 mei 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566. 2de Pinksterdag dr. Warringa, tel.
1277 tot dinsdagmorgen 7.00 uur. De rest van
de week avond- en nachtdienst van 19.00 tot
7.00 uur dr. Breukink, tel. 1566.

Tandarts 18, 19 en 20 mei D. Stolk, Ruurlo,
tel. 05735-2400.Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 mei 10.00 uur ds. C. Bochanen.
Pinksteren.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 19 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 20 mei 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 mei Pastor
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Rommelmarkt in
Vierakker
Aanstaande zaterdagavond houdt de
St. Willibrordusschool te Vierakker
weer haar jaarlijkse rommelmarkt.

Deze wordt gehouden in en rond de
school. De opbrengst komt ten goede
aan het jaarlijkse schoolreisje en het
schoolkamp.
Ook dit jaar zijn er weer allerlei leuke
dingen te koop en het belooft dan ook
een sfeervolle marktavond te worden.



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

• SPOED:
Met spoed te huur gevraagd:
huis of deel van boerderij
voor echtpaar met één kind; in
Vorden of omgeving.
Brieven onder nr. 7-1, Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• GEVRAAGD:
Goederen voor rommelmarkt,
P.V. Vorden.
Tel. 05752-2068/1871.

• TE HUUR Zeeland:
Vakantiewoning eil. Tholen,
dicht bij zee. Rust, stilte.
05752-2223.

• GEVRAAGD
VOOR TIJDELIJK:
zelfstandige huishoudelijke
hulp voor 1 of 2 ochtenden per
week.
Reacties vóór 17.00 uur.
Tel. 2395.

• GEVRAAGD:
kuilvoer.
Wagenvoort. Tel. 05752-2340.

• TE KOOP:
Weiger opraapwagen EL41,
iets defect.
Tel. 05752-1565.

• TE HUUR:
vakantiehuis in Z. Frankrijk,
pr. omg., wandelgeb., niet toe-
ristisch, t/m half okt.
Inl. 09-3363946175
(wordt Ned.gespr.).

• TE KOOP:
Caravan Knaus Eifelland 450
en een Puch Maxi
Tel. 05752-2777.

Landelijk ochtendblad zoekt

ONDERNEMER
(btw no.)

in bezit van personenauto,
bouwjaar vanaf '85, APK

goedgekeurd.
Woonachtig in Vorden.

'Om in de ochtenduren het
vervoer van dagbladen te

verzorgen.

Bellen: 08360-29214.

Voetbal Ver.
Vorden

organiseert op

DONDERDAG 16 MEI

een

KLAVERJAS- en
JOKERAVOND

Aanvang: 20.00 uur

Clubgebouw 'De Ark'

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

GEVRAAGD:
per 1 oktober a.s. een

flink meisje
voor 34 uur per week,
verdeeld over 6 dagen.

Niet intern.
Bezit van rijbewijs vereist.

Auto en extra hulp aanwezig.

Mevr. Emsbroek,
Zutphenseweg 38,

Tel. 2328.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van dinsdag 21 mei 1991, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afde-
ling ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1991, no. 1'.
Genoemd plan heeft betrekking op het perceel Stro-
dijk 23 (wijziging agrarisch bouwperceel).

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

Vorden, 16 mei 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

VOOR uw BLOEMENTUIN
Bloeiende tuin-, perk- en balkonplanten
Geraniums - Fuchsia's, hang en stam - Tomaten -
Paprika's -Chrysantenstekken, enz.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg

Tel. 05753-1395
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MEISJES EN
DAMESVOETBAL

VOLGEND SEIZOEN
VOETBALLEN WE NIET ALLEEN OP ZONDAG,
MAAR-OOK OP ZATERDAG.

VOETBAL is EEN FANTASTISCHE SPORT.
STEEDS MEER MEISJES EN VROUWEN
VOETBALLEN.

JlJ NOG NIET?

KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN.

SV RATTI BESCHIKT OVER EEN PRIMA
ACCOMODATIE, OPTIMALE BEGELEIDING EN EEN

VERVOERSREGELING IS BESPREEKBAAR.

Ben je 12 jaar of ouder en wil je lid worden of
informatie? Neem dan contact op met

G. Bos, hetStroo 14, Vorden, tel. 05752-3339
of E. Ouerbeek, tel. 05752-3392.

BOSBEDRIJF
G.A. WESSELINK

zoekt z .s .m.
zelfstandig

werkende bosarbeider

tel. : 05752 - 2422

oErkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

MET PINKSTEREN BINNEN
OF l N DE TUI N

MET VLEES VAN SLAGER
JAN RODENBURG

KRIJGT U ALTIJD EEN PLUIM

™ll I wlBIBi

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Magere varkenslapjes 1 MD 7,95

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 m 7,95
Rundergehakt ikio11,50

Schouderkarbonade 1 KÜO 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Bami of Nasi 1^0 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Pampaschijven of
Filet Carré
5 halen

Boerenleverworst
250 gram 2,25

Boterhamworst
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O, f b

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO, VRIJ, ZAT.

NU EXTRA VOORDELIG:

Hamlappen 1,010,98
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBEQUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

LGVI'S

groentan en fruit
kaas en noten

N

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 16-17-18 mei

UIT DE NOTENBAR:

Vordense Notenmix

dinsdag 21
en woensdag 22 mei: Panklare Worteltjes 500 gram 1,50

Haal voor de Pinksteren iets lekkers in huls
van de bakker die zelf alles bakt.

U proeft wel waarom!

WIJ BAKKEN VOOR U

Bij 9tnttat>p v»n 1 pair trouwring**
krijgt U een briljant vsn

O.OZcifln Uw trouwring -geatt,

Pinkster Brood
Krenten- of Rozijnenbrood
De enige echte VORDENSE MIK
Klein Brood in vele soorten en variaties
Taarten en gebak enz.

Wilt u bestellen? Even 1373 bellen!
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

WARME BAKKER

OPLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal en

fabrikagefouten.

06 juwelier
• • l Zutphenseweg 5

siemennk VORDEN
OO Opt'lCiën Telefoon 1505

GELOOF JIJ IN
REÏNCARNATIE?

O JAZEKER, l K KOM
TERUG ALS FLES.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS



Zo goed is God, dat Hij een
mensenleven in onze zwakke
handen durft te geven.
Hij zegt ons enkel: „Mens, ik
gaf je veel, geef van de liefde
van dit kind ook Mij Mijn deel".

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

JAIMY.JAN-WILLEM,
ADRIAAN, BEREND.

Wij noemen hem

JAIMY
BENBUUNKen

MARGABUUNK-
VAN OVERHAGEN

Daniël en Debbie

7251 CH Vorden,
14 mei 1991,
de Hanekamp 25.

Tijdelijk adres van Marga en
Jaimy is: Streekziekenhuis
„Het Nieuwe Spittaal", Ooyer-
hoekseweg 8, 7207 BA Zut-
phen, Afdeling 5 noord, kamer
506.

We zijn erg blij met de geboor-
te van

Mandy en Anouk

Bert, Hermien en
Maaike Nijbroek

10 mei 1991
de Voornekamp 45
7251 VK Vorden

Blij en dankbaar zijn we met
de geboorte van

Lars en Lisa

Diann Wieggers
Hans Lenselink

8 mei 1991
Brinkerhof 19
7251 WZ Vorden
Tel. 05752-2443

Wij rusten van 12.00 tot 15.30
uur.
Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal te Zutphen.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Wij noemen hem

Thomas

Alain en José Raap
Mathijs

11 mei 1991
Mulderskamp 25
7251 EX Vorden

dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van

koen

berend koen

dick en carolien brouwer-
van der ende

bas, lies en pim

10 mei 1991
nieuwstad 23,7251 ae vorden

Ik ben geboren op 8 mei 1991.

Mijn namen zijn:

Sanne Aleida Beatrix

Ik woog bij mijn geboorte 3150
gram en was 51 cm lang.

Mijn ouders zijn:
Alex en Erna Poelder-

van Lingen

Het Kerspel 36
7251 CV Vorden
Tel. 05752-1108

Hierbij willen wij iedereen be-
danken die onze trouwdag on-
vergetelijk hebben gemaakt.

Jos en Marietje Nijenhuis

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij zowel persoonlijk
als schriftelijk mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn innig
geliefde vrouw, onze lieve
moeder en oma

HENDRIKA
WINKEL-WASSINK

betuigen wij U hiermede onze
welgemeende dank.

Uit aller naam:
G.W. Winkel

Mei 1991.
,, 't Gazoor", Vorden.

DE BLAUWE HAND,
101 ideeën voor een kado.
Wegens a.s. nieuwe kollektie forse kor-
tingen op o.a. handgeweven- en bedruk-
te stoffen p. meter, spreien, kussenhoes-
jes, tafelkleden servetten, oude en nieu-
we (ikat)weefsels uit India, Timor en Af-
ghanistan, Skorpi jassen, sieraden goud/
."Jlver uit Bali en Mexico, halfedelstenen
kettingen, oorbellen, spelden.

Openingstijden: do. en vr. van 1A>2-6
's zaterdags van 10-4.
Burg. Galleestr. 36, Vorden.

Joke Onstenk
en

Steef Fierens
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gaan trouwen
op vrijdag 24 mei 1991
om 9.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 14.15 uur in de Ned.
Hervormde Kerk te Vorden.

U bent welkom op onze receptie
van 16.00 tot 17.30 uur in
,,'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34
te Vorden.
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Vorden,
„Bloemendaal",
Holskampweg 5.

Veenendaal,
Zuiderkruis 177

Ons adres:
Zuiderkruis 177,
3902WG Veenendaal.
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Joop Boerstoel
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Symone Koops
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gaan trouwen
op vrijdag 24 mei 1991
om 11.45 uur in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk zal plaatsvinden om 12.30 uur
in de Ned. Herv. Kerkte Vorden
doords.Westerink.

Gelegenheid tot feliciteren
vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur
bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Ons adres blijft:
Brinkerhof 78,7251 WP Vorden.
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Op maandag 20 mei
zijn wij 25 jaar getrouwd

Jan Harmsen
en

Joke Harmsen-Marsman

Wij hopen dit met onze kinderen
en ouders te vieren op
zaterdag 25 mei a.s.

U bent van harte welkom
op onze receptie van 15.00-16.30 uur
in zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Mei 1991.
Schimmeldijk4,7251 MX Vorden.
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Op zaterdag 25 mei 1991
hopen wij 40 jaar getrouwd te zijn.

Dit willen wij samen met U vieren
op maandag 27 mei a.s.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur
in Bodega ,,'t Pantoffeltje" te Vorden.

Derk en Maatje Tjoonk
Kinderen en kleinkinderen

Kapelweg 2a
7233 SC Vierakker
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Op vrijdag 24 mei a.s.
hopen wij

*--V

Jan Hulstijn

ii
-'K
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-'-

en

Dinie Hulstijn-Masselink

met onze kinderen en kleinkinderen
ons 45-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Wij houden receptie '
van 19.30-21.00 uur in café-feestzaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Mei 1991.
Margrietlaan 27,7251 AV Vorden.

Wij vinden bloemen o zo fijn,
maar daarvoor is ons huis te klein.
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OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Na een verblijf van ruim drie maanden in het zieken-
huis ,,Het Nieuwe Spittaal" te Zutphen, is van ons
heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder, groot- en
overgrootmoeder

JOHANNA LAMMERDINA
WENTINK-BOERSBROEK

op de gezegende leeftijd van 83 jaar.

Vorden: B. Wentink

Lochem:

Vorden:

J. Eskes-Wentink
F. Eskes

Joh. Wentink
H.J. Wentink-Brummelman

Warnsveld: J.W. Heijink-Wentink
G.J. Heijink

Klein- en
achterkleinkinderen

9 mei 1991.
Pastorieweg 25,7251 AK Vorden.

De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden op maandag 13
mei.

Op vrijdag

17 mei
is ons kantoor

gesloten

G.H. Vaags
Architektuur — bouwadvisering
Het Hoge 26. 7251 XW Vorden telefoon 05752-1787

VROUWENRAAD
VORDEN

DE VROUWENRAAD VORDEN WIL IN HET SEIZOEN

f
591/92 EEN TEKENCURSUS ORGANISEREN
OOR BEGINNERS
L.v. DHR. F. BERENTSEN.

20 LESSEN,

MAANDAG VAN 20.00-22.00 UUR
IN HET DORPSCENTRUM.

KOSTEN F 90-

OPGAVE GRAAG zo SPOEDIG MOGELIJK:
MEVR. KAMERLING, TEL. 1600.

Voor een gezellige PINKSTER-BRUNCH
of een MOOI-WEER-PICKNICK

hebben wij voor u:

PINKSTERBOLLEN of
PINKSTERBRODEN

Grote sortering BROODJES, ook om zelf
thuis af te bakken.

Heeft u onze hartige broodjes al eens
geprobeerd?

We hebben ze in wel 12 verschillende
smaken!

Alles VERS van de Warme Bakker,
en dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

UITVAART- V UnVAARJ-
VERZORGINGIIVERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
Of

06 - 8 21 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

DIT VLEES
VERDIENT
DEIITEL"SIR"!

KEURS1AGER

LEKKER EN MAKKELIJK VOOR DE PINKSTEREN:

Bestel een GOURMET-SCHOTEL
v.a. 7,50 p.p.

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

VARKENSFRIKANDEAU
500 gram 6,98

TIP VOOR DE BOTERHAM:

SCHWARZWALDER SCHINKEN
100 gram 2,79

LEVERKAAS 100 gram 0,98

SPECIAL
RIB-EYE

100 GRAM
'95

3
Buitengewoon smakelijk en mals

stukje rundvlees; het "appeltje van
de rib" ofwel het neusje van de

zalm. Gebakken als biefstuk
op z'n lekkerst!

VOOR DE PINKSTEREN:

ruime keuze aan
lamsvlees zoals:

lamsbout
lamsschouder
lamscotelletjes

lamszadel
enz.

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98
HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

RUNDERGEHAKT
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

NA EEN GRANDIOZE VERBOUWINGSOPRUIMING GAAT
NU DE VERBOUWING PLAATSVINDEN EN DAAROM
ZIJN WIJ VAN MAANDAG 13 T/M DINSDAG 21 MEI
GESLOTEN.

OPENING:
WOENSDAG 22 MEI A.S.
VANAF 9 UUR

Wij HOPEN U TE MOGEN VERWELKOMEN IN TWEE
VERSCHILLENDE WINKELS MET EEN NIEUWE
KOLLEKTIE.

A. Groot Kormelink speciaalzaak
optiek - brillen - contactlenzen

Groot Kormelink-van der Hul
speciaalzaak juwelier - horlogerie

Beide op het adres: SPALSTRAAT 27

SPECIAAL
HEREN SWEATERS
normaal 99,- en 109,-

alleen dit weekend / ^//"

KINDER JACKS
normaal 89,-, 98,- en f 115,-

alleen dit weekend /5/~

Ysscl
mode burg. galleestraat 9 - vorden



BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Gems is een sinds 1830 in Vorden gevestigd
bedrijf.
Het bedrijf is seders 1989 gehuisvest in een
nieuw gebouw van ca. 12.000 m2.

Het bedrijf ontwerpt en fabriceert voor
verschillende bedrijfstakken zoals:
petrochemie, chemie, voedingsmiddelen,
verwarming, landbouw, enz.

De produkten waar het om gaat zijn o.a.
tanks, drukvaten, procestanks,
warmtewisselaars en boilers, met gewichten
tot 40.000 kg.

Er werken ca. 90 medewerkers waarvan ca.
60 in de produktie.
Kantoor- en fabrieksorganisatie zijn markt- en
kwaliteitsgericht.

We werken met moderne machines op het
gebied van plaatbewerking, verspaning en
lassen.
Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we graag
een sollicitatiebrief gericht aan:

Gems Metaalwerken b.v.
Postbus 2,7250 AA Vorden

Door toenemende werkzaamheden willen we ons team gaan uitbreiden met meerdere
schoolverlaters of werknemers met werkervaring

(LEERLING) BANKWERKERS / AANKOMENDE LASSERS

We denken daarbij aan een LTS-vooropleiding op B- of C-nivo.
Leeftijd: 17-23 jaar.

Door interne opleiding op diverse werkplekken en door door het bedrijf verzorgde (kpstenvrije)
opleidingen op bijv. las-gebied, wordt men opgeleid tot all-round vakman op ons gebied.

Tevens vragen we voor onze afdeling Afwerken:

MEDEWERKERS EINDMONTAGE / BEHANDELINGEN

De afwisselende werkzaamheden in deze afdeling bestaan o.a. uit: afmonteren van tanks,
drukvaten en warmtewisselaars, aanbrengen van isolatiemantels, afpersen op druk t.b.v. de
dichtheidscontrole, aanbrengen van eenvoudige verfsystemen (met roller/kwast), bitumeren van
ondergrondse tanks (machinaal), beitsen van roestvaststalen produkten, verzendgereed maken,
laden op vrachtwagens, enz.
In deze afdeling wordt zelfstandig en in kleine groepen gewerkt.

Hiervoor komen LTS-ers in aanmerking, ervaring met soortgelijke werkzaamheden geeft een
voorkeur maar is geen vereiste. De leeftijd speelt voor deze funkties geen bijzondere rol.

GIsMS tank- en apparatenbouw
vorden/holland

Als het buiten begint
te gieten, moet het binnen niet

gaan druppelen
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

In onze /aak nu de nieuwste mode
Spontaan, aktiet en vrouwelijk.
Voor ieder moment van de das;.

EN MAAK OOK KANS
OP ÉÉN VAN DE
DRIEHONDERD
KAPPERSBONNEN
TER WAARDE VAN

JU." PERBON.
Vul de laatste regel in. De leukste
inzendingen uwder
i a n d e l i j k t 1 en deskundige jury
beloont

MODE EN SMAAK,
BI) ONS ALTIJD RAAK.
NEEM DE PROEF OP DE
SOM,

MIMI

Doetinchem Dr. Hubernoodtstraat 14
Vorden Zutphenseweg 29
Winterswijk Misterstraat 78

mode voor het héle gezin
in het hart van Vorden

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
DOETINCHEM-TERBORG-DIDAM

fashion

ft:

HEREN OPGELET

WIJ HOUDEN EEN

PANTALON WEEK

SPECIAAL VOOR PINKSTEREN
GEVEN WIJ OP ALLE
WOL/TERLENKA EN
KATOEN/TERLENKA

HEREN PANTALONS
ALLEEN DEZE WEEK MAAR LIEFST

20% KORTING
WIJ WENSEN U PRETTIGE PINKSTERDAGEN

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

F I A T

GRANDIOZE PINKSTER OCCASIONSHOW
BIJ AUTOBEDRIJF TEGER TE RUURLO

VRIJDAG 17 MEI 9.00-20.00 u. / ZATERDAG 18 MEI 9.00-17.00 u. / MAANDAG 20 MEI 10.00-16.00 u.

ca. 60 OCCASIONS
IN ALLE PRIJSKLASSEN

BIJ AANKOOP VAN EEN OCCASION
GRATIS EEN VOL STEREO RADIO/CASSETTE RECORDER

OF EEN DINER-BON VOOR 2 PERSONEN!

LET OP: 20 MEI 2^ PINKSTERDAG GEOPEND VAN 10.00-16.00 UUR
U bent van harte welkom. Een hapje en drankje staan voor U klaar.

OFFICIAL UU&IA/OEALER

AUTOBEDRIJF TEGER te RUURLO
STATIONSSTRAAT 18 - TEL 05735-1426



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
•Donderdag 16 mei 1991

53e jaargang nr. 7

QEMEENTEgULLETINyORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uw— op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

^TIJDELIJKE
VERKEERD

MAATREGELEN
In verband met de nationale milieuma-
nifestatie op zaterdag 18 mei aanstaan-
de, hebben burgemeester en wethou-
ders besloten om op die dag de volgen-
de verkeersmaatregelen te nemen:

— instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de toegangs-
weg naar kasteel Vorden vanaf de
Horsterkamp tot nabij de parkeer-
plaats;

— instellen van een parkeerverbod
voor de westzijde van de Horster-
kamp vanaf de Ruurloseweg tot aan
de Christinalaan.

Beide parkeerverboden gelden van
08.00 tot 18.00 uur, of zoveel korter of
langer als noodzakelijk is.
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 20 en 26 mei
aanstaande, hebben burgemeester en
wethouders besloten om op die dagen
de volgende verkeersmaatregelen te
treffen:
— instellen van een parkeerverbod

voor beide zijden van de Branden-
borchweg voor het gedeelte vanaf
de Ruurloseweg tot aan de spoor-
baan;

— afsluiten van de Wiersserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers.

j.« BOUWVERGUN-
NINGEN

Op 2 mei jongstleden hebben burge-
meester en wethouders de volgende
bouwvergunningen verleend aan:

— Bouwbedrijf Obdeijn B.V. te Deven-
ter, voor het bouwen van 14 wonin-
gen aan het Burgemeester Vunde-
i inkhof 2 tot en met 28 (even);

— Bouwbedrijf Obdeijn B.V. te Deven-
ter, voor het bouwen van een wo-
ning aan het Burgemeester Vunde-
rinkhof l te Vorden;

— Woningbouwvereniging Thuis Best
te Hengelo (Gld) voor het bouwen
van 16 bejaardenwoningen aan het
Burgemeester Vunderinkhof 3 tot
en met 33 te Vorden;

— de heer R. Kisjes, Beau ixlaan 4 te
Vorden, voor het vergroten van een
schuur op het perceel Beatrixlaan 4
te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

£• KLEIN CHEMISCH
AFVAL: BIJ U AAN

HUIS OPGEHAALD!
Het klein chemisch afval zal binnen-
kort bij u aan huis afgehaald worden.
— Op dinsdag 21 mei en donderdag

23 mei gebeurt dit in de kern Vor-
den; op maandag 3 juni, dinsdag 4
juni en donderdag 6 juni gebeurt
dit in het buitengebied.

— Op dinsdag 21 mei komt de chemo-
kar in de kern Vorden, ten noorden
van de Dorpsstraat/Zutphenseweg
inklusief het noordelijk deel van
deze scheidslijn.

— Op donderdag 23 mei komt de che-
mokar ten /.uiden van de Dorps-
straat/Zutphenseweg, inklusief het
zuidelijk deel van deze scheidslijn.

— Vanaf maandag 3 juni zamelt de
chemokar ook in het buitengebied
in. U woont in het buitengebied
wanneer uw woning buiten de be-
bouwde kom van het dorp Vorden
of op het industrieterrein staat. Bui-
ten de bebouwde kom wil zeggen
buiten het gebied dat aangegeven
wordt met het plaatsnaambord Vor-
den en het gedeelte van de kern
Vorden ten noorden van de Ruurlo-
seweg voorbij de spoorlijn (richting
Ruurlo).

BEWAAR UW CHEMISCH AFVAL
VOOR DEZE OPHAALDAGEN!!!

Op de milieubox staat aangegeven wat
er onder klein chemisch afval wordt be-
grepen.

NSPRAAKAVOND OVER VOORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN VORDEN WEST EN ZUID 1990

Voor de bebouwde kom van Vorden zijn in de loop der lijd diverse bestemmings-
plannen opgesteld.Deze plannen waren grotendeels gebaseerd op de uitgangs-
punten ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals die luidde voor l
januari 1985, en waren daardoor vrij gedetailleerd van aard.

Gewijzigde maatschappelijke inzichten, alsmede de wens tot deregulering (o.a.
voortvloeiende uit de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke ordening per l
januari 1985) vereisen een slagvaardig en praktisch instrument ter bevordering
van een goed ruimtelijk ordeningsproces.

De verschillende regelingen in de di-
verse plannen voor het dorp leiden nu
in enkele gevallen tot rechtsongelijk-
heid tussen burgers.
De gemeenteraad heeft dan ook ge-
vraagd om voor de bebouwde kom van
Vorden nieuwe bestemmingsplannen
op te stellen. Daarbij is een duidelijke
keuze gemaakt voor meer flexibiliteit
in het plan zelf, zodat deze niet langer
als star en negatief instrument hoeven
over te komen. Voorkomen dient te
worden dat voor elke kleinigheid het
bestemmingsplan weer (via de vrij lan-
ge weg van een herziening met een in
de Wet voorgeschreven procedure)
aangepast dient te worden.
Het dorp is voor dit doel in een aantal
delen 'geknipt'. In eerste instantie zal
er een plan voor globaal de volgende
wijken ter inzage worden gelegd:

— zuid (inclusief drukkerij Weevers,
de Wehme en garage Groot Jeb-
bink, maar NIET de eventuele uit-
breiding van de Nedac-Sorbo, welke

in het plan 'Vorden West en Zuid
1990, no. l' geregeld wordt;

— Brinkerhof;
— Hoetinkhof;

— Addinkhof;
— het Molenplan, alsmede de bebou-

wing tussen de Schoolstraat en de
Dr. C. Lulofsweg, alsmede een be-
perkt gedeelte van de bebouwing
ten zuiden van Het Hoge;

— plan de Boonk, voorzover gelegen
tussen de Boonk en de Mispel-
kampdijk.
De begrenzing van dit plan is op de
schets onder dit stuk nog nader aan-
gegeven.

Alvorens het plan als voorontwerp,
voor een ieder ter inzage zal worden
gelegd, zal hierover een voorlichtings-
avond worden georganiseerd in het
Dorpscentrum.
Dit zal plaatsvinden op donderdag 23
mei a.s., aanvang 20.00 uur. U bent
daarvan harte welkom.

APVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Voetbalvereniging Vorden ver-
gunning verleend voor het kappen van
3000 m'-' bos op het sportcomplex V.V.
Vorden ten behoeve van het maken van
een oefen hoek. Er is een herplant-
plicht opgelegd voor 1200 m- bos-
plantsoen.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet- \
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

Nationale Fietsdag
Ter gelegenheid van de Nationale Mo-
lendag, in combinatie met de Landelij-
ke Fietsdag, was de Hackfortermolen
zaterdag voor het publiek open ge-
steld. Molenaar Frans Limbeek ont-
ving zo'n honderd fietsers en vertelde
hen allerlei bijzonderheden over de
molen.
Ook flinke drukte op de rommelmarkt
voor de molen. Deze markt werd dooi-
de buurtvereniging georganiseerd.

Zangver. 'Sanclust'
Zangvereniging 'Sanclust' geeft 2 con-
certen te weten:

— zaterdagavond 25 mei in de N.H.
Kerk te Steenderen en

— zondagavond 26 mei in de N.H.
Kerk te Bathmen.

Het concert in Bathmen vindt plaats
op verzoek van 'Sanclust' i.s.m. Com-
missie Kerkconcerten Bathmen.
Uitgevoerd worden: Missa Brevis van
Palestrina door koor; Magnificat van
J.C. Bach door koor, soli en ensemble;
Ie Symfonie van W. Boyce door ensem-
ble, Gloria van Vivaldi door koor, soli
en ensemble.
Uitvoerenden: Margriet Stok - so-
praan; J anine Pas - alt; Zutphens Baro-
kensemble o.l.v. Rudi van Straten;
'Sanclust'.
Algehele leiding: Klaas Stok. Inlichtin-
gen: tel. 05752-2542.

Boottocht
Zonnebloem
De Zonnebloem organiseert op dins-
dag 28 mei voor zieken uit Hengelo,
Keyenborg, Steenderen, Vorden,
Wichmond en Vierakker een boot-
tocht.
Deelname is bedoeld voor alle aan huis
of inrichting gebonden zieken, gehan-
dicapten en alleenstaande en hulpbe-
hoevende ouderen.
Aankomst en vertrek /.uilen plaats vin-
den vanaf de IJsselkade in Zutphen.
Voor nadere informatie kan men bel-
len 05752-1746 (mevr.J. Woltering).

AGENDA
MEI:
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

jubileumavond in de Herberg
15 ANBO, kegelen, de Boggelaar
15 HVG dorp, dames Wesseldijk

16 HVG Vorden, gezellige eigen
avond

17 Jong Gelre, afd. Warnsveld,
voetballen en barbecue

17 Open Tafel SWOV
18 Sorbo C-jeugdtoernooi, w Vorden
18 Rommelmarkt Willibrordusschool

Vierakker
19 Achtkastelen B-jeugdtoernooi, w

Vorden
21 NCVB, lezing over gevel-toptekens
21 Soosmiddag Schoenaker
21 Open Tafel SWOV
22 Handwerken Welfare, Wehme
23 PCOB
24 Open Tafel SWOV
25 Rommelmarkt Concordia in

Dorpscentrum
25-26 w Vorden, Int. Sorbo

jeugdtoernooi
26 Jong Gelre, afd. Warnsveld, Prov.

buitensportdag
27 ANBO, klootschieten, de Goldberg
28 Open Tafel SWOV
28-29-30 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
H artsen

29 HVG Wichmond, slotavond
29 HVG Linde, eigen avond
29 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond
31 Open Tafel SWOV
30-31 MidpointMeetingJongGelre

Warnsveld

JUNI:
1-2 MidpointMeetingJongGelre
2 Bix voetbaltoernooi w Vorden
3 t/m 6 Fietsvierdaagse van RTC 'de

Achtkastelenrijders', 'De Herberg'
4 Bejaardensoos, Kranenburg
4 Open Tafel SWOV
5 Welfare Wehme, handwerken
6 KPO Vierakker-Wichmond, reisje
6 Bejaarde n kring, Dorpscentrum
7 Open Tafel SWOV
8 T. V. Spektakel Jong Gelre

Warnsveld
9 Fietstocht, Kranenburgs Belang

11 Open Tafel SWOV
14 Open Tafel SWOV
18 Soosmiddag Kranenburg
18 Open Tafel SWOV
17-18-19-20 Avondvierdaagse Sparta
19 Welfare, handwerken
20 Plattelandsvrouwen, fietstocht
21 Open Tafel SWOV
22 Rommelmarkt, PV Vorden
22 Klootschietmarathon Buurtver.

Delden, café 't Zwaantje
23 Wampexjong Gelre Warnsveld
25 Open Tafel SWOV
26 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, reisje
27 Excursie Enter Jong Gelre

Warnsveld A.C.C.
28 Open Tafel SWOV

rolitievaria GROEP

Doorgereden na aanrijding
Op zondag 12 mei is op de Horster-
kamp, nabij de kruising met de Rond-
weg, een verkeerszuil omvergereden.
De veroorzaker van de schade is door-
gereden zonder zich bekend te maken.
De politie verzoekt getuigen, die van
de aanrijding iets gemerkt hebben,
zich met haar in verbinding te stellen.
De schade aan de auto moet aanzien-
lijk geweest zijn.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Verloren: Ring met 4 sleutels waaron-
der een autosleutel; helm, integraal;
zwarte portemonnee (knipmodel met
flap).
Gevonden: Opoe-fiets met diverse
kleuren (paars/bruin); twee sleutels,
waarvan l Opelsleutel; herenfiets,
merkjuncker, type New Yorker.
Aangetroffen dieren: parkiet, wit.

N D W K

S L A G E R IJ

Bij gourmetten of stcengrillcn bakt iedereen
zijn eigen vlees aan tafel. Reken per persoon
op 5 a 6 verschillende
soorten vlees van ca. 40
gram per vleessoort.

V L O G M A N

Tips voor enkele sausjes:
Sojadip: Roer door 2 deciliter Chinese

sojasaus 2 theelepels
tabasco en 2 eetlepels
medium dry sherry.

Geschikte vleessoorten
zijn: varkensfilet,
-fricandeau, -haas,
-lapjes, -schnitzels,
-oesters, kalfsfricandeau,
-lapjes, -schnit/.els,
-oesters, lamsvlees,
biefstuk, entrecótc, tartaartjes, slavinken,
blinde vinken, gehaktballetjes, orgaanvlees
(lever, nier, zwezerik) en vleeswaren (spek-
en hamsoorten).

Tips:
- Het orgaanvlees eerst blancheren.
- Bij gebruik van gemarineerd vlees het vlees

eerst goed droogdeppcn met keukenpapier
of blancheren of voorgaren, afhankeli jk van
de vleessoort.

Tip voor veilig en gezellig
gourmetten/steengrillen:
Zet het apparaat op een stevige, vlakke
ondergrond. Pas op met vlugge
kindtfrhandjcs. Pas vooral op voor de
spiritusbrander.

Gourmetten/
steengrillen

Mangosaus: Pureer het
vruchtvlees van l mango
in een keukenmachine.
Roer er l bekertje
Bulgaarse yoghurt,
1 eetlepel grove mosterd,
2 eetlepels mayonaise,

3 eetlepels th i jm, wat zout en peper door.

Mosterdsaus: Roer 3 eetlepels grove mosterd,
4 eetlepels slanke slasaus, l bekertje
Bulgaarse yoghurt, 2 theelepels kruizemunt
zout en peper door elkaar.

De steen van de steengrill moet goed worden
verwarmd op het gas of in de oven en kan
een temperatuur boven de 300°C bereiken.
Het vlees niet te snel draaien. In eerste
instantie plakt het vast aan de steen, maar het
laat vanzelf los. Afhankelijk van de vleessoort
wordt de tijdsduur bepaald.
Serveer bij de gourmet of steengrill frites,
stokbrood en/of een gepofte aardappel en
een frisse salade (gemengde salade,
witlofsalade, tomaten-/komkommersalade,
selderiesalade of vruchtensalade).



Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Waterplanten
Uw GROENSPECIALIST HEEFT NU AL MEER DAN 80
SOORTEN OP VOORRAAD!
o. A.: WATERLEUE'S 10 SOORTEN

OEVERPLANTEN MEER DAN 50 SOORTEN
ZUURSTOFPLANTEN
DRIJVENDE PLANTEN

WATERPLANTEN AL VANAF 1 - PER STUK

OOK
VOOR: VIJVERTURVEN ZAK 10 STUKS 17,50

VIJVERMANDJES
VELDKEIEN TOT 60 CM 0
VIJVERAARDE

NOG STEEDS VELE SOORTEN TUINPLANTEN ZOALS'.
VASTE PLANTEN, RHODODENDRONS,
DWERGCONIFEREN, HAAGCONIFEREN,
HEESTERS, ENZ.

NU T/M ZATERDAG 1 JUN11991
DE HAAGCONIFEREN EN HEESTERS MET

20% KORTING
(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!)

GROENSPECIALIST

G.J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo (G) -Tel. 05753-2619

Verkoop alleen op zaterdag
of na telefonische afspraak

Kwaliteit
Prima service
Blijvende nazorg
Eigen stoffeerden]
Eigen vervoer
Betaalbare prijzen
Binnenhuisarchitectuur
Gratis reservering
voor latere levering
Eigen gordijnatelier
Totaal 8000 m2 woonideeën

<^

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Ei bergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

Tijdens de Pinkstershow
SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN
op alle afdelingen
* tapijtafdeling, 75 rollen op voorraad
* woningtextielafdeling
* klassieke en moderne meubelen
* slaapkamerafdeling

WATERBEDDENSHOW

TUINMEUBEL EN
ZONNEWERINGSSHOW

De TUINEN van DE
WIERSSE, VORDEN

open op
tweede Pinksterdag,

ma. 20 mei alsmede op
zo. 26 mei van 10.00 tot

18.00 uur.
Entree f 5,-p.p.
Gratis parkeren.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

16 Zutphense BOVAG dealers presenteren:

j- îjjjĵ ^É

BESTOVEN
ZUTPHEN

VRIJDAG ZATERDAG! ZONDAG

24 «iE 1 1 25 ME 1 1 26 ME l
14:00-21:00 10:00-17:00 10:00-17:00

WE BESTAAN
10 JAAR

25 mei OPEN DAG

Evangelische
Boekhandel
'DE VONK'

Warnsveldseweg 98
Zutphen

Tel. 14569

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

BRENG EERST EEN BEZOEK AAN DE SPANNEVOGEL VOORDAT u
UW WONING LAAT INRICHTEN.
BlJ EEN COMPLETE INRICHTING BEREKENEN WIJ GEEN WERKLOON,

DUS:

GRATIS gordijnen en vitrages confectioneren
GRATIS rails plaatsen
GRATIS trap bekleden, enz. enz.
en jarenlange garantie en service.

TEVENS 10% KORTING OP MEUBELEN!

2500 M2 WOONPLEZIER IN TRADITIONEEL EIKEN, ZOWEL IN DONKER,
BLANK, ALSOOK IN HONINGKLEUR.

OOK EEN GROTE AFDELING MODERNE MEUBELEN, ZOALS WIT -
STAALGRIJS - PARELGRIJS OF ZWART EN
... ALTIJD GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS, WAARVOOR
EEN PRIJSGARANTIE.

OOK UW ADRES IS DUS DE GEZELLIGE WINKEL MET EEN
BETROUWBAAR ADVIES.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Voor een parketvloer groot of klein
of om te renoveren?!

Bij de Woodboy-vakman informeren! (Q)

'S 05735- 1661

. RUURLO BV Garvelinkp!ein20 J.G. Pannekoek.

eigen toekomst!
l

t

BELASTINGVRIJ!
.

jn 250 gulden per maand;
0 jaar uitroeien tot...

856.25O,-
B|1.ASTINGVRIJ!

eïnteressti^cl? Vul de bon in"voor eört vnibltivertdöofferte

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

PINKSTER VOORDEEL

DAMES AFDELING

PAKJES 2-delig

BLAZERS

J285;-nu 229/

198;-nu 149/

189;-nu 119/

-987-nu /9/

HEREN AFDELING

PULLOVERS 139?-nu 98,-

OVERHEMDEN
2 stuks k/m ̂ 07-nu 55,—

Modecentrum

Dorpsstraat 22 - 05735-1438 - Ruurio



25.000
Arallktiezëgels

Uw persoonlijke Aral
Supercheque ligt voor u |
klaar bij het Aral
tankstation in uw
omgeving. U maakt kans
op maximaal 25.000
aktiezegels in één tank-
beurt. ledere keer dat u
een Supercheque
inlevert, vergroot u uw
kans! Zo hoeft u niet
lang te wachten voor u
een keuze kunt maken
uit de nieuwe Aral
geschenkengids.

Aral, méér dan Super!

ARAL SERVICE STATION
E.W.A. V.D. WEIJDEN
Zutphenseweg 30, Vorden

11Regionale Stichting voor Thuiszorg
en Maatschappelijk Werk Zutphen
vraagt - zo spoedig mogelijk -

ALPHA-HELP(ST)ERS

voor de gemeenten Lochem, Vorden (inclusief Wichmond en Vierakker).

Alpha-hulp is één van de hulpverleningsmogelijkheden binnen de Regionale
Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Zutphen; de alpha-help(st)er
wordt via de instelling ingezet bij mensen, die voornamelijk huishoudelijke hulp
nodig hebben.

Het uurloon bedraagt maximaal f 12,46 (inclusief vakantie-rechten) en is bij een
maximum van 8 uur per week belastingvrij (óók voor twee-verdieners).

Voor verdere inlichtingen kunt u zich in verbinding stellen met mevr. K.A. Altena,
telefonische bereikbaar op dinsdag en donderdag van 8.30-10.00 uur, onder tel.
nr.: 05753-3948.

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

Verhuisd
J. LENSELINK

Vosheuvelweg 6
Vorden

naar

BEUNKSTEGE1
7251 NA VORDEN

TEL. 05753-7425

Nieuw!
APPELKOOSVLAAI
gevuld met verse appels,
abrikozen, rum-rozijnen,
gember-room en kaneel.

VERRASSEND LEKKER!
't winkeltje in vers brood en banket

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

agujtsport
regenpakken

BLOEMSCHIKKEN

We zijn nu nog volop
met de

voorjaarsbloemen
bezig, maar we

denken ook al weer
aan het najaar met z'n

vele bloemen en
vruchten.

Heeft u zin mee te
doen, dan kunt u zich
hiervoor aanmelden

v.a. 15 juli.
De cursus bestaat uit
7 lessen en loopt van

sept. t/m dec. We
werken vnl. met

'buiten'materialen.

Voor meer info:
05752-2810.

Willemien Steenblik,
Dennendijk 13,

7231 RDWarnsveld.

EENMALIGE KEIHARDE AANBIEDING

VOOR UW OUDE DEKBED
ALS U EEN

IRISETTE DONSDEKBED KOOPT

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijl modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

PANTY'S en
PANTALON-
KOUSJES

van 15 den. tot 60 den.
IN VELE KLEUREN,

glad en fantasie.

Vraag om onze
kousenkaart.
Bij volle kaart

1 PAAR PANTY'S
GRATIS.

DEMI BIJOU
Dorpsstraat 17

Vorden-tel. 3785

'Aanbieding gtldl bij inruil vin alle soorten dons-, syntntmch- of wollen dekbedden Geldt niet voor aankoop type Irnette Queen Lighi

Wi| geven u graig alle informatie'

LAMMERS
na a a»

Pin/(sterf(ronen

Burg. Galleestraat 26
Vorden-Tel. 05752-1421 • Woningtextiel • Projekten

• Slaapcomfort • Meubelen

bij de koffie of ds toetje

ChipoCatapunt

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART
TEL 1750

REORGANISATIEVERKOOP

alle ROCKPORT herenschoenen 99, •

alle CRISTALL damesschoenen 99 j"

20% KORTING
op alle schoenen en lederwaren!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 tel. 1342

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Na 13 jaar ervaring in loondienst nu

ZELFSTANDIG
KLAUWVERZORGER

HARM LUDDEN
Rijksgediplomeerd
klauwverzorger

LANKHORSTERSTRAAT 15
7255 LC HENGELO (Gld.)
TEL.: 05753-2459 Beleefd aanbevolen

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedr i

KS1ML» 7350 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER



Veel belangstelling voor Gasterij
Schoenaker, Kranenburg

Gasterij Schoenaker in Vorden is op l februari overgenomen door Hendrik Jan en Christine
Kuenen. Na een flinke opknapbeurt werd de Gasterij op 26 maart officieel heropend. De belang-
stelling voor deze opening was groot. Zo'n 700 bezoekers maakten kennis met de nieuwe eigenaars
en het café-restaurant-partycentrum.

Gasterij Schoenaker, gelegen midden
in het achtkastelengebied heeft haar
klanten heel wat te bieden. In het a la
carte restaurant kunnen 80 gasten ont-
vangen worden. Specialiteiten / i jn o.a.
een boerenkofïïetafel met grote bro-
den van minimaal l meter, waarbij spa-
re ribs en tal van andere lekkernijen
geserveerd worden.
's Zondags, nu weer 26 mei, is er een
Achterhoek» Boerenbuflet waarbij de
gasten onbeperkt kunnen genieten van
vele gerechten (voorgerechten, warme
hoofdgerechten, koude gerechten,
pudding of ijs uit de ouderwetse ijs-
kar). Dit alles wordt muzikaal omlijst
door 'de trek/akman'.
Voor kleine feestjes, diners en lunches

is dejachtkarner met open haard uiter-
mate geschikt. Hier is rui m te voor /o'n
veertig gasten.
Grote feesten kunnen gemakkelijk ge-
houden worden in de Kranenburg/aal
(plaats voor 400 personen!). Jongge-
huwden die hier hun bruiloft vieren
krijgen gratis een bruidstaart aangebo-
den. Langer gehuwden ontvangen een
leuke verrassing.
Dan heef t Gasterij Schoenaker ook nog
een ge/.ellig bruin café ('De Drie Bal-
ken') met twee biljarts en een dart-
baan.
De gemoderniseerde Gasterij beschikt
naast een moderne toiletacxomodatie
met invalidentoilet ook over een baby-
kamer waar de allerjongste gasten ge-

voed en verschoond kunnen worden.
Nieuw voor de (iasterij /ijn de uitgezet-
te routes voor het klootschieten. Heel
geschikt voor groepen, familiebijeen-
komsten, personeelsverenigingen, etc.
Naar wens kan dit met een etentje of
IxKTenkoffietafel extra 'aangekleed'
worden.
De benodigdheden voor het kloot-
schieten zijn alle in de Gasterij aanwe-
zig. (Voor grote groepen, diners en
koffietafels zijn speciale prijzen moge-
l i jk . Informeer eens!)
Daarnaast worden regelmatig bij/on-
dere a c t i v i t e i t e n gehouden. U ziet het:
(.asterij Schoenaker biedt echt Achter-
hoekse gastvrijheid en dat al meer dan
100 jaar!

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

DEZE WEEK:

Boterkoek
NU VAN 4,95 VOOR 4,45

Tevens hebben wij voor u heerlijke

PINKSTERSLOFFEN
ruim gevuld met zuidvruchten,

noten en spijs.
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagen voort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Voor reparaties
van

. BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Katoenen
broeken
Alle modellen, alle kleuren
Am.mt. 29-38

Géén

Bedrukte
T-shirts

EFFEN
T-shirts
Am. mt. S t/m XXL
Effen in een 15 tal kleuren

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Enveloppen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus '22 7250 AA Void.
Telefoon Ob752 1010

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, Warnsvelcl, tel 05750-261 32

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

APPEL-SPIJSTAARTJES
goed gevuld met appel en

100% amandelspijs

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND: VOOR 4,95

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vprden - Tel. 1877

De groente-
specialist op
de markt te Verse Champignons

12 zoete Navelsinaasappels
NU 3 GRATIS!

Malse Sperciebonen

Mango's 4 stuks 8,95

KOLDENHOF's Versmarkt

2 BOS BLOEMEN 8,95 |

4 GERANIUMS
OF FUCHSIA's

9,95

ALLE EENJARIGE
TUINPLANTEN
24 STUKS 13,75

CHRYSANTENPLANTEN
10 VOOR 2,95

DL VALEWEIDE bloemen
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Het nieuwe V.V. V.-onderkomen
nog op tij d klaar?

Met de bouw van het nieuwe V. V. V.-kantoor op het Marktplein is een begin gemaakt. Wanneer alles volgens planning verloopt zal het
nieuwe V. V. V.-onderkomen omstreeks 8 juni geopend worden.

Kerstboomverlichting staat onder druk

V.V.V. krijgt garantie
De kerstboomverlichting die ons dorp zo mooi verlicht moet door
voorschriften veiliger en daardoor grotendeels vervangen wor-
den. De Vordense Ondernemers steunen de V.V.V. met een ga-
rantie in de exploitatiekosten, nu het nieuwe V.V.V.-kantoor er
snel komt.
Ondereen geweldige grote belangstel-
ling hield de Vordense Ondernemers
Vereniging afgelopen maandag haar
jaarvergadering in Hotel Bakker. De
goede opkomst was debet aan een aan-
tal zeer belangrijke punten op de zeer
grote agenda van de V.O. V.
Voorzitter Wim Polman hield in zijn
openingswoord de leden twee vragen
voor - Heeft een actieve Ondernemers
Vereniging wel response en is een be-
stuursfunctie nog wel leuk?
In een duidelijk betoog zette de voor-
zitter uiteen, dat het bestuur erg veel
tijd moest steken in zaken als herin-
richting, bevoorradingswegenz. enz.
'Alleen op de lange termijn zal de res-
ponse pas merkbaar zijn. Wij willen wel
méér directe activiteiten organiseren,
maar het bestuur kan niet meer tijd ste-
ken in hun toch al drukke werkzaam-
heden', aldus de voorzitter, die bij/on-
der verheugd was, dat een drietal jonge
Vordense ondernemers op voorstel van
het bestuur bereid waren een beleids-
plan voor 1992 voor te bereiden.
Hierin zullen een aantal activiteiten
verdeeld over het hele jaar worden
georganiseerd. De voorzitter zegde
Hans Huinink, Harry Kettelerij en
Henry Barendsen dan ook alle steun
toe.
Na goedkeuring van de notulen - jaar-
verslagen secretaris en penningmees-
ter was het de beurt van de voorzitter
afscheid te nemen van twee bestuursle-
den, de heren Jan Wiekart en Drikus
Groot Jebbink.
Hun werd hartelijk dank gezegd voor
hun enorme inzet in de afgelopen zes
jaar. Beide leden ontvingen uit handen
van de voorzitter een envelop en een
prachtige bos bloemen.
Daarna werden mevr. Bosman en de
heer Willemsen als nieuwe bestuursle-
den gekozen. Ook de heer Klein Brinke
werd voor 3jaar herkozen.

Met het agendapunt winkelsluiting
werd besloten, dat de winkels op de
vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00
uur geopend blijven en sluiting om
21.00 uur. Met de 'versgroep' wordt
nog overleg gevoerd.
Na de pauze kwam de kerstboomver-
lichting aan de orde. 'Door wijziging
van de voorschriften moeten wij in
twee jaar onze kerstboomverlichting
grotendeels vervangen. Dat komt neer
op een investering van ruim f 15.000,-',
aldus de voorzitter, die tevens aangaf,
dat reeds begonnen was met instanties
te vragen naar financiële steun.
Het bestuur en de leden waren van me-
ning dat naast de vaste bijdrage, die de
leden al móeten betalen voor de gehele
kerstactie, niet nog eens dit aanzienlij-
ke bedrag in één keer opgehoest kan
worden.
'Haast is overigens wel geboden, want
de kerstdagen staan in zo'n nijpende
situatie zo weer voor de deur', aldus de
voorzitter.
De heer Dijkerman hield een goed be-
toog over de gang van zaken inzake het
nieuwe V.V.V.-kantoor. Met een enor-
me inzet van ons bestuur hebben wij
het met 4 weken klaargespeeld dat
morgen met de bouw begonnen kan
worden en dat in de eerste week van
juni het V.V.V.-kantoor geopend kan
worden.
Met een applaus ondersteunde de le-
den het bestuursvoorstel om een finan-
ciële garantie in de exploitatiekosten
aan het V.V.V. voor 2 jaar te geven. Met
het V.V.V. zullen nog nader afspraken
gemaakt moeten worden over ope-
ningstijden enz. enz.
Het bestuur werd bij monde door de
heer Wullink dank gebracht voor hun
geweldige inzet. Om klokslag 10.30
uur (bij de aanvang al genoemd) kon
de voorzitter de geanimeerde vergade-
ring besluiten.

c.j.v.
De afdeling Vorden van de CJV gaat
het Pinksterweekend op kamp. Dit jaar
gaat de tocht naar Nieuw-Milligen
waar het gezelschap drie dagen zal b l i j -
ven.

SPORT- nieuws

Socii voetbal
Op maandagmiddag 20 mei a.s., 2e
Pinksterdag, is er een wedstrijd van het
combinatie-elftal Baak-Socii-Vorden
tegen het 1ste elftal van Pax. De wed-
strijd wordt in Baak gespeeld.

gepromoveerd
Vorden is weer terug in de KNVB. Dit
dank/ij een volkomen verdiende 3-1
overwinning op AD uit Aalten. De
equipe van Ben Kolenbrander was
erop gebrand déze wedstrijd te winnen.

Dit mede door de verrassende uit-
spraak inzake de gestaakte wedstrijd
Turkse Kracht-Co Ahead. De resteren-
de t i jd (30 minuten) behoefde nl. niet
te worden uitgespeeld waardoor Go
Ahead de overwinning als het ware ca-
deau kreeg. Vorden moest daardoor
minimaal één punt behalen tegen AD.
Het werden er dus twee!!
Vanaf het begin dikteerde Vorden het

spel. Vlak voor rust bracht Peter Hoe-
vers de stand op l -0. Door dit doelpunt
verdwenen de zenuwen bij de Vorden-
spelers. Peter Hoevers en Edwin Meyer
brachten de stand op 3-0, waarna AD
in blessuretijd tegenscoorde: 3-1.
Een triest detail was wel dat Gerrit Wen-
neker (z\^^- gekneusd onderbeen) en
Ronald (^Hieus (gescheurde spier in
het bovenfieen) beiden per ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd moesten
worden.

Ook pec^HI>or Edwin Meyer. Hij ver-
draaide ^^ knie en moest het veld
eveneens verlaten. Hopelijk zijn de
drie pechvogels voor het begin van de
nieuwe competitie weer speelklaar.

Zaterdagvoetbal
Ratti heeft de competitie afgesloten
met 2 overwinningen, op AGOW en
Concordia Wehl. Hierdoor eindigen
de Kranenburgers op een 5de plaats na
een teleurstellend seizoen.

Ratti- AGOW: 8-0
Een oppermachtig Ratti had in een
matige wedstrijd geen kind aan de
ploeg uit Apeldoorn. Als er wat beter
met de kansen was omgesprongen dan
had de score 2x zo hoog kunnen uitval-
len. De doelpunten kwamen op naam
van Mark Sueters (4x), Pascal Kloot-
wijk, Robert Bos, Dick Smit en een
eigen doelpunt van ACOW.

Ratti- Concordia Wehl: 4-3
Ratti speelde de laatste competitiewed-
strijd in een fantasie-opstelling, maar
ondanks dit alles wist Ratti toch van de
ploeg uit Wehl te winnen. Na een 4-1
ruststand, zag Concordia kans om de
alternatieve keeper van de Kranenbur-
gers nog 2x te passeren.
Doelpunten kwamen op naam van
Mark Sueters, Pascal Klootwijk, Ray-
mond Lichtenberg en een eigen doel-
punt van Concordia.
Door deze treffer werd Mark Sueters
met 39 doelpunten topscoorder van de
hele afdeling Gelderland.

P.V. Vorden
Op 11 mei werd door de leden van de
P.V. Voiden met 400 duiven deelgeno-
men aan de zesde competitie-vlucht
vanuit St. Chislain Hornu. De duiven
moesten een afstand van 254 km over-
bruggen om terug te keren op hun
hok.
De lossing in St. GhMain Hornu vond
plaats om 11.10 uur met een zuidwes-
ten wind. Om 14.16 uur bereikte een
duif van A. LAitteken als eerste zijn hok
met een gemiddelde snelheid van 83
kilometer per uur.
Binnen 13 minuten arriveerde 20%
van de 400 duiven zodat om 14.29 uur
de uitslag bepaald was.
De klasseringen waren als volgt: A. Lut-
teken 1; J. Eulink 2, 3; G. en H. Boes-
veld 4, 5~, 7, 8; D. de Beus en Zn. 6; M.
Olieslager 9; T. Wesselink K).

Wielerclub R.T.V.
Zondagmiddag 19 mei organiseert de
R.T.V. dejeugdronde van Warnsveld.
De A-amateurs van de R.T.V. hebben
in de ronde van Didam zeer goed ge-
presteerd. Na een aantal ronden ont-
stond er een kopgroep van zes man
met in hun gelederen R,T.V.-er Ralf
Vos.
Deze groep bleef tot tien ronden voor
het eind weg. Een groep van nog eens
zes man waaronder Wim Bosman had
zich losgerukt uit het peloton en sloot
aan bij de kopgroep. Jan Weevers, Jan
Wullink en Peter Makkink probeerden
ondertussen de snelheid van het pelo-
ton te drukken wat vrij goed lukte tot
twee ronden voor het eind. Ondertus-
sen probeerde Wim Bosman vanuit de
kopgroep weg te rijden. Hij bleef vier
ronden voorop rijden maar werd toch
nog terug gepakt. In de laatste ronde
kwam alles bij elkaar en kwam het tot
een sprint. Die werd gewonnen door
N.K.ToineBok.
R.T.V.-er Jan Wullink werd dertiende,
Wim Bosman 14e, Ralf Vos 15e, Peter
Makkink 20e en Jan Weevers 40e. Han
Hekkelman reed bij de junioren een
zeer goede wedstrijd. Hij behaalde een
zeer nette 16e plaats.
Peter Makkink boekte dit weekend nog
meer uitslagen.
In Heteren fietste hij op Hemelvaarts-
dag naar een 12e plaats. Na twee ron-
den ontstond er al een kopgroep van
11 man. Peter zat in een achtervolgend
groepje. In Hierden werd hij na een val
toch nog 18e.
Ook de B-amateurs reden dit weekend.
In Heteren kwam de sterk in vorm ver-
kerende Rudy Peters uit Wichmond tot
een 3e plek. Torn Schut uit Steenderen
kwam in de laatste bocht ten val. Daar-
door moesten John Schoenaker, Mark
Holtslag uit Hengelo en Bennie Peters
in de remmen. Zaterdag reden deze
jongens in Hierden. Rudy Peters werd
daar achter een kopgroep van zes man
winnaar van een achtervolgend groep-
je 7e. Tom Schut plaatste zich als 15e.
Han Hekkelman reed zaterdag de klas-
sieke Flevotour; hij werd daar in de pol-
der knap 27e. Edwin M^berink en
Lars Vos reden deze klas^pti bij de
categorie Nieuwelingen uit, wat al een
zeer goede prestatie is.

Volgende week maandag (^e Pinkster-
dag) starten alle R.T.V.-er^Bhet kam-
pioenschap van Gelderlancrin Groes-
beek.
De R.T.V. presteert goed. Misschien is
het wat voor U om aan deze prachtige
wedstrijd mee te doen. Voor vrijblijven-
de informatie kan U zich richten tot
John Schoenaker. Tel. 05752-2912.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
9 Mei op het concours in Voorst be-
haalde Susan Groot Jebbink met Efa-
nie de 4e prijs in de B-dressuur met
124 punten.
In het weekeinde van 11 en 12 mei was
er een concours in Ruurlo. Op zater-
dag 11 mei zijn een groot aantal ruiters
en amazones van de Graafschap ges-
tart, de volgende prijsen werden be-
haald:
Jorien Heuvelink met Henry hadden
een bijzonder goede dag en behaalde
een Ie prijs met 128 en een 4e prijs
met 126 in de B-dressuur; Janet Zomer
met Amon een 2e prijs met 128 punten
in de B-dressuur; Annie Kornegoor
met Elena 3e prijs met 130 punten 1,1-
dressuur; Irene Regelink met Ramzes
5e prijs met 125 punten L l-dressuur;
Henk v.d. Berg met Unix 3e prijs M2-
dressuur met 129 punten; Saskia Vre-
man met Ricardo Ie prijs B-springen;
Jeanine v.d. Berg met Unix 7e prijs
B-springen.
Op zondag 12 mei was het terrein voor
de ponieruiters beschikbaar met het
volgende resultaat:
Ilse Mokkink met Fury behaalde twee
Ie prijzen in de B-dressuur cat. A/B
met 130 en 128 punten; Helene Gars-
sen met Fiury behaalde ook 2 prijzen in
de B-dressuur, een 2e prijs met 127 en
een 4e prijs met 120 prijzen; Irma
Worrngoor met Tosca 3e prijs B-dres-
suur met 126 punten; Patrick Buunk
met Simone 4e prijs B-dressuur met
122 punten; Elke Oldenhave met Jap-
peloup 3e prijs L l-dressuur met 128
punten; Nicole Douma met Mixi 2e
prijs L2-dressuur met 128 punten;
Heidi Vruggink met Danny 2e prijs
B-springen Cat. E; Rinie Heuvelink
met Sarah 2e prijs B-springen Cat. D.

Touwtrekken
In Zieuwent. werd zondag de derde
competitiedag gehouden. De jeugd en
de 680 B-klasse begonnen 's morgens
op een keihard veld dat bovendien net
iets nat geregend was.
In de 680 B-klasse werden de uitslagen
sterjs, beïnvloed door een gering ter-

reinverschil: 11 van dr l .r> wedstrijden
bleven onbeslist. De Vordense man-
schappen wisten nog net als eerste te
eindigen voor Vio.s Bison en EHTC.
Stand na drie toernooien: 1. Vorden
(25); 2. Buffels (19); 3. EHTC en
OKIA(13).

De jeugdploeg van Vonk-n trok meer-
dere keren aan het kortste eind, en
werd met een laatste plaats naar huis
gestuurd. In deze klasse wordt de lijst
aangevoerd door Eibergen (27), ge-
volgd door Olden Eibergen I (25) en
Treklust uit Leesten (20).
De heren in de 640 A-klasse moe-sten
zondag wat meer touw laten veiren. ()p
de keiharde grond bleek OKIA uit l lol-

ten verui t de sterkste. Ook Heme uit
BOK ulo gal goed part i j en legde beslag
op de tweede plaats.
Na Vio.s Bison en Eibergen moesten de
Vordense mannen genoegen nemen
mei een v i j fde plaats.

Stand na drie toernooien: 1. OKIA
(43); 2. Heure (3!)); 3. Kibergen (3C>)
en 4. Vorden (31) .

De volgende krachtmeting tussen de
ploegen zal /.ijn op zaterdag 25 en /on-
dag 26 mei in Kei beek. Op de/e twee
dagen organiseert EHTC een interna-
t ionaa l toernooi, met ploegen uit Ne-
derland, Zwitserland, Dui ts land en
Zweden.

Dames 7 Dash in het nieuw

Dames 7 heelt van Janssen Adminis trat iekantoor , Chr i s t ina laan '.), nieuwe shirts
gekregen.
Boven v.l.n.r.: Nancy Rossel, Kitty Kruip en Toos Wentink. Midden: Marga Eykel-
kamp, Maya Burger, Hennie Srhotsman en coach Trudy Haverkamp. Onder:
Carolien Karmiggelt, Hanny ten Barge.Jopie van Hunniken Alie BesselinL
De dames zijn erg blij met de geste van de heerjanssen.

DASH dames 3

De DASH dames 3 zijn voorde 2e achtereenvolgende keer gepromoveerd.

Zittend van links naar rechts: trainer/coach R. Brandwacht, W. Draayer, M. Klein
Haneveld,]. Weeke, R. Hiemstra, T. Elbrink, W. Brandwacht, H. Nijenhuis.

DASH promoveert

De heren van DASH /i j n er in geslaagd de /o l « ' l begeerde promotie te bewerkstel-
ligen. Vooral dankzi j de geweldige eindsprint van deze jonge, enthousias te- ploeg
(die wordt gesteund dooide AMRO-bank) weid het recht op promotie op waardi-
ge wijze afgedwongen.

Op de foto heffeestende DASH. Achterste rij van links naar rechts: Hans Leunk, Mark
Droppers, Richard Bijenhof, C.hristian Thalen, Johan Bakker en trainer/coach Johan
Tazelaar.
Voorste rij van links naar rechts: Marvin ter Wee, Teun van der Lee, Sidney Roerdink-
Veldboom m Ronald te Mebel.



De Wiersse De 'Knuffelblokken'enhet'Zacht Activity Center': Persoonlijke voorlichting over nieuwe dienstregelingen:

De tuinen van de Wiersse te Vorden worden zes maal per jaar voor het publiek
opengesteld. De eerste twee openingsdagen van het seizoen vallen dit jaar op 20
en 26 mei.
Deze dagen /ijn rnet zorg zodanig gekozen, dat zij samenvallen met de hoogte-
punten in de tuinen die, samen met het park, een oppervlakte van 47 ha beslaan.
De bezoekers zullen op 20 en 26 mei niet alleen kunnen genieten van bloeiende
heemplanten, zoals dalkruid en salomonszegel, maar ook - in de meer formele
gedeelten van de tuin - van kunstig gesnoeide hagen en een door klimplanten
overdekte pergola. Bloeiende rhoclodendrons vormen een passende achtergrond
voor het prille groen van uitlopende adelaars- en koningsvarens.

Ligging: De Wiersse ligt aan de Vordense beek, die de grachten voedt. Te bereiken
via rijksweg Vorden-Ruurlo, 6,5 km vanafVorden. Gratis parkeren.
Busverbinding: GSM-dienstlijn 50 Zutphen-Groenlo, halte Brandenburg, (oprij-
laan de Wiersse).

Nieuwe RaboJongerenRekening: combinatie van wensen:

Jongeren hebben behoefte
aan eigen bankdiensten
Er bestaat een duidelijke behoefte aan eigen bankdiensten voor
jongeren. Diverse onderzoeken wijzen dat uit. Het begint al vlak
na de geboorte. Veel ouders - 7 op de 10 - maar ook grootouders
openen in het eerste levensjaar een spaarrekening voor hun
(klein) kind. Vaak wordt op die rekening automatisch gespaard.
Ouders en grootouders willen zo het kind een goede financiële
start geven op het moment dat het volwassen of zelfstandig wordt.
Veel ouders hechten er waarde aan dat hun kinderen leren om-
gaan met geld. Ze zien dat als een deel van de opvoeding.
In de spaarpot van de kleintjes wordt
het geld gestopt dal ze van opa en oma,
ooms en tantes krijgen. Als die spaar-
pot vol is wordt hel geld bij de opening
van de rekening de 'pijn' van het af-
staan van het geld. De eerstejaren kun-
nen de kinderen nog niet zelf Over hun
tegoed beschikken. Dat gebeurt pas na
de basisschool, vanaf ongeveer het 12e
jaar. Veel ouders vinden dan dat het
moment is aangebroken voor meer
zelfslandigheid op financieel gebied,
/o rond hel vijftiende jaar krijgen veel
kinderen de beschikking over geld dat
ze /elf verdienen met bijbaantjes. 7e
geven dan ook meer uit. Vanaf die leef-
t i j d krijgen jongeren dan ook de moge-
lijkheid om - beperkt - zelf via de geld-
automaat geld op te nemen.
Vanaf het 18e jaar is er sprake van wet-
tel i jke volwassenheid en dus ook van
financiële zelfstandigheid.

Rabo Jongeren Rekening
De Rabobank heeft een nieuwe reke-
ning voor jongeren geïntroduceerd,

die inspeelt op hun wensen en moge-
lijkheden. De Rabo Jongeren Rekening
maakt.kinderen al op jonge leeftijd
spelenderwijs vertrouwd met sparen en
later ook met betalen.

Uiteraard worden zij daarin begeleid
door hun ouders. Het bijzondere van
deze rekening is dat de gebruiksmoge-
lijkheden automatisch meegroeien
met de leeftijd. Voor kinderen van 5 tot
en met 11 jaar is het een handige
spaarrekening.

Vanaf het 12e jaar kan er óók geld mee
worden overgeschreven. Het kind kan
dan zelfs maximaal f 25,- bij de bank
opnemen. Op 17-jarige leeftijd vindt
automatisch omzetting plaats naar een
volwassen Betaal- of Studentenreke-
ning.

De kinderen krijgen ook een Jongeren
Pas. Die kan vanaf het 15e jaar worden
gebruikt voor beperkte opnames uit de
geldautomaat.

SPORT- nieuws

Vordens Tennis Park
Afgelopen week werd door de Dames
(dinsdag/donderdag) en de Jeugd-
teams (woensdag) niet gespeeld.
Slechts de zaterdag- en zondagteams
mochten hun beste beentje voorzetten.
Ken voorzichtig opmaken van de ba-
lans wijst uit dat er niet minder dan 4
teams in de race zijn voor het behalen
van een kampioenstitel.
De gegadigden zijn: het Ie mixteam
van de zaterdag, evenals het Ie mix-
veteranenteam o.l.v. Jopie van Hunnik.
Daarnaast stevent het Ie herenteam
van de zondag rechtstreeks af op een
kampioenstitel evenals het Ie mixteam
dat wederom zijn tegenstander met 8-0
versloeg.

Uitslagen
ZATERDAG: Sociï mix l-Vorden mix l
1-4, Vorden mix 2-Ulft mix 2 2-3, Does-

burg mix 4-Vorden mix 3 5-0, Vorden
mix vet. 1-Lochem mix vet. l 4-1, He-
ren Vorden l-Sociï Heren l 1-5, Doe-
tinchem Heren vet. 1-Vorden Heren
vet. l 6-0, Vorden mix junioren 1-Lich-
tenvoorde mixjunioren l 3-2.
ZONDAG: Dieren Heren l-Vorden
Heren l 2-4, Ruurlo Heren 2-Vorden
Heren 2 0-6, Vorden Heren 3-Deventer
Heren 2 6-0, Vorden mix 1-Almen mix
l 8-0, Glanerbrug mix 2-Vorden mix 2
8-0, Vorden mix junioren 1-Borculo
mixjunioren 2 8-0.

Sociï Tennis
Uitslagen 5e speelweekend
ZATERDAG 11 mei: De Zweepslag
jeugd-Sociï jeugd 0-5, Vorden heren-
Sociï heren l 1-5, Sociï heren 2-Beek-
bergen heren l 2-4, Mallumse Molen
vet. l-Sociï vet. l 5-1, Sociï mix 1-Vor-
den mix l 1-4, Neede mix 3-Sociï mix 2
5-0.
ZONDAG 12 mei: Sociï heren 1-Veld-
hoek heren l 6-6, Keijenborg heren
2-Sociï heren 2 4-8.

Het leerzame speelgoed voor GSM en NS gezamenlij k
elke baby of peuter! op pad met informatie-wagen
Playskool brengt voor het vijfde achtereenvolgende jaar met
groeiend succes de 'Knuffelstor-serie op de markt.
De 'KnuffelstoF-lijn biedt de baby kijk- en luisterplezier. Daar-
naast helpt het ook om de andere zintuigen van de baby te ontwik-
kelen, zoals bijvoorbeeld het voelen, de tastzin.
Elk speelgoedprodukt uit deze lijn is gemaakt van speciale voel-
stofjes in vrolijke kleuren met grappige geluiden. Dit jaar is de
'KnufTelstof-lijn uitgebreid met:

baby een piep-geluid. Met de riemen
aan de achterkant kan het Zacht Activi-
ty Center aan een kinderbedje of box
worden bevestigd. Daarnaast kan het
Zacht Activity Center ook gewoon wor-
den neergezet.
Alle Knuffelstof-produkten kunnen in
de wasmachine gewassen en in de
droogtrommel gedroogd worden.
De 'Knuffelblokken' en het 'Zacht Acti-
vity Center' zijn geschikt voor kinderen
in de leeftijd van 9 maanden tot 3 jaar.
Verkrijgbaar in speelgoedspeciaalza-
ken en warenhuizen.

* KNUFFELBLOKKEN
5 Blokken van verschillend formaat.
Ieder blok heeft een eigen geluid. De
hond en de muis knisperen, het eendje
en de beer piepen en het poesje ram-
melt. De Knuffelblokken zijn gemaakt
van zes zachte verschillende voelstof-
fen en vijf grappige geluiden.
* ZACHT ACnVTTY CENTER
Het Zacht Activity Center is gemaakt
van vijf zachte voelstofjes met vijf leuke
activiteiten. Zo kan de baby zichzelf be-
kijken door het kindveilige spiegeltje.
Door een druk op het luikje hoort de

Duracell introduceert de
batterij-tester
Aan de buitenkant van een batterij is het onmogelijk te zien of die
vol, leeg of halfvol is. Voor dit probleem biedt Duracell nu de
gratis oplossing.
Bij alle gangbare formaten batterijen
van Duracell is een batterij-tester
meeverpakt. Deze batterij-tester is een
door Duracell wereldwijd gepatenteerd
systeem en is in de VS al een door-
slaand succes. De tester geeft aan hoe
vol de batterij nog is.
Zo kunt u na controle van de batterijen
erop vertrouwen dat uw flitser blijft
werken tijdens een trouwreportage en
bent u zeker dat uw walkman nog vol-
doende speeluren heeft. Ook kunt u
nagaan of batterijen die u in huis vindt
nog energie bevatten. Zo voorkomt u
dat ze onnodig weggegooid worden.

Werking van de tester
De tester bestaat uit een groene strip
met een zwarte kern (Thermochromic
System) ^Ben en - pool. De strip is
zodanig nrct de batterijen meeverpakt
dat deze direct gebruiksklaar is.
Het testen werkt als volgt: u stopt een
batterij in^le tester, de plus-pool van
de tester^Bde plus-pool van de batte-
rij. Vervolgens neemt u de tester tussen
duim en wijsvinger en drukt u op de
polen.
U ziet dan een geel balkje in de zwarte
kern oplopen. Deze geeft aan hoeveel
energie er in de batterij zit. Pas als het

6e Damnacht
In de nacht van 8 op 9 mei organiseer-
de damclub DCV in d'Olde Smidse,
met financiële steun van de Rabobank
Vorden voor de 6e maal de damnacht
van Vorden.
Dit jaar waren er 68 aanmeldingen,
niet alleen uit Gelderland, maar ook
uit Overijssel, utrecht, Noord-Brabant
en Noord-Holland.
Het toernooi werd geopend door de
wethouder van sportzaken, mevrouw
Aartsen.
In de voorronde, die 14 ronden telde
werd gestreden om 6 finaleplaatsen
per klasse. Ondanks een slechte start
van Johan Krajenbrink (winnaar van
vorig jaar) wist hij zich toch nog een
redelijke uitgangspositie te verwerven.
Samen met Richard Mooser enjos Lie-
vestro skoorde hij 22 punten in de
voorronde, goed voor een gedeelde Ie
plaats.
Henk Ruesink draaide aan het eind wat
moeizaam, maar wist ondanks een ne-
derlaag in de laatste ronde de 6e plaats
nog vast te houden.

Achtkastelenrijders
Op uitnodiging van de 'Radsportver-
ein' hebben een aantal leden van de
V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders' een
excursie gemaakt naar Cottbus, een
plaats in de voormalige DDR.
Daar werd gedurende drie dagen met
leden van deze wielerclub in het prach-
tige gebied 'Spreewald' rondgefïetst. In
totaal ruim 300 kilometer. Ook werd
een uitstapje nar Polen gemaakt. Boor-
devol indrukken en uitermate gechar-
meerd van de gastvrijheid kwamen de
Achtkastelenrijders weer in Vorden te-
rug.

'De Graafschap-
rijders'
V.A.M.C. 'De Graafschaprijders' hield
woensdagavond op het circuit 'Delden'
de eerste clubcross van het seizoen.
Stephan Braakhekke werd op overtui-
gende wijze winnaar.
Uitslagen: 1. Stephan Braakhekke,
Vorden, 40 punten; 2. Gerben Vrug-
gink, Vorden, 30 punten en 3. Marcel
Bulten, Vorden, 26 punten.

gele balkje niet verder komt dan 'repla-
ce' is vervanging noodzakelijk.
De nieuwe Duracell tester, gratis bij
alle gangbare formaten batterijen, is
vanaf begin mei verkrijgbaar.

Voor het eerst gaan de Gelderse Streekvervoer Maatschappij en
de Nederlandse Spoorwegen gezamenlijk op pad om voorlichting
te geven over het regionale openbaar vervoer in Oost-Gelderland.
Dit gebeurt zeer binnenkort, met het oog op de nieuwe dienstre-
gelingen van de treinen en de bussen in de Achterhoek op 2 juni
a.s. Vooral de dienstregeling van de GSM-bussen wijzigt dan in-
grijpend.
Naast o.a. de invoering van nieuwe
bus-sneldiensten, worden de aanslui-
tingen van bussen onderling en trei-
nen en bussen waar mogelijk naadloos
gegarandeerd. De GSM en de NS regio
Oost vervullen hiermee een landelijke
voorbeeldfunctie, die door de overheid
nauwlettend in de gaten gehouden
wordt.

Informatie
De openbaar vervoerbedrijven willen
de reizigers vóóraf onder andere door
middel van persoonlijke communicatie
inlichten over hetgeen er op stapel
staat. Op tientallen plaatsen in de regio
geven medewerkers van de GSM en de
NS daarom acte-de-presence.
'Wij vinden het van groot belang dat de
inwoners van Oost-Gelderland opti-
maal worden geïnformeerd over de
vele nieuwe reismogelijkheden en de
voordelige kaartsoorten en de wijzigin-
gen in de routes en halteplaatsen', al-
dus de GSM en de NS in een gezamen-
lijke verklaring.
Ook zullen er in de regio Oost-Gelder-
land op grote schaal (huis-aan-huis)
folders en brochures worden verspreid
met betrekking tot de samenwerking
van de GSM en de NS.

Plaatsen
Wie geïnteresseerd is in de samenwer-
king tussen de GSM en de NS en de
nieuwe dienstregeling op 2 juni a.s.,
kan binnenkort op een groot aantal da-
gen de gemeenschappelijke informa-
tiestand van de GSM en de NS in de
buurt bezoeken.
De informatiewagen komt onder meer
op de volgende plaatsen (in alfabeti-
sche volgorde):
Ruurlo, op vrijdagen 24 mei en 7 juni,
's morgens (locatie bij halte De Luifel);
Vorden, op woensdag 22 mei, 's mid-
dags, en vrijdag 14 jun i . 's morgens (lo-
catie bij N H Kerk);
Warnsveld, op donderdag 23 mei, 's
middags en vrijdag 14 juni, 's middags
(locatie halte winkelcentrum Scheper-
kamp).
De informatiewagen van de GSM en de
NS komt eind mei/begin juni ook in de
volgende plaatsen: Doesburg, Gen-
dringen, Etten, Ulft, Dieren, Hengelo
(G), 's-Heerenberg, Varsseveld, Aal-
ten, Eibergen en Haaksbergen.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar
bij de GSM, reizigersinformatie, tele-
foonnummer 08340-50115 (op werk-
dagen bereikbaar), of bij de NS Regio
Oost, idem, telefoonnummer 085-
459837.

Flume Ride in Slagharen
Hoewel cowboys dreigend waarschuwingsschoten losten, lieten Indianen zich er niet van weerhou-
den om de Flume Ride in Slagharen officieel in gebruik te nemen.
De Flume Ride is één van de nieuwe attrakties van het Ponypark Slagharen.
Deze spektakulaire wildwaterbaan heeft een trajekt van 231 meter en kan 1.300 bezoekers per uur
verwerken.
Behalve de Flume Ride werd ook de
Hara Kiri-baan, de eerste in Neder-
land, in Slagharen geope^^Op deze
in Amerika uitgevonden wQn'glijhaan
maakt de bezoeker een pijlsnelle afda-
ling van een 60 meter lange helling
met een gemiddeld verval van 26 °.

'Met de aankoop van attrakties met een
grote bezoekerscapaciteit spelen wij in
op de stijgende groei van onze bezoe-
kersaantallen. Bovendien kunnen wij
de bezoekers nu naast onze zogenaam-
de droge attrakties ook 'natte' attrak-
ties aanbieden', aldus Henric Bem-

boom van het Ponypark Slagharen.
Behalve deze twee nieuwe attrakties
presenteert het Ponypark Slagharen
dit seizoen ook drie geheel nieuwe wes-
tern-spektakels, waarin gebeurtenissen
uit het Wilde Westen levensecht wor-
den nagespeeld.

Leven met een kunstmatige
uitgang niet altijd gemakkelijk
Meer dan twintigduizend mensen in Nederland hebben een stoma - een kunstmatige uitgang op de
buik - waaruit ontlasting of urine naar buiten komt. Die wordt dan opgevangen in een speciaal
stomazakje.

Problemen
Een stoma wordt gevormd door een
stukje darm dat door de buikwand naar
buiten is geleid. Dat kan aanleiding ge-
ven tot allerleid problemen, zoals lek-
kage en geuroverlast. Vooral wanneer
het stoma in een kuiltje of in de buurt
van een huidplooi ligt, is het moeilijk
om een stomazakje lekvrij aan te slui-
ten. Ook de huid rondom het stoma
krijgt het soms zwaar te verduren. Door
het steeds aanbrengen en aftrekken
van kleefmiddelen kan op den duur
huidirritatie gaan ontstaan.

Nieuwe ontwikkelingen
Gelukkig zijn er speciale huidvriende-
lijke pleisters ontwikkeld, die dagen-
lang kunnen blijven zitten. Het sto-
mazakje wordt dan met een soort Tup-
perware sluiting op de kleefpleister
geklikt. Er zijn zelfs mogelijkheden
waarbij de stomapatiënt helemaal geen
zakjes meer hoeft te dragen. Bijvoor-
beeld omdat de chirurg of uroloog in-
wendig een reservoir heeft gemaakt, of
doordat het stoma met een speciaal
stopje kan worden afgesloten.

Psychische problemen
Een stoma-operaüe maakt een mens er
niet mooier op. Evenmin wordt men er
vrolijker van. Voeg daarbij een stuk on-
zekerheid over de toekomst - vooral als
er kanker in het spel is - en de ingre-
diënten voor het ontstaan van accepta-
tieproblemen zijn ruimschoots voor-
handen. De angst, dat er iets mis gaat
of dat anderen iets van het stoma zul-
len merken, heeft een weerslag op het
zelfvertrouwen van de stomadrager.
Betekent dit nu dat het leven met een
stoma altijd één grote ellende is? Neen,
dat hoeft zeker niet het geval te zijn.
Het feit dat tienduizenden mensen met
een stoma onopvallend deelnemen
aan de dagelijkse dingen, zoals werken,
winkelen, sporten en zwemmen zegt al
genoeg. Men moet echter wel leren le-
va»i meteen stoma.

Stomaverpleegkundige
Een uitstekende hulp voor stomapa-
tiënten is de Stomaverpleegkundige.
Deze verpleegkundige, die volledig is
gespecialiseerd in stomazorg, vfndt
men in vrijwel alle grote ziekenhuizen.
Veel stomaverpleegkundigen houden
ook een stomaspreekuur op de stoma-
polikliniek, waar mensen mét vragen
en problemen terecht kunnen.

Het juiste materiaal
Belangrijk is de keuze van het juiste
materiaal met daarbij een leverancier,
die weet wat er te koop is. Stomahulp-
middelen kunnen in principe bij elke
apotheek worden besteld. Men kan
daar doorgaans niet met problemen en
vragen terecht, omdat de gemiddelde
apotheek geen enkele voorraad heeft
en ook de specifieke kennis over stoma-
zorg mist.

Stomaspeciaalzaak
Er is in Nederland slechts één volledig
gespecialiseerde stomaspeciaalzaak -
CombiCare in Gouda. Dit is een lande-
li jk werkende organisatie, die elk sto-
mahulpmiddel binnen één dag dis-
creet thuisbezorgt - waar men ook
woont.
Het bedrijf is dag en nacht bereikbaar,
zeven dagen per week voor problemen
en noodleveranties. De buitendienst
van CombiCare bestaat voor het groot-
ste deel uit stomaverpleegkundigen en
uit mensen die zelf ook een stoma heb-
ben. CombiCare werkt nauw samen
met stomaverpleegkundigen in de zie-
kenhuizen.

Baas op eigen buik
Om mensen mét een stoma nog beter
te informeren heeft CombiCare een
boek uitgegeven, getiteld 'Baas op
eigen buik'. Het eerste exemplaar van
dit boek is onlangs aangeboden aan de
heer R. Offers, beleidsmedewerker van

de Nederlandse Vereniging van Zorg-
verzekeraars, de overkoepelende orga-
nisatie van alle Nederlandse zieken-
fondsen. Daar werd het enthousiast
ontvangen, met name omdat het boek
de mensen doelmatiger met hun hulp-
middelen leert omgaan. Door de ken-
nis die men uit de vele rijk geïllustreer-
de hoofdstukken opdoet, kan men ook
beter communiceren met de arts of Sto-
maverpleegkundige. De stomadrager
leert spelenderwijs zijn problemen op
de buik de baas te zijn.

Stoma Stichting Nederland
CombiCare werkt ook nauw samen met
de Stoma Stichting Nederland, een pa-
tiëntgerichte organisatie, die een
steunpunt wil zijn voor mensen, die-
hun stoma nog niet helemaal hebben
aanvaard. Via deze Stichting kan men
in contact komen met een andere sto-
madrager, die zelf alle problemen al
heeft verwerkt.
Lia van Leeuwen, secretaris van de Sto-
ma Stichting heeft dit lotgenotencon-
tact zelf ook als heel prettig ervaren,
toen zij vier jaar geleden een stoma
kreeg. Nu staat zij aan de basis van een
organisatie die anderen er door heen
kunnen helpen. De Stoma Stichting
Nederland kan ook bemiddelen bij alle
andere stomaproblemen, zoals eerder-
genoemde lekkage, geuroverlast, huid-
irritatie of bij sexuele problemen ten
gevolge van het stoma.
Samen met CombiCare en de wijk- of
Stomaverpleegkundige wordt dan naar
de beste behandelingsmethode ge-
zocht of wordt de patiënt doorverwe-
zen naar een gespecialiseerde hulpver-
lener.
Stoma's komen voor in alle leeftijdsca-
tegorieën, bij ouderen, bij jongeren en
zelfs bij pasgeboren babies. Hoewel elk
van deze categorieën specifieke vragen
en problemen kunnen hebben, staat
niets een normaal leven in de weg. Met
minder hoeft een stomadrager tegen-
woordig geen genoegen te nemen.
Voor informatie kan men de Stoma
Stichting Nederland bellen, tijdens
kantooruren: 01828-31507.
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