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PvdA sluit fusie
met D66 niet uit
Fractievoorzitter Willem Voortman
van de PvdA sluit bij een volgende
gemeenteraadsverkiezing niet uit dat
de sociaal-democraten één lijst gaan
vormen met D66. 'Politiek gezien zit-
ten we niet ver van elkaar. Daarom
vind ik ook dat PvdA en D66 zoveel
mogelijk moeten proberen hun krach-
ten te bundelen. We hebben al een eer-
ste contact gehad om ons beleid meer
op elkaar af te stemmen. Bij een vol-
gende verkiezing kan dat zelfs leiden
tot een vergaande samenwerking', al-
dus Voortman in een interview met
Weekblad Contact. 'En voor mijn part
mond dat uit in één nieuwe partij.
Daar heb ik geen moeite mee. Twee
gebundelde partijen kunnen altijd
meer bereiken clan twee versnipperde
fracties', zegt Voortman. Zie verder
interview Tweede Blad.

Raad accoord met
gewijzigde nota
volkshuisvesting
De gemeenteraad van Vorden ging
dinsdagavond accoord met de gewij-
zigde nota volkshuisvesting. In dit
plan was het college van B. en W. te-
ruggekomen op een eerder voorstel
om na het jaar 2000 geen woning-
bouw meer toe te staan in Kranen-
burg. In de praktijk betekent dit dat -
als er over enkele jaren nog steeds be-
hoefte is aan woningbouw op de Kra-
nenburg - het college zal starten met
de voorbereidingen van een nieuw
uitbreidingsplan. 'Er mag geen stag-
natie ontstaan', aldus wethouder D.
Muldcrij-Meulcnbroek.
De heer W. Voortman (PvdA) vond
dat hiermee het probleem niet van ta-
fel was. 'Want het is heel goed moge-
lijk dat Gedeputeerde Staten een ver-
dere uitbreiding niet toestaat omdat
het haaks staat op het provinciale be-
leid. En als Vorden in de toekomst bij-
voorbeeld minder woningen mag
bouwen van de provincie, dan komt
niet alleen de leefbaarheid van Kra-
nenburg in het geding maar ook de
leefbaarheid van geheel Vorden. De
gemeente Vorden moet daarom een
heel actief beleid gaan voeren richting
provincie en duidelijk aangeven dat
we de verkeerde kant op dreigen te
gaan', aldus Voortman.
Wethouder Mulderije deelde de zorg
van de woordvoerder van de PvdA.
'Het inwonertal van Vorden moet op
z'n minst gelijk blijven. We streven
zelfs een kleine groei na. Als het mo-
gelijk is om van andere gemeenten
wooncontingcnten te lenen zullen we
dat niet laten', zei Mulderije.

Winkels sluiten

De winkels in Vorden zijn op zaterdag
l april allemaal gewoon open. In de
najaarsvergadering van de Vordense
Ondernemers Vereniging werd aan-
vankelijk voorgesteld om de winkels
op deze dag te sluiten in verband met
de 50-jarige bevrijding van het dorp.
Maar aangezien de festiviteiten zich
alleen in de middag afspelen en op l
april het toeristenseizoen begint, ad-
viseert de ondernemersvereniging de
vordense winkeliers om op zaterdag
de deuren niet te sluiten.

Feestkrant
Bevrijding
Op zaterdag l april is het 50 jaar
geleden dat Vorden bevrijd
werd. Daarom zullen er op die
dag verschillende activiteiten
worden gehouden in het dorp.
Weekblad Contact heeft voor u
alle gegevens op een rijtje gezet
in een extra bevrijdingsnummer
dat samen met deze uitgave ver-
schijnt. De Oranjcvercniging en
het 4-5 mei Comité vraagt ieder-
een om op zaterdag l april de
vlag uit te steken.

Wie voor I maart bij het reisbureau van de Rabobank in Vorden zijn zomervakantie boekte, maakte kans op een reische-
que ter waarde van 750 gulden. Deze 'vroegboekactie' leverde eenfors aantal extra boekingen op. Notaris Das trok
vorige week uit alle boekingsformulieren de winnaar. Het werd mevrouw Bos-Wopereis. Op de foto van links naar rechts:
reizenmedewerkster Monique van Wijk, de heer en mevrouw Bos en direkteur Krooi. Het Rabobank Reisbureau biedt al
haar cliënten die hun zomervakantie bij haar hebben geboekt - of nog geen boeken - opnieuw de mogelijkheid een rei-
scheque van 750 gulden te winnen. Bij de reispapieren ontvangt iedereen een reistas. Het is de bedoeling om tijdens de
vakantie een zo orgineel mogelijke foto te maken waar deze tas op afgebeeld staat. De foto's kunnen tot 31 oktober
worden ingeleverd.

Tlons' vindt veel bijval
Het begon deze zomer met een sim-
pel briefje aan de leden van de
zwembadvereniging. In die brief
stond: 'In de Dennen bestaat vol-
gend jaar zestig jaar en we willen
daar als actieve leden iets aan doen.
Doet u mee?' Zo'n vijftien leden
meldden zich aan en enkele van hen
werkten een plan uit voor de actie
'Plons!'.

In de afgelopen periode heeft het be-
stuur van de zwembadvereniging veel
tijd en energie moeten steken in de
vernieuwing van het zwembad. Eind
1993 was er de moeilijke beslissing:
het zwembad sluiten of grondig reno-
veren. Er werd gekozen voor het laat-
ste en gelukkig stelde de gemeente-
raad zich achter dit plan door het ver-
lenen van een garantie. 'Ons zwem-
bad bleef, nog mooier dan voorheen,
behouden en we vonden dat we nu als
inwoners van Vorden iets terug moes-
ten doen. Daarom kreeg het bestuur
vrijaf en hebben we als werkgroep de
organisatie van de activiteiten op ons

genomen. Uiteraard met een budget
dat de vemaiging beschikbaar stelde
en met tc^pbmming voor de uitvoe-
ring van de plannen", aldus de heer
H. van Rijn, 'aanvoerder van de werk-
groep 'Plons!'.
Intussen gaan de voorbereidingen
door voor een nostalgisch zwemfeest
dat op zaterdag 10 juni zal worden ge-
houden tijdens een open dag in het
zwembad. Het programma is vermeld
in de feestkrant die vorige week als
bijlage van 'Contact' huis aan huis is
verspreid. Iedereen is welkom op
deze feestelijke dag met een grote
kinderkcrmis, demonstraties in het
water, een oude film over 'zwemmen
in 1936' en vele andere attracties. Op
die dag zal het bestuur ook het jubi-
Icumgeschenk worden aangeboden
van de bevolking.
Iedere zwemmer kent het probleem
datje al zwemmend niet weet hoe laat
het is, want niet elk khorloge kan te-
gen water. Er ontbreekt in het bad nog
een supergrote klok waarop je vanuit
het water en vanaf de speelweiden

kunt zien hoc laat het is. Zoga klok wil
het bestuur graag als gc^Penk ont-
vangen, maar die kost met de installa-
tie mee, wel minstens tweeduizend
gulden. De aktie 'Plons!' is er om dit
bedrag bij elkaar te brengen. Daarom
is er deze week bij alle XiÉ^nse ge-
zinnen een brief in een eWelop be-
zorgd. De vraag is in die envelop een
bijdrage te doen voor dit geschenk.
De envelop zal in bijna alle huizen
persoonlijk worden opgehaald door
een van de enthousiaste vrijwilligers
die aan deze actie meewerkt.

Landbouwfederatie
schenkt boom
De Vordense Landbouwfederatie is
haar belofte nagekomen. Vorige weck
bood de federatie het gemeentebe-
stuur van Vorden een boom aan. Tij-
dens de oprichting van de Landbouw-
federatie in oktober van het vorig jaar
schonk voorzitter R. Mennink de ge-
meente al een symbolische boom. 'In
het voorjaar krijgt u een echte', zei hij
toen. Vorige week plantte Mennink
samen met de wethouders Mulderije
en Aartscn een boom op het terrein
van kasteel Vorden.

Huldigingen tijdens voorjaarsuitvoering Sursum Corda

Magische grens superloterij doorbroken
Jur Ooiman had afgelopen vrijdag-
avond tijdens de voorjaarsuitvoe-
ring van Sursum Corda goed
nieuws. De voorzitter van de activi-
teitencommissie deelde mee dat de
magische grens van de superloterij
is doorbroken. 'Op dit moment
hebben reeds vijfhonderd mensen
ingetekend. En dat was het mini-
mumaantal om de loterij door te la-
ten gaan', aldus een tevreden Jur
Ooiman.

Muziekvereniging Sursum Corda, die
dit jaar haar 65-jarig bestaan viert, gaf
afgelopen weekend twee concerten in
het Dorpsccntrum in Vorden. In de
bomvolle zaal van het Dorpscentrum
begon het orkest van Sursum Corda
vrijdagavond met de koraal 'Canter-
bury Choral'. Onder leiding van diri-
gent Gerald Roerdinkholder kwamen
vervolgens werken als Canzoni, Mo-
ment for Morriconc en Second Walz
aan bod. Dit laatste nummer is de laat-
ste maanden bijzonder populair ge-
worden nadat Andrc Rieu er weken-
lang mee in de hitparade stond. Met
name bij het jonge publiek sloeg de
'Second Walz' erg aan. Na de pauze

stond het orkest stil bij de 50-jarige
bevrijding van Vorden dat op l april
een feit is. Met nummers als 'Give us
Peace', 'Soldaat van Oranje' en
'Moonlight Serenade' namen de mu-
zikanten de toeschouwers mee naar
de jaren 40. Dit onderdeel werd afge-
sloten met het spelen van 'Land of
Hope and Glory'. Sursum Corda gaf
hiermee een voorproefje op 5 mei. Op
die dag zal een twintigtal leden van de
muziekvereniging bij kasteel Vorden
muziek uit de jaren 40 ten gehore
brengen.
Verder waren er optredens van de mi-
nirettes, leerlingen, majorettes en de
Malletband. Hoogtepunt van de vrij-
dagavond was echter de huldiging
van een aantal jubilarissen. Namens
de bond was de heer Pasman naar
Vorden gekomen om hen te onder-
scheiden. Zo werden Rianne Wunde-
rink en Cindy Zweverink naar voren
gehaald omdat ze 12,5 lid zijn van de
vereniging. Verder werden Sandra
Stoelhorst en Martine Lenselink in
het zonnetje gezet vanwege het feit
dat ze vijftien jaar lid zijn van de ma-
jorettes. Jan Hilferink en Wim Wi-
chers hielden het nog langer vol. Zij

zijn reeds 40 jaar lid van het orkest
van Sursum Corda. Klapper op de
vuurpijl was het gouden jubileum van
Gert Kornegoor. Uit handen van voor-
zitter Dick Boerstoel kreeg het zeven-
tal een bos bloemen. Ook Gerald
Roerdinkholder werd in het zonnetje
gezet vanwege het feit dat hij 12,5
jaar dirigent is bij de Vordense mu-
ziekvereniging.
Voorzitter Dick Boerstoel toonde zich
na afloop van de twee uitvoeringen
bijzonder tevreden. 'Alles zat ook
mee. Er was veel publiek en de sfeer
was goed. Ook het aantal loten dat in-
middels verkocht is, valt mij voor
honderd procent mee. Maar de moei-
lijkste vijfhonderd komen nog', waar-
schuwt Boerstoel voor teveel optimis-
me. Volgens de voorzitter van Sursum
Corda verwachten veel inwoners van
Vorden dat de muziekvereniging de
machtigingskaarten aan huis komt
ophalen. 'Maar dat is dus niet zo. Ze
kunnen die kaarten zonder gebruik te
maken van een postzegel gewoon op
de bus doen', aldus Boerstoel. Ook
kunnen de kaarten worden ingeleverd
bij de heer G. de Niet, Burgemeester
Gallecstraat 8.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zaterdag 1 april Gedenkdag van 50 jaar bevrij-
ding van Vorden 13.30 uur Oecumenische fees-
telijke dienst ter gelegenheid van de bevrijdings-
viering. Voorgangers pastoor J. van Zeelst, ds.
H. Westerink en vertegenwoordigers uit de
gemeenten. Muzikale medewerking van mu-
ziekvereniging Concordia en het Vordens man-
nenkoor.
Zondag 2 april 5e zondag in de Veertigdagentijd
(geen gezinsdienst) 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, dienst van boete en schuldbelijdenis. Er is
zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 2 april 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem;
19.00 uur idem.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 1 april 13.30 uur Kerkelijke viering
'Vorden 50 jaar bevrijd' in de N.H. Kerk.
Zondag 2 april 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 1 april 13.30 uur Kerkelijke viering
'Vorden 50 jaar bevrijd' in de N.H. Kerk m.m.v.
mannenkoor en Concordia; 18.30 uur Eucharis-
tieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 april Pastoor E.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 1-2 april dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 1-2 april W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

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

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje maart: mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. tel. 2151; april: mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. tel. 1940. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 uur.
Vanaf 1 april: maandag t/m vrijdag 9.30-17.30
uur; zaterdag: 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 april 10.00 uur ds. B. Seelemeijer,
Steenderen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 april 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 2 april 10.00 uur Gebedsviering, Heren-
koor.

Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 april Pastoor E.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.



Zin in 'n verleidelijk aanbod?
Weet u hoe u razendsnel honderden guldens kunt verdienen? Met de Yamaha

YLM 342P. Die hebben wij tijdelijk extra aantrekkelijk geprijsd. Zo maakt u on-

gekend voordelig kennis met de ongekende voordelen van 'n echte Yamaha.

De Yamaha YLM 342P
Tijdelijk van ƒ 1395,- voor ƒ 995,-

Door z'n uitgekiende, compacte ontwerp blijft de YLM 342P bijvoorbeeld onder

alle omstandigheden verrassend wendbaar. Hoe origineel uw tuinontwerp ook is.

Daarbij maakt de krachtige en zuinige OHV kopklepmotor zich sterk voor 'n per-

fect, gladgeschoren gazon. Terwijl geluid en uitstoot tot een minimum beperkt

blijven.

Bovendien zorgt de unieke 'windtunnel' ervoor dat zelfs lang of nat gras

razendsnel wordt afgevoerd. Om vervolgens keurig te worden opge-

vangen in de ruim bemeten grasvangbak (52 liter).

Ervaar daarom zélf het gemak van de nu extra voordelige Yamaha

YLM 342P. En haal er één voor een allesovertuigende proefrit in uw

eigen tuin.

YAMAHA
Moeiteloos maaien met 'n Yamaha

Landbouwmechanisatiebedrijf H. ARENDS
Dorpsstraat 5 - WICHMOND - Tel. 05754-1688

Garagebedrijf H. ARENDS Dorpsstraat 20 - WICHMOND - Tel. 05754-2042

Tonny Jurtiërfs AANBIEDING

AUTOSCHADE
\STELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN

WELKOOP
VORDEN

Met ingang van 3 april 1995 heeft
Welkoop Vorden gewijzigde winkel

openingstijden:
Maandag t/m donderdag:

9.00 -12.30 / 13.30 -18.00 uur
Vrijdag: 9.00 -12.30 / 13.30 - 20.00 uur

Zaterdag: 9.00 -16.00 uur

rXGROB'JBsl DOEN WINKEL

Stationsweg 16 - VORDEN
telefoon: 05752-1583

24 stuks
Primula's 4voor

div. kleuren
Beuk voor de haag
Blauwe Haagconifeer 10voor.

Tot ziens bij:

-5,95
— 5,-
_3,50
_2,50
.65,00

9.00-18.00 uur

ORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. 05752-3671

Zaterdag
9.00-1 7.00 uur

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEk

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

5BURO

Voor uitgebreide informatie o
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBO

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel 05752-1967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

Tel. (05750) 27702
(tussen 17.00-20.00 uur)

ïojaar na öe
ons feest

teren OO

Saucyzen
PER STUK

WIJ BIEDEN U EEN PROBEER- EN PROEFSHOW
IN ONZE WINKELS EN BEREKENEN NA-OORLOGSE FEESTELIJKE PRIJZEN

Bolussen
PER STUK

Hassla\\50
GROTE KROP

CENT

CENT

Samen 6 aanbiedingen = 3.00
Voor andere aanbiedingen zie borden bij de winkels!

eloerse
geh. worst

fïlos-
couisch
PER STUK

50

AANBIEDINGEN GELDIG
DO-VR-ZAT 30-31 mrt, 1 april

Valt er iets te vieren? Of alleen omdat
het lekker fris is. Eigen gemaakte salades.

Lekker vers en lekker voordelig.

Farmer salade 100 gram ƒ1.49

SPECIALITEITEN
Pampa schijven

5 halen, 4 betalen
Bami of Nasi

1 kilo ƒ 5,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Farmer Bacon

100 gram ƒ 1 ,98

Gebraden gehakt

100 gram f 0598

WEEKEND

Shoarmavlees

/

Ham lappen

1 kilo ƒ 9,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95
Vlindervinken

per stuk ƒ l 9
mm

WOENSDAG GEHAKTDAG

3 pond h.o.h. gehakt

voor ƒ l Oj"

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

ook Uw adres voor al

uw huisslachtingen

Profiteer mee
met...

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752 -1470

Burgemeester Galléestraat 12 7251 EB Vorden Tel. 05752-1391

Tot onze grote spijt moeten wij U
via deze weg mededelen dat wij per l april
aanstaande, de afdeling Traiterie zullen
sluiten.
(laatste verkoop dag is vrijdag 31 maart)

Tot deze moeilijke stap hebben wij om
verschillende redenen moeten besluiten.

De afgelopen drie en een halfjaar hebben
wij met veel plezier diverse feesten,
buffetten, schotels of gerechten voor velen
van U mogen verzorgen.
'Wij willen U, voor het in ons gestelde
vertrouwen en de enthousiaste reacties,
hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groeten,

Uw Traiteur, D. Stronks

NB. Wijnhuis Vorden zal normaal voortgezet
worden door Dhr. F.P. Smit.

2 BOS BLOEMEN 8,95 KEUZE UIT
verschillende bossen, o.a. ook orchideeëntakken, chrysanten, tulpen, anjers etc.

2 AZALEA'S

10-
PAASTAK

2,95

DL VALEWEIDE-bloemen



Op 21 maart 1995 is geboren
onze dochter en mijn zusje

Wynanda

Om 21.30 uur is zij geboren en
zij weegt 3000 gram en is 49
cm lang.

De trotse ouders en broer zijn:

Rob, Wilma, Raymon Golstein

de Hanekamp 26
7251 CJ Vorden
Tel. 05752-3051

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Kevin

Kevin is geboren op 24 maart
1995.

Erik en Gerrie
Brummelman-Berendsen

van Lennepweg 8
7251 JM Vorden
tel. 05752-3957

Wij zijn erg gelukkig en blij
en de reden dat ben jij:
Een meisje zo teer en klein,
zorgt ervoor dat we nu met z'n
vijven zijn.

Zaterdag 25 maart 1995 is
onze dochter en zusje

Nancy Bernadette

geboren.

Rinand en Hanny
Maik en Robin
Meulenbrugge

Sarinkdijk23,
7255 MS Hengelo (Gld.).

Hallo, hier ben ik dan

Mintje Milou

Ik weeg 3650 gram en ben 52
cm lang.

26 maart 1995
Dochter van Lyke en
Han Tjoonk.

Schimmeldijk 2
7251 MX Vorden

Met grote vreugde geven wij te
kennen dat op 27 maart 1995
onze dochter

Lina

geboren is.

André Janssen
Janine Janssen-Wesselink

Hoetinkhof257
7251 WN Vorden

Gerard Kuperij
en

AFVOERBUIZEN
voor riool en regenwater

o 110 3,2 mm dikte,
opgetrompd.

nu 6,75 per mtr.
0 125 3,2 mm dikte,

opgetrompd.

nu 7,95 per mtr.
boven de 50 mtr. nog

voordeliger

Bijbehorende hulpstukken
verkrijgbaar.

T-LEEN SLANG
vanaf 0,85 per mtr.

DAKGOTEN
tijdelijk met

20% KORTING
Dit alles bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

7255 KC Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Gitaarles
in Vorden

voor kinderen vanaf 8 jaar

Woensdagmiddag vanaf
13.00 uur in het

Dorpscentrum door
gedipl. docent
Eduard Peelen

Tel. 05750-16240

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
K/VN NIET WORDEN
GI.R1.CLAMEERD.

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

geven elkaar het ja-woord op vrijdag
7 april 1995 om 10.00 uur in het
Gemeentehuis te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 15.30 uur in
zaal 'de Engel', Dr. A. Ariënsstraat 1
te Steenderen.

Ons adres wordt:
Hoogstraat 17a
7227 ND Toldijk

Op zondag 2 april 1995 zijn wij,

Ludo Eykelkamp
en

Jet Eykelkamp-Winkelman

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze
kinderen te vieren op zaterdag 8 april
aanstaande.

Wij houden receptie vanaf 15.00 tot
16.30 uur in zaal 'Winkelman',
St. Janstraat 3 te Keijenborg.

maart 1995
Pastoor-Thuisstraat 5, 7256 AW Keijenborg

Bedroefd delen wij u mede, dat plotseling van
ons is heengegaan mijn lieve man en onze lieve
vader

FREDERIK JOHAN KLEIN
NENGERMANFree

ECHTGENOOT VAN J.W. OOSTERINK

op de leeftijd van 58 jaar.

Vorden : Willy Klein Nengerman-Oosterink
Fridy en Bert
Wilco en Marjan

25 maart 1995
Almenseweg 59
7251 H P Vorden

Free is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 29
maart van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid is tot
condoleren en afscheid nemen.
De crematieplechtigheid vindt plaats op donder-
dag 30 maart om 13.15 uur vanuit de Veluwe-
zaal van het crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er tevens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crema-
torium.

Heden ging geheel onverwacht van ons heen
onze beste zwager en oom

FREE KLEIN NENGERMAN
ECHTGENOOT VAN WILLY KLEIN NENGERMAN-OOSTERINK

op de leeftijd van 58 jaar.

Dronten : Annie Gosselink-Oosterink
Vorden : Bennie Oosterink

Yvonne Biekart
Vorden : Jan en Dini Oosterink
Vorden : Alies en Gerrit Wentink

Neven en nichten

Vorden, 25 maart 1995

Op zaterdag 8 april hoop ik,

LH. Kranenbarg

85 jaar te worden.

Wie mij hiermee wil komen feliciteren
is welkom van 14.30-17.00 uur in de
koffiezaal van de Bundeling.

april 1995
Verzorgingshuis de Bundeling
't Rikkelder 101, kamer 204
7261 BE Ruurlo

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het
plotseling overlijden van onze penningmeester

FREE KLEIN NENGERMAN

Door zijn grote inzet en betrokkenheid zal hij in
onze herinnering blijven.

t
Bestuuren leden
Buurtver. 'de Veldwijk'

Vorden, 25 maart 1995

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor al hetgeen
zij voor ons heeft betekend
is in alle rust overleden onze
lieve moeder, oma en overgrootmoeder

HENDRIKA WILHELMINA
THEODORATER BOGT-

KOSTER
WEDUWE VAN JOHANNES BERNARDUS TER BOGT

op de leeftijd van 81 jaar.

KINDEREN, KLEINKINDEREN,
ACHTERKLEINKINDEREN
EN THEO

23 maart 1995

Correspondentie-adres:
Familie H. Rutgers, Vordenseweg 37,
7255 BV Hengelo Gld.

De teraardebestelling heeft dinsdag 28 maart
plaatsgehad op de R.K. begraafplaats te Vierak-
ker.

| Heden is uit onze kennissenkring weggenomen

FREE KLEIN NENGERMAN

Wij wensen Willy en kinderen veel sterkte toe dit
verlies te dragen.

Evelien
Ronald
Steven
Erwin
Jan
Udo
Edwin
Dennis
Rob
René

Vorden, 25 maart 1995

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en fijne opa

HENDRIKUSHUETINK
(Henk)

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden :
Zevenaar:

Baak :
Lochem :

Vorden :

J. Huetink-Nijenhuis
Eric en Carolien

Inge, Arno
Theo en Irma
Dicken Janke

Riek, Mare
Everdien en Jan

23 maart 1995
Julianalaan25
7251 EP Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad dins-
dag 28 maart op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van
het overlijden op 25 maart jl. van onze werkne-
mer en collega, de heer

FREE KLEIN NENGERMAN

in de leeftijd van 58 jaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere fa-
milie veel sterkte toe in de komende tijd.

Directie & personeel
Duursma Aandrijvingen B.V.
Postma De Jong Repair
Zutphen

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f l,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• TE KOOP: mooie bas-
taard-pups, klein herdersty-
pe, nu ruim 6 weken. Vader en
moeder aanwezig. Tel. 05750-
21760.

• TE HUUR GEVRAAGD:
kleine tijdelijke woonruimte
voor 2 personen (werkende).
Tel. 05752-6648.

• TE KOOP: d.e. ovale zwaar
d. eiken tafel met 4 stoelen,
rieten zitting. Tel. 05753-1299.
In zeer goede staat, z.g.a.n.

• TE KOOP: div. maten bu-
xus, pyramide geknipt f 5,- tot
f 25,-; haagconiferen, maat
120-160 f5,- tot f6,-. Tel.
05753-4818.

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME "5 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Drogisleri] - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 • Hengelo (Gld.) - tel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstcnk
Begoniastraat 3

7211 AL Steenderen
Telefoon 2398

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

8 0 T Ü N PüüT-

UiEN VOOf i
BOSNIË

Voor 5 PIEK
verbouwt een
vluchtelingen-

familie zijn eigen
voedsel. Doe mee.

Giro 999
Stichting Vluchteling,

Den Haag.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat zij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve
moederen oma

GEERTJE KOST-VAN ECHTEN

* 13 ju l i1912 t 27 maart 1995

Vorden
Zevenaar

Voorthuizen

K.C. Kost
Absy van Ooijen-Kost
Peter van Ooijen

Petra en Gerrit
Taco

Wil Holthausen-Kost
Joop Holthausen

Marrit

Thuis He ver geen bezoek.

Pr. Clauslaan 3
7251 AS Vorden

Mijn vrouw is opgebaard in uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4A te Vorden, waar donder-
dag 30 maart van 19.00 tot 19.30 uur gelegen-
heid is tot condoleren en afscheid nemen.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 31 maart
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de plechtigheid is er tevens nog gelegenheid
tot condoleren in bovengenoemd uitvaartcen-
trum.

Vandaag hebben wij bedroefd afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, vader, schoonvader,
broer en opa

HENDRICUS MARTINUS
ANTONIUS HELMINK

ECHTGENOOT VAN ANTHONIA MARIA JOSEPHINA NIJENHUIS

Hij werd gesterkt door het Sacrament der zie-
ken. Vader is 86 jaar geworden.
Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons be-
tekend heeft.

Vorden
Amsterdam

Ruurlo
Hengelo (G)

Lochem
Nunspeet

Ruurlo
Groenlo

Doetinchem
Epse

Soesterberg
Doetinchem

Vorden

A.M.J. Helmink-Nijenhuis
Marijke en Theo
Frans en Magda
Jan en Joke
Rieky en Teun
Gerda en Leo
Willemien en Kees
Arnold en Bea
Joseph en Ria
Annette en Paul
Isidooren Manneke
José en Ton
Oom Antoon
en kleinkinderen

28 maart 1995
Berend van Hackfortweg 22
7251 XC Vorden

Voor vader zal gebeden worden tijdens de
avondwake op vrijdag 31 maart om 19.00 uur in
de Christus Koningkerk, 't Jebbink 6 in Vorden.
Daarna is er gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren in het uitvaartcentrum Monuta in
Vorden tot 20.00 uur.
Op zaterdag 1 april zal om 10.30 uur de Uit-
vaartmis zijn in de Sint Antoniuskerk te Kranen-
burg waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
het R.K. Kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in 't Pantoffeltje te Vorden.

1 APRIL:
VORDEN BEVRIJD

SPECIALE WEEKEND AANBIEDINGEN

ORANJE BOVEN
SOEZEN...

DIT WEEKEND:

1,65voor maar per stuk

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

AMERICAIN COOKIES

5 0 cnvoor W,WWNU

ORANJE BAVAROISE
GEBAKROLLEN

ZATERDAG 1 APRIL (GEEN GRAP)

9,95voor

zie ook onze dagaanbiedingen

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



't is Oranje
't blijft Oranje

REVUE
1,7 en 8 april
(i.p.v. Oranje-avond)

Alleen wanneer u kaarten bij
de voorverkoopadressen haalt
(leden Oranjevereniging,
max. twee gratis) dan kunnen
wij uw plaats garanderen.

WANT VOL IS VOL

Zaterdag l april

DE CIRKEL

Openingstijden
De openingstijden van de
winkel zijn:
dinsdag t/m vrijdag
9.00-12.30 en
13.30-T7.00uur
zaterdag 9.30-16.00 uur

haar nieuwe winkel in Lochem.

Om 14.00 uur veiling bijzondere
stukken door Harm Oet Riessen.

Adres:
Nieuwstad 20 (achteringang De Gloep)
Telefoonnummer is: 05730-55143
(na l oktober: 0573-255143)

PAARDEN- EN
PONYFOKKERS

Zondag 2 april 14.30 uur

houden wij onze jaarlijkse

HENGSTENSHOW
Er zullen verschillende rassen
getoond worden.

U bent van harte uitgenodigd.

Stal 'NIEUWMOED'
Fam. Jurrius Ruurloseweg 96 Vorden

Container Clean
Geelster 18 - 7577 GA Oldenzaal - Tel. 05410-21110

Container Clean gaat binnenkort in de gemeente Vorden
van start met het onder hoge druk en hoge temperatuur
reinigen van uw groene GFT-bak.
Dit gebeurt d.m.v. onze mobiele wasinstallatie.
Een abonnement kost f 55,- per jaar.
Uw bak wordt 1 keer per maand gereinigd het hele jaar
door, uitgezonderd de maanden december en februari.
Voor inlichtingen en abonnementen kunt u bellen:
05410-21110.

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

Weinig yvater, waardoor
bijna elk tapijt binnen een
uur weer droog is

QUICK berv/Ce® • Volkomen veilig en
onschadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken,
zodat uw tapijt zacht, fris
en net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook
meubelstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie! Tel. (05750) 4 33 77

Chem-Dry Quick Service®

VOLKSTUINVERENIGING "V.T.V/

VORDEN

De volkstuinvereniging Vorden heeft nog
enkele tuinen beschikbaar.

Voor informatie kunt u bij onze secretaris
dhr. A. Gotink, tel. 3564 terecht.

Attentie Attentie
Zaterdag 1 april a.s. haalt het VORDENS
MANNENKOOR papieĵ p ten noorden
van de ZutphensewegfB Boonk, Burg.
Galleestraat, enz.).

l.v.m. de bevrijdingsherdenking beginnen
we om 8 uur i.p.v. 9 uur.

Wilt u hiermee rekening houden?

Inl. tel. 1188 of 2454.

Belastingvrij 'sparen7

ligt nu in

Sparen is een prettige manier om

uw vermogen te laten groeien. Minder

prettig is dat u belasting gaat betalen bij

meer dan ± ƒ 1000 rente per jaar.

Daarom heeft de Rabobank twee

nieuwe produkten ontwikkeld, waarbij

uw opbrengst belastingvrij is. Een slim

concept in drie stappen. Daarmee pro-

fiteert u eerst volledig van de rente-

vrijstelling, bijvoorbeeld met de reeds

bestaande Rabo Rendement Rekening.

De tweede stap is dat u gebruik

maakt van een andere fiscale vrij-

stelling, de dividendvrijstelling met Rabo

Dividend Sparen.

Hebt u nog meer spaargeld, dan

maakt u gebruik van stap drie met Rabo

Groei Sparen. U ontvangt dan geen rente

of dividend. De opbrengst wordt simpel-

weg bij uw tegoed opgeteld. Die is voor u

geheel belastingvrij. En uw tegoed kunt

u altijd direct opvragen, zonder kosten.

Wilt u meer weten? Loop dan eens binnen

bij de Rabobank en haal de brochure

over Rabo Dividend Sparen en Rabo

Groei Sparen.

Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen.

Belastingvrij, de hoogste opbrengst.

- Bruin café
- Flitsende diskoteek
- Grieks Romeins terras

Wegens enorme belangstelling en een ontzettende - Net etfe gezelliger
gezellige sfeer gaan wij op de zaterdagen 1 april en
6 mei wederom lekker eten en drinken tijdens

"THE MOST OKIGINAL DISCO PARTY'S"
Aanvang: 20.30 uur
Deze avonden hebben een open karakter en zijn toegankelijk
voor maximaal 100 personen, toegangsprijs fl 35.- per persoon
(inclusief drank en uitgebreid warm/koud buffet).
Deze avonden staan muzikaal in het teken

van de jaren 60 er\ 70.

(Om teleurstelling te voorkomen is het voor groepen
verstandig tijdig te reserveren.)
Na 1 april zullen deze avonden uitsluitend
OP IEDERE EERSTE ZATERDAG van de
maand worden gehouden.

HEEFT U EEN FEESTAVOND OF EEN SPECIALE DAG,
ORGANISEER MET ONS DAN UW EIGEN PARTY.

Elke vrijdag- en overige zaterdagavonden geopend vanaf 21.30 uur.
Dranktotaalprijs vanaf 22.30-01.30 uur slechts fl 17.50 per persoon.

Niets teveel gezegd, kwaliteit en prijs zijn ons bewijs.
"DE ZWAAN" EEN DISCO OM EENS LEKKER UIT TE GAAN.

Voor informatie en reserveringen bel: 05750 - 30209. Eddie de Gier.

Deze week jubileumcheque van 25."

bij U in de bus en bij ons in de zaak.modecentrum

Temiissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

NIEUW

(pittig gekruid rundergehakt)

Introduktie-aanbij^ng (3O maart):

* Broodje KebW 5,00

* Kebab Schotel 10,00

* Kebab Schotel Oriënt al 12,50
(kebab, aardappelschjifjes, ananas met
gesmolten kaas) + saus naar keuze

Pizza
Shoarma

ZUTPHENSEWEG l - VORDEN - TEL. (05752) 4222

Technische Dienstverlening

Besselink
U belt, wij komen! 24 UUR SERVICE

Al uw Tuinsiersmeedwerk.
Las-, montage- en constructiewerk.
Nieuwbouw, onderhoud of schadeherstel
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - VIERAKKER - Tel. 05754-1825

Rietdekkersbedrijf

OTTEN

Sekdijk 1

7251 J B Vorden

Tel. 05752-6902

Voshcuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Oud Hollandsche nostalgische
BUITENVERLICHTING

Brievenbussen

Lassen en verwerken
van roestvrij staal en
aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHTING

Constructiewerk en
Las werk

Smederij
Borgonjen

Tel.: 05735-2761
Fax: 05735-2761

sOok

AlbertHeijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:

O Gehakt half om half
kilo van 9,98 voor _

DE Roodmerk Koffie
250 gram van 3,99 voor

Fanta en Sprite
1 V? liter van l ,99 voor

Witte en Blauwe Druiven
500 gram van 3,99 voor

AH Tissue Toiletpapier
wit, 12 rol van 6,99 voor

Rauwe Boerenham
l00 gram van 3,49 voor

5,98
3,69
1,49
1,99
4,99
2,49

9 AH Rozijnen- en Krenten
Rozijnenbrood
400 gram van 2,55 voor

9 AH Extra Gevulde Soepen
heel blik van 2,19 voor

tl Albi Afwas citroen en appel
3 flacons van 5,37 voor

2) Pinot Blanc Medaille
0,75 liter van 9,95 voor _

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
nu mei Bonus Air Miles
om nog sneller te sparen.



TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOWD/KRANENBURG

Donderdag 30 maart 1995
57e jaargang no. 1

Politie Mzr/a
Vorden

Fractievoorzitter Willem Voortman van de PvdA :

Tijdens de zwerfvuildag van zaterdag
18 maart vonden enkele vrijwilligers
in de sloot van de rondweg een da-
mestasje. Hierin zaten enkele pas-
poorten en een gouden ketting. Deze
waren afkomstig van een vrouw uit
Dinxperlo. De tas werd in juni van het
vorige jaar uit haar auto gestolen die
geparkeerd stond bij kasteel Vorden.
In diezelfde sloot werden ook drie
vuilniszakken vol met lege sherry-
flessen gevonden.
Verder raakte vorige week donder-
dagmiddag een 17-jarige jongen uit
Vorden gewond toen hij met zijn
bromfiets in aanraking kwam met een
auto. Het ongeluk gebeurde op de
kruising van de Mispelkampdijk en
de Almenscwcg. Bij het oversteken
van de Almcnsweg verleende de 17-
jarigc bromfietser geen voorrang aan
een auto die bestuurd werd door een
69-jarige inwoonster van Vorden.
Naast enkele kneuzingen liep de
bromfietser een hersenschudding op.
Een 15-jarige jongen - die bij hem
achterop zat - kwam met de schrik
vrij. Het tweetal droeg op het moment
van het ongeluk geen helm.
Een 24-jarige inwoonster van Deven-
ter ging zondagmiddag op de Ruurlo-
seweg ter hoogte van Wientjesvoort
met haar motor onderuit doordat er
zand op de weg lag. De vrouw beland-
de met haar motor in de berm en liep
een pijnlijke rechterschouder op. De
motor werd aan de voorkant zwaar
beschadigd. Diezelfde middag reed
een 20-jarige automobilist uit Almen
op de Almenseweg tegen een boom
doordat hij met de wagen uit de bocht
vloog. De politie vermoedt dat hij te
hard reed. De jongen werd met ernstig
hersenletsel afgevoerd naar het Nieu-
we Spittaal in Zutphcn. Maandag
overleed hij.

4Ik sluit een fusie tussen PvdA en D66 niet uit

Oud Vorden
De oudheidkundige vereniging 'Oud-
Vorden' heeft tijdens haar jaarverga-
dering afscheid genomen van het be-
stuurslid mevrouw J. Vreeman - Dek-
ker. Zij heeft veertien jaar zitting ge-
had, eerst als sekretaresse, later als or-
ganisatrice van de tentoonstelling.
Het bloemetje dat haarwcrd aangebo-
den was dan ook dik verdiend. In haar
plaats werd gekozen de heer H. Ros-
sel. De aftredende bestuursleden me-
vrouw F. van Druten en de heer H.
Reindsen werden herkozen. Het le-
dental van devercniging bedraagt
thans 290. Het bestuur heeft, zo werd
medegedeeld, 500 gulden gestort als
bijdrage in de restauratiekosten van
het dak van de Ned. Hervormde Kerk.
De heer Jans uit Almelo, liet de aan-
wezigen aan de hand van dia's kennis
maken met historische bouwkunst.
H ij bleek een goed oog te hebben voor
hetgeen 'bewaard' dient te blijven.
De reis die 'Oud- Vorden' op 17 mei
naar Elburg zal maken is volgeboekt.

Padvinders op zoek
naar nieuwe leiders
Het open huis dat de padvinders van
de David Alford Groep zaterdagmid-
dag rondom het clubhuis hield, heeft
niet helemaal gebracht waarop men
had gehoopt. Wel waren er talloze be-
langstellenden waaronder ouders,
vrienden en bekenden de bossen nabij
Kicfskamp ingedoken om te zien wat
de padvinders zoal doen, de hoop om
wat 'leiders' te strikken bleef voorals-
nog ijdele hoop. De David Alford
Groep, genoemd naar de Engelse pi-
loot die hier in de oorlogsjaren onder-
gedoken heeft gezeten, heeft namelijk
een tekort aan leiding bij de welpen.
Daardoor is er een wachtlijst ont-
staan, hetgeen bijzonder jammer is.
André Graaskamp hierover: 'Je wilt
natuurlijk graag zoveel mogelijk wel-
pen, noodzakelijk om straks ook weer
voldoende verkenners (11-15 jaar) in
huis te hebben. Een vereiste is wel dat
er clan voldoende leiding van bovenaf
is. Vandaar dat we goeie hoop hadden
er vandaag enkele aan de haak te kun-
nen slaan. Nu dat niet is gelukt gaan
we binnenkort bij een aantal ouders
op bezoek om zodoende op die ma-
nier er mensen bij te krijgen.' Voor het
overige heeft de open dag wel aan de
verwachting voldaan want er kon uit-
gebreid kennis worden gemaakt met
de vele aktiviteiten die de padvinders
doen.

Na vier jaar wethouderschap stond
Willem Voortman (PvdA) vorig
jaar april plotseling op straat. Dit
omdat het CDA na de gemeente-
raadsverkiezingen niet opnieuw
koos voor een coalitie met de PvdA.
Een bittere pil voor Voortman, aan-
gezien hij graag zijn karwei had
willen afmaken. Inmiddels zit de
fractievoorzitter van de PvdA al
weer een jaar in het oppositiebank-
je. Weekblad Contact zocht hem op
en sprak met een bevlogen sociaal-
democraat die - nu hij eenmaal aan
het pluche heeft geroken - niet vies
is van een tweede termijn als wet-
houder. 'Maar mijn voorkeur gaat
dan wel uit naar een geheel nieuwe
samenstelling. Een paarse coalitie
zullen we maar zeggen.' Verder
sluit hij het niet uit dat de sociaal-
democraten bij de volgende verkie-
zingen één lijst gaan vormen met
D66. 'Politiek gezien zitten we niet
ver van elkaar. Daarom vind ik ook
dat PvdA en D66 zoveel mogelijk
moeten proberen hun krachten te
bundelen. We hebben al een eerste
contact gehad om ons beleid meer
op elkaar af te stemmen. Bij een
volgende verkiezing kan dat zelfs
leiden tot een vergaande samen-
werking', aldus Voortman (43). 'En
voor mijn part mondt dat uit in één
nieuwe partij. Daar heb ik geen
moeite mee. Twee gebundelde par-
tijen kunnen altijd meer bereiken
dan twee versnipperde fracties',
zegt hij. Een gesprek.

- Hoc bevalt het om weer in het oppo-
sitiebankje te zitten?
'In het begin was het best wel even
slikken. Van de ene op de andere dag
moetje als wethouder alles laten val-
len. En neemt een ander dat van je
over. Dat is heel raar. Het is net alsof
je ontslagen wordt. Terwijl ik toch ge-
woon mijn oude baan op de afdeling
Welzijn van de gemeente Apeldoorn
weer kon oppakken. Stom is dat ei-
genlijk. Van te voren weet je dat je
slechts een coalitie bent aangegaan
voor een periode van vier jaar en toch
komt de nieuwe coalitie als een don-
derslag bij heldere hemel.'

- Waarom koos u voor die onzeker-
heid?
'Ik ergerde me eraan dat de PvdA in
het verleden nooit in het college te-
recht kwam. Daarom vond ik het een
uitdaging om te kijken of het mogelijk
was om daar verandering in te bren-
gen. Ook stoorde ik me aan het feit dat
alle wethouders die in het verleden
werden geleverd altijd mensen waren
die aan het einde van hun arbeidzaam
leven waren. Het waren meestal vut-
ters. En dat vond ik bedenkelijk. Ik
was van mening dat daar verandering
in moest komen. Als bij de coalitiebc-
sprekingen dan blijkt dat de PvdA een
wethouder kan leveren, dan moet je
die kans ook met beide handen aan-
grijpen. Toch twijfel je natuurlijk
eerst wel even. Zeg ik hier mijn baan
voor op? Gelukkig heb ik met de ge-
meente Apeldoorn een regeling kun-
nen treffen dat ik na mijn wethouder

schap weer terug kon komen. Maar
het is natuurlijk wel zo je carrière daar
stokt. Daarom gokte ik er ook op dat
het wcthoudcrschap minimaal voor
twee periodes zou zijn. Achteraf valt
dat tegen. Maar dat is het risico dat je
neemt.'

- Wat heeft u tegen op 'oude' wethou-
ders?
'Het nadeel is dat ze niet meer zo ge-
dreven zijn. Wat dat betreft ben ik blij
dat de VVD vorig jaar een jonge wet-
houder naar voren geschoven die zich
ook echt wil inzetten voor een be-
paald beleid. Net als mevrouw Aart-
sen dat doet. Vroeger was dat wel an-
ders. Wethouders gaven toen amper
inhoud aan hun functie en stippelden
eigenlijk geen beleid uit. Toen ik als
wethouder werd geïnstalleerd had ik
aanvankelijk ook helemaal geen ka-
mer. Mijn voorganger, wethouder
Slingenbcrg, kwam nooit op het ge-
meentehuis. Alleen voor vergaderin-
gen. De meeste wethouders bemoei-

den zich destijds ook helemaal niet
met het ambtelijk apparaat en verga-
ten dat er een politieke functie van
hen verwacht werd. Ze sluisden al-
leen maar ambtelijke stukken door.
Het enige dat ze bij wijze van spreken
deden was het zetten van het paraaf
'goed' of 'niet goed'. Dat was onge-
veer de handelswijze. Mevrouw Aart-
sen is wat dat betreft de eerste wet-
houder geweest die daar verandering
in heeft gebracht. Zij is zich heel na-
drukkelijk gaan bemoeien met de in-
houd van het beleid. En datzelfde doet
DorienMulderije.'

- Is het huidige college goed bezig?
'Ik zie heel duidelijk een voortzetting
van het beleid dat de PvdA en CDA in
de voorgaande periode in gang heb-
ben gezet. Hoewel er natuurlijk wel
accentverschillen zijn. De Partij van
de Arbeid en het CDA hebben de vo-
rige coalitieperiode heel nadrukkelijk
geïnvesteerd in de voorzieningen die
Vorden heeft. Zo is er geld uitgetrok-

ken voor de renovatie van het zwem-
bad, de bouw van een kinderdagver-
blijf en werd het Ludgcrusgcbouw in
Vierakker opgeknapt. Allemaal zaken
die heel erg noodzakelijk waren. Ver-
der moctst er fors geïnvesteerd wor-
den in zaken als de riolering van het
buitengebied en het wegenonder-
houd. Om dit allemaal te bekostigen
hebben we een aantal belastingen in-
gevoerd. Dat is niet leuk voor de bur-
ger, maar het was wel noodzakelijk.
Waar ik nu echter bang voor ben is dat
het huidige college opnieuw in aller-
lei zaken wil investeren en trucs pro-
beert te bedenken om dat financieel
mogelijk te maken. Ik vind dat een ge-
vaarlijke ontwikkeling. Op een gege-
ven moment moet je namelijk tevre-
den zijn over het voorzicningcnnivo
dat je hebt.'

- Wat vindt de PvdA dan belangrijk?
'De leefbaarheid van Vorden. Ik vind
dat wc het plattelandskarakter van
Vorden in stand moeten proberen te

Opbrengt collecte
De actie voor het Nationaal Reuma-
fonds in het kader van de landelijke
inzamlinginde week van 12-18 maart
heeft in de kerkdorpen Vierakker en
Wichmond het bedrag van f l .629,90
opgebracht. Mocht u door omstandig-
heden de collectant gemist hebben,
dan kan men alsnog een bijdrage stor-
ten op giro 842 ten name van het Na-
tionaal Reumafonds in Den Haag.

ka' kwam eind 1994 uit . Kaz Lux
treedt bij de Herberg op met de vol-
gende unieke gclegcnhcidsformatic:
Bart Bocls (bas), Jan de Bruin (gi-
taar), Hans Waterman (drums) en
Niels van Hoorn (sax). Dit zijn alle-
maal muzikanten die hun sporen meer
dan verdiend hebben.

De Nederlandse zanger Kaz Lux
treedt op zaterdagavond l april op in
zaal De Herberg. Kas Lux is een unie-
ke persoonlijkheid met een even
uniek stemgeluid. Lux werkte samen
de 'groten' van de Nederlandse pop-
muziek zoals gitarist Jan Akkerman.
Lux verlaat zich alijd op mensen met
een stevig in de rhythm & blues, soul
en funk verankerde muzikaliteit. Met
talloze bezettingen treedt hij op en
maakt hij platen. Zijn laatste cd 'Pup-

Amnesty International houdt op
maandagavond 3 april de maandelijk-
se schrijfavond in het Dorpscentrum.

Deze staat in april in het teken van de
Soedan-actie. In dit land voltrekt zich
een ramp op het gebied van mensen-
rechten af. Enkele maanden geleden
heeft Amnesty een 132 pagina's tel-
lend rapport uitgebracht over de gro-
ve wijze waarbij zowel de militaire
regering als de gewapende oppositie
in geheel Soedan de mensenrechten
schenden. Ook op zondag 2 april is er
in de kerken van Vorden en Wich-
mond weer de gelegenheid om een
petitielijst te ondertekenen.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 27 maart waren de dames
van de Vrouwenclub Medler weer bij
elkaar. De voorzitter heette iedereen
van harte welkom in het bijzonder het
echtpaar Gunst uit Dieren. Zij namen
de aanwezigen met prachtige dia's
mee in grootmocderstijd en lieten
zien hoe het vroeger reilde en zeilde
op de boerderij.

P aardesport

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de op zondag 26 maart gehouden
springwedstrijd voor ponies in Ambt
Delden behaalde Jessica Peppelcn-
bosch met Kelly de 3c prijs in het
B-springen. Op dezelfde dag werd in
Barchem een springwedstrijd voor
paarden gehouden. Hier behaalde Jo-
rein Heuvelink met Elfriede een 2e
prijs in het L-springen. Irene Rege-
link behaalde met Freya een l l e

plaats in het L-springcn en een 9c
plaats in het L-progressief.

Squash

Het tweede damesteam en het derde
en vierde hcrentcam van Squash Cen-
trum Vorden speelden dit voorjaar in
de Euregio Competitie. Dames 2 won
afgelopen week van Gcndringen en
verloor van Haaksbergen. Diny
Bosch won in beide wedstrijden haar
partijen. Heren 3 speelde tegen Ro-
sendaal en Deventer en verloor beide
partijen. Heren 4 won van Winters-
wijk en van Gendringcn. Op 2 april
zijn de finales in Hünxc (Duitsland).

Het is nog niet bekend of er Vordcnsc
teams meedoen aan deze finale, om-
dat dit mede afhangt van de resultaten
van de andere clubs. Ook deed
Squash Centrum Vorden afgelopen
weckend mee aan de regionale finales
van de Prince Cup in Enschede. Mar-
tin Wissink, Mike Bronsveld en Urby
Duin werden pas in de halve finale
uitgeschakeld en Dcrek Stoncr in de
kwartfinale.

houden. We moeten namelijk niet het
idee hebben dat we een groeikern zijn
en de komende jaren nog honderden
nieuwe woningen in Vorden kunnen
bouwen. Maar dat heeft ook niemand.
Het beleid van de provincie geeft daar
ook geen ruimte voor. Maar de pro-
vincie moet ook niet te ver doordra-
vcn. Als Vorden in de toekomst nog
minder mag bouwen dan nu al het ge-
val is, dan vrees ik dat de leefbaarheid
hier in het geding komt. Ik ben van
mening dat het college wat dat betreft
een heel actief beleid moet gaan voe-
ren richting provincie en duidelijk
moet aangeven dat we de verkeerde
kant op dreigen te gaan. Voorde PvdA
wordt de leefbaarheid van Vorden dan
ook één van de belangrijkste items de
komende jaren. Want de leefbaarheid
van kleine kernen zoals Vorden komt
zwaar onderdruk te staan.'

- Bent u blij met de komst van Ü66 in
de raad?
'Ik vind het wel goed dat er een nieu-
we partij bijgekomen is. Het heeft al-
leen wel in ons nadeel gewerkt. Wij
zijn niet voor niets in zetelaantal ach-
teruit gegaan. Ik denk ook dat Bakker
en Nobel prima aansluiten bij de sfeer
die er al was. Ze horen er echt bij.
Misschien hebben ze zich wel iets te
snel aangepast. Want in het begin rie-
pen ze dat ze op een andere manier
politiek zouden gaan voeren. Zich
meer zouden afzetten. Daar is weinig
van overgebleven. Ze zijn wat dat be-
treft al zo geïntegreerd. Dat is jam-
mer.'

- Ze beginnen zelfs een beetje op de
PvdA t e lijken.
'Vind je? Politiek gezien zitten wc na-
tuurlijk ook niet ver van elkaar. Daar-
om vind ik dat wc de komende jaren
moeten proberen onze krachten zo-
veel mogelijk bundelen. Wc hebben
daarover al een eerste gesprek ge-
voerd met als inzet ons beleid meer op
elkaar af te stemmen. Bij een volgen-
de verkiezing zou dat zelfs kunnen
leiden tot een vergaande samenwer-
king. Dat sluit ik helemaal niet uit. En
voor mijn part mond dat uit in een
nieuwe partij. Daar heb ik geen moei-
te mee. Want twee gebundelde partij-
en kunnen altijd meer bereiken dan
twee versnipperde fracties. En mis-
schien is het bij een volgende verkie-
zing dan ook mogelijk om eens een
andersoortig college te vormen. Een
paars college zonder het CDA. Dat
zou pas vernieuwend zijn. Ik ben daar
erg voor.'

- En zon u zich - voor deze nieuwe
partij - dan ook weer kandidaat stel-
len voor het wethouderschap?
'Ik weet nog helemaal niet wat ik over
drie jaar ga doen. Op dit moment vind
ik het raadswerk nog steeds leuk. De
vraag is natuurlijk of het partijbestuur
dan ook weer een beroep op mij doet.
Maar om een antwoord te geven op
jouw vraag: als het echt om een ge-
heel nieuw college zou gaan - dus
zonder het CDA - dan zou ik dat weer
als een uitdaging zien en het graag
doen.'

Ratti
Uitslagen 25 maart: H en K A l - Ratti
Al 4-1.
Programma l april: Gcndringen A2 -
Ratt i A l .

Sociï
Uitslagen 25 maart: Sociï F - AZC F
0-2; Sociï E - Drummen E 0-12; 26
maart: Helios 5 - Sociï 2 1 - 1 ; Pccskc 4
- Sociï 3 1-2; Sociï 4 - Warnsvcldsc
Boys 43-1; Sociï 6 - EGVV 2 0-4.
Programma l april: Sociï F-Hercules
F; Sociï E - Wilhel SSS E; Sociï D -
AZC D; Almcn B - Sociï B; 5 april:
Sociï F - Wilh SSS F; Dicrcnsc Boys
D - Sociï D; 2 april: Sociï - Wczepc;
Sociï 3 - Sp. Doesburg 5; Zutphania 4
- Sociï 4; Sociï 5 - SHE 5; Sociï 6 -
Deo 6.

Uitslagen 'B.Z.R. Vorden': A. 1/2.
Dames de Jonge/Klaasen; l/2.Hr. den
Elzcn/Hissink; 3. Dames v. Burk/
Hendriks.
B. l . Dames v.d. Berg/Smit; 2. Dames
v. Alphen/Warner; 3. Echtp. Führi/
Snertlagc.



LUE NOTE: ROMANTISCH ZITTEN OP MAAT

Blue Note Zitmeubelen.
Een kwaliteitsprogramma
voor een scherpe prijs,
leder model kan geheel
naar uw persoonlijke
smaak worden uitgevoerd.
Want we bieden een
ruime keus in bekleding
en sierlijke houten details.

21/2 zitsmodel Gershwin 41 jm £ï^\

combinatie 2- + 21/2-zitsbank 2195.-
Bijpassende fauteuil en 3-zitsbank leverbaar.

21/2 zitsmodel Ellington 1330.- 21/2 zitsmodel Parker 1270.- 21/2 zitsmodel Armstrong1370.-
combinatie 2- + 21/2-zitsbank 2495.-
Bijpassende fauteuil en 3-zitsbank leverbaar.

combinatie 2- + 21/2-zitsbank 2395.-
Bijpassende fauteuil en 3-zitsbank leverbaar.

combinatie 2- + 21/2-zitsbank 2595.-
Bijpassende fauteuil en 3-zitsbank leverbaar.

2e Paasdag
Paasshow Lubbers Woonwinke

Raadhuisstraat45-7255 BL HENGELO Gld.-Tel. 05753-1286
AA A A K T K I E Z E N G E M A K K E L I J K

Thoma Makelaars — Verhuisservice Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
20 mrt. t/m zondag 26 mrt. 1995.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afge
pen we
van:

20 m
25 m
30 m
35 m
40 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
75 m
83 m
91 m
98 m

106 m
113m
126 m
138 m
151 m

Het weekstreefverbr
bepaald aan de ham
afgelopen week gem
temperaturen.

bruik sinds
30-1CK94
van:

460 m3

574 m3

689 m3

803 m3

921 m3

1035 m3

1150 m3

1265 m3

1380 m3

1494 m3

1612 m3

1725 m3

1895 m3

2071 m3

2242 m3

2416 m3

2588 m3

2875 m3

3162 m3

3448 m3

c wordt

GAM
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

mode voor
het héle gezin

ïïïmtc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

De vertrouwde kwaliteit en service van

THOMA makelaars kende u al lang.

Daar wordt aan toeg^pegd . . .

THOMA makelaars -^RHUISSERVICE.

Voor iedere koper of verkoper via THOMA makelaars:

gratis . . . 1. 100 Originele verhuiskaarten met foto van uw nieuwe huis.

gratis. . . 2. 10 Degelijke verhuisboxen.

gratis . . . 3. Gebruik van de gesloten verhuisaanhanger, inhoud 10 kubieke meter;

voor minimaal 1 dag.

4. 15% Eenmalige korting via de THOMA mate/aa/s-VERHUISSERVICE-kaart bij FORMIDO-Lochem
op al uw aankopen voor uw nieuwe huis en tuin.

5. Onze reeds jarenlange bekende service: tijdelijke woonruimte.

Op deze manier helpt THOMA makelaars u bij uw verhuizing op weg, kortom verhuizing op komst.

Bel nu voor een afspraak:

Mouwloze ruit blouses
Voor groot en klein

Dames dessin blouses

Kindermaten
Tuunteprijs
ƒ19,95

Volwassen
maten
Tuunteprijs
ƒ 25,00

nIn frisse
paste l kleuren
met leuke print.
Tuunteprijs ƒ 49,95 ^>;;

Dames

NVM
MAKELAAR

THOMA
makelaars

MAKELAARS/TAXATEURS, NIEUWSTAD 9, LOCHEM

TELEFOON: 05730 - 54334, FAX: 05730 - 57100

N V M H
H Y P O T H E E K
SHOP l

Dames
korte vestjes
Jonge gebreide
vestjes in zomers
kleuren. •
Tuunteprijs
ƒ49,95

V( 'struiea
•\\

Diverse
odellen met
of rits, korte

of langere
modellen.'

Thoma Makelaars doet er méér aan.
KORTING

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

\^A^^ "-

6,00

BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS NU 6 VOOR 5,00



SENIOREN SHOW
Dit voorjaar is er veel leuke mode die niet

alleen de jeugd flatteert.

Dat bewijzen we u tijdens onze

Seniorenshows op dinsdag 4 april

om 10.00, 13.45 en 15.30 uur.

De mannequins en dressmen die u ziet zijn

van uw eigen leeftijd. Zij laten moderne,

stijlvolle mode zien, comfortabel om te

dragen en van prima kwaliteit.

We zorgen voor een lekker kopje koffie of

thee. Kom ook, dan maken we er een

gezellig dagje van!

SENIORENSHOW-AANBIEDING

Perfecte
damesblouse

in stralende voorjaarskleuren.

Vriendinnenprijs

79.-

SENIORENSHOW-AANBIEDING

Gedessinnerd
overhemd

in diverse voorjaarskleuren.

Vriendenprijs

mode

49.-

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden - Tel. 05752-1381

Plaats(en) reserveren?
Tel. 05752-1381 of aan de kassa.

NISSAN

JOS H
HENGELO G.

MICRA
3-drs. 1.0LX
3-drs. 1.2LX
3-drs. 1.2March
3-drs. 1 .0 Tango
3-drs. 1.0 Beat

SUNNY

1.3 3-drs. GL
1.3 3-drs. LX
1.3 3-drs. LX
1.33-drs.LX
1.43-drs.L
1.4 3-drs. SLX
1.6 3-drs. iGT
1.6 3-drs. iGT
1.6 3-drs. iGT
1.43-drs.LX
1.43-drs.SLX
1.4 3-drs. SLX
1.43-drs.SLX
1.43-drs.LX
1.64-drs.SLX
1 .3 4-drs. LX
1 .3 4-drs. Trend
1.4 4-drs. SLX
1.6 4-drs. iGT
1.4 4-drs. SLX
1.64-drs.SLX
1.45-drs.LX
1.45-drs. LX
1.45-drs.LX
1.45-drs.LX
1.45-drs.LX
1.45-drs. LX Sport-i

CHERRY
1.35-drs.GL
1.3 3-drs. GL

BLUEBIRD

2.05-drs.LX
2.0 5-drs. Wagon

STANZA
1.8 5-drs. GLX

PRIMERA
1.6 4-drs. LX

'89 11.500-
'90 12.750-
'92 17.500-
'94 21.950,-
'94 20.950-

'85 5.500-
'87 9.950-
'88 11.500-
'89 13.950-
'89 13.950-
'90 16.950-
'90 16.950,-
'90 16.950-
'91 18.750-
'91 19.750-
'92 23.950-
'92 23.500-
'92 22.500-
'92 22.500-
'87 9.950-
'87 10.500-
'89 14.950-
'90 16.500-
'90 17.250-
'92 23.950,-
'92 25.950,-
'91 21.500-
'91 19.750-
'92 21.950-
'92 23.950-
'92 23.500-
'93 26.950-

'86 5.950,-
'86 6.950-

'86 7.950-
'88 10.950-

'85 3.950-

'92 23.950-

HENGELO G.
JOS HERWERS
EXCLUSIEVE AUTO'S

BMW518J '90 26.950,-

VWGolfGTi '93 35.750,-

100NXSLX1 '93 32.750,-

Mercedes190D '91 38.750,-

Mercedes 190D '92 47.500,-

Daihatsu Rocky 90 '90 19.250,-

Patrol 2.0 R Highway 92 ... '92 27.500,-

Primera GT '93 39.500,-

Primera 2.0 4-drs. SGX . .. '91 24.950,-

DIESEL

Sunny 1.7 3d. Trend '88 8.750,-
Sunny2.05d.LX '91 21.950,-
Primera 2.0 4-drs. LX '92 26.950,-
Primera 2.0 4-drs. LX '92 26.950,-
Primera 2.0 Wagon LX '92 28.950,-
OpelAstra1.7GL5d '92 21.950,-

NISSAN

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

HENGELO G.
PRIMERA (vervolg)
1.6 4-drs. LX '92 25.950,
2.04-drs.SLX '91 23.950,
2.0 4-drs. LX '91 22.800,
2.0 4-drs. LX '92 23.950,'
1.6 5-drs. LX '92 25.950,
1.65-drs.LX '94 31.950,
2.05-drs.LX '92 26.750,
2.0 5-drs. SLX .. .. '92 28.500,

MAXIMA

3.0 4-drs. V6 '92 39.500,-

OVERZICHT OCCASIONS
VREEMDE MERKEN
Citroen ZX Reflex 1.4i '92 18.750,'
Ford Escort 1.1 L '85 4.950,
Ford Escort 1.4 3d CL... ' '87 10.500,
Ford Sierra 2.0 3d CL '88 12.950,
Mazda 323 4-drs '89 14.950,
Mitsubishi 1.2 Colt EL '87 7.950,-
Opel Ascona1.6S 5-drs '85 3.750,
OpelKadett1.4HBLS '90 14.950,-
Peugeot 2051.4 XS '88 10.950,
Peugeot 309 GL Profil '90 12.500,-
Peugeot 309 XR 1.4 3d '91 16.950,-
Renault25TS '88 12.500,-
Renault25TX '90 18.950,-
Seatlbiza1.53dXL '89 10.500,-
VW Golf 1.3 CL '87 8.250,-

AUTOMATEN
Micra1.03dDX '88 10.950,-
Micra1.23dLX '89 13.950,-
Micra 1.2 3-drs. LX '90 15.750,-
Sunny 1.6 3-drs. aut '88 14.500,-
Sunny 1.6 4-drs. SLX '92 26.500,-
Sunny 1.4 3-drs. LX '93 27.250,-
Bluebird 2.0 5d SLX '88 12.950,-

LPG
Fiat Croma 2.0 iE '90 15.950,-
Ford Sierra 2.0 '92 23.950,-
Ford Escort 1.4 5-drs '86 8.250,-
Bluebird 2.0 4-drs '88 10.950,-
Primera 2.0 SLX Wrs '90 16.950,-
Primera 2.0 LX 4-drs '92 24.950,-
Sunny Coupe SLX '90 18.750,-
Renault21GTL '89 9.750,-
Volvo3401.7DL . ..'87 7.950,-

PANNEKOEKBOERDERIJ

20
jaar

De Heikamp
JUBILEUMMENU
gedurende de maand april

3-gangen-keuzemenu

20
jaar

Keuze uit: 3 voorgerechten
3 hoofdgerechten
3 nagerechten 15,-

Voor kinderen hebben wij verrassingsijs

Geopend vanaf 11.00 uur, keuken open tot 19.30 uur.
's Maandags gesloten.

HENGELOSEWEG 2, RUURLO, TEL. 05735-2090

OP DE MOOISTE
JALOEZIEËN

STAAT HET
LUXAFLEr MERK

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522

Naast horizontale Jaloezieën - van breed tot ultrasmal - zijn-er nog 6 typen raam-

bekleding met het 'Luxaflex' Merk. Van funktioneel tot uiterst modieus.

In 1001 tinten en dessins. U zoekt de allermooiste raambekleding? Kom dan

eens langs bij de 'Luxaflex' Dealer.

KIES UIT 1001 TINTEN
EN DESSINS

Uw 'Luxaflex' Produkten-specialist:

3E WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694
©Gedeponeerd handelsmerk. Een Munter Dougl.is® Pi odukt

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Met de bus naar de

HUISHOUDBEURS-
INTERIEUR

op 30 maart en 1-3-4-5-6 en
8 april

Vertrek Ruurlo 7.30 uur, daarna
Vorden, Zutphen, Brummen,

Eerbeek, Loenen.
Rechtstreeks naar Amsterdam,
geen overstappen. Prijs f 37,50

incl. toegang.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-Voorst

Tel. 05758-1334

Lentekriebels?
De Spannevogel Meubel- en Tapijtenhuis laat graag
een frisse wind door uw interieur waaien.

Voor meubels, tapijt, grodijnen en vitrages bent u
bij ons aan het juiste adres.

Hoge kwaliteit tegen lage prijzen!
Veel aanbiedingen met grote kortingen tot 50%.

Altijd 10% korting op meubelen en bij een
komplete inrichting betaalt u geen werkloon.

BESTEL TIJDIG UW BINNEN- EN
BUITENZONWERING.

N.B; Van 17 t/m 22 april grote Voorjaars Paasshow
met de nieuwste meubelkollekties.
2e Paasdag geopend van 11.00-17.00 uur.

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - Tel. 05735-3193



Perfecte donateursavond Mannenkoor
De traditionele donateursavond
van het Vordens MannenKoor
(VMK) op de inmiddels eveneens
traditionele laatste zaterdag van
maart in de Dorpskerk was een tot
op heden ongeëvenaard succes. De
avond had alles wat men zich maar
kon wensen: een repertoire van
operamuziek, spirituals, volksmu-
ziek tot hedendaagse muziek, uit
een repertoire van Beethoven en
Mozart tot van Everly Brothers en
Freddy Mercury. De bezetting:
mannenkoren van negen tot zestig
man en het gemengde succeskoor
met vooral de jongere volwassenen
uit de achterhoek.

Ook de organisatie had de avond nog
meer gestroomlijnd. Om een te grote
toeloop van anderen dan donateurs te-
gen te gaan werd de toegang zoals te-
voren aangekondigd gecontroleerd.
Zo bleven de voor de koren gereser-
veerde plaatsen ook voor hen ter be-
schikking. Om de wachttijd van de
bijtijds gekomen donateurs en de
wachtende medereizigers van de zich
inzingende mannen te veraangena-
men had de pianist van het Vordens
Mannenkoor op zich genomen enkele
vrije improvisaties op het orgel te spe-
len.
Zoals gebruikelijk begon de avond
stipt om 19.30 u met het negen leden
tellende 'Klein Mannenkoor Nonet'
die een voor grotere koren wat minder
gebruikelijk repertoire brachten. Hu-
moristisch en vrolijk van tekst, muzi-
kaal van hoogstaand niveau en fris ge-
bracht. Van professioneel niveau was
de absolute klapper in de solo van Ben
Stevens. Het 'Frcunde das Lebcn ist
Lebenswcrt' van Franz Léhar dwong
grote bewondering af. Het applaus
was terecht, zowel voor Ben Stevens
als de andere acht onder leiding van
Harric Wcenink en begeleiding van
Tiny Doppcn-Lcisink.
De vijf jaar geleden ook reeds op be-
zoek zijnde IJsselzangcrs onder lei-
ding van Bert Nijhof (die ook het Vor-
dens Mannenkoor al meer dan vijfen-

twintig jaar onder zijn hoede heeft)
zongen zoals steeds op een hoog ni-
veau, beschaafd en met een mooie
koorklank. Datzelfde gold voor de re-
pertoirkeuze. Voor velen misschien
allemaal toch wat te beschaafd en te
ingetogen als men van een mannen-
koor wat meer 'stoerigheid' en 'spet-
terwerk' verwacht.

Back Corner
Daarna was het beurt aan 'Back Cor-
ner' een naam waarvan de verwant-
schap met de 'Achter-hoek' niet valt
te miskennen. Het koor met vooral
enthousiaste jongere volwassenen
heeft haar standplaats in Warnsveld
doch telt rond 100 leden uit de wijde
omgeving. De frivole uniforme kle-
ding met een individuele accent was
een verademing tussen de zwaarwich-
tige zwarte smokings van de mannen
waarbij men aan de kleur van het vlin-
dcrstrikjc de stal moest herkennen.
Maar niet de alleen kleding, vooral
hun muzikale presentatie was verade-
mend. Daar ging je je jong bij voelen.
Met een bij traditionele mannenkoren
helaas nog niet ingeburgerd repertoire
als 'Those lazy hazy crazy days of
summer, Crying in the rain en Bohe-
mian Rapsody' lieten ze horen en zien
dat er ook binnen de koormuziek
meerdere mogelijkheden zijn om
heerlijk muziek te maken. Het geheel
onder de inspirerende leiding van
Martin Glas.
Ook het Dcnckamps koor waarmee
het de eerste kennismaking was liet
met een verzorgde uitvoering horen
dat ze er zijn mochten. Niemand wist
en merkte dat Eli ie van der Bic voor
de eerste keer met een uitvoering voor
het koor stond. Hun eigen dirigente is
helaas voor een flinke periode uit de
running. Slechts een enkele keer was
iets van de spanning en de onzeker-
heid die zoiets met zich mee brengt te
merken. De repertoirekeuze is verge-
lijkbaar met die van het Vordens Man-
nenkoor, die ook Plovi plovi en Muss
l dcnn regelmatig (doch uiteraard niet

vanavond) op het programma hebben.
Aardig is dan vast te stellen dat een to-
taal andere interpretatie toch ook
charmes heeft.
Als afsluiting was er het Vordens
Mannenkoor. Mogelijk wakker ge-
schud door zoveel hoogstaand muzi-
kaal geweld waren ze er op gebrand
zich van de beste kant te laten zien.
Onder de leiding van dezelfde, bij de
IJsselzangers reeds genoemde, Bert
Nijhof en een zware rol voor de pia-
nist René Kaskens kwam het koor tot
een krachtige presentatie. Na het war-
me en volle 'Priesterkoor' en het
'Lord have mercy' liet Ludo Eykel-
kamp in het 'Derc's a man going' ho-
ren dat ook het Vordens Mannenkoor
over solistisch talent van klasse be-
schikt.
Voor één keer lapten de toehoorders
het verzoek om tussen de nummers
door niet te applaudiseren aan hun
laars.
Mogelijk ook nog gestimuleerd door
het heilig vuur waarmee Ludo zijn
solo zong spetterde het 'Chor der
Schmiedegesellen' door de Dorps-
kerk. Dat René zich uitstekend van
zijn taak kweet mag bij dit succes niet
onvermeld blijven.
Het nieuwe nummer 'Spanish eyes'
miste enigszins zijn glans door wat
coördinatieprobleempjes tussen diri-
gent, koor en pianist. Alsof het in het
programma was voorzien werd direct
daarna zeer toepasselijk het 'Wc shall
ovcrcome' gebracht, eigenlijk be-
doeld als een voorschotje op de be-
vrijdingsherdenking van Vorden aan-
staande zaterdag.
Dat de vordcnse bevolking trots mag
wezen zo'n koor onderdak te verlenen
werd nog eens bewezen in het knal-
lende 'Isjla Marina' waarmee het
zanggcdcelte van de avond werd af-
gesloten.
Het hele gezelschap toog daarna naar
'de Herberg' waar de toch al korte
nacht nog wat korter gemaakt werd
onder begeleiding van naar aard,
kwaliteit en volume-regeling geheel
andersoortige muziek.

Expositie Rozeboom
in galerie Raben
aan de Nieuwstad
Vanaf donderdag 30 maart tot en met
29 april wordt in de galerie van Agnes
Raben aan de Nieuwstad een exposi-
tie gehouden van Jan Rozeboom
(1945-1982). Voor deze expositie
werd een dertigtal werken geselck-
teerd uit de periode 1963 t/m 1970.
Dit werk omvat voornamelijk ab-
stracte landschappen composities en
ateliers in gouachetechniek.

Jan Rozeboom werd in 1945 in Zut-
phen geboren en overleed in 1982 tij-
dens een verblijf in Griekenland aan
een hartaanval. Vanaf 1976 woonde
en werkte hij in Vorden. Aanvankelijk
was hij voorbestemd om bakker te
worden. Dat beviel hem niet en op ad-
vies van zijn toenmalige chef bezocht
Jan Rozeboom de kunstacademie. Hij
maakte naast de studieopdrachten al
snel 'vrij' werk. Composities land-
schappen en zijn toenmalig atelier de
Martinetskoepel in Zutphen vormden
in deze periode hoofdthema's in zijn
werk.

De muziekvereniging Jubal houdt op
zaterdag l april haar jaarlijkse olie-
bollcnactie in de buurtschappen Vie-
rakererüjüchmond. •

Haantjesactie
Het Vordens Mannenkoor houdt za-
terdag 8 april de jaarlijkse haantjesac-
tic. Ook het buitengebied wordt op
die dag bezocht. Zie verder adverten-
tie in Weekblad Contact van volgende
weck.

Laatste Internationale Sorbo jeugdvoetbaltoernooi

De Jonge: 'Er wordt een belangrijke
periode in mijn leven afgesloten4

In het weekend van 27 en 28 mei
wordt voor de tiende keer in Vor-
den het internationale Sorbo jeugd-
voetbaltoernooi voor C-teams ge-
houden. Altijd een toernooi met al-
lure. Feyenoord was al die jaren
van de partij. Ajax komt voor de
negende keer. Nog vers in het ge-
heugen is de deelname van Yordi
Cruijff, terwijl pa Johan de ver-
richtingen van zijn zoon op de vel-
den volgde. En niet te vergeten de
andere Ajax spelers. Om er een
paar te noemen Edgar Davids, Pa-
tril k Kluivert en Tarik Olida.

En dan nu na tien jaar het laatste toer-
nooi. Eigenlijk wel zonde. Henk de
Jonge al die jaren de algemeen toer-
nooicoordinator zegt hierover: 'Wij
vinden tien jaar een mooie afsluiting.
Toen wij er meer begonnen was het
iets bijzonders; een internationaal
toernooi met gerenommeerde clubs.
Dit kon mede georganiseerd worden
doordat de direktie van de Nedac/Sor-
bo Groep zich garant stelde voor de
kosten. Dat bijvoorbeeld Feyenoord
en Ajax graag komen is mede te dan-
ken aan de organisatie. De clubs hoe-
ven nergens om te vragen, wij regelen
alles voor hen, waarbij ik veel steun
ondervond van de toernooi-sekretaris
JanGolstein.'
Toch wordt het steeds moeilijker.
'Vergeet niet dat er tegenwoordig in
veel gemeentes grote internationale
toernooien Worden georganiseerd. De
clubs en met name de buitenlandse
clubs hebben keuze te over. En nog-
maals het is mooi geweest. Het heeft
in elk geval mijn leven verrijkt. Ik heb

er veel vrienden aan over gehouden',
zo zegt Henk de Jonge.

Sydney
Het eerste Sorbo toernooi werd eigen-
lijk bij toeval geboren. Steven Serda
uit Sydney (Australië) had zakelijke
kontakten met de heer Jac. H. de Jong,
president-direkteur van de Nedac/
Sorbo Groep. Steven Serda had als
hobby voetbal. Elke zomer trok hij
met een elftal genaamde de 'Sydney
Soccer Kids' naar Europa om daar en-
kele wedstrijden te spelen. Via Jac.H.
de Jong kwamen ze toen dus ook in
Vorden terecht. Henk de Jonge, te-
vens als direkteur werkzaam bij de
Nedac kreeg de opdracht nog een paar
clubs aan te trekken en zie het interna-
tionale Sorbo jeugdvoetbaltoernooi
was geboren. Behalve de Nederland-
se top was bijvoorbeeld ook Ander-
lecht altijd een graag geziene gast. Bij
de voetbalvereniging 'Vorden' orga-
niseren ze sinds een paar jaar een
groots opgezet pupillen toernooi waar
Ajax en Feyenoord ook van de partij
zijn. Henk de Jonge: 'Wellicht kan de
voetbalvereniging 'Vorden' dit toer-
nooi in de komende jaren internatio-
naal uitbouwen als een vervolg op het
Sorbo toernooi. Met medewerking
van de plaatselijke clubs 'Ratti' en
'Socci' moet dat zeer zeker lukken'.
De gelden die de direktie van de Ne-
dac/Sorbo Groep jaarlijks in het Sor-
bo toernooi pompt zullen in de toe-
komst wellicht op een andere wijze
aan de Vordense burgerij ten goede
komen. Henk de Jonge: 'Misschien
dat er een ander sportevenement ge-

sponsord wordt of, ook niet ondenk-
baar, een of andere culturele manifes-
tatie. Daarover wil de direktie zich in
het loop van het jaar beraden'.

Zakelijk
Overigens heeft de Nedac/Sorbo
Groep B.V. zakelijk toch ook van het
internationale toernooi kunnen profi-
teren. Zo heeft het bedrijf de licentie
weten te verwerven van artikelen die
aan de sportdetailhandel worden ver-
kocht zoals bijvoorbeeld sokken, be-
kers, lunchtrommels; bedovertrekken
met daarop de embleems van de clubs
Ajax, Feyenoord, Twente, Roda en
PS V. Henk de Jonge wil het voorlopig
na het tiende toernooi rustig aandoen.
'Lekker genieten. Volgende maand
hopelijk met Ajax naar de finale van
de Europacup in Wenen. Dan zie ik
verder wel wat er op mij afkomt, want
om in de toekomst helemaal met de
handen over elkaar te gaan zitten zal
toch wel moeilijk voor mij worden',
aldus de Jonge.

Aan het tiende internationale Sorbo
jeugdvoetbaltoernooi nemen eind
volgende maand de volgende clubs
deel: Feyenoord; Ajax; Willem II;
KNVB selektieteam afdeling Gelder-
land; RSC Anderlecht (Brussel);
Standard Luik; F.C. Dniepr uit de Oe-
kraine. Verder als gastheer een Vor-
dens team samengesteld uit de clubs
Vorden, Ratti en Socci.

Het afsluitende toernooi wordt ge-
houden op de akkomodatie van de
voetbalvereniging 'Vorden'.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • ZAND- EN GRINDHANDEL

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

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

THEO TERWEL I
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

ttaarwode Dini
introduceert.

* exclusief
* mild voor het haar
* houdbaar
* veerkrachtig

steêm
Hét permanen|-systeem

j dat exact is afgestefnd op elk
h|artype en op de verlchillende

condities va j het haar.

Ter kenmfrnaking heeft Haarmode Dini van
27 maart t/m 29 april

een speciale voorjaarsverrassing voor U:
Le Couleur Proteïne Permanent

Nu me^mATIS Curl Care shampoo
t.w.v. f f7,95

BorculdMuraltplein 7 - 05457171295
Vorden futphenseweg 1b - 0^52-3336
Neede |ieuwstraat 8 - 05450^4072
Winterswijk Misterstraat 59 |05430-20599

Haarmode Dini de beste

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

LIJSTEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

IC l • s i» :

Al r umi dertig j aa
hét adres voor AL ir
drukwerk! m

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

DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Houten, aluminium en kunststof en
wisse!lijsten. Leverbaar in zo'n 20
standaard formaten. Daarnaast

passepartouts in vele
tinten.

Inlijsten van:
FOTO'S

BORDUUR-
WERKEN

OLIEVERF-
SCHILDERIJEN

AQUARELLEN
enz. enz.

Vakfotograaf B.F.N, lid
Colour Art Photo Internationaal

VAKFOTOGRAFIE
Hans Temmink
Spalstr/at 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoópl: 05753-2386

DE VIJVER
Vijverfolie
Vijverpomp
Zuurstof planten 4 voor.
Goudvis 10 stuks
Visvoer 1000 ml
Groot assortiment vijverplanten

Tot ziens bij:

4,75

10!-
10,-

_4,95
Uw vijverspedalist

Ma. t/m vr.
9.00-18.00 uur

ORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. 05752-3671

Zaterdag
9.00-17.00 uur
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Voetbal

Heeten-Vorden 2-1
Vanaf het beginsignaal was het aan
het spel te zien dat beide ploegen op
een punt gokten. De doelmannen kon-
den bij het koude weer hun handen
niet warriien aan schoten die zij moes-
ten stoppen. Vlak voor het rustsignaal
werden beide spitsen van Heeten aan-
gespeeld. Een van de spitsen stond in
duidelijke buitenspelpositie. De
scheidsrechter wuifde dit weg en Eric
Klinkhamer wist op simpele wijze te
scoren: 1-0. In de 65e minuut kreeg
Heeten buiten de zestien meter een
vrije trap toegekend. De ingeschoten
bal werd door de achterhoede van
Vorden niet goed weggewerkt. Met de
punt van de schoen deponeerde Mark
Heethaar de bal achter Marinho Bes-
selink: 2-0. Vorden begon een offen-
sief. Vijf minuten na de 2-0-treffer
door Heeten, bracht Rob Enzcrink de
stand terug op 2-1. Vorden probeerde
de gelijkmaker te forceren. Met hoge
ballen werd de achterhoede van Hee-
ten bestookt, doch door de harde wind
kwamen de meeste passes verkeerd
over. Zondag speelt Vorden in Voorst
tegen de koploper. Vorden zal alle zei-
len bij moeten zetten om uit de onder-
ste regionen te komen.

Uitslagen: Eefde E2 - Vorden E2 8-2;
Be Quick F l - Vorden F l 8-0; Markc-
lo Al - Vorden Al 0-1; WVC C2 -
Vorden C2 3-1; Heeten l - Vorden l
2-1; Winterswijk 2 - Vorden 2 1-2; H
en K 2 - Vorden 3 0-0; Vorden 4 - Riet-
molen 2 1-0; Zutphania 4 - Vorden 5
2-2; Lochuizcn 3 - Vorden 6 5-5; Vor-
den 7-Neede 8 3-0.

Programma: SKVW A l - Vorden A l ;
Vorden BI - Longa BI; Ratum Cl -
Vorden Cl; Voorst l - Vorden 1; Ei-
bergen 2 - Vorden 2; Vorden 3 -
Drempt Vooruit 4; Vorden 5 - Dieren-
se Boys 5; Vorden 6 - Longa 11; Riet-
molen 6 - Vorden 7.

i l in het nieuw

Het eerste zondagselftal van Ratti werd onlangs door schildersbedrijf Peters in het nieuw gestoken. Samen met de spon-
sor en voorzitter Jos Geerken gingen zij op de foto.

Nijboer meldt zich af voor mini-marathon

Kees Kraayeveld wint met
straatlengte voorsprong
Terwijl zijn pupil Carla Beurskens
elders in Nederland een zesde
plaats bemachtigde, slaagde Kees
Kraayeveld uit Apeldoorn erin om
vrij gemakkelijk de mini-marathon
in Vorden op zijn naam te schrij-
ven. Hij liep de 30 kilometer in een
tijd van l uur en 44 minuten.
Kraayeveld had geen concurrentie
van Gerard Nijboer. Deze Drentse
athleet had zich wel ingeschreven
maar moest zich vanwege een bles-
sure aan zijn kuitbeen afmelden.

Nijboer toonde zich een sportman pur
sang om toch in Vorden aanwezig te
zijn. De organisatie, de plaatselijke
VVV stelde dit bijzonder op prijs en
vroeg Nijboer om dan maar het start-
schot te y^fen, wat hij overigens sa-
men deecURt mevrouw Bakker. Nij-
boer die de race per auto volgde kwa-
lificeerde het parcours na afloop als
'mooi en vriendelijk'. Hij hoopte dat
deze minkiBarathon uitgebouwd zal
kunnen v\^pen naar een landelijk ge-
beuren. 'Volgend jaar hoop ik wel

Geldinzamelingactie loopt goed:

200 duizend gulden voor Dorpskerk
In maart hebben alle inwoners van Vorden een folder in de bus gekregen met de vraag of ze geld willen storten voor de
actie 'Samen sterk voor de Dorpskerk'. Het dak van de kerk is in slechte staat en moet nodig gerestaureerd worden.
Daarvoor is een bedrag van 5 ton nodig. De huis-aan-huis actie heeft tot nu tot bijna 200 duizend gulden opgeleverd. Wilt
u ook geld overmaken of heeft u vragen over de actie 'Samen sterk voor de Dorpskerk'?

De nummers zijn:
Bankrekeningnummer
ABN/AMRO Vorden
Rabobank Vorden
SNS Bank Vorden

47.30.94.835
36.64.47.475
93.33.31.479

Giro van de bank
83.75.70
86.29.23
31.00.31

P.S. In de Bevrijdingskrant staat een verkeerd nummer bij de Rabobank.

De commissieleden zijn:
M. Aartsen-den Harder, Stationsweg 12, Vorden, tel. 05752-1427
G. Bogchelman, Hoetinkhof 110, Vorden, tel. 05752-3145
W.J. Kornegoor, Hockendaalsewcg 4, Vorden, tel. 05752-1525
B. Regelink, Brinkcrhof 85, Vorden, tel. 05752-2534
N. Rodenburg-de Lange, Dorpsstraat 32, Vorden, tel. 05752-1470
H.G. Vriclink, Het Vogclbosje 8, Vorden, tel. 05752-3589/7843
D.J.B. Wijers, Mispelkampdijk 6, Vorden, tel. tel. 05752-2197
L.G. Weevcrs, Pastoricweg 2, Vorden, tel. 05752-1010/1404

Sponsorloop
5 mei houdt de gcldwcrvingscommissic een sponsorloop in het dorp. Het is de bedoeling dat de deelnemers zoveel moge-
lijk sponsors vinden die voor elk gelopen rondje een bedrag betalen. Een ieder mag meelopen: jong en oud. Ook bedrijven
mogen mensen sponsoren om reclame te maken voor hun winkel of bedrijf. De deelnemerskaarten zullen zo spoedig
mogelijk worden uitgereikt.
Hebt u echter nog leuke idccccn hiervoor, gaarne een telefoontje naar J. Rigterink (tel. 2933), N. Rodenburg (1470), H.
Vrielink(3589)ofG.Wcevers(1404of 1010).

Verkoopstand
In de bibliotheek zijn kaarsen te koop en liggen intekenlijsten voor de leien en handdoeken die verkocht zullen worden.
Op zowel de leien als de handdoeken staat de kerk afgebeeld.

Maquette kerk bijna klaar
In opdracht van de geldwervingscommissie heeft de heer Luchies een prachtige maquette van de kerk gebouwd die be-
schilderd is door de heer Weustenenk van het Hoge. De maquette staat nu tijdelijk in de bibliotheek al is hij nog niet klaar.
Maar omdat er zaterdag veel oud-Vordenaren in de bibliotheek worden verwacht - in verband met de viering van de 50-
jarige bevrijding van Vorden en de openstelling van de tentoonstelling van Oud Vorden - kon de geldwervingscommissie
het niet laten om de prachtige maquette alvast aan het publiek te tonen. En het is de bezoekers makkelijk gemaakt: giften
kunnen door een gleuf in het dak van de kerk gedeponeerd worden.

de VerV

mee te kunnen doen', aldus de sym-
pathieke Drent.
Trouwens het is al bijna een landelijk
gebeuren wat een flink aantal deelne-
mers bereidde zich deze zondagmid-
dag alvast voor op de marathon van
Rotterdam die in april aanstaande ge-
houden zal worden. In totaal kwamen
in beide wedstrijden (er werd name-
lijk ook een halve marathon gelopen)
circa 300 personen aan de start. Het
parcours bevatte een zevental kaste-
len maar of de hardlopers daar oog
voor hadden valt te betwitfelen want
voor menigeen was het m^Wdoor de
wind en de regen echt wel afzien.
Voor mevrouw Damveld was het
trouwens een triest gebeuren. Zij leek
bij de dames (30 kilometej^|e race te
gaan winnen. De grote ^^rsprong
die zij had opgebouwd ging geheel
verloren doordat zij een verkeerde
weg insloeg met als gevolg dat de
prijzen aan haar neus voorbij gingen.
Als troostprijs mag zij volgend jaar
van de organisatie gratis meedoen.Na
aflloop bedankte voorzitter Jules Ho-
nig politie, EHBO en alle andere me-
dewerkers , waardoor wij op een ge-
slaagd evenement kunnen terugzien',
aldus sprak hij tijdens de prijsuitrei-
king in een bomvolle zaal van Indoor
Sport Vorden.
Uitslagen Mini-marathon (30 kilome-
ter): l Kees Kraayeveld, Apeldoorn
1.44.17; 2 Hein Moorman, Doetin-
chem; 3 Bert Bosch, Winterswijk.
Dames: I Klara Davina, Oldenzaal 2
uur en 15 minuten; 2 Suus Bouwland,
Eelde; 3 Ans Zwartkruis, Zutphen.
Halve marathon (21 kilometer): I W.
Fasbind, Zutphen l uur 19 minuten; 2
R.Geraerds, Roermond; 3 D. van San-
ten, Rotterdam. Dames: I Greet van
Rijn, Eelde l uur 33 minuten; 2 Gerda
Scholten, Weerselo; 3 Anneke Sleper,
Hengelo (O).

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Boek of computer?
Er is een discussie gaande over de toe-
komst van het boek. Het lezen van
boeken wordt -zoals bekend- ernstig
bedreigd door de televisie. Daarnaast
rukken nieuwe elektronische media
op om voor een deel de plaats van het
boek als overbrenger van informatie
over te nemen. Een voorbeeld: leer-
boeken voor talen worden steeds
meer verdrongen door cursussen die
via CD-i-apparatuur op een directe en
veel indringender manier kunnen
worden gegeven. Een kostbare ency-
clopedie kopen is er straks misschien
niet meer bij omdat je dezelfde gege-
vens kunt opzoeken via een compu-
ter/televisie. En dat alles dan ook nog
een heel stuk goedkoper. Enzovoort.

D a m m e n

Het tiental van Dostal Wegenbouw is
succesvol geweest in het sneldam-
kampioenschap voor tientallen, dat
op zaterdag 25 maart in Hengelo (Ov)
is gehouden. De Vordense sneldam-
mers bereikten een 5e plaats met 10
punten uit 9 wedstrijden. Topscorer
van het team was Hendrik van der Zee
met 13 punten uit 9 wedstrijden, ge-
volgd door Henk Hoekman en Harry
Graaskamp met 12 punten. Kampioen
van Nederland werd Witte van Moort
Westerhaar met 17 punten. Tweede
werd Hiltex Amsterdam met even-
eens 17 punten, maar minder bord-
punten.

Afgelopen week werd eveneens de
tweede ronde van de sneldamkompe-
titie van distrikt Oost Gelderland af-
gewerkt. Het eerste team van Dostal
bereikte een tweede plaats met 1 1
punten achter het team van Doetin-

chem, dat 20 punten haalde uit de in
totaal K) wedstrijden. Dostal 2 ein-
digde als 3e met 10 punten. Jan Mas-
sink behaalde 15 punten, Nina Jan-
kovskaja en Harry Graaskamp 13
punten. Het derde team was minder
gelukkig. Zij eindigden als laatste in
de eerste klasse met 4 punten en de-
graderen daardoor naar de tweede
klasse. Theo Slütter en Gerard Dim-
mendaal behaalden beiden 1 1 punten.
Het vierde team tenslotte werd kam-
pioen van de vierde klasse en promo-
veert daardoor naar de derde klasse.
Zij behaalden 13 punten uit de 9 wed-
strijden. Gerco Brummclman haalde
13 punten en Jan Hocnink 12 punten.
Het aspirantenviertal van Dostal is in
Huissen kampioen geworden van
Gelderland. Dostal eindigde gelijk
met Harderwijk, maar door winst aan
het eerste bord in het onderlinge duel
trokken de Vordense aspiranten aan
het langste eind. Het viertal is hier-
door geplaatst voor de halve finale
van Nederland.

Onder de zogenaamde beroepskosten
kunt u op uw aangiftebiljet altijd een
bedrag invullen zonder dat u daarvoor
bonnetjes hoeft te bewaren: de zgn. 8
%-regeling (vroeger was dat 5 %.)
Als de inkomsten hoger zijn dan f
26.063 is het standaard aftrekbare be-
drag voor 1994 f 2.086. Het wordt pas
moeilijk als u een hoger bedrag denkt
te kunnen aftrekken. Dan is het nood-
zakelijk dat dat wordt aangetoond aan
de hand van rekeningen, kwitanties
en giro-/bankafschriften enz. Onder
beroepskosten vallen alle kosten die
niet uw werk te maken hebben. U
kunt denken aan de kosten voor solli-
citaties, zakelijke telefoontjes, maar
ook alle kosten die u maakt om bij te
blijven op uw vakgebied.
Wie dus meer kosten heeft dan het
maximum van f 2.086 en die wil af-
trekken moet echter niet alleen bon-
netjes etc. kunnen overleggen. Er zijn
nl. nog twee eisen. In de eerste plaats
mogen de totale kosten niet hoger zijn
clan wat gebruikelijk is. Ze mogen dus
niet afwijken van de kosten die uw
collega's maken. Bovendien mogen
de gemaakte kosten niet hoger zijn die
van mensen in vergelijkbare omstan-
digheden, maar met een ander beroep.
In het 'na Oortse' tijdperk heeft de zo-
genaamde vereenvoudiging er toe ge-
leid dat sommige kosten wel en ande-

re juist niet aftrekbaar zijn. Daar komt
nog bij dat er ook nog eens onder-
scheid wordt gemaakt tussen belaste
en onbelaste vergoedingen, als u van
de werkgever een bijdrage in uw be-
roepskosten ontvangt. Om veel van
die discussies te voorkomen is de
standaardaftrek daarom verhoogd van
5 % naar 8 % met het al genoemde
maximum van f 2.086. Voor welke
standaardaftrek u in aanmerking komt
hangt af van uw jaarinkomen en van
uw persoonlijke omstandigheden.
* Als uw inkomen uit 'tegenwoordi-

ge arbeid' in 1994 niet hoger is dan
f 2.887 mag u f 231 aftrekken.

* Als dat inkomen in 1994 lag tussen
de f 2.887 en f 26.063 mag u 8 %
aftrekken van het desbetreffende
inkomen.

* Als uw inkomen uit 'tegenwoordi-
ge arbeid' in 1994 meer dan f
26.063 bedroeg mag u f 2.086 af-
trekken.

* Als u in 1994 inkomen had uit te-
genwoordige arbeid en uit vroegere
arbeid -zoals een pensioen- kunt u 8
% van uw inkomsten uit tegen-
woordige arbeid aftrekken, maar
maximaal f 2.086; als dat lager uit-
komt dan f569 kunt u toch f 569 af-
trekken.

MrdrsB.HJ.deRegt

Weekendrecept
Vlogman
Saucijsjes met ui en tomaat

Bereidingstijd: 35 minuten
Benodigdheden voor 4 personen: 300-400 gram saucijsjes, l Vi decili-
ter melk, 75 gram margarine of boter, 100 gram blokjes mager spek, 2
middelgrote gesnipperde uien, '/2 theelepel goulashkruiden, 2 eetlepels
bloem, l deciliter droge witte wijn, 6-8 middelgrote gepelde tomaten, Vi
vleesbouillontablet, peperen zout

Benodigd keukengerei: kom, vlees- of braadpan, 2 lepels, snijplank,
mes

Bereidingswijze:
Was de saucijsjes met lauwwarm water. Leg ze daarna in een kom met
kokend water. Breng de melk in de vleespan aan de kook. Leg daarin de
saucijsjes. Laat de melk op de niet te hooggedraaide warmtebron inko-
ken. Draai in die tijd de saucijsjes met behulp van 2 lepels om. Gebruik
geen vork of mes zodat de saucijsjes niet beschadigen. Voeg als de melk
bijna is verdampt de helft van de margarine toe. Leg de blokjes spek erin
als de margarine goed warm is. Verwarm de inhoud van de pan op een
niet te hooggedraaide warmtebron. Sluit de pan niet en schep de inhoud
af en toe om met de lepels. Bestrooi de uien in een kom met de goulas-
hkruiden en de bloem. Schep dit goed door. Controleer of de saucijsjes
en het spek mooi bruin zijn. Doe de rest van de margarine in de pan. Voeg
de snippers ui toe als de margarine warm is. Schep alles goed door en
draai de warmtebron laag. Leg het deksel op de pan. Schenk na 5 minu-
ten de wijn langzaam langs de wand in de pan. Snijd de tomaten over-
langs in l centimeter dikke plakken. Neem de harde gedeelten onder de
kroontjes weg. Verwijder desgewenst het zaad. Snijd de plakken tomaat
doormidden. Doe de stukken tomaat in de pan. Voeg 2 deciliter kokend
water en de bouillontablet toe. Breng de jus aan de kook. Proef die na l
minuut en voeg naar smaak peper en zout toe.

Wijntip: Bij deze 'verfrissende' saucijsjes kunt u kiezen voor een
vruchten- of groentesap, een glas bier of een lichte rode tafel wijn.

Tip van de kok:
Vervang de saucijsjes door braadworst. Neem in plaats van de wijn
appel- of tomatensap. De plakjes tomaat kunnen worden vervangen door
plakjes peer of perzik. Laat het fruit, evenals de tomaten, slechts korte
tijd meestoven. Laat de melk weg en bak de saucijsjes in de margarine
lichtbruin. Voeg de spekjes toe en ga verder bij punt 4. Goulashkruiden
kunt u vervangen door l mespunt paprikapoeder, l mespunt foeliepoe-
deren l mespunt peper.



NFORMATIE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1995
m~
Deze week is aan ruim 3500 belastingplichtigen de aanslag gemeentelijke
belastingen 1995 verzonden. De aanslag kan bestaan uit vier soorten gemeente-
lijke belastingen:

1) HONDENBELASTING
De houder van één of meer honden krijgt een aanslag hondenbelasting. De
hoogte van de belasting hangt af van het aantal honden. Verandert het aantal
honden, dan moet u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. Bij de sektor
middelen zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar.

Vrijstellingen
De hondenbelasting is niet verschuldigd voor:
— honden beneden de leeftijd van 3 maanden;
— blindegeleidchonden;
— honden die worden gebruikt door de politie.

Bedrijfshonden
De gemeente mag geen vrijstelling verlenen of minder belasting heffen voor
bedrijfshonden. Bedrijfshonden zijn honden gehouden voor bijv. de landbouw
of voor de bewaking van gebouwen.

Tarieven
De hondenbelasting wordt per maand berekend. Het tarief bedraagt voor l hond
f 51,- en neemt per hond met f 25,50 toe. Zo betaalt u voor 2 honden f 127,50.
Voor 3 honden is verschuldigd f 229,50.
Voor honden aanwezig in een kennel, geregistreerd bij de raad van beheer op
kynologisch gebied in Nederland, bedraagt de belasting per hond per jaar
f 25,50, met een maximum per kennel van f 127,50 per jaar. U moet dit aanto-
nen door middel van een kennel-registratie.
Honden die staan ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek bij de raad
van beheer op kynologisch gebied in Nederland komen niet voor reductie in
aanmerking.

2) AFVALSTOFFENHEFFING
De gemeente is verplicht wekelijks bij ieder perceel huishoudelijk afval op te
halen. De kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstof-
fen en chemisch afval berekent de gemeente door in de afvalstoffenheffing. Als
u gebruik maakt van een perceel, moet u de belasting betalen. Het is niet van
belang of u wel of niet gebruik maakt van de ophaaldienst, en hoeveel afval u
meegeeft.

Taricfdiffcrentiatic
De afvalstoffenheffing kent een onderscheid tussen een één- en meerpersoons-
huishoudenstarief. Aan de hand van het bevolkingsregister wordt bepaald wie
voor het éénpersoonshuishoudentarief in aanmerking komt. Een perceel
gebruikt door één persoon betaalt in 1995 f 337,-. Het tarief voor een meerper-
soonshuishouden bedraagt in 1995 f 450,-.

3) RIOOLRECHTEN
Het rioolrecht betaalt u voor het feit dat u bent aangesloten op de gemeentelijke
riolering. U betaalt alleen rioolrecht als u een rioolaansluiting heeft. In het riool-
recht is een tariefdifferentiatie naar waterverbruik ingebouwd. Het tarief voor
1995 bedraagt voor elke eenheid, dan wel gedeelte, van 500 kubieke meters
afvalwater f 204,-.

4) ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
De onrocrende-zaakbelastingcn bestaat uit twee belastingen:
— een eigenaren-belasting;
— een gebruikers-belasting.

Als u op l januari 1995 gebruiker of eigenaar bent, betaalt u belasting voor dat
gehele jaar. Bij verhuizing of verkoop mag de gemeente de onroerende-zaakbe-
lastingcn niet verrekenen. De notaris kan bij verkoop wel de eigenaren-belas-
ting verrekenen.
De waarde-peildatum voor de onroerende-zaakbelastingen 1995 is de economi-
sche waarde per 1-1-1990. Het tarief 1995 bedraagt per f 3.000,- economische
waarde voor:
— de eigenaar f 2,98
— de gebruiker f 2,39

BELASTINGBEDRAG
De hondenbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolrechten berekenen we per
maand. Bij wijziging, bijv. bij verhuizing naar een andere gemeente, worden
deze belastingen berekend over het aantal maanden dat u in Vorden heeft
gewoond. Dit geldt niet voor de onroerende zaakbelastingen. Deze betaalt u
ineens voor het gehele jaar.
BETALING
Automatische incasso
Degene die de groene machtigingskaart aan de gemeente hebben ingestuurd,
betalen het totaalbedrag van de aanslag in acht maandelijkse termijnen. De eer-
ste termijn vervalt op 30 april 1995. De laatste termijn eindigt op 30 november
1995. De termijnbedragen worden automatisch van uw bank- of girorekening
afgeschreven.

Niet automatische incasso
Bij uw aanslagbiljet zijn twee acceptgirokaarten gevoegd. U moet zelf voor de
betaling zorgen. Het totale aanslagbedrag kunt u in twee termijnen betalen. Uw
eerste deelbetaling moet op 30 april 1995, en uw laatste betaling op 30 juni 1995
binnen zijn.

Als nog mogelijkheid tot afgeven van een machtiging
U wilt de aanslag in acht termijnen betalen in plaats van twee. Dat kan.
Bij uw aanslagbiljet zijn machtigingskaarten gevoegd. Als u de groene kaart
volledig invult en ondertekent, en deze voor 15 april 1995 naar de gemeente
terugstuurt, wordt uw aanslagbedrag automatisch in acht termijnen afgeschre-
ven.

FOUTIEVE AANSLAG
Klopt uw aanslag niet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Zij zullen
bekijken of er een correctie moet plaatsvinden.

BEZWAAR
Bezwaar tegen de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aan-
slag schriftelijk indienen bij het hoofd van de scktor middelen, postbus 9001,
7250 HA Vorden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling
niet op!

KWIJTSCHELDING/BIJDRAGE IN HET KADER VAN HET MINI-
MABELEID
Als u een laag inkomen heeft, en niet in staat bent de aanslag gemeentelijke
belastingen te betalen, komt u misschien voor kwijtschelding of voor een bij-
drage/tegemoetkoming voor het gemeentelijk minimabeleid in aanmerking.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen dan kunt u een aanvraag doen bij de
sektor samenleving, postbus 9001,7250 HA Vorden.

Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de sektor middelen,
telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren onder nummer 05752 - 7429. (door-
kiesnummer)

T- VERGUNNINGEN
VRIJSTELLINGEN

ONTHEFFINGEN
Op 21 maart 1995 hebben burgemees-
ter en wethouders vergunning ver-
leend aan:
— de Vereniging Natuurmonumen-

ten, voor het slopen van diverse
gebouwen op het perceel Hack-
fortselaan 4 te Vorden;

— de heer G.J. Rietman voor het bou-
wen van een garage annex was- en
toiletgebouw op het perceel Bos-
huisweg 8 te Vorden;

— de heer H.J. Takken, voor het ver-
bouwen van een boerderij op het
perceel Kostedeweg 2 te Vorden;

— de heer H. Arfman, voor het kam-
peren bij de boer op het perceel
Schuttestraat 13 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, scktor
Grondgebied, navragen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 22 maart 1995:
de heer H. te Velthuis, voor het bou-
wen van een tuinhuisje op het perceel
Ambachtsweg 14 te Vorden;

Op 23 maart 1995:
de heer A. Wuestman, voor het ver-
bouwen van een woning op het per-
ceel Uselweg 16 te Vorden;
Reinbouw B.V, voor het bouwen van
14 woningen op percelen aan de Kop-
pel, de Doeschot en de Laegte te Vor-
den.

Deze b^Ptaanvragen kunt u inzien
bij de sektor Grondgebied in het
koetshuis.

gemeente: 05752-7474.
Teleflgemeente: 05752-7444.

UHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D. M ulderije-M e uien-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens afspraak.

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

Fractie CDA schrikt
van hoge uitgaven
voor Het Werkveld
De gehele fractie van het CDA stem-
de gisteravond tegen het college-
voorstel om een voorbereidingskre-
diet van 63.450 gulden beschikbaar te
stellen voor het bureau Oranjewoud.
Dit bureau neemt - in opdracht van het
college - de voorbereidingen op zich
van allerlei werkzaamheden die voor
de komende tijd gepland staan op het
Werkveld. Zo moet gedacht worden
aan de aanpassing van de kruispunten
Industrieweg/Ruurloseweg, Indu-
strieweg/Kerkhoflaan, verbetering
riolering en het herbestraten van di-
verse wegen op het Werkveld. Gezien
de hoge kosten die deze werkzaamhe-
den met zich mee brengen, vindt het
CDA alleen een voorbereidingskre-
diet van het aanpassen van de twee
genoemde kruispunten noodzakelijk.
De andere partijen waren het hier niet
mee eens. Het tegenvoorstel van het
CDA haalde het dan ook niet.

Wandeling
Vrijdag 31 maart houdt de Vereniging
Natuurmonumenten een voorjaars-
wandeling over het landgoed De Vel-
horst. Er werdt gestart vanaf de par-
keerplaats aan de Lageweg. De wan-
deling wordt geleid door medewer-
kers van Natuurmonumenten en duurt
ongeveer twee uur. Op de Velhorst is
al volop voorjaarszang te beluisteren.
Er komen op het landgoed veel vogels
voor. Ook van zeldzame of schaarse
soorten zoals de appelvink.

Tentoonstelling
over bevrijding
in bibliotheek
De oudheidkundige vereniging 'Oud
Vorden' houdt van 28 maart tot en met
8 april in de galerie van de bibliotheek
een expositie over de bevrijding van
Vorden. Aan de hand van veel foto's,
illegale bladen, kranten en voorwer-
pen geeft de tentoonstelling een goed
beeld van de jaren 40-45 in Vorden.
De openingstijden van de expositie
zijn gelijk aan die van de bibliotheek.
In verband met de feestelijkheden l
april is de tentoonstelling ook op za-
terdagmiddag geopend.

Volkstuinen
De Volsktuinenvereniging Vorden
heeft nog enkele tuinen beschikbaar.
Ieder aangesloten lid heeft de be-
schikking over 150 vierkante meter
oppervlakte welke men jaarlijks van
vereniging huurt voor een geringe
vergoeding. Dit stuk grond mag de
huurder op zijn eigen manier bewer-
ken. Zie ook avertentie.

De ABTB afdeling Vorden hield vrij-
dagavond in 't Wapen van 't Mcdlcr
de jaarvergadering. De aftredende be-
stuursleden W. Mokkink en A. Zcnts
werden herkozen.' Harry Nijcnhuis
vertoonde de videofilm 'Oogst in
beeld', een film die de ontwikkeling
van de landbouw liet zien.

Wereldwinkel
De Wereldwinkel schenkt de laatste
tijd steeds meer aandacht aan sieraden
en mode-accessiories. Landelijk is er
aandacht voor het thema 'Mode en
motief'. En ook de Wereldwinkel
Vorden sluit zich hierbij^an. Veel kle-
ding en sieraden die op de Nederland-
se markt verkocht worden, zijn im-
mers afkomstig uit ontwikkelingslan-
den zoals de Alpaca-sieraden uit Me-
xico.
Alpaca is een legering van nikkel, ko-
per en zink. Het materiaal heeft de-
zelfde eigenschappen als zilver, maar
het is harder en glanzenden Vandaar
dat Alpaca ook wel een^Ékkelzilver
wordt genoemd. Het maWiaal is na-
tuurlijk een stuk goedkoper dan echt
zilver. De specialiteit van de smeden
van Taxco el Vielo is het werken van
concha, een vrij kostba^^relmoer-
schelp, waarbij de kleurlB de parel-
moer nogal kan variëren. Veel siera-
den worden hiermee ingelegd. De
Werelwinkel staat elke vrijdagoch-
tend op de weekmarkt.

ENDA
MAART:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehmc.
29 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond
29 ANBO Klootschieten vanaf

'tOldeLettink
29 HVGdorpRingavondinLochem

zaalBousema
30 Bejaardenkring Reisje
30 Lezing Bevrijding, Bibliotheek

APRIL:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

l Herdenkingsfeest50jaar
bevrijding, de Herberg

3 ANBOKlootschietenbij'tOlde
Lettink

5 Plattelandsvrouwen, Koff icmor-
gen

5 Welfare handwerken, Wehme
5 HVGWichmond,Paasstukjes

maken
10 VrouwenclubMedler
10 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
11 Soos Kranenburg, Passiemiddag
12 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
13 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag
13 HVGWildcnborch,Paasviering
18 NCVBMevr. Nieuwcnhuis,

geheugentraining
19 HVGWichmond, dierenarts
19 HVG dorp, diavoordracht
19 Welfare handwerken, Wehme
20PCOBindeWehme
20 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

in'tStampertje
22 Plattelandsvrouwen, stekjes

ruilmarkt
23 Klootschicttocrnooivoor

recreanten Wildenborch
24 VrouwenclubMedler
24 ANBO Klootschieten bij 'tOlde

Lettink
25 Soos Kranenburg
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 VoorjaarstochtVRTC'deAcht-

kastelenrijders'

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
'Now, ik gao maor 's kiekn of Toon de earpels achter 'n boord hef, 't is zo
een uur, dan kö'w de start nog zeen van de hardlopers.' «"t Begint net te
reagenen, nemp un parapluu met', rearn mien vrouw mien nao. Of ikzelf
neet venomme dat ut nat was buuten.
Wi'j hadn al extra vrog egetten, dizzen zondag. Met Toon ha'k afesprok-
ken da'w un fikse wandeling zoln maakn. Dan ko'w eers de start van de
hardlopers zeen en a'w un flink ende rond-esmokst hadn ko'w ze ok
weer bi 'j de finish zeen.
'k Wazze trouwens beni'jd of Toon zien pesbuje van gistren weer te boa-
ven was. Kcarl, wat was e slech te passé cwes. Veur zien ni'je holtloozc
hadn z'um gistren planken ebrach die hce vri'jdag besteld hadde. Ut ge-
raamte veur de looze had e al in mekare, gistrenmeddag zok um helpen
de planken d'r an te spiekern. Maor too'w d'r an woln beginnen kwam-
me wi'j d'r achter dat de planken allemaole tien centimeter te kot waarn.
Toon op hoge pcutc nao de tillcfoon en de luu waor hee ut holt van had
uut-ekaffcrd dat ut neet mooi meer was. Maor naodat zee ut ordcrbrief-
ken d'r bi'j hadn ehaald ging ut geraoste bi'j Toon gauw oavcr. Alle holt
eas volgens de opgegeven maoten elcverd en verhaal had e d'r neet op.
Veur un regeling zol e maor kommen praotn. Maor dat ut um geld kosten,
had e al wel deur ekregen. En van ut timmeren was natuurluk niks ekom-
men.
Maor zondagmeddag was e ut al weer aadug vegetn. Hcc had t'r bes un
eslaopn, zei e. Wi'j waarn net op ticd in darp um de meute te zien vctrck-
ken. Allemaole zo fit as un hoentjcn.
'We'j wat mien opvölt', begon Toon, 'dat wat van die luu zo'n wied pak
an hebt. Daor vang i ' j toch un hoop wind met. Dat zie'j trouwens met
fietsers ok wel us. Dan mot de fietse dunne bandjes hemmen en heel lich
loopn met ut liefste twintug vesnellingen en dan zo'n windvanger an.
Daor kan'k met de pet neet bi 'j.'
'Da's mode jong, en daor mo'j ow nao klejen.'
Afijn, nao un mooie wandeling van un goed uur kwammen de eersten
gelieke met ons bi'j de strepe waor ut ende was. Wi'j waarn nog wel
aadug fit maor de meeste hardlopers hadn de tonge op ut darde knoops-
gat hangen. En wat met un afgetrokken gezichte, of ze d'r zo bi'j neer
zoln vallen.
'Zoln die luu deur dat hardloopn now volle older wodn as wi'j?', vroog
Toon meer an zichzelf dan an mien.
'Och, dat wet ik neet, a'j ut maor neet oaverdrieft zal ut wel goed wcan
veur de conditie maor oaveral waor te veur steet dut ut lichaam gin
goed.'
En wieters heb t'r weer un heleboel luu Vodd'n leern kennen. En daor
was ut ok un betjen um begonnen met dizzen (mini)marathon, bi'j ons in
d'n Achterhook.

H. Leest man

Wielrennen

RTV
Afgelopen zaterdag was de Omloop
Veenkoloniën, een klassieker over
160 km. In het kader van de clubcom-
petitie, met start en finish in Veen-
dam. Veel wind en hagel waren de
kenmerken van deze wedstrijd. Na ca.
40 km ontstond er een kopgroep van
12 man, met daarachter verschillende
groepen. Dat het zwaar was, bleek
wel uit het feit dat er na 65 km nog
maar zo'n goeie 45 renners in koers
waren. Na 100 km viel de beslissing.
Er ontstond een nieuwe kopgroep van
8 man en daarachter, op 20 sec., een
groep van 7 man. Dit bleef zo tot het
eind en in de eindsprint werd Arjan
Vinke (Usselstrcek) l c voor Edwin

Veen en Richard Mulder. Peter Mak-
kink werd 25c en behaalde zo 6 pun-
ten voor het klassement. Edwin Maal-
dcrink werd 35e en viel helaas net
buiten de prijzen. Ook waren er zater-
dag en zondag te Zutphen de voor-
jaarswcdstrijden. Bij de amateurs A
legde Martin Wcijcrs beslag op de 4c
plaats, terwijl bij de amateurs B Rudi
Peters een 2e plaats opeiste. Ray-
mond van Hall legde bij de amateurs
C beslag op een 2c plaats en bij de ju-
moren werd Reynold Harmsen even-
eens 2e. In Markelo werd bij de ama-
teurs B Rob Ziemcrink (Oldenzaal)
winnaar, terwijl Ralf Vos beslag wist
te leggen op de l Oc plaats. Zondag 9
april is in Hengelo (Gld.) de 15e
Ronde van Hengelo voor nieuwelin-
gen en amateurs A/B. Daarover vol-
gende week meer.

Kindershow bij Visser Mode

Vrijdagavond was er weer een zeer
druk bezochte kindermodeshow bij
Visser Mode. De vele kinderen en
ouders zagen hoe Robbert, Tim, Jo-
ris, Inez, Racheile, Sharon, Sanne,
Tim en Lise een vrolijke show
brachten, ingestudeerd door Reina
Groenendal.

Er waren 5 thema's in kleur opgezet.
In de kinderkleding zijn de felle, fris-
se kleuren nog steeds belangrijk,
daarnaast zien we ook de wat warme-
re tinten als mosgroen en brique ge-
combineerd met zand en ecru. Dit

laatste kwam prima tot zijn recht in
het laatste nummer van de show uit de
film 'The Lion King'.
Natuurlijk blijft jeans een belangrijk
item in de kinder- en jeugdmode. Hie-
rop zijn vele combinaties mogelijk.
Wat opvalt is dat ook de jongere meis-
jes steeds meer bandana's (kleine
sjaaltjes) dragen, wat heel pitig staat.
Visser Mode heeft volop keuze van
maat 92 t/m 188 uit de collecties van
Cakewalk, Lapagayo, Barbara Far-
ber, Pointer, Locker, Salty Dog, Bird
Dog en de kinderjeans van Lee staan
garant voor een prima pasvorm.



50 JAAR

BEVRIJDING
HENGELO - RUURLO f/VORDEN - WARNSVELD

Toen de geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1944 was begonnen, werd ook in deze regio gedacht dat het nog maar een kwestie van tijd was voordat ons land bevrijd zou worden.
De geallieerden boekten snel terreinwinst met als gevolg dat de Duitsers zich steeds meer in oostelijke richting terug trokken met in hun kielzog de NSB-ers. Maar de fatale afloop voor
de bondgenoten van de Slag om Arnhem sloeg echter alle hoop op een spoedige bevrijding de bodem in.

Het duurde tot eind maart 1945 voordat de geallieerden deze
regio naderden. Zo werden op 31 maart steden als
Winterswijk, Lichtenvoorde en Groenlo bevrijd en trokken
op l april de Canadese tanks door Ruurlo, Vorden, Hengelo,
Wichmond en Vierakker. Op Tweede Paasdag, 2 april, wer-
den Barchem en Lochem bevrijd.
De Duitsers trokken zich steeds verder terug in de richting
Zutphen. Bij het Graffel en Leesten waren vrij sterke Duitse
stellingen. Daar waren bijna alle mensen uit hun huizen ver-
jaagd. Die kregen twintig minuten om het allernoodzakelijk-
ste te pakken.
Op 3 april werd er verwoed gevochten in de buitenste verde-
digingsring die de Duitsers om Zutphen hadden gelegd. Met
een soort pontje brachten de Canadezen een eindeloze
stroom materiaal over het Twente-kanaal. Vanaf de spoorlijn
Zutphen-Lochem bleven de Duitsers op de Canadezen schie-
ten die van struik tot struik, van boom tot boom en door slo-
ten en langs hegjes voorwaarts slopen. In de loop van de dag
bouwden de Canadezen een brug over het kanaal.
Ondertussen was Steenderen op 3 april bevrijd. Met vlam-
menwerpers waren de Duitsers uit de huizen verdreven. De
Canadezen hadden zich tot 4 april aan alle kanten vastgebe-
ten in de buitenste verdedigingsgordel rond Zutphen. Maar
de Duitsers hielden nog stand.
Op 5 april werd na zware beschietingen de gemeente
Warnsveld bevrijd. Ondanks het feit dat de geallieerden
Zutphen zeer dicht genaderd waren, heeft het toch nog ruim
een week geduurd voordat de stad Zutphen bevrijd werd.

Herdenking bevrijding
Hengelo en Keijenborg
De gemeente Hengelo werd l april 1945 - eerste paasdag -
door de Canadezen bevrijd. Toch trok op die dag ook een
donker wolkendek over de gemeente omdat in Keijenborg
de boerenbond werd opgeblazen. Daarbij kwamen zes
mensen om het leven.
De herdenkingsactiviteiten in het kader van de 50-jarige be-
vrijding zullen daarom ook in Keijenborg worden gestart.
Zaterdag l april heeft er om 9.30 uur een eucharistieviering
plaats in de St. Jan de Doperkerk met als thema "Vreugde en
verdriet". In deze herdenkingsdienst, waarbij ook gelovigen
uit andere kerken van harte welkom zijn, zullen allen die ons
in de oorlogsperiode zijn ontvallen worden herdacht.
In de dienst zullen Monseigneur Nienhaus en pastoor
Zandbelt voorgaan. Monseigneur Nienhaus is hiervoor uitge-
nodigd omdat hij in de oorlogsperiode een tijd lang geëva-
cueerd is geweest in Keijenborg. Koren uit Hengelo en
Keijenborg, muziekvereniging St. Jan, alsmede de vendeliers
van de Schuttersgilde St. Jan zullen hieraan hun medewer-
king verlenen. Na de dienst zal door Mrg. Nienhaus een pla-
quette worden onthuld als blijvende herinnering aan allen die
ons in de oorlogsperiode 1940-1945 zijn ontvallen.
Er wordt een overweldigend aantal mensen uit Hengelo,
Keijenborg en verre omgeving in deze herdenkingsdienst ver-
wacht en de familieleden van de slachtoffers mogen hier ze-
ker niet ontbreken. Via deze weg worden ook zij van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De scholen zullen in
hun lesprogramma's aandacht schenken aan de oorlog. Door
de kinderen zullen collages worden gemaakt welke in de St.
Jan de Doperkerk zullen worden opgehangen en in de viering
van l april zal aandacht aan deze collages worden geschon-
ken.
Na de onthulling van de plaquette door Mrg. Nienhaus zal
het gemeentehuis haar deuren wijd open zetten voor een ten-
toonstelling met het thema de oorlogsperiode 1940-1945. De
tentoonstelling wordt ingericht door oorlogsmuseumdeskun-
dige Jean Kreunen uit Hengelo. ledere belangstellende is op
deze dag van harte welkom in het gemeentehuis.
Het oorlogsboek, samengesteld op initiatief van de
Oudheidkundige Vereniging Hengelo zal eveneens op deze
dag door burgemeester Van Beeck Calkoen ten doop worden
gehouden. Ook zullen l april oude militaire voertuigen een
rondrit door de gemeente Hengelo maken.

De strijd om Zutphen was voor het eerste Canadese leger on-
der opperbevel van veldmarschalk Montgomery dan ook één
van de zwaarste gevechten bij de opmars door Noord-Oost
Nederland. De Duitsers hebben zich in de hanzestad tot het
allerlaatste moment verzet. Ze trokken zich steeds verder in
de stad terug en bliezen
onderweg munitiedepots
op zoals de voormalige
Isendoorn-kazerne aan de
Nieuwstad.
Op zondag 8 april kwam,
voor de zwaar gehavende
en brandende stad Zut-
phen de bevrijding, 's
Morgens vroeg gingen de
Duitsers er bij de Vispoort-
haven vandoor. Twee da-
gen lang lagen hier al rub-
berboten klaar om naar de
overkant van de IJssel te
gaan. Om half tien die dag
reden de eerste Canadese

over de markt, waar-
nd twaalf uur Prins

Bernhard een bezoek aan
de stad bracht. Dit bete-
kende echter geen wappe-

vlaggen op het ge-

meentehuis. De Hoven, een wijk aan de overkant van de
IJssel, was namelijk nog in Duitse handen. Pas op 14 april
werd dit deel van Zutphen bevrijd en kon op het Zutphense
stadhuis de vlag worden uitgestoken. De regio was bevrijd.

Franfoise Butik Bik in een cotfwtm van de eerste bcvrijdingsoptocbt niet een onbekende etnitidees. Warnsveld 1945.

Programma 50 jaar bevrijding Hengelo Gld.
l april 1995

09.30 uur

10.00 - 16.00 uur

10.20 - 10.50 uur

11.45 uur

29 april 1995

4 mei 1995

18.30 - 19.00 uur
19.15 uur

19.45 uur

19.45 - 19.55 uur
19.55 uur

20.00 - 20.02 uur

5 mei 1995

10 juli 1995

20.00 uur

Eucharistieviering in de R.K. Kerk van Sint Jan de Doper te Keijenborg. De plechtigheid wordt gevolgd
door het inmetselen van een plaquette nabij de zij-ingang van de kerk door monseigneur Nienhaus van
het Aarts-bisdom Utrecht. De steen zal herinneren aan alle slachtoffers uit Keijenborg gedurende de
Tweede Wereldoorlog.
Tentoonstelling in het gemeentehuis, van Museum 1940-1945, over de oorlogsperiode. Deze expositie
zal in het gemeentehuis blijven tot en met 12 april 1995 en is voor een ieder toegankelijk gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis.
Optocht van oude militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, komende vanaf de Aaltenseweg,
richting gemeentehuis en daarna richting Ruurlo.
Officiële opening van deze tentoonstelling door burgemeester Van Beeck Calkoen, waarna de eerste
exemplaren van het boek over de oorlogsjaren in de gemeente Hengelo Gld zullen worden overhan-
digd.

Ter gelegenheid van Koninginnedag zullen in de dorpen Hengelo en Keijenborg door de beide oranje-
comités diverse festiviteiten worden georganiseerd. •

Kerkdienst in de N.H. Kerk te Hengelo.
Kranslegging op de graven van de gesneuvelde militairen op de algemene begraafplaats door het ge-
meentebestuur en het comité 4 mei-herdenking, waarna de aanwezigen in een stille tocht naar de
Synagogestraat gaan.
Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden gelegd bij het monument, dat aldaar is
geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit deze gemeente; vandaar gaan de aanwezi-
gen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument bij het gemeentehuis.
Het luiden van de klokken.
Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden voorgelezen de namen van de oud-
inwoners der gemeente, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.
Algemene stilte, waarna een hoornblazer "The Last Post" ten gehore zal brengen, gevolgd door het zin-
gen van een tweetal liederen door een zangkoor samengesteld uit plaatselijke koren. Na deze plechtig-
heid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

In de dorpen Hengelo en Keijenborg zullen festiviteiten worden gehouden welke georganiseerd worden
door de oranjecomités.

In Hotel Langeler zal door de buurtvereniging "De Noabers" een toneeluitvoering worden gehouden
over "het gebeuren in de oorlogsjaren".



De Vordense drukker heeft het weer voor elkaar!

Drukkerij Weevers, sinds 1982 onafgebroken certificaat-houdervan de
Vereniging Productbewaking Grafische Industrie, heeft het internatio-
naal erkende certificaat ISO 9002 behaald, waar men met recht trots
op mag zijn.

ROLAND-MILLER
OFFSETPERS
Steeds meer drukwerkverbruikers
uit het gehele land weten drukkerij
Weevers uit de Achterhoek te vin-
den. Ook internationaal breidt de
klantenkring zich uit. De vraag naar
meerkleuren-drukwerk neemt nog
steeds toe. Daarom heeft men een
groot-formaat offsetpers aange-
schaft: de grootste investering ooit
gedaan. Wel een bewijs dat men de
toekomst met vertrouwen tegemoet
ziet!

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

MILIEU-
CERTIFICAAT

CERTIFICAATHOUDER

Amstelveen, waar het hoofd-
kantoor gevestigd is van het
Koninklijk Verbond van Grafische

^Ondernemers, kreeg drukkerij
Weevers ('Weevers' is er weer
bij!) samen met dertig collega's
uit het gehele land, het Milieu-
certificaat uitgereikt: een certifi-
caat ingesteld door de Stichting
Interne MilieuZorg.

ISO 9002



PROFESSIONEEL
SCHILDERWERK,
VERF EN BEHANG,
KLEUR EN INTERIEUR:
ALLES ONDER ÉÉN DAK

/aeccN
HOME

In onze geheel nieu-
we showroom vindt u
alles op het gebied
van kleur en interieur.
Verf en behang, gordijnstoffen,
vloerbedekking en raamdecoraties
kunnen in één handomdraai harmo-
nieus op elkaar afgestemd worden.
Op ruim 1.100 m2 maakt u moeite-
loos de mooiste combinaties voor
ieder vertrek.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

l Hengelo GId. Zelhemseweg 21 tel. 05753-4000
JZelhem tel. 08342-1998

2e PAASDAG - 17 april

OPEN HUIS
10.00 tot 16.00 uur

Breng kleur en fleur in uw
tuin, dan zal ook uw tuin er
feestelijk uitzien.
Vraag vrijblijvend vakkundig advies bij:

Hoveniersbedrijf

Kettelerij b.v.
H. J. Loman

vhg
vereniging van hoveniers en groenvoor/.ieners ^^

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden
Telefoon 05752-2054 (b.g.g. 1164) fax 1992

NIEUW

Kunststof dakbedekking
Duurzaam en milieuvriendelijk

Wilt u meer weten over dit unieke produkt,
vraag dan onze brochure aan, of kom vrijblijvend bij ons langs.

WIHB SNAN
tel. 05752 - 2627

Kantoor en werkplaats: Burg. Galleestr. 67, 7251 EW Vorden

herkent
ons aan dit
beeldmerk.

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent.
Of je nu je eigen bedrijf hebt, ergens in dienst bent of nog studeert. Of je nu van ver

komt of gewoon van hier. Met de Rabobank sta je er niet alleen voor. Bij de Rabobank
draait het namelijk om u. En niet om aandeelhouders, want die hebben we niet.

Zo zien we t bij de Rabobank Al vanaf de eerste dag.

Zo zullen we t ook altijd blijven zien, omdat we een bank zijn n L L j
van mensen vóór mensen. i\3DOD3iii\

Hengelo GId. - Ruurio - Vorden - Warnsveld



Viering 50 jaar bevrijding in Warnsveld
Op woensdag 5 april 1995 zal het precies 50 jaar geleden zijn dat de gemeente Warnsveld bevrijd is van de
Duitse bezetting. Dat aan dit feit ruime aandacht besteed gaat worden zal niemand verbazen. In nagenoeg
iedere gemeente in Nederland worden feestprogramma's opgesteld om de bevrijding te vieren, alleen de da-
tum wil nog wel verschillen.

In Warnsveld is gekozen voor vrijdag 5 mei omdat die dag
aangewezen is als nationale feestdag en er dus veel mensen
vrij zijn. De belangrijke datum, 5 april 1945, wordt na-
tuurlijk niet vergeten. Op 5 april van dit jaar wordt name-
lijk een tentoonstelling geopend in de hal van het ge-
meentehuis en zal duren tot 6 mei. Deze tentoonstelling
bevat allerlei zaken die te maken hebben met de Tweede
Wereldoorlog.
De feestdag op vrijdag 5 mei bevat tal van activiteiten. Een
boeiend programma van begin tot eind dat voor alle leef-
tijden iets in zich heeft. Om daar een idee van te geven
volgt hierna een opsomming van de programma-onderde-
len. De feestdag op 5 mei begint 's morgens vroeg met een
vlag-ceremonie bij het gemeentehuis. De luchtmobiele bri-
gade werkt aan dit onderdeel mee. Na het lossen van een
groot aantal (vredes-)duiven volgt een zanghulde, waaraan
meewerken het Warnsvelds Mannenkoor, het Cicadakoor
en het kinderkoor "Doedelidoe'.
Aansluitend wordt het volkslied gezongen. Vervolgens
wordt onder begeleiding van muziekvereniging Excelsior
en hopelijk veel kinderen, het vredesvuur binnengehaald.
Het vuur is dan in estafette ondertussen uit Wageningen
gehaald. Na het ontsteken van het vredesvuur zijn er acti-
viteiten door de luchtmobiele brigade. Deze spelen zich af
op een gedeelte van de Rijksstraatweg en het plein om de

kerk heen. Er zal een opstelling zijn van voertuigen, diver-
se aktiviteiten waar ook kinderen aan mee kunnen doen,
maar ook kan men griezelen bij de zogenaamde dode-
manssprong vanaf de kerktoren.
Op het sportterrein van de Isendoornschool aan de Lage
Weide wordt 's middags een zeskamp georganiseerd, voor-
afgegaan door een bevrijdingsloop en het oplaten van bal-
lonnen door de kinderen. Ongeveer op dezelfde tijd is er
een groot theeconcert in sporthal "De Kei' met medewer-
king van "Back Corner' en "Happy Days'. De middagakti-
viteiten worden overigens ook nog opgeluisterd door aan-
wezigheid van wederom de luchtmobiele brigade. Op het
grasveld van de gemeente, naast het bedrijf van de firma
Kappert aan de Lage Weide, zullen een tweetal helikopters
een landing uitvoeren en een denkbeeldige vijand zal wor-
den aangepakt door commando's. Vanaf de Lage Weide is
dit schouwspel te volgen.
Aansluitend zal een optreden in de feesttent plaatshebben
van de "Sjonnies'. In twee keer 45 minuten brengen deze
het beste uit dertig jaar Nederlandstalige muziek, verpakt
in een verrassende show.

Kortom, een bruisend programma in Warnsveld.
In de komende weken meer daarover.

Tentoonstelling bevrijding Warnsveld

"Om nooit te vergeten". Onder deze titel houdt de museumcommissie van Het Groot Graffel de komende maand
een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis.
Hier krijgen de bezoekers aan de hand van voorwerpen, foto's en documenten een indruk van wat zich tijdens die bevrij-
dingsweek in april in en rond Warnsveld afspeelde, zowel onder de burgerij als bij de Canadese bevrijders.
De officiële opening voor genodigden is op 5 april door de heer Thate, oud-huisarts van Warnsveld. Vanaf 15.00 uur is de
tentoonstelling voor het publiek geopend. Tot 6 mei heeft u de gelegenheid om de expostie te komen bekijken. De ope-
ningstijden van "Om nooit te vergeten" zijn hetzelfde als die van het gemeentehuis.

Bevrijding Ruurlo groots gevierd
Zaterdag l april wordt in Ruurlo op feestelijke wijze herdacht dat het dorp vijftig jaar geleden door
de geallieerden is bevrijd. De "4-5 mei commissie" heeft een feestelijk programma georganiseerd
voor jong en oud.

Op l april reden de Canadese tanks door de gemeenten Ruurlo, Hengelo (Gld.)
en Vorden.

1 april
Omstreeks 11.00 uur 's morgens zullen zestig legervoertuigen
van de geallieerden Ruurlo binnenrijden. Het oponthoud van
deze voertuigen zal slechts korte tijd duren, omdat de colonne
die dag nog meer dorpen en steden moet bezoeken. In ieder ge-
val zal hij een route volgen door het dorp. De voertuigen zullen
tevens 'De Bundeling' passeren.

2 april
In samenwerking met de "4-5 mei commissie" zal de Koninklijke
Muziekvereniging 'Sophia's Lust' een feestelijk concert geven 's
middags in de 'De Keizerskroon'. Hieraan zullen meewerken het
Hervormd Kerkkoor met solozang van Gerry van der Horst. Zij
zal een oldtimer-medley ten gehore brengen.
Verder zullen meewerken het Kinderkoor 'Sing a Song' en een
meisjeskwartet van de muziekschool. Marina Kampf, Danny
Geurink, Natascha Hoekstra en Mariska Ooihorst brengen een
medley van liederen van Vera Lynn. De toegang tot dit concert
is gratis.
Ook is er een kleine expositie te bezichtingen van oorlogsmate-
riaal, verzameld door Carl Lankveld en Bert Leuverink. De ten-
toonstelling is te vinden in De Tapperij en duurt drie dagen (5,
6 en 7 mei).

4 mei
's Avonds wordt een korte herdenkingsdienst gehouden in de
Dorpskerk, gevolgd door de stille tocht naar het monument.

's Middags worden bloemen gelegd op de algemene begraaf-
plaats bij de graven van de Ruurlose verzetsstrijders en een
Canadese piloot.
Ook in Mariënvelde wordt een herdenking gehouden.

5 mei
's Morgens wordt bij 'De Bundeling' het bevrijdingsvuur ontsto-
ken, dat van tevoren wordt opgehaald uit Wageningen of
Doetinchem. Bij aankomst van het vuur in Ruurlo wordt een
muzikale hulde gebracht door 'Sophia's Lust'. Aansluitend zul-
len drie kinderen (Emiel Toevank, Eddie Gotink en Inge
Hetzel), allen wonend in één van de straten die naar de verzets-
strijders zijn genoemd (Jan Telkampstraat, Jan Dimmendaal-
straat en en de Gerrit Sprokkereefstraat) het bevrijdingsvuur naar
'De Bundeling' lopen. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur
aldaar wordt een ballonnenwedstrijd gehouden. Ook de poppen
Jan en Jenneke worden opgelaten. Aan het ballonnen oplaten is
een wedstrijd verbonden met leuke prijsjes.
Door de J. Dimmendaalstraat, J. Telkampstraat en de G. Sprok-
kereefstraat wordt aan de gemeente een boom aangeboden ter
herinnering aan de drie verzetsstrijders. De boom wordt geplant
bij het monument, voorzien van een herdenkingsplaquette.
's Middags is er een feestelijk programma voor de jeugd in 'De
Luifel'. De wervelende show 'Lachen geblazen', gebracht door
het duo Peter Grooney en Tonny Wilson, omvat conferences,
parodieën, liedjes, een goochelshow, een quiz, enz. Een amusant
geheel waaraan de kinderen veel plezier zullen beleven. Er wor-
den 's middags twee voorstellingen gegeven, één voor de school-
kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en één voor de leerlingen
van 8 tot 12 jaar. Schoolkinderen die buiten Ruurlo les volgen
op een bijzondere school kunnen de voorstelling ook bezoeken.
In 'De Keizerskroon' is 's middags een instuifprogramma voor
alle inwonenden van Ruurlo, met name ook voor de ouderen.
Hieraan werken mee: De Schaddenstekkers, Markant en Gait Jan
uut 't Klooster. De toegang is gratis. In 'De Luifel' is 's avonds
een groot optreden van de bekende formatie 'Boh Foi Toch'.
Hiervoor geldt wel een entreeprijs.
Op 5 mei wordt er een herdenkingsmarkt gehouden.
Geïnteresseerden, zoals Amnesty International, Vredesweek,
Vluchtelingenhulp, Mensenrechten, enzovoort, kunnen kontakt
opnemen met telefoonnummer 05735-1701.

7 mei
In de Hervormde Kerk te Ruurlo wordt een oecumenische be-
vrijdingsdienst gehouden.

Herdenkingsdienst op 4 mei in
Wichmond

Enkele leden van de Oecumenische Werkgroep en het
Oranjecomité Wichmond/Vierakker zijn volop bezig
met de voorbereidingen van de 4 mei herdenking.
Ook aan Wichmond/Vierakker zijn de oorlogsjaren niet
voorbij gegaan. Zo werd er een vliegtuig neergehaald waar-
bij enkele Engelse soldaten om het leven kwamen.
Evenals andere jaren zal er op 4 mei een stille tocht zijn.
Om 19.30 uur vertrekt men bij de Nederlands Hervormde
kerk in Wichmond. Na een korte plechtigheid op de be-
graafplaats gaat men weer terug naar de kerk voor een her-
denkingsdienst. Wethouder M. Aartsen-den Harder zal
hier namens de gemeente aanwezig zijn. Ook hoopt de
Oecumenische Werkgroep dat er veel oud-strijders naar de-
ze dienst komen. Meer informatie over de kerkdienst treft
u aan in de Oranjekrant die in april uitkomt.

90 Canadese veteranen komen naar
Warnsveld

In verband met de bevrijdingsfestiviteiten in mei zullen
er zo'n 10.000 oorlogsveteranen naar ons land komen.
Het Warnsveldse comité "Welcome Again Veterans" zal
dan gastheer zijn voor ruim 90 Canadese oorlogsvetera-
nen.
Dit zijn veteranen, die ook deelgenomen hebben aan de
acties voor de bevrijding van Warnsveld en Zutphen. In
Warnsveld, Leesten, Warken, Vierakker en Wichmond zet-
ten ruim 50 gastgezinnen hun deur open om deze
Canadezen van 29 april tot 9 mei gastvrij te ontvangen.
Op maandagavond l mei zullen ze onder andere aanwezig
zijn bij de onthulling van het monument. Voor de finan-
ciering van het programma dat de Canadezen wordt aan-
geboden, wordt in de week van 27 maart tot l april huis-
aan-huis een collecte gehouden. Mocht u via de bank een
geldbedrag over willen maken dan kan dat op de volgende
rekeningen: Rabobank 376729104, SNS Bank 933316100 of
Postgiro 6993186.

TAXI
DINER

Opgehaald ran /;»/>• per taxi? Voor een ratte /»•;/> ran
f 59,50 per persoon genieten ran een heerlijk ï-gangen
keit~edmer, inet de mogelijkheid tot het nuttigen i'tin 'een
glaas;e' o»i reri'olgens ireer thuis. gel>racht te irorden....
(regio l.oehem). Dat is nu weer typisch Hotel Restaurant

I'AR'n-l in l.ochem/ttarcheni. Net eren anders!
Voor informatie en/of rexerrering: 05730 - 57196

B O N ' A P A R T E
* * *

Lochemseweg 37 7244 RR Barchem
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Terlouw bij herdenking bevrijding Vorden

Commissaris van de Koningin Jan Terlouw
brengt op l april een bezoek aan Vorden

Op l april is het precies vijftig jaar geleden dat Vorden bevrijd werd. Dit feit willen
de Oranjevereniging, het 4-5 Mei Comité en de Raad van Kerken op gepaste wijze vie-
ren.
Zo zal er die dag een bevrijdingsdienst gehouden worden met aansluitend een kransleg-
ging bij het Vrijheidsbeeld op het Verzetsplein door Commissaris van de Koningin J.
Terlouw en burgemeester E.J.C. Kamerling.
De kerkdienst in de Dorpskerk begint om 13.30 uur. Naast vertegenwoordigers van de drie
Vordense kerken zullen muziekvereniging Concordia en het Vordens Mannenkoor aan
deze plechtigheid meewerken. Na de dienst vertrekken de aanwezigen in optocht via de
Kerkstraat, Insulindelaan, Molenweg en Wilhelminalaan naar het Vrijheidsbeeld op het
Verzetsplein. Aanwonenden worden door de organisatie vriendelijk verzocht om de weg
autovrij te houden.
Naast het zingen van enkele liederen zullen Commissaris van de Koningin J. Terlouw en burgemeester E.J.C. Kamerling van
Vorden een krans bij het monument neer leggen. Rond 15.00 uur volgt er een her-dinkingsprogramma in het Dorpscentrum.
Burgemeester Kamerling zal hier een openingstoespraak houden gevolgd door een impressie over de bevrijding van Vorden door
drs. A.J.A. Hartelman, voorzitter van het 4-5 Mei Comité. Aan dit middagprogramma zullen ook het 30-plus koor en Tonnie
Albers hun medewerking verlenen. Albers vertoont in het Dorpscentrum een film over de bevrijding van Vorden.
Rond 17.00 uur zal de heer J. Norde, voorzitter van de Oranjevereniging het officiële gedeelte van deze middag afsluiten. Daarna
volgt er een apperitief en een broodtafel. 's Avonds zal er in het Dorpscentrum de revue "Kom us An" uitgevoerd worden door
leden van het Deldens Toneel. Omdat de organisatie verwacht dat er veel belangstelling voor deze revue zal zijn is er ook de mo-
gelijkheid om op 7 en 8 april naar deze revue te gaan. Deze uitvoeringen zullen ook in het Dorpscentrum zijn.
De herdenking op 4 mei zal hetzelfde zijn als andere jaren. Op vrijdag 5 mei wordt er in het dorp een groot bevrijdingsfeest ge-
houden. Eén van de activiteiten van die dag is het zogenaamde keizerschieten. Alle schutterskoningen van het dorp en haar
buurtschappen kunnen hieraan meedoen en strijden om de titel "Keizer van Vorden". Verder houden de Knupduukskes op 5 mei
een groot internationaal folkloristisch festival. Voor de jeugd is er die middag voor de Dorpskerk een popfestival waaraan drie
bands uit deze regio zullen meedoen, 's Avonds zal er een twintig man tellend orkest op de feestweide van kasteel Vorden "mu-
ziek van toen" ten gehore brengen. De dag wordt afgesloten met een groot vuurwerk.

Tentoonstelling "Oud Vorden"

Ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding
houdt de Oudheidkundige Vereniging "Oud Vorden" een
tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek over de bezet-
ting en de bevrijding.
Aan de hand van veel foto's, illegale bladen, kranten en voor-
werpen geeft de tentoonstelling een goed overzicht van het
reilen en zeilen van de samenleving tijdens de bezettingsjaren
en na de bevrijding.
De tentoonstelling wordt van 28 maart tot en met 8 april ge-
houden. De openingsuren zijn gelijk aan die van de biblio-
theek. In verband met de feestelijkheden is de tentoonstelling

De bewoners van de Zutphenseweg in Vorden deden ook mee aan de beurij- ook °P zaterdagmiddag l april tot 5 uur geopend. Voor info:
dingsoptocht in 1945. Mevrouw J. Vreeman-Dekker (tel. 1253).

Bevrijdingsnummer Kronyck

Elk jaar geeft de Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden
een "Kronyck" uit met artikelen over historie en folklore.
De "Kronyck" van dit voorjaar is geheel gewijd aan de be-
zettingsjaren.
In deze "Kronyck" worden onder andere de wederwaardighe-
den van D. Alford beschreven evenals details van de stroom-
voorziening in de laatste oorlogswinter. Ook de razzia die
leidde tot de arrestatie van D. Pardijs (Boggelaar) krijgt ruim
de aandacht. Hoe de organisation Todt werkte wordt heel uit-
voerig beschreven in een artikel dat speelt in Wichmond.
Leden van de Oudheidkundige Vereniging krijgen de
"Kronyck" gratis thuisbezorgd. Daarnaast is een honderdtal
exemplaren beschikbaar voor de verkoop. Voor meer info: G.
Koop, Ruurloseweg 51, tel. 2292. Bevrijdingsfeest in Vorden in september 1945.

50 jaar bevrijding Vorden

Het is in Nederland al bijna een halve eeuw traditie om
de bevrijding te herdenken op 4 en 5 mei. 4 mei "her-
denkingsdag" en 5 mei "vieringsdag". Het speciaal hier-
voor in het leven geroepen 4-5 Mei Comité heeft als taak
die herinnering levend te houden.
Het jaar 1995 is een bijzonder jaar: 50 jaar bevrijding. Doch
die bevrijding begon voor Vorden op de eerste april. Er is
alle reden voor om daar dit jaar bij stil te staan. Stil staan is
eigenlijk veel te zwak uitgedrukt!
Velen zijn de laatste maanden actief bezig geweest, om de
Vordense bevrijding extra aandacht te geven. Het program-
ma van de Oranjevereniging staat in het teken van een ont-
moeting in het Dorpscentrum met de tijd van toen. De
Vereniging "Oud Vorden" zal middels een expositie trach-
ten die tijd weer levend te maken. De Raad van Kerken zal
op haar eigen wijze deze dag met een dienst en aansluitend
een kranslegging bij het Verzetsmonument gedenken.
Degenen die deze dag pas tot een waarlijke "bevrijdingsdag"
kunnen maken, dat bent echter u. Uw opkomst en belang-
stelling zullen bepalend zijn voor het succes van deze on-
vergetelijke eerste april! Hebt u als "niet-Vordenaar" de be-
vrijding elders meegemaakt, vier die dan in gedachten
samen met ons mee.
Namens het 4-5 Mei Comité nodigen wij u allen uit aan de-
ze viering deel te nemen.

Drie avonden revue in Dorpscentrum

Programma l april
13.30 uur Aanvang herdenkinsdienst in Dorpskerk

met medewerking van Concordia en
Vordens Mannenkoor.

14.15 uur In optocht met voorop Concordia naar
het Verzetsplein.

14.30 uur Zingen met Concordia "U zij de glorie".

Vordens Mannenkoor zingt "We shall
overcome".

Trompetsignalen met aansluitend
2 minuten stilte.

Kranslegging door Commissaris van de
Koningin de heer J.C. Terlouw en bur-
gemeester EJ.C. Kamerling.

Vlaggen hijsen.

Het zingen van het Wilhelmus.

15.00 uur Ontvangst in het Dorpscentrum.

15.30 uur Welkomswoord en opening burgemees-
ter EJ.C. Kamerling.

15.55 uur Impressie Bevrijding Vorden door drs.
A.J.A. Hartelman.

16.30 uur Zang van het 30-pluskoor.

17.00 uur Dankwoord door de heer J. Norde,
voorzitter van de Oranjevereniging.
Aansluitend apperitief en broodbuffet
tijdens het informeel samenzijn uitlo-
pend tot 18.30 uur.

19.00 uur Zaal open voor revue "Kom us an".

19.45 uur Aanvang revue "Kom us an".

Prins Bernhard maakte in de /.om e r van 1945 een tocht door Vorden.

Het Deldens Toneel zal op zaterdagavond l april in het kader van het bevrijdingsfeest de revue "Kom us an" opvoeren.
Plaats van handeling is het Dorpscentrum. Aangezien de organisatie veel belangstelling verwacht voor deze voorstelling,
staan er op vrijdagavond 7 en zaterdagavond 8 april ook uitvoeringen op het programma.
De revue "Kom us an" speelt zich af in en rond het dorp Vorden. Twee boerenfamilies en de VW spelen een centrale rol. Er
werken in totaal een kleine zestig personen mee aan deze revue. In het toneelgedeelte dat onder leiding staat van Wilma Rossel,
Henk Broekgaarden en Dick Regelink komen vele leuke humoristische scènes en dialogen voor. De zanggroep, die bestaat uit
voornamelijk Vordense leden van zangkoor Backcorner neemt het vocale gedeelte voor haar rekening. De liedjes zijn van tekst
voorzien door Erik Knoef. Cabaretgroep "Hoe? Zo! verleent ook haar medewerking aan deze revue. Het showballet wordt geleid
door Reina Groenendal. Zij heeft de choreografie gedaan van de te dansen onderdelen. De zang wordt muzikaal ondersteund
door enkele leden van de Vordense band "Almost Sober".
De decorbouwers zorgen voor tien prachtige decors waarin zich de revue zal afspelen. De algehele leiding is in handen van Henk
Broekgaarden, Dick Regelink en Wilma Rossel en zij laten ons weten dat het absoluut de moeite waard is om de voorstelling te
komen bekijken. Leden van de Oranjevereniging kunnen vanaf deze week op vertoon van hun contributiekaart een toegangsbe-
wijs afhalen bij de ABN-AMRO bank. Voor niet-leden zijn kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij de ABN-AMRO bank en
het Dorpscentrum in Vorden.

Medewerkers revue "Kom us an"

U bent van harte welkom.

Drs. A.J.A. Hartelman
Voorzitter 4-5 Mei Comité

ALGEHELE LEIDING
o.l.v. Henk Broekgaarden

Wilma Rossel
Dick Regelink

TONEEL
o.l.v. Wilma Rossel

Henk Broekgaarden
Dick Regelink

Henk Broekgaarden
Wilma Rossel
Berend Koning
Ina Scheffer
Absie Bokkers
Dick Regelink
Arnold Grotenhuis

André Knoef
Elbeth Regelink
Margriet Brummelman
Harry Flamma
Erna Roeterdink
Adriaan Eskes
Boudewijn Kortboyer

LICHT EN GELUID
Bennie Schoenmaker

DECORBOUW
Adri de Gelder
Benno Bokkers
Gerard Scheffer
Jan Krijt

Jan Eskes
Han Eskes

MUZIKALE
BEGELEIDING
Joost Strijd
Wilfried Lichtenberg
Ard Schouten
Frank Leferink
Maarten Graaskamp

ZANG
o.l.v. Henk Groot Roessink
Janneke Stokkink
Stien Heuvelink
José Resigt

Alie Brummelman
Fransien Meyerink
Gerda Fakkert
José Buitink
Saskia Schepers
Ans Jongbloed
Marian Hulleman
Dinie Smale

BALLET
o.l.v. Reine Groenedal
Robby Schoenaker
Janneke Breukink
Mardy Wolsink
Diane Groot Nuelend
Susan Regelink
Carlien Hartman

Cabaretgroep "HoeïZo!" GRIME
Erik Knoef
André Knoef
Henriet Fokkink
Karin Makkink
Yvonne Makkink
Gerrit Regelink

Ina Wesselink
Gerry Berenpas
Ina Wuestman



Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

Tevens glazenwassen en
dakgoot reinigen

Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon 05752-2414 of 05759-2118

Fa. Wolsing Verhuur
Julianalaan 20, 7251 ER Vorden, Tel. 05752-1209
Postbus 69, 7250 AB Vorden, Fax 05752-3709

Geluidsinstallaties

Sfeerverlichting

Partytenten

Terrasmeubilair

Praattafels

Biertafels en banken

Complete stroom- en watervoorziening

Volgspot

Theaterverlichting

Complete zanginstallatie

café - restaurant - zaal

Oie Herberg"
Dorpsstraat 10, Vorden
'"X^-Xx^N

SUPERSESSIE
Bevrijdingslente

m. m.v.

KAZ LUX : zang
JAN DE BRUIN : zang/gitaar
HANS WATERMAN : drums
BART BOETS : bas
NIELS VAN HOORN : sax

ZATERDAG 1 APRIL
plaats: Zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden
aanvang: 21.30 uur

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

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

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Ter gelegenheid van de
komende nationale
feestdagen uit voorraad
leverbaar:

VLAGGEN
100 x 150 en 120 x 180

WIMPELS

VLAGGE-
STOKKEN

VLAGGE-

HOUDERS

HELMINK
eubele

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

E/bergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

BARENDSEN
VORDEN

Construktie en complete stalinrichtingen

BARENDSEN
VORDEN

Zutphenseweg 15. Tel. 1261

BARENDSEN
Zutphenseweg 15. Tel. 1261

*..\BAR€NDSGN
~̂ G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1. Tel. 1742

BARENDSEN
Zutphenseweg 3. Tel. 4082

BADKAMER VERBOUWEN ?

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.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

6 f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

III
Vorden bv

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
Tel.: 05752 - 1000
Fax: 05752-3917

Officieel Bang & Olufsen Dealer

Op de dorpskerk van Vorden moet een nieuw dak
komen, daar is veel geld voor nodig. Ook u kunt

meehelpen om dit beeldbepalend monument in het
mooie dorp Vorden te behouden.

De gironummers zijn:

Rabobank Vorden 36.65.57.475
Girorekening van de bank 862923

ABN-AMRO Vorden 47.30.94.835
girorekening van de bank 837570

SNS-bank Vorden 93.33.31.479
girorekening van de bank 310031

I9m

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroe-
rend goed, taxaties, hypotheken en alle verze-
keringen met deskundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN BURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC

TEUNISSEN
in Ruurlo

modecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo Telefoon : 05735 - 1438
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