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VersToppers Vorden bieden
medewerkers ontbijt aan

enkele lovende woorden over de collegialiteit en goede samenwerking,
waarna door hem tevens een personeelsgeschenk werd aangeboden.
Gems Metaalwerken heeft in de afgelopen jaren nogal wat personeelsleden aangetrokken. Dit resulteert
thans in een aantal van 17 werknemers die meer dan 25 jaar bij het bedrijf werkzaam zijn.
J. Ouwinga was de laatste die aan
deze ere-galerij toegevoegd kon worden. Ondanks deze vele jubilarissen,
is het bedrijf verre van 'vergrijsd',
hetgeen mag blijken uit het feit dat op
dit moment bijna 40% van het personeel jonger is dan 35 jaar.

Toneel
Wildenborch
De Wildenborchse toneelvereniging
T.A.O. houdt op vrijdag 16 en zaterdag 17 april a.s. haar jaarlijkse uitvoering in de Kapel.

Deze geste werd door de medewerkers zeer gewaardeerd.
Woensdag 31 maart jl. boden de keurslager Vlogman, de Echte Bakker ^n Asselt en de Echte
Groenteman lluitink, hun medewerkers om 7.00 uur 's morgens vooUle winkels van Van
Asselt en Vlogman i.v.m. de week van de winkel en de dag van de medewerkers een zeer
uitgebreid ontbijt aan.

In week 16 (19-23 april) verschijnt de Oranjekrant. Advertenties en eventuele berichten gaarne vrijdag 9 april
binnen.
de Redactie

Jubileum Gems Metaalwerken
Op l april jl. werd in de bedrijfskantine van Gems Metaalwerken B.V. een receptie gehouden voor onze plaatsgenoot J.
Ouwinga. Hij vierde het feit dat hij op l april 1993 volgens de
gegevens exact 25 jaar bij het bedrijf werkzaam is geweest.
Aanvankelijk was hij aangezocht als Toen na verloop van een aantal jaren
technische assistent van de toenmali- vanuit een aantal grote klanten (Shell,
ge bedrijfsleider, de heer Van der Esso, NAM, DSM, enz.) de wens
Wey. Omdat de arbeidsmarkt in de naar voren kwam dat men met 'leveAchterhoek 'moeilijk lag', werden ranciers-kwaliteits-organisatie' van
daarvoor advertenties geplaatst in het doen wilde hebben, besloot GEMS
noorden (Groningen) en in Twente. zich te richten op het begrip Kwaliteit
Ouwinga kwam uit het Noorden als beleidsuitgangspunt. Dit was de
(Veendam) waar hij werkte voor een reden dat een speciale afdeling werd
fabrikant van stoomketels en was zelf opgericht, dat was GKD, Gems Kwaaangenaam getroffen door de bosrij- liteits Dienst.
ke omgeving van Vorden.
Daarvoor was een leidinggevende noNa enige tijd werd het nodig binnen dig die de kennis van de totale GemsGems een afdeling op te zetten, die organisatie had, de productiemethozich speciaal met de constructie van den, de keuringsinstanties en die tede apparaten en tanks ging bezighou- vens het goede gevoel had voor het
den. Het hoofd van deze nieuwe afde- •begrip kwaliteit. In zijn speech kon
ling Konstruktiebureau werd Ouwin- de algemeen directeur, G. Emsbroek,
ga. Hij was opgevallen door zijn tech- melden dat Ouwinga als vanzelfsprenische kennis en zijn constante kwali- kend gevraagd werd deze belangrijke
teit van het geleverde werk.
functie in de Gems-organisatie te be-

Op Eerste Paasdag:

Kinderpaasontbijt in
'De Voorde'

kleden. B o t tevredenheid tot de dag
van vandaag, zo kon hij zijn gehoor
voorhouden.
De technisch directeur, ir. J.W. Emsbroek, ging nog nader in op de toekomst in kwaliteitszorg die nog iri het
verschiet ligt. Hij kondigde aan dat de
jubilaris te maken gaat krijgen met
het officieel vastleggen van het
Gems-kwaliteits-borgingssysteem
dat mede door Ouwinga is opgezet. In
dat verband sprak hij over een kroon
op het werk van de jubilaris, indien
het zozeer begeerde Certificaat van
de internationale norm ISO-9001 uitgereikt kan worden aan Gems.
De directie bood vervolgens de bekende enveloppe aan. Namens de
personeelsvereniging sprak J. Salari

Er wordt momenteel hard gewerkt
door de spelers om de laatste puntjes
nog even op de i te zetten. Daarnaast
worden er heel wat uurtjes gestoken
in de aanpassing van de coulissen en
de aankleding van het toneel. Ook al
deze zaken worden door de spelers
zelf verzorgd. Ze spelen het blijspel
De Onbekende Wereld, geschreven
door A.M. Kok en Joh. Blaaser.
30 Jaar geleden is dit toneelstuk met
veel succes ook door T.A.O. op de
planken gezet. Inmiddels is het stuk
herschreven en is de rolbezetting aangepast. Het belooft weer een avondje
lachen te worden in de Wj^nborchse Kapel. De regie is in ramden van
Henk Kreeftenberg, de grime wordt
verzorgd door Willemien Flierman
(zie ook de advertentie).

KERKNIEUWS

Koor Interchrist
in Gereformeerde
Kerk
Het koor Interchrist, onder leiding
van dirigente Lucian VenderinkSmeenk, zal muzikaal medewerking
verlenen aan de Paasmorgendienst in
de Gereformeerde Kerk. Het koor zal
een aantal Paasliederen ten gehore
brengen, mede begeleid door trompet
en dwarsfluit.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 8 april (Witte Donderdag) 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, H.A.
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. A. WalpotHagoort, H.A.
Zondag 11 april (Eerste Paasdag) 10.00 uur ds. A. WalpotHagoort.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Donderdag 8 april (Witte Donderdag) 9.00 uur Eucharistieviering Dameskoor m.m.v. schoolkinderen.
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg; 19.00
uur Goede Vrijdag-viering, Herenkoor.
Zaterdag 10 april 20.00 uur Paaswake, Dames- en herenkoor.
Zondag 11 april (Eerste Paasdag) 9.00 uur Hoogfeest van
Pasen.
Maandag 12 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Woord- en
Communieviering.

Op de morgen van Eerste Paasdag, zondag 11 april a.s., wordt
de jaarlijkse Vordense kinderpaasviering gehouden. Deze Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 april Pastor Grondhuis,
feestelijke gebeurtenis zal plaatsvinden in 'De Voorde' (bij de tel. 05759-4221.
N.H. Dorpskerk).
De paasviering zal beginnen met samenzang, onder muzikale begeleiding van een aantal jongelui. Vervolgens staat er voor de vele tientallen
aanwezige kinderen een paasontbijt
klaar, bestaande .uit onder andere
matzes, brood en eieren.
Na afloop kunnen de ouders hun kinderen ophalen om met elkaar naar de

Paasdienst in een van de Vordense
kerken te gaan.
Deze kinderpaasviering wordt gezamenlijk georganiseerd door de Hervormde zondagsscholen in Vorden en
't Medler, de Gereformeerde kindernevendienst, het gezamenlijke clubwerk en de Hervormde Jeugdkerk.

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. 057521230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
R.K. Kerk Kranenburg
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag) 18.30 uur Viering met boeteviering. Rouw- en trouwkoor.
Zaterdag 10 april21.30 uur Paaswake m.m.v. Herenkoor.
Maandag 12 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Eucharistieviering.
R.K. Kerk Vorden
Donderdag 8 april (Witte Donderdag) 18.30 uur Familieviering m.m.v. Kinderkoor.
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg m.m.v.
Rouw- en trouwkoor.
Zondag 11 april (Eerste Paasdag) 10.00 uur Eucharistieviering van Pasen m.m.v. Gemengdkoor.
Weekendwacht Pastores: 11-12 april Pastor W. Grondhuis,
Gorssel, tel. 05759-4221.
Hervormde gemeente
Donderdag 8 april (Witte Donderdag) 20.15 uur ds. K.H.W.
Klaassens, dienst van Schrift en Tafel. Avondmaal.
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. H. Westerink,
dienst van Schrift en Tafel; 19.30 uur ds. ds. K.H.W. Klaassens, avondgebed.
Zondag 11 april (Paasmorgen) 8.45 uur Paasontbijt voor de
kinderen in de Voorde; 10.00 uur ds. H. Westerink, gezinsdienst m.m.v. instrumentaal combo van de jeugdkerk, zang
door schoolkinderen van 't Hoge.
Geref. kerk Vorden
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag) 19.30 uur ds. P.W. Dekker,
Viering H.A.
Zondag 19 maart (Eerste Paasdag) 8.45 uur Kinderpaasviering in 'de Voorde'; 10.00 uur ds. P.W. Dekker m.m.v. het
koor 'Interchrist'; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.
Huisarts 10-11-12 aprildr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9.

dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Hogestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
tel. 05752-2129.

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 huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Tafeltje Dekje april mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.

Dierenarts van zaterdag W april 12.00 uur tot
dinsdagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
De avond- en nachtdienst vanaf dinsdag van
19.00 tot 7.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Tandarts 9-10-11-12 april J.H. Hagedoorn,
Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

OGZO ziekenfonds 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.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat
58,
tel.
05752-1494.
Spreekuren
maandag
en
woensdag
11.00-12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-

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 Openingstijden kantoor: ma. t/m do.:
10.00-13.00 uur; vr. 9.30-12.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

DE
ECHTE
BAKKER

KEURSLAGER
DE ECHTE GROENTEMAN

KOKOS
ROZIJNENBROOD

100 GRAM

Gevuld met rozijnen, kokos en hazelnoten.

LEKKER EN MAKKELIJK!

Kalkoenhaasjes

HANDAPPE LS

Ruime keuze uit diverse soorten rollade, o.a.:

Runderrollade - Varkensrollade
Gevulde rollade - Lamsrollade

van 22,50 voor
GRATIS poster

Voor het PAASONTBIJT
hebben wij diverse broodjes,
dus:

Beverly HHIs 90210
OP-OP

100 GRAM Ijl 9

KOM

100 GRAM 1 j 7 9

Voor de boterham:

1,98

Gebraden Rollade
RUND Of VARKENS

VLEESWAREN
SPECIAL:

SPECIAL.
Mosterdvink
1,85

100 GRAM

l Ï7 5 f O

hierbij

Lekker voor op toast of stokbrood:

Ham-ei salade
Ham-prei salade

PAASSLAGROOMTAART

1,79

DINSDAG 13 APRIL:

WOENSDAG 14 APRIL:

PANKLARE

PANKLARE

PREI

ANDIJVIE
500 GRAM 195

500 GRAM 195

DEZE
ONTDEKKEN!

Gebr. Canadees Spek
100 GRAM 1,85

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

KEURSLAGER

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

TONEELUITVOERING

Ondanks onze COLLECTIE

"ENGELSE TUINMEUBELEN"
tijdens de Paasdagen

GEEN SHOW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

ATTENTIE!

T.A.O. WlLDENBORCH

Voor al uw
exclusieve
paasartikelen !

Wie wil dagelijks onze

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april
a.s. wordt het blijspel

De Onbekende
Wereld

TOILETRUIMTES
schoonhouden.
Ca. 2 uur per dag.

Brieven onder no. 55-2.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

BOEKHANDEL

LOG A
Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.: 3 100

door A.M. Kok en Joh. Blaaser
want

\Bloembinderij

gespeeld.

Kwekerij Vorden\

Aanvang 20.00 uur
Kapel Wildenborch

NET EVEN ANDERS

PAASWEEKENDAANBIEDING

APPEL-ABRIKOZEN

VLAAI en
KERSENVLAAI

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Uw tennispartner
voor enkel- én
dubbelspel:

viert Pasen met Brood en Krentebrood van de bakker,
die zélf bakt.

lekker bij de koffie of
als toetje niet te versmaden
Speciaal voor Pasen
van 11,00 voor

L

8,50

?O

C

H

E M

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

'N PITTIGE VERRASSING:

voor

l jOO

Wij wensen U prettige Paasdagen.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Wat dacht U van een Paasbrunch!
Wij maken voor U vele soorten:

* * * * * * * * * *

GRIEKS VLEES en
Shoarmabroodje

OPLAATS GOUD VOLKOREN VAN ELFZADEN

Voedingsbond FNV afd. Vorden
• Voetreflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Gelegenheid tot het inleveren van

VAKANTIEBONNEN
van de Landbouw- en Vakantiecheques
van het GUO (voorheen BV TAB)
in de week van 13-17 april '93

BROODJES zoais mini-bolletjes,
mini-krentebolletjes, Waldkorn, mais,
bruine bollen enz
Paasstol - Feestbrood - Rozijnen- en
Krentebrood
En ook nog veel soorten taarten en gebak!
Wilt U bestellen? Even 1373 bellen!

bij:

H. W. ESSELINK
Pr. Bernhardweg 26, Vorden
Tel. 05752-2324

WARME BAKKER OPLAAT
bakt het voor U!
VORDEN - Telefoon 1373

""•£

Heel erg dankbaar en blij zijn
wij met de geboorte van ons
zoontje en broertje

Zwier Rouwenhorst

t

en

Steven Jacobus
Abraham
Roepnaam:

S-*- Helma Braam
gaan trouwen op 16 april a.s. om
13.00 uur in het gemeentehuis
van Ruurlo.

-*-

Steven
Jan en
Elisabeth Groot Jebbinkvan Welzenis
Jochem

2 april 1993
Rondweg 2
7251 RVVorden
De goede gedachtenis blijft.
Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man

U bent van harte welkom op onze
receptie 's middags van
15.30 tot 17.00 uur in
Café-Restaurant 'De Luifel',
Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

'i*

l

#
#
-x*
-x•x-
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$
*

Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost, die u hebt gegeven.

Jenneken Marie
Oosterink-Hartgers
Wij zijn u daar oprecht dankbaar voor.
B. Oosterink en kinderen.
Vorden, april 1993

-X-X-X
-X-

-*-

U bent van harte welkom op onze
receptie van 1 4.00-1 5.30 uur in
bodega "t Pantoff eitje', aan de
Dorpsstraat 34 te Vorden.
april 1 993
"tHietveld'
Hoekendaalseweg 4
7251 RM Vorden

* HTBrBtHHHTH:H«HTH:H^

Bedroefd, maar dankbaar dat zij haar rust heeft
gevonden, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan onze lieve schoonmoeder, grooten overgrootmoeder

• TE KOOP AANGEBODEN:
3-deurs eiken buffetkast, 160
breed, f500,- Tel. 057353659.
• TE KOOP: eiken boekenkast, 85 breed, f150,-. Tel.
05735-3659.

op de leeftijd van 86 jaar.
Barchem
Baak
Lochem
Barchem
Ruurlo
N ij kerk
Baak

:
:
:
:
:
:
:

J.W. Dinkelman
M.J.Wagenvoort
JannieenTonnie
Harrie
Gerda en Tonnie
JokeenGerrit
Bart en Erna
en achterkleinkinderen

Correspondentie-adres:
M.J. Wagenvoort, Rozenstraat
Baak

• TE KOOP: Utina zelfdrinker. M. klein Bramel, Nieuwstad 34, Vorden, tel. (05752)
2405.
• TE KOOP: 2-pers. Ledikant, matrassen met binnenvering, 2 nachtkastjes, 2 stoelen en 1 tafel. Voor kamperen
een komplete keukeninventaris voor 4 pers. in caravan of
tent. Tel. 05752-1282.
• PASEN: verkoop aan huis
verse eieren, haantjes, kip
enz. Adres: T. Rossel, Nieuwstad, 45. Tel. 1283.

Keijenborg, 7 april 1993
Correspondentie-ad res:
B.H.A. Mullink, Ganzensteeg 7, 7251 LC Vorden

De Avondwake vindt plaats vrijdag 9 april om
20.00 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden. Daarna is er tot 21.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden.
De gezongen uitvaart vindt plaats zaterdag 10
april om 10.30 uur in St. Antoniuskerk, Ruurloseweg 101 te Kranenburg-Vorden.
Aansluitend is de begrafenis op het parochiële
kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in zaal Eykelkamp, Ruurloseweg
114 te Medler-Vorden.

(De zaak in Hengelo is wel open!)

Vanaf 20 april kunt U weer gezellig bij
ons winkelen en profiteren van onze
grandioze aanbiedingen,
Vakfotografie

Met vriendelijke
groeten,

Willemien
Dorpsstraat 20 Vorden Telefoon 05752-2812

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op
GOEDE VRIJDAG 9 APRIL

DE GEHELE DAG

I.VM GOEDE VRIJDAG

GESLOTEN

KOOPAVOND
verplaatst naar
donderdag 8 april

zullen zijn.

Vrijdag 9 april

De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 8 april.

sluiting 18.00 uur

13, 7223 KA

gehele dag
GESLOTEN

Donderdag 29 april:
KOOPAVOND

Op 80-jarige leeftijd ging plotseling van ons heen
onze schoonzuster en tante

Henny Haverkamp-Wonnink
WEDUWE VAN STEVEN HAVERKAMP

De openbare bibliotheek is

GESLOTEN

Voorst: A. Haverkamp-Bosch

op

Vorden : R. Klein Bramel-Haverkamp
Neven en nichten.

goede vrijdag V «l JH*ll

Boxtel ,4 april 1993.

zaterdag 10 april

Volop verse SNIJBLOEMEN en
KAMERPLANTEN
7 VASTE PLANTEN
10,-

vrijdag 30 april

DE VALEWEIDE bloemen

zaterdag l Hiel
en op woensdag «3 HlCl

• VERHUISD: van de Bongerd 15 naar Nieuwstad 34.
Fam. M. Klein Bramel.

• TE KOOP: Weimaraner x
D.st.kh.-pups, ontwormd en
ingeënt. M.: 1e pr. A&A-proeven, KNJV-B-dipl., G&G A en
B, HDtc, ext.ZG. Half april beschikbaar. Tel.: 05752-2550. •

*
*

van 13 t/m 19 april GESLOTEN

Koninginnedag 30 april:

• MIRJAM gefeliciteerd en
nog vele jaren erbij. Tot straks!
-xxx- Lena.

• GEVRAAGD:
schoonmaakster, 4 uur per week. Jim
Heersink
haarmode. Tel.
1215.

Zeddam
Haarlem
Lichtenvoorde
Vorden
Gaanderen

Herman en Maria Mullink
Annie en Theo Leisink
Jan en letje Mullink
Hennie en
Bennie Rouwenhorst
Ada en Harrie Evers
Antoon en Marjan Mullink
Henk en Thea Mullink
Bennie en Gerda Mullink
Carolien en Tonny Boerkamp
Klein- en achterkleinkinderen

Daarom is onze zaak in VORDEN

De gezamenlijke banken van Vorden

De begrafenis heeft woensdag 7 april plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

• TE KOOP: platte ponywagen, in goede staat, geremd,
plm. 21/2 meter lang. Tel.
05437-71837.

• TE KOOP: Deutz-Fahr cirkelschudder, z.g.a.n. Tel.
08336-31258.

VERBOUWEN

Zutphen, 2 april 1993

• GEVRAAGD: huishoudelijke hulp, 4 uur per week. Tel.
05752-6733.

• TE KOOP: soft ijsmachine. Tel. 05750-22745.

Vorden
Vorden
Lochem
Vorden

BERENDINA HENDRIKA
KLEIN LEBBINK

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening 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
plaatsing.

¥
-x-X-

WEDUWE VAN H. SMEENK
EERDER VAN D. STEGERMAN

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

f

&
-x-x-

Wim en Marietje
Kornegoor- Garsen

Annie Woltering-Eijkelkamp

DANKBETUIGING
Uw blijken van belangstelling
en medeleven zowel persoonlijk als door middel van brieven en kaarten, waren voor
ons een grote steun, na het
overlijden van mijn lieve vrouw
en moeder

op de leeftijd van 84 jaar.

Op zaterdag 1 7 april a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Wij gaan

WEDUWE VAN HENDRIKUS WILHELMUS MULLINK

Ons adres:
Soldatenhuis2,7261 VJ Ruurlo

*

Na een liefdevolle verzorging in bejaardencentrum 'Maria Postel' is na een geduldig gedragen
lijden van ons heengegaan onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Carolina Maria Caecilia MullinkWiggers

#^BiHiB}BiHHBiH^

NOL WOLTERING

Vorden, 8 april 1993
Burg.Galleestraat18

*

'

„Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God;
waar gij zult sterven, zal ik sterven, en
daar zal ik begraven worden.
Zo moge de Here mij doen, ja nog erger:
voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken
tussen mij en U.
RUTH 1:16B EN 17.

Deze zomer kent de bibliotheek geen vakantiesluiting
Wel zullen gedurende 3 bouwvakvakantieweken
aangepaste openingstijden gelden

De markt is vrijdag verplaatst naar de
parkeerplaats bij Hotel Bakker.

Met droefheid geven wij u kennis, dat de Heer tot
Zich genomen heeft, onze lieve vader en opa

Bus bestellen?

Pieter Paul Grouwstra

ie Herberg"^

WEDUWNAAR VAN A. GROUWSTRA-VAN LEEUWEN

op de leeftijd van 85 jaar.
Zwartsluis : G.G.A. Grouwstra
H.C. Grouwstra-Ligtenberg
Raghnild.Erik
Vorden : G.A.G. Grouwstra
J.E. Grouwstra-Bennink
Jeroen

Dorpsstraat 1 O - Vorden

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

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

Naar de HUISHOUDBEURS
14,15,17,19,21 en 24 april
Vertrek Ruurlo: 8.00 uur
Vertrek Vorden: 8.15 uur
Vertrek Zutphen: 8.30 uur

6 april 1993
Hoetinkhof92
7251 WE Vorden
Liever geen bloemen.
Een korte dienst zal worden gehouden op zaterdag 10
april a.s. om 12.15 uur in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4A te Vorden, waarna om 13.00 uur de
teraardebestelling zal plaatshebben op de Algemene
Begraal plaats te Vorden.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

Ie
RAASDAG

HAVI Reizen

J.L HARREN

is het café

Klarenbeekseweg 14 - Voorst

GEOPEND

Tel. 05758-1334

vanaf 20.00 uur

VROEGER SHOWDE DE SLAGER ZIJN PAASKOE EN LIEP ERMEE DOOR HET DORP. DIE
TRADITIE WILLEN WIJ GRAAG, IETS GEWIJZIGD, VOORTZETTEN. DOOR MIDDEL VAN
FOTO'S SHOWEN WIJ ONZE PAASKOE. WlJ LATEN U ZIEN DAT ONS RUNDVLEES EEN
KLASSE APART IS. NlET ALLEEN DEZE PAASWEEK, MAAR HET HELE JAAR DOOR.
CONTINU KWALITEITVAN VORDENSE BODEM UIT EIGEN SLACHTPLAATS.
DUS NET ALS VROEGER, MAAR EEN TIKJE ANDERS . . .

- LEKKER - LEKKER - LEKKER -

VORDENSE
VARKENSRUG
Waag een gokje en raad
het juiste gewicht en win

in mosterdsaus, lekker gekruid
ca. 20 min. braden per pond

zon
Wij wensen u fijne paasdagen toe!
Jan, Nel, kinderen en medewerkers

Wat zullen we smullen van een gourmet- of fondue
schotel, fijn gekruide rollade, een lekkere entre cöte
of een stukje rosbiefoffricando, heerlijke paté of fijne
vleeswaren.
Door uw slager zelf gemaakt, en dat smaakt!

RUNDERGEHAKT
1 KILO

slagerij
jan rodenburg

8,95

Bij aankoop van 100 gram
Boterhamworst

50 GRAM GRATIS

Doftsstraat 32 - Vorden - JÊt. 1470

Stel kijkcomfort niet langer uit
neem Va ril ux® van Essilor.

roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dichtbij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril
l of het steeds wisselen van leesbril en verte^ bril is lastig en onpraktisch. Varilux brilleglazen van Essilor zijn dan voor u de beste
oplossing. Daarmee heeft u met één bril een
goed en comfortabel zicht van dichtbij tot
veraf zonder hinderlijke overgangen.
ij informeren u graag over de échte
Varilux glazen, die van de uitvin er Essilor.

0SSILOR

Uw V\RILUX SPECIALIST

siemerink

oo opticien

"-i-garantie
Maar het zou ons zeer
verbazen als u er een
beroep op moest doen!

onderhoudsarm
kan zowel losliggend als
mechanisch worden aangebracht
bij renovatie is verwijderen van
oyde dakbedekking onnodig
uitstekende UV-bestendigheid
in diverse kleuren verkrijgbaar

Zutphenseweg 5

Dakdivisie

100 GRAM

2,85

BAMI of NASI
SPECIALITEITEN:

HAMBURGERS
SPECIAAL
5 HALEN 4 BETALEN

AUTOSCHADESPECIALIST

Jong

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

R01É!

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

tot.
Informatie:

WILINK

PETERS

Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk
Winkel in verf, behang etc.
In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, /oals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als klcurwerk en alle andere voorkomende
spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

TE KOOP:
MELKQUOTUM

Van.

THEO TERWEL

Schildersbedrijf

ELEKTRA

op pachtbasis
55.000 kg met 4.21% vet
34.000 kg met 4.05% vet
l .982 kg varkens-/kippenfosfaat
1.110 kg varkens-/kippenfosfaat
l .704 kg varkens-/kippenfosfaat
verplaatsbaar in het kader van H.v.R.
8.600 kg varkens-/kippenfosfaat
verplaatsbaar in het kader van onteigening
AANGEBODEN:
Diverse partijen LEASEMELK
met 4.16% vet / met 4.20% vet / met 4.30% vet

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

erkend dealer H van besouw dakfolie 400/D

GEVRAAGD:
MELKQUOTUM - MESJQUOTUM - LEASEMELK

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

REULING

ONGEWOON LEKKER

Telefoon 1505-

J SANITAIR
Lankhorsterstraat 12
7234 SR Wichmond
Tel. 05754-1842
Fax 05754-1697

GEWONE
BIEFSTUK

VORDEN

Tel. 3150

PARDIJS

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

V

06 juwelier

van besouw kunststof dakfolie 400/D
met de nieuwe 10 + 5 = 15 jaar garantie

LEKKERE
ROLLADE!

HERMAN VLOGMAN

VORDEN
SEEGERS

dealer Hendrix Voeders
Tel. 05752-2959

FRANS EVERS

SLAGMAN

dealer Hendrix Voeders
Tel. 05753-4054
WIE VERDER KIJKT

TELEFOON 05752-3618/1511

BGG

08347-81366

Zomerweg 21
DREMPT, 08334-72722

KIEST VOOR HENDRIX VOEDERS

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 8 april 1993
55e jaargang nr. 2

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Paasvuur in Kranenburg niet weg 'Een bezielend man die het werk niet schuwde'
Wim Polman neemt afscheid als
te branden
voorzitter van de Vordense
Ondernemers Vereniging
Wim Polman (58) is geen persoon die zich gauw op de borst zal kloppen met de gedachte 'dat
heb ik weer even gefikst'. Nee, Polman is iemand die het steeds heeft over het kollektief. Niet
ik, maar samen hebben wij het karwei geklaard, terwijl Polman toch heel wat keren zelf het
voortouw heeft genomen. Een bezielende voorzitter die zelf niet te beroerd is om de handen te
laten wapperen.

Zoals het vroeger werd gedaan, het slepen van de paasstaak naar de paasweide werd in Kranenburg weer in ere
hersteld.

Op een terrein aan de Bergkappeweg in Kranenburg zal Raimond Nuvelstijn uit Gouda
zondagavond (Eerste Paasdag) het grote Paasvuur op traditionele wijze ontsteken.
Paasvuren zijn in het noorden en oosten van ons land niet weg te branden.
De traditie stamt uit de tijd van voor
de jaartelling. Heidense volkeren
zoals de Hunebedbouwers in Drente
staken vreugdevuren aan als de lente
in aantocht was. Tegenwoordig zijn
Paasvuren gewoon handig om het
gesnoeide voorjaarshout te verbranden.
Van oudsher is het ontsteken van een
paasvuur een echt achterhoeks gebruik. Er ontstond zelfs rivaliteit tussen verschillende dorpen.
Elk dorp was er immers op 'gebrand'
het grootste vuur op zijn naam te krijgen. Het C.C.K. (Cultureel Collectief
Kranenburg) was van plan dit jaar
mee te dingen in de strijd om het
hoogsurpaasvuur van Nederland.
Doordat de grootste leverancier van
snoeihout, gemeente Vorden, dit jaar
het hout versnippert en het niet meer
naar de paasweide in Kranenburg
brengt, heeft men moeten afzien om
mee te strijden voor het grootste
paasvuur.
Toch is er de laatste maanden heel
wat snoeihout naar de paasweide, een
maisakker van Henk Wesselink, gebracht. Er is al zoveel hout aangesleept, dat wanneer het straks wordt
opgestapeld, het zeker de hoogte van
vorig jaar overtreft.
In Kranenburg heeft het C.C.K. spontaan het vreugdevuur (Blijdschap om
de lente en verdrijving van het boze
als zinsbeeld van Pasen) weer in ere
hersteld.

VLO kiest Artiest
of Groep van het
Jaar
Tijdens een live radiouitzending zal
de Vordense Lokale Omroep de artiest of groep van het jaar 1992 van de
VLO bekend maken. Dit zal zijn op
zaterdagmiddag 10 april. Tevens zullen deze middag een aantal artiesten
hun medewerking aan het programma
geven, zoals B. Brothers, Martin
Dams, John en Graads, Alwie Kroeze
e.d.

Eiergooiwedstrijd
Tweede Paasdag organiseert Jong
Gelre een spectaculaire eiergooiwedstrijd. De bedoeling van deze wedstrijd is om met teams van twee personen (één gooier en één vanger) de
eieren over een zo groot mogelijke afstand heel op te vangen. Deelname is
mogelijk voor herenteams, damesteams of een gemengd team. Het
'eierspektakel' zal plaats vinden op
het terrein van de familie Tjoonk op
de hoek Schuttestraat/Schimmeldijk.

Door het paasvuur te omlijsten met
een aantal deels zeer oude tradities
wil het C.C.K. het evenement nog
meer allure en aantrekkingskracht geven dan vorig jaar. Gebeurtenissen
als paasvuren, waarvan de tradities
diep in de mensen en in de tijd wortelen, verdienen het om in ere gehouden te worden als men zich bewust is
van de cultuur. Ook deze streek is
cultuur en die maakt men zelf. Een
van die tradities zegt dat je met de
opbouw van de bult niet te laat moet
beginnen. Het C.C.K. is maar al te
blij met deze traditie, vooral ook omdat er veel is verdwenen voor jongeren in de Kranenburg. Het loonbedrijf
Medo uit Kranenburg heeft een machine beschikbaar gesteld, en is afgelopen zaterdag begonnen met het opstapelen van het hout.

Vuurgooien in de Teertonne
Het C.C.K. heeft ook dit jaar weer
een aantal oude tradities rondom het
paasvuur. Afgelopen zaterdag werd
op de paasweide de teerton aan paasstaak bevestigd. De teerton was vroeger de spil van elk Achterhoeks paasvuurfeest, stapels zonder een teerton
werden nergens voor 'vol' aangezien.
Het C.C.K. heeft twee jaar geleden
deze eeuwenoude traditie weer in ere
hersteld, en met succes.
Vorig jaar vormde de paal met de
teertonne de spil van het paasvuur,
het publiek amuseerde zich uitstekend.

De stoere jongens uit Kranenburg en
omgeving kunnen Paasavond proberen een brandende bezem in de teertonne te mikken, zodat de inhoud gaat
branden als een grote fakkel.
Vorig jaar kreeg Raimond Nuvelstijn
uit Goud^fcp eretitel Vuurwerper van
Kranenbi^, hij was het die de ervaren Kranenburgers te snel af was. De
trofee die geschonken is door de fam.
Sueters heeft een jaar lang in Gouda
gestaan. Paasavond zullen de Kranenburg^fcproberen de trofee weer
terug te Hron in hun eigen plaats. De
vuurwerper Raimond Nuvelstijn
wordt 12 april onthaaald en mag het
vreugdevuur ontsteken.
Het feest van het paasvuur zal muzikaal opgeluisterd worden door de
muziekvereniging Concordia.
René Kappert, een van de organisatoren, is van mening dat met name deze
activiteit het paasvuur in Kranenburg
onderscheidt van brandstapels buiten
onze streek, waar de baoke in het centrum van de paasbult zelf staat en>
waarbij het gebruik is een (judas) pop
in de top te binden, hetgeen verbranden van het kwade symboliseert.
Kwamen er vorig jaar ruim 1500 bezoekers naar het paasvuur kijken, het
C.C.K. verwacht thans het dubbele
aantal.
Het C.C.K. hoopt als organisator dat
het publiek een mooi paasvuur mag
meemaken en na het kwade uitgebrand te hebben vredig huiswaarts
mag keren.

Een CV onderhoudscontract bij
Emsbroek: da's betaalbare zekerheid!
Uw CV-installatie moet 't altijd doen, 24 uur per dag! Steeds meer
mensen kiezen daarom tegenwoordig voor een GAMOG/GGFcontract bij EMSBROEK in Vorden. Voor een bescheiden bedrag
per maand bent u zeker van 24-uurs service waar u van op aan
kunt. Wilt u meer weten? Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu
met Kikky ten Barge: 05752 - 1546

Is
een wurm gevoel van zekerheid
deste — De mooiste planten voor de
kleine tuin; Jorgensen, Margot Vechtrelaties; Lestrieux, Elisabeth de
Keuze uit de aanwinsten van de
- Kleur in de tuin; McEwan, lan —
Openbare Bibliotheek
De cementen tuin; Morris, Lisa RapAmain, Kamal — De Koerden; Bern- paport — Creatief spelen met gehanlef, J. — Eclips; Broeke-Bruins, Ine dicapte kinderen; Sinclair, N.B. ten - Tranen van de zon; Brusse, Jan Monet; Spielman, Patrick — Figuur- Voor niets bang; Campinggids Eu- zaagmodellen; Toen wij uit Rotterropa 1992; Buch, Boudewijn — Het dam vertrokken — Nederlandse liebedrog; Donoso, José -- Het land- deren uit de 20ste eeuw; Wever, Mahuis; Geel, Rudolf - Dierbaar venijn; rieke
Paasdecoraties; Winter,
Geneesmiddelen in Nederland: Gids Leon de — De ruimte van Sokolov;
voor arts en gebruiker; Herwig, Mo- Zikken, Aya - De tanimbar legende.

Bibliotheek

Eind van deze maand stopt Wim Polman als voorzitter van de Vordense
Ondernemers Vereniging (V.O.V.).
Hij heeft er dan bijna een kwart eeuw
opzitten, waarvan een groot aantal jaren als voorzitter. Zo'n anderhalfjaar
geleden nam hij de beslissing om er
een punt achter te zetten. Niet in een
opwelling, maar weloverwogen.
Wim Polman: 'Binnen het bestuur
van de V.O.V. was het eigenlijk een
probleem dat ik een 'doener' ben.
Liep meestal met alles voorop. Er
was eigenlijk geen goede taakverdeling. Ik vond dus zelf dat wil de
V.O.V. haar kontinuiteit waarborgen
dan moet er een struktuurwijziging
komen', aldus Polman.
Hij legde zijn ideeën aan het bestuur
voor. Men stond er positief tegenover
met als gevolg dat Wim Polman de
personen ging benaderen die in zijn
'plaatje' moesten passen.
'Toen de taken ingevuld waren en ik
zag dat de V.O.V. veel jonge leden
telt, heb ik gezegd: en nu wegwezen.
Daar kwam bij dat ik inmiddels opa
was geworden en ik vond een opa als
voorzitter, dat kan niet!'
De struktuurwijziging die bij het vertrek van Polman gestalte zal krijgen
is voor V.O.V.-begrippen^fcl ingrijpend. Behalve het dagelrjW bestuur
(3 man) zullen nog zes personen het
bestuur kompleteren. Deze zes bestuursleden zijn op hun beurt voorzitter van een kommissie. Kommissies
met verregaande bevoeg|^den. Zo
is er b.v. een kommissie^^zich uitsluitend zal bezighouden met Kersten Sinterklaas-akties; een P.R.-kommissie om Vorden 'uit te dragen'; een
kommissie Handel en Nijverheid die
zich met leden gaat bezig houden die
geen winkels hebben, bijvoorbeeld
aannemers; een kommissie die zich
bezighoudt met de herinrichting van
het dorp, etc. etc.

Twee periode s
Wim Polman is gedurende twee periodes voorzitter geweest van wat
eerst de Vordense Winkeliersvereniging heette en thans dus de V.O.V.
(Vordense Ondernemers Vereniging).
In 1971 volgde hij wijlen Gerrit Remmers op als voorzitter. 'Een man
waarvan ik veel heb geleerd', zo zegt
Polman. Vanwege de statuten moest
Wim Polman in 1978 noodgedwongen plaats maken om vervolgens op
18 oktober 1983 weer opnieuw tot
voorzitter gebombardeerd te worden.
Een funktie die hij deze maand dus
beëindigt.
Vooral zijn tweede 'ambtsperiode'
heeft veel tijd en energie gekost. Polman: 'Een jaar na mijn benoeming
begon het 'feest' pas goed. Op 25
april 1984 was er sprake van dat het
verkeer rondom Vorden zou worden
geleid. Daar hebben wij direkt stelling tegen genomen. Op gegeven moment bleek dat wij als V.O.V. water
bij de wijn moesten doen. Het werd
toen omleiding van het vrachtverkeer.
In het eindresultaat kunnen wij ons
vinden. Voldoende parkeergelegenheid in het dorp, geen zig-zag toestanden. Het verkeer kan gewoon zijn
weg volgen. Als straks alles klaar is
dan denk ik dat we een vreselijk mooi
dorp krijgen. Er was veel kabaal
rondom de aanleg van de rotonde. Nu
hij er ligt, loopt alles perfekt', aldus
Wim Polman.
De V.O.V. heeft zich met het gehele
gebeuren (omleiding vrachtverkeer
en herinrichting dorp) sterk gemaakt
voor een goede oplossing. Zo werd
het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinberijf (CIMK) opdracht
gegeven een onderzoek in te stellen
naar de effekten op de winkels van
het weren van het doorgaand verkeer.
'Wij wilden absoluut geen stil dorp
en hebben toen gezegd, behalve een

het er weer perfekt uit', aldus Wim
Polman. Bij het plaatsen van de bomen, soms onder zeer extreem slechte weersomstandigheden, loopt Wim
Polman altijd zelf voorop, al wil hij
daar niets van weten. 'We doen het
met z'n allen', zo merkt hij opnieuw
op. Behalve de kerstverlichting is
Wim Polman ook degene die de Eerste aanzet heeft gegeven voor de jaarlijkse Kerstmarkt. Een markt die vele
bezoekers trekt en waaraan alle Vordense kulturele verenigingen belangeloos hun medewerking verlenen.
De boerenkool met worst als afsluiting van deze Kerstmarkt is altijd een
sfeervolle happening.
herinrichting willen we ook een bevoorradingsweg', aldus Polman.
Met behulp van subsidies, maar ook
met een flinke duit uit de V.O.V.-kas
werd het bureau Bakker & Bleeker
opdracht gegeven een plan te maken
voor de herinrichting.
'Al die jaren is er tussen het college,
de raad van Vorden en de V.O.V.
goed overleg gevoerd', aldus Polman
die met tevredenheid konstateert dat
de herinrichtingswerkzaamheden inmiddels in volle gang zijn.

De man van de
kerstverlichting
Wim Polman zal straks de Vordense
geschiedenisboeken ingaan als de
man van de kerstverlichting en de traditionele kerstmarkt.
In 1984 lanceerde hij het idee voor
een verlicht Vorden rondom de Kerst.
Voor alle winkels een kerstboom, terwijl inmiddels ook veel particulieren
meedoen. 'Het is in Vorden niet meer
weg te denken. En het heeft ons dorp
veel P.R. gegeven, dat weer terug te
vinden is in de omzet gedurende die
weken, want er komen ook vele nietVordenaren op af. Ook de Vordense
jeugd is heel positief. Daar waar nodig is, wordt geholpen. Vernielingen
kennen we ook niet. Als de lichtjes in
de bomen weer branden en ik loop
met mijn vrouw Alie door het dorp
dan zeggen we tegen elkaar: wat ziet

Laveren
Wim Polman zegt het voorzitterschap
van de V.O.V. altijd met veel plezier
te hebben vervuld. Toch is het lang
niet altijd rozegeur en maneschijn.
'Binnen een ondernemersvereniging
moetje als voorzitter goed kunnen laveren. Je moet altijd een man van het
compromis zijn. Volg je de harde lijn
dan krijg je onherroepelijk problemen. Winkeliers zijn nu eenmaal individualisten die maar al te gauw geneigd zijn aan hun portemonnaie te
denken. Toch heb ik wel het gevoel
dat de betrokkenheid tot de V.O.V.
zeer gegroeid is de laatste jaren', aldus Polman die ervan overtuigd is dat
de gemeente Vorden een goed winkelbestand kent met toekomst voor
jonge ondernemers.
'Dat heb ik altijd als één van mijn
taken ervaren, het op peil houden van
het winkelbestand. En leegstaande
winkels kennen we hier gelukkig
niet', zo konkludeert Wim Polman
niet zonder trots.

CONTACT

een goed en
graag gelezen
blad

WBV Thuis Best actief op
terrein van koopwoningen
Staatssecretaris Heerma is van mening dat de bouw van koopwoningen door woningbouwverenigingen de concurrentieverhoudingen tussen toegelaten instellingen en concurrerende
marktpartijen niet verstoort. Dit blijkt uit antwoorden op
vragen, die gesteld zijn in de Eerste Kamer. De staatssecretaris ziet dan ook geen aanleiding de regelgeving aan te passen.
Thuis Best is een van de weinige corporaties, die nog niet
actief is op het terrein van koopwoningen. Zij beraadt zich
thans op welke wijze actief op dit onderdeel kan worden ingesprongen. Daarvoor zal in bepaalde gevallen de medewerking
van de betrokken gemeentebesturen noodzakelijk zijn. In het
halfjaarlijks overleg met de colleges van B & W zal dit aan de
orde worden gesteld.
Trendrapport Ministerie
Volksh uisvesting
Volgens het onlangs verschenen
trendrapport moeten in de periode
1990-2000 in totaal 936.000 woningen worden gebouwd. Er zijn op dit
moment reeds 449.000 woningen van
gerealiseerd. Er wordt een veel grotere behoefte aan huurwoningen, dan
waar de in 1989 door de Tweede Kamer vastgestelde Nota Volkshuisvesting nog van uitging. Deze extra woningen zullen vooral in de duurdere
huur- en koopsector moeten worden
gerealiseerd. Waarschijnlijk zal in
deze gemeente weinig van de extra te

bouwen woningen merkbaar zijn. Het
ministerie van VROM vindt dat uitgaande van de huidige rentestand en
huurontwikkeling er vanuit exploitatie-overwegingen per l januari 1995
geen subsidie voor nieuwe sociale
huurwoningen behoeft te worden verstrekt.
Dit betekent dat er uitsluitend nog tot
dat tijdstip gesubsidieerd in de huursector kan worden gebouwd.
Dat houdt in dat er rekening mee
moet worden gehouden, dat de huurprijzen voor nieuwe woningen in de
komende jaren zeer aanzienlijk zullen stijgen.

OP

DE PRIJS VAN HET BOEK

Na de vele landelijke reacties op het
boek nu ook aandacht in de streek voor
het grote standaardwerk, speciaal
voor de rijtuigenliefhebber geschre-

BEDRAAGT FL. 85,00
excl. de verzendkosten

ven.

HET
GOEDE
SPOOR

Het boek is lange tijd uitverkocht geweest, doch nu weer leverbaar, zeker
in het licht van de aanhoudende vraag
ernaar.
,,Goede wijn behoeft geen krans'',
wat ook voor dit fraaie boek mag gaan
gelden. De auteur G. Ipenburg deed
zijn best en de uitgever en boekhandel
doen de rest.

IS HET BIJ U IN BED
DRAAGLIJK OF BEHAAGLIJK?
Heeft u er wel eens bij stilgestaan
dat u een derde van uw leven
in bed doorbrengt? En dat een
gezonde en gerieflijke slaapomgeving dus in uw eigen belang is?
Bij Texeler weten ze dat als geen
ander. Daarom zijn Texeler dekbedden, onderdekens en kussens
gemaakt van honderd procent zuivere wol.
De weldadige, behaaglijke warmte die pure wol
u biedt ervaart u iedere nacht aan den lijve.

Dankzij de unieke isolerende en absorberende
eigenschappen van de lichte en luchtige vulling
slaapt ü in ieder jaargetijde heerlijk en gezond,
zonder hinderlijk transpireren.
Bovendien zijn Texeler produkten gemaakt om
jarenlang onbezorgd van te genieten. U heeft er
geen omkijken naar - maar ze mogen in ieder
interieur gezien worden. Wilt u zelf zien hoe
Texeler het in uw slaapkamer mooi behaaglijk
maakt? Kom dan vrijblijvend
langs en overtuig uzelf.

DEK JE DROMEN TOE MET EEN TEXELER. \1exefer

Ook aanwezig op
paardesport- en
rijtuigbeur s in de manege
,, de Gompert' ' te
Hengelo Gld. op 2e Paasdag
(10.00-18.00 u u r ) .

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 7255 CB HENGELO GLD

In het centrum van Hengelo Gld.
en de Gelderse Achterhoek...
Telefoon: 05753-1253

Heren,
****

gewassen

ZIJDE BLOUSONS
***
ZATERDAG IO APRIL

in 6 kleuren
voor

RUUD JANSEN

maar

SUPER BAND!

HELMINK
VORDEN/ TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

129,-

módecentrum

KEN IE DIE ZAAL

meubelen

^

A
m
ruurlo

le PAASDAG

ZONDAG l l APRIL
Dorpsstraat 22 Telefoon 05735 - l 438

ARIE RIBBENS
<m & WHY-NOT
2e RAASDAG

ROTONDE
PAASMENU
e
e
voor I en2 Paasdag:
• Ossestaartsoep
• Gevulde Varkenslende
met div. groenten en aardappeltjes

Af ra Jansen van den Berg-Mens
diëtist/voedingskundige

Christinalaan 16-7251 AX Vorden
Tel. 05752-1507
Op donderdag 15 april a.s. om 19.00 uur start ik
weer de voorjaarsc

gevuld met roomijs en slagroom,
overgoten met advokaatsaus

f35,Natuurlijk ook de gewone dinerkaart.
Salades op bestelling.

Restaurant 'De Rotonde'
Kerkstraat 3 - VORDEN - Tel. (05752) 1519

DEF
DAMES
DOPE
^ /* A
(top40hit-it's ok)
BULL-IT

„Vermageren in groepsverband"
Deze cursus is bedoeld voor mensen die te
zwaar zijn of zich te dik voelen.
De cursus duurt 10 weken/iedere donderdagavond van 19.00-20^) uur en bestaat uit:
— proberen achte^^borzaak te komen van
het overgewicht;
— het aanleren van gezonde eetgewoonten;
— actief bewegen in warm water/
conditietraining;
— elkaar stimuleren om het gewenste resultaat
te bereiken.

• Parijse soes

IEDERE

en...

ZATERDAG

l € ' paasdag

DISCqyERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

BAAK"

organiseert:
* Springcursus:
6 lessen van ca. 11A> uur, in 6 weken
achtereen, waarvan bij sommigen
lessen ca. een half uur theorieles
gegeven zal worden.
Data:
15, 22, 29 april, 6,13, 20 mei.
* Dressuurcursus: idem.
Data:
27 mei, 3,10,17, 24 juni, 1 juli.

De kosten zijn f 195,-. Graag van tevoren
aanmelden i.v.m. beperkt aantal plaatsen.
Eventuele ondersteuning met acupunctuur is
mogelijk (niet bij de cursus inbegrepen).

mode voor
het héle gezin

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

5J

Bel voor meer informatie:
W.A. Barnstijn, 05754-1803.

Lekker eten blJAnneke en Hans.

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

Paardesportcentrum

MAANDAG 12 APRIL

(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en mate?
Vraag prijsopgave: tel. 05753-I2S6

fashion

muller-vofdcn bv

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

AANBIEDINGEN
W|J

WENSEN
„PRETTIGE
PAASDAGEN

Voor de vijver:
Vijverfolie, per m2

4,95

Goudvis, voor een
Borderturven, lOstuks

l ,00
19,95

Voor de tuin:
10 Heideplanten, 10 stuks

12,50

Bemeste Tuinaarde, 5 zakken

10,00

Bloeiende Azalea Mollis

II ,50

Groene Haagconifeer
170 cm hoog, 10 stuks
Houten Terrastegels, reliëf 50x50 cm
Terracotta-pot 0 3 1 cm

WORDEN

125,00
7,75
8,50

Vergeet U niet met de Paasdagen zo'n heerlijke
koude schotel te bestellen?

HEREN OVERHEMDEN

HEREN BLAZERS

Uit eigen keuken en zoals het hoort, met puur
rundvlees en echte majonaise.

Met korte mouw.
Mooie bedrukte
overhemden, die
normaal ƒ 35,- kosten

Met een klein werkje.
In de kleuren rood,
groen en blauw. Onze
normale prijs is ƒ 149,-

SPECIALE
PAASPRIJS

SPECIALE
PAASPRIJS

DAMES TRUIEN

DAMES KATOENEN PANTALONS

Er hangt een zeer ruime
sortering in voorjaars
truien en vesten. Onze
normale prijs is ƒ 35,-

Met elastiek in de boord.
Een fantastische
pantalon die normaal
ƒ 35,- kost.

SPECIALE
PAASPRIJS

SPECIALE
PAASPRIJS

Onze koks maken er zoals bekend weer wat
lekkers van.

Huzarensalade
Russische eieren
Zalmsalade

7,50 p.p.
10,00 p.p.
13,50 p.p.

Bestelt U de koude schotels op tijd?

Prettige Paasdagen en tot ziens bij
Frank en Mirjam Meulenbroek.

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur
vrijdag 9.00-21.00 uur (koopavond)
zaterdag 9.00-17.00 uur

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG
Dorpsstraat 34, Vonlen. 'lel. 05752-1770

MODE,

Uitnodiging

sportief en stijl.
Voor hem en
haar laat je
verrassen en
maak kennis
met
Modecentrum
Teunissen in
Ruurlo,

Na een periode van verbouwen is onze
winkel (met ca. 325 m 2 fiets- en bromfiets
plezier) te bezichtigen en daarom houden wij

OPEN HUIS
Hiervoor nodigen wij u uit op maandag
12 april a.s.,

2e PAASDAG
tussen 10.00 en 18.00 uur.
modecentrum

ofc
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11
7255 MG Hengelo Gld.
Tel. (05753) 72 78
Fax (05753)72 54

ruurlo

DEZE WEEK: gratis koffie met
vruchtengebak,

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438'

VRIJDAG 9 APRIL 1993

(GOEDE VRIJDAG)

HO W

is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en
Belastingadvieskantoor

Op 2e Paasdag van 11.00-17.00 uur in de
SPANNEVOGEL
Tevens kunt U dan onze schitterende vernieuwde

KLEIN LEBBINK

V **

SLAAPSTUDIO bezichtigen

Raadhuisstraat 22,7251AB Vorden, Telefoon 05752-1455.
Uitsluitend voor spoedgevallen kunt U kontakt opnemen met:
dhr. Sprukkelhorst, tel. 05752-2138 of dhr. Wanders, tel. 05753-3274.

Wij geven altijd l U/O kOt*Ll ïlg op meubelen, echter tijdens deze show

10% EXTRA KORTING.
Ook wordt er tijdens deze show onder
alle bezoekers een dekbed ter waarde van

TE KOOP:
een prachtige

GASHAARD
en

GEVELKACHEL

f 599 - verloot.

Qe VA/'/jpronc;

Urtica

Fa. JANSEN
Bleekstraat 1
HENGELO

Voor één van ome zakenrelaties
zoeken wij op korte termijn een
kleine

WOONRUIMTE
voor incidentele overnachting.
Uw reakties gaarne naar:

Administratie- en
Belastingadvieskantoor
KLEIN LEBBINK

PANNEVOGEL

Reeoordweg 2, Vorden
Tel. 3459

POOTAARDAPPELEN

Ze zijn
er weer:
van biologisch-dynamische kwaliteit
JUNIOR-vroeg
AMADEUS - bewaar (vast)
ESCORT - bewaar (bloemig)
2,5 kg/zakje voor

11,95

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Kom vrijblijvend in de gezellige winkel waar u zich
direkt thuis voelt en waar de nazorg en service
onze naam groot maakt.

P.S. De koffie staat klaar!

Bij de kerk.

Kom eens kijken in onze winkel naar de geshowde
fietsen en snorfietsen met meer dan 100 stuks

ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Tonny Jurtiërfs
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Postbus 97 - 7250 AB Vorden

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

van UNION - SPARTA MET
BATAVUS - GAZELLE • M.B.K.

05735-1161

Zweverink
Uwfietsspecialist
lekink 8, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-2888
Ook voor reparatie (24-uur service) en verhuur.

TAPPERIJ „DE ZWAAN"
presenteert op 1ste PAASDAG de Ierse folkzanger-gitarist

MICHAËL
ROBINSON

NET EFFE
GEZELLIGER
Flitsende Diskotheek
Bruin Café
Grieks Romeins Terras

bekend van radio en TV.

VOORDE 15de MAAL IN SUCCESSIE IN „DE ZWAAN"!
Aanvang 21.30 uur.
DISCOTHEEK ZOWEL 1ste ALS 2de PAASDAG GEOPEND!

Vanaf nu ook iedere zondagmiddag vanaf 14.30 uur
geopend. UIT GOED VOOR U!

Motorsportspektakel komt er aan:

Dash volleybal

Internationale Motorraces in
Hengelo Gld.

Uitslagen
Do. 1-4: DP Wilh. l — Dash 2 3-2;
H3BWilh.2 — Dash 4 3-0.
Vr. 2-4: D rekr.B Dash B — WSV E
2-1; H rekr. A Dash A — S VS B 2-1.
Za. 3-4: H l Wik l — Dash 2 l -3; MC
Vios l — Dash l 1-2; D2B Dash 3 WSV 22-1; D4A Dash 6 — WSV 3
3-0; D4B Dash 5 — Vios 5 3-0; HP
Dash l — SVS 2 2-3; H2A Dash 3 WSV 2 3-0; IA Dash l — Voorw. l
3-0; MA Dash l — Voorw. 2 3-0; MB
Dash l — H e e t e n l 2 - l .

Circuit 'Varssel Ring' te Hengelo Gld. is op zondag 25 april
a.s. het toneel van de grote Int. Motorraces. Werden vele jaren
deze races met Pasen gehouden en daardoor bij zeer veel motorsportliefhebbers bekend als de Paasraces, de laatste jaren
is dit echter niet meer het geval, daar het de Hengelose Autoen Motorver. Hamove niet mogelijk was om met Pasen het
publiek een goed programma te bieden en daarom is de keus
Programma
niet moeilijk om voor een andere datum te kiezen.
Hl Dash 2 — Lettele 1; IA Vios l Hamove wil een programma bieden
waarbij van spannende races gesproken kan worden. Motorsportspektakel wordt o.n. geboden in de Int. Superbikes, waarin Ned. kampioen Jeffry de Vries het moet opnemen tegen
teamgenoot Terry Rymer, de Engelse
wereldkampioen en het Achterhoekse
ra Kawasaki BSM racingteam van
Ben Schel met het Hamovelid Mile
Pajic en de zeer sterk rijdende Johnny
Verwijst.
Ook het sterke Yamaha team van Johan v.d. Wal staat op de startlijst. Zij
allen krijgen flinke tegenstand van
o.a. een aantal Engelsen. Het pro-

gramma biedt verder wedstrijden om
het Open Ned. kampioenschap. Nederlands sterkste racingteam, het
team van Jan Huberts, met Wilco
Zeelenberg, Patrick v.d. Goorbergh
en Hans Spaan komt naar Hengelo G.
Hamove is erg gelukkig met dit team,
want behalve de TT van Assen zijn ze
niet in Nederland te zien.
Ook de zijspannen, jarenlang een onderdeel van het programma, zijn dit
jaar weer van de partij.
De voorbereidingen voor dit motorsportspektakel zijn in volle gang om
alles voor de trainingen van zaterdag
24 april en de races van zondag 25
april in gereedheid te brengen.

Dash l.

CtmiflCHIMOUDEH

Bridgeclub
B.Z.R.

OP

DRUKWERKGEBIED
BLAZEN WIJ ZEKER
ONS PARTIJTJE

Op zaterdag 27 maart jl. hield Kranenburg's Belang weer
haar jaarlijkse feestavond, ditmaal in zaal Eijkelkamp.
selink en Hendrik Wiggers neer. (De
complimenten voor het geweldige
grime-werk.)
Ze hadden bij het oud papier van Ratti de notulen gevonden van Kranenburg's Belang en verhaalden samen
op een terrasje over de perikelen in
Kranenburg. De muziek werd verzorgd door de Pace Makers. Al met al
een zeer geslaagde dag die mede mogelijk werd gemaakt door de Vordense ondernemers die weer vele prijzen
beschikbaar stelden voor de verloting.

'De Vogelvriend'

Een ruime overwinning op basis van
vechtlust verdiend. Aangezien ook
Oekcn won, heeft Ratti nog l punt
nodig om veilig te zijn. Maar in deze
vorm moet dat zeker lukken. Aanstaande zaterdag is Ratti vrij, en volgende week volgt de uitwedstrijd tegen Erica '76.

Donderdagavond 15 april a.s. houdt
de vogelvereniging De Vogelvriend
haar ledenvergadering in het Dorpscentrum. Na de pauze zal dhr. Horsting een aantal dia's vertonen over
de opbouw en tentoonstelling van de
COM Tentoonstelling in Zutphen;
uitleg geven over de nieuwe vogelwet
en vervolgens nog enige dia's tonen
van Europese Cultuur vogels.
Een ieder die belangstelling heeft,
wordt door de vogelvereniging De
Vogelvriend uitgenodigd de avond
bij te wonen na de pauze.

Ratti—Avanti
Ratti heeft eindelijke en grote stap gezet in de richting van het handhaven
in de eerste klasse Afdeling Gelderland. De kranenburgers kozen niet de
minste ploeg uit om dit te bereiken.
De ploeg uit Twello stond bovenaan
in de laatste periode-stand. In het begin van de wedstrijd bleek dat ook uit
het goede spel van Avanti. Echter, bij
een afgeslagen corner van Ratti nam
Gerard Waarle de bal zodanig op de
voet dat deze volley in de rechterbovenhoek belandde: een schitterend
doelpunt.
Na deze voorsprong drong Avanti
nog sterker aan en Ratti kon zich
slechts met harde middelen staande
houden. Dat kwam Hans van Kesteren op een gele kaart te staan en even
later veroorzaakte dezelfde speler een
strafschop, die benut werd: l -1.
Het leek even mis te gaan met Ratti
maar de werklust van de hele ploeg
bracht Avanti uit het ritme. Twee
keer scoorde Mark Sueters nadat beide keren Dinand Hendriksen het
voorbereidende werk had gedaan.
Na de rust kreeg Avanti een groot
veldoverwicht maar tot uitgespeelde
kansen kwam het niet, mede door de
goed georganiseerde kranenburgse
verdediging. De counters van Ratti
leverden veel meer gevaar op. Nadat
Mark Sueters, Jan de Vries en Harm
Wellcwccrd goede kansen hadden gemist, was het wel raak. Martin Heuvelink omzeilde de buitenspelval en
bediende Mark Sueters op maat: 4-1.

Het CDA, afdeling Vorden, hield afgelopen week haar voor-

Uitslagen van woensdag 31 maart
jaarsledenvergadering. Het formele gedeelte voor de pauze
Groep A: 1. mv. Den Hartog/dhr.
Machiels 56.7%; 2. mv. V.d. Berg/ bestond uit bespreking en goedkeuring van de jaarstukken en
mv. Smit - mv. Schigt/dhr. Schigt bestuursverkiezing.
55.3%; 3. mv. Gilles/dhr. Hissink
Voorzitter, de heer G.C. Voerman tief ouderenbeleid, dorpsvernieu53.1%.
was aftredend en herkiesbaar. Onder wing, burgervriendelijk beleid, huisGroep B: 1. mv. Van Gastel/dhr. Van applaus werd hij herkozen. Aftredend vesting; de milieu-problematiek is
Gastel 63.9%; 2. mv. Bergman/mv. en niet herkiesbaar waren de heer H. aangepakt.
De Jonge 61.8%; 3. mv. Gasseling/ Weenk en G.J. Tolkamp. De voorzit- De plannen voor de aanleg van rioleter bedankte hen voor het vele werk ring in het buitengebied, fietspad
mv. Warnaar 54.9%.
dat zij verrichten in de afgelopen ja- Ruurloseweg (verkeersveiligheid) en
wijziging bestemmingsplan buitengeElke woensdagmiddag in het Dorps- ren en bood hen een attentie aan.
De
heer
R.J.
van
Overbeeke
werd
bied
zijn in voorbereiding.
centrum/'t Stampertje; inlichtingen
vervolgens als nieuw bestuurslid ge- Verder kwamen aan de orde de procetel. 2830.
kozen.
dure bij de kandidaatstelling en conNa de pauze werd gesproken over de cept-programma CDA-Vorden. Na
gemeenteraadsverkiezingen 1994. De een boeiende discussie tussen leden,
fraktievoorzitter, dhr. A. Boers, eva- fraktie en bestuur over tal van gelueerde de afgelopen 3 jaar. Er is veel meentelijke zaken sloot de voorzitter
tot stand gekomen, zoals bijv. een ak- de vergadering.

Kranenburg' s Belang:

's Middags trad de onhandige clown
Masjolie op voor de kinderen. Op een
leuke manier betrok ze de kinderen in
haar spel. Nadat verschillende kinderen een zeer apart kapsel hadden gekregen, smulden ze allen van een lekker bakje friet.
's Avonds was er een feestavond. De
opkomst was geweldig. Omdat er
geen toneel-voorziening aanwezig
was, had KRATO dit jaar wat anders
in petto. Bertus Pellenberg en Herbert
Rutgers zetten op een fantastische
manier de bestuursleden Bennie Gos-

Ledenvergadering CDA

DRUKKERIJ

WEEVERS
WSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA V O MEN
ELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-H

S. V. Sociï kampioen
S.V. Sociï is er zondag 4 april thuis in geslaagd om de laatste
twee ontbrekende punten voor het kampioenschap binnen te
halen, door een 3-0 overwinning op Wesepe.
Na de kampioenswedstrijd was het
feest voor de hele club want na 18
jaar was het dan toch gelukt.
Op een platte boerenwagen en onder
begeleiding van muziekvereniging
Jubal ging men het dorp rond. Na de
zegetocht was er een etentje en drankje in de kantine.
Ook de buurt was actief geweest.
Men had nl. een mooi versierde boog
boven de ingang van het sportcomplex gemaakt.
's Avonds was er nog een feest onder
begeleiding van de muzikale klanken
van Duo Duyn. Ook de trainer Torn
de Krosse werd nogmaals in het zonnetje gezet.
Door de voorzitter werd nog een
mooi kado aangeboden aan de hele
selectie. Voor het nieuwe seizoen is er
een nieuwe sponsor gevonden, voor
het Ie en 2e team. Deze sponsor
wordt gevormd door de gehele agrarische gemeenschap van VierakkerWichmond. Op welke wijze men in
het nieuwe seizoen naar voren komt
is nog niet bekend, dit zal nog in nader overleg gaan met de betrokkenen.
De voorzitter vond dit kado zo geweldig dat hij daarvoor een bijzonder
woord van dank gaf. De selectie bekrachtigde dit met een daverend applaus.

Uitslagen
3 april: Wilhel. SSS F2 — Sociï Fl
0-3; Ratti C — Sociï C 1-3; Sociï A Grol A2 2-1.4 april: Sociï — Wesepe 3-0 (Sociï
kampioen en promoveert naar Ie
klasse); Sociï 2 — Loenermark 5 3-0;
AZC 4 — Sociï 3 2-0; Sociï 4 Voorst 6 l -1; De Hoven 6 — Sociï 5
6-1.

Programma
l O april: Mariënveld C — Sociï C.
12 april: Sociï 5 — S VB V 5.

Sociï Tennis
1ste Competitie weekend
Jeugd: mixed t/m 14 jr. Sociï l Welgelegen l 1-4; mixed t/m 17 jr.
Berghl— Sociï l 2-3.
Senioren: Heren Sociï l — Groenlo l
4-2; Heren Vragender 2 — Sociï 2
3-3; Heren vet. De Does l — Sociï l
6-0; Mixed Beinum l — Sociï 14-1;
Mixed Sociï 2 — Beckson 5 l -4.

TOERISME IN HET AMAZONEGEBIED nu
ook milieuvriendelijk (door Jan van der Blom)
Met enig ongeloof hebben we gereageerd op de uitnodiging van
Sylvia Moncayo, planning manager van Metropolitan Touring
in Ecuador. "Ga zelf eens kijken, dan kun je zien, dat het echt
waar is." Mariano Proano, vice president van die enorme tourgigant in Ecuador, had namelijk beweerd, dat er door zijn onderneming alles aan werd gedaan om met de reizen in het
Amazonegebied en naar de Galapagos Eilanden het milieu zoveel mogelijk te sparen.
GLIBBEREND DOOR HET
OERWOUD
Het bleek nog niet zo'n eenvoudige reis om in het Amazonegebied te komen. Met onze
weekendtas - meer dan l O kg
bagage was niet toegestaan stapten we in Quito, de hoogstgelegen hoofdstad ter wereld
(2800 m) in een militair toestel,
dat ons met nog 30 andere passagiers naar Lago Agrio bracht,
een stadje in het oerwoud, dat
bestaat bij gratie van een oliewinbedrijf. Na een half uur
wachten arriveerde hier een oude versleten bus. Twee uur lang
reden we hierin schokkend en
glibberend, langs ongeplaveide
wegen en over smalle bruggetjes zonder leuning, door het
oerwoud.
De aanlegplaats aan de oever
van de Rio Aguario. een van de
enorme stromen waaruit de
Amazone ontstaat, bestond uit
enkele palen en een simpel
plankier, dat alleen glijdend
door de modder kon worden bereikt. Twee grote kano's, allebei met plaats voor 20 passagiers en voorzien van twee buitenboordmotoren, lagen hier
klaar om ons in ruim vier uur
naar ons drijvende hotel te
brengen.
Het was bijna donker toen we
er arriveerden. Een ongelofelijk
fascinerend ge/.icht: Het donke-

re water van de Rio Aguarico,
het geheimzinnige oerwoud op
de achtergrond en dan het
Flotel Orellana, oranjerood in
het licht van de ondergaande
zon.
ECHT MILIEUVRIENDELIJK
In de vijf dagen van ons verblijf

hebben we kunnen constateren.
dat er inderdaad heel veel aan
wordt gedaan om het milieu te
ontzien.
Geen papiertje of vruchtenschil
gaat overboord. Alles wordt
vermalen en samengeperst in
afvalcontainers.
Electriciteit
voor de verlichting, verwarming en koeling worden opgewekt door zonnecollectoren. De
capaciteit van het schip is van
60 tot 40 passagiers teruggebracht om overbelasting van de
natuur te beperken. In de speciale oerwoudkampen, waar
verbleven kan worden tussen en
met de Indianen, worden uit-

sluitend natuurlijke produkten
gebruikt en vergeefs /uit u er
zoeken naar een plastic bekertje. De Flotel Orellana. die evenals vrijwel alle schepen
hier en bij de Galapagoseilanden
eigendom is van
Metropolitan Touring, ligt nog
maar kort in de Rio Aguarico.
Ook hierbij speelde het milieu
een rol.
Mariano Proano: " De Napo rivier, waar we eerst lagen, bleek
te kwetsbaar wat oevers en dieren betreft. Na een intensieve
studie en rekening houdend met
de hoge eisen die we stellen aan
het eco-toerisme, hebben we

Indianenkinderen in het Amazonegebied
Ook <>f> il
vriendelijk toerisme.

milieu-

tenslotte geko/en voor de Rio
Aguarico, hoewel daarvoor een
ingrijpende verbouwing van het
schip nodig was. We meenden
echter dit aan het milieu en de
toekomst verschuldigd te /.ijn."
Oh ja, we vergaten bijna te ver
melden, dat /el I's het programma voor de/c Ama/onetoer gedrukt was op kringlooppapier.

Meer informatie over Ecuador
en reizen naar Amazone en
Gulapagos kunt u krijgen bij
Uw reisbureau of rechtstreeks bij Indigo Tours, telefoon 070-3644938.
U kunt ook schrijven naar
het Ecuatoriaans Toeristenbureau PO-Box 52-6532,
MiamiFL. 33153-6532.
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Eierzoekwedstrijd
Kranenburg^
Belang

Rijtest voor ouderen

Op Eerste Paasdag 's middags wordt
rond het Ratti-terrein weer de traditionele eierzoekwedstrijd georgani-

seerd door Kranenburg's Belang. Er
worden weer veel gekookte eieren en
chocolade eieren verstopt. Net als vorig jaar zoeken de kinderen weer in 4
groepen, ingedeeld naar leeftijd van
O-12 jaar.
Naar aanleiding van de opmerkingen
van de 'jeugd' boven 12 jaar de afgelopen jaren is er dit jaar voor het eerst
ook een veld uitgezet voor alle 'zoeklustigen' vanaf 12 jaar.

GROEP VORDEN
Op 31 maart werd een melding ontvangen dat er mest werd uitgereden
zonder dat dit gelijk ondergewerkt
werd. Terplaatse bleek echter het tegendeel. Alles verliep keurig volgens
de regels.
Op l april vond er een poging tot inbraak bij een bedrijf aan de Enkweg
plaats. Via een deur aan de achterzijde bereikte men de toegangsdeur naar
het kantoor. Vervolgens werd gepoogd de deur open te breken. Daar is
men niet in geslaagd. Mogelijk is
men gestoord tijdens deze poging.

Wethouder dhr. W.M. Voortman en mevr. L. van Uden.funktionaris van de SWOV, wensen dhr. P. Speulman, voorzitter
van Veilig Verkeer Nederland, succes bij de start van de rijtest.

In. het kader van het Europees Jaar van de Ouderen werd op 31 maart op initiatief van de
Stichtingen Welzijn Ouderen uit de regio, voor de tweede keer een rijtest voor ouderen georganiseerd. Deze rijtest werd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de plaatselijke
politie, enkele rij-instrukteurs en de ouderenbonden gehouden.
Aan deze rijtest hebben 47 ouderen
meegedaan, die op deze manier inzicht wilden krijgen in hun verkeersgedrag. Er was ook een mogelijkheid
de ogen te laten testen. De rij-instrukteurs: dhr. Oortgiesen, dhr. Hilferink,
dhr. Horstman (uit Vorden), dhr.
Meijerink (uit Harfsen) en dhr. Mulderije (uit Borculo) gaven gedurende
en na de test advies en uitleg aan de
deelnemers. Dezelfde avond werd in
het Dorpscentrum door bovenstaande
instrukteurs voor alle deelnemers aan
de hand van een dia-presentatie van
verkeerssituaties uit de omgeving van
Vorden, een uitleg gegeven over de
fouten die het meest werden gemaakt.
Daarnaast heeft dhr. Gabriël van de
Rijkspolitie Vorden uitleg gegeven
over de nieuwe verkeerssituaties en
verkeersregels.
De meest gemaakte fouten waren,
uitgedrukt in de Top 10:
1. rotondes — aangeven van richting;
2. fietsers — bij rotondes en dode
hoek;
3. het niet zien van de borden;
4. spiegel gebruik — het uitwijken;
5. eerst richting — dan pas kijken;
6. te hoge snelheid — daar waar het
niet kan;
7. te lage snelheid — daar waar harder gereden kan worden;
8. invoegen — snelheid — richting
9. uitvoegen — te lage snelheid
10. niet stoppen bij STOP.

deel waar bleek, de oudere deelnemers behaalden de beste resultaten.
De deelnemers ontvingen 's avonds
een naslagwerk met nuttige tips en
een certificaat. De Stichting Welzijn
Ouderen Vorden kan weer terugzien
op een geslaagde rijtest voor ouderen,
mede door de hulp van diverse vrijwilligers.
Op vrijdagmiddag 23 april zal dhr.
Gabriël nogmaals een uitleg geven
over de nieuwe verkeerssituaties en
verkeersregels, alle ouderen uit Vorden zijn die middag welkom in het
Dorpscentrum.

Dagopvang voor ouderen
uitgebreid

De gemeente biedt vanaf l maart 4
dagen per week dagopvang voor
ouderen.
De dagopvang is een voorziening die
ondersteuning biedt aan ouderen die
zelfstandig thuis wonen en vindt
plaats in het Verzorgingstehuis 'de
Wehme'.
Bij het ouder worden kunnen zich
problemen voordoen, waardoor men
zich niet meer zo goed kan redden.
Men kan zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan sociale contacten.
Veel ouderen gaan er zelf niet meer
veel op uit, omdat hun mobiliteit beperkt is.
Ook voor de mensen, die thuis een
Daarnaast is geconstateerd dat de oudere verzorgen, kan de taak soms
leeftijdsgrens dit jaar in vergelijking te zwaar worden, de dagopvang is
met het vorig jaar veel hoger lag. In dan een ontlasting voor hen. Men
totaal waren er 5 deelnemers in de hoeft even niet voor de oudere te zorleeftijd van 55-60 jaar, 20 deelnemers gen.
in de leeftijd van 60-70 jaar, 20 deelnemers in de leeftijd van 70-80 jaar De dagopvang biedt vanaf l maart
en l deelnemer was 82 jaar.
de mogelijkheid om van dinsdag tot
Opvallend was dat in tegenstelling tot' en met vrijdag van 's morgens tot
wat vaak gedacht wordt, nl. hoe ou- 's middags de dagopvang te bezoeder hoe slechter rijgedrag, het tegen- ken.

Daarnaast is de mogelijkheid om
gebruik te maken van opvang op
andere tijden en in de weekends.
Het komt wel eens voor dat de verzorgers van de oudere(n) weg willen en
op dat tü^tip geen opvang hebben of
door aiKre omstandigheden na
16.00 uur of in de weekends de zorg
even uit handen moet geven. In overleg wordt getracht tegemoet te komen
aan de vraag van de nodige zorg en
ing organiseert diverse aktiviteiten om samen met leeftijdsgenoten de dag door te brengen. Op
deze manier kan men thuis de overige
dagen van de week weer goed verder.
Tussen de middag wordt een warme
maaltijd gebruikt, waarbij rekening
gehouden wordt met het dieet. Tevens kan men gebruik maken van de
kapper, pedicure en fysiotherapie als
zij gedurende de openingstijden van
de dagopvang in het verzorgingstehuis zijn.
Voor latere opvang of in de weekends
kan men bij onverwachtse situaties
rechtstreeks kontakt opnemen met
het Verzorgingstehuis 'de Wehme',
tel. 05752-1448.
Man kan informatie inwinnen of men
kan zich voor de dagopvang aanmelden bij de Stichting Welzijn Ouderen
te Vorden.
Het adres is Raadhuisstraat 6, telefoonnummer is 05752-3405.

Op 2 april werd een bromfiets uit het
verkeer gehaald voor controle op de
rollentestbank. Na controle bleek dat
de bromfiets geen te groot vermogen
had echter bij controle vjjfeet geluid
bleek dit 109 db te zijnr Hiervoor
werd proces-verbaal opgemaakt omdat 102 db is toegestaan.
Op 2 april werd aangifte gedaan van
diefstal van een paar sportschoenen.
Aangever had in Loche^ken voetbalwedstrijd gespeeld. Vermoedelijk

Op 4 april werd een damhert vermist.
Het dier werd later gesignaleerd in
een tuin te Vorden. Met behulp van
een verdovingsgeweer werd het dier
verdoofd en vervolgens vervoerd
naar de eigenaar.
Het blijkt dat men massaal Het Hoge
inrijdt en doorrijdt vanaf de geslotenverklaring tot aan de Raadhuisstraat.
Tijdelijk mag men vanaf Het Hoge
t.h.v. de Schoolstraat doorrijden tot
aan de Smidstraat. Men rijdt echter
gewoon door tot aan de Raadhuisstraat. Ook bewoners van de Vunderinkhof gebruiken Het Hoge om snel
bij hun huis te komen. De politie zal
hierop toezicht houden.
Op 5 april werd door een eigenaar
van een rijwielzaak te Vorden aangifte gedaan van diefstal van een fiets.
De fiets stond op het terrein van de
zaak en werd aldaar weggenomen.
Sinds enige tijd wordt de oprit direct
voor de hoofdingang van het flatgebouw aan de Burg. Galleestraat
's morgens vroeg gebruikt als verzamelpunt voor jongelui welke op hun
bromfiets en fiets naar school gaan.
Dit gaat doorgaans met veel luidruchtigheid en lawaai gepaard. Verzoek
aan de jongelui: zoek een andere
plek. Bijvoorbeeld de parkeerplaats
bij het NS station zodat de bewoners
van de flat (waaronder 80-plussers)
geen hinder meer ondervinden. De
politie houdt toezicht.

Een CV-ketel?
Die huur je gewoon: bij Emsbroek!
Wie toe is aan 'n nieuwe (en zuinige!) CV-ketel en opziet tegen de
kosten, kan er nu ook een huren: bij EMSBROEK in Vorden. Voor
een bescheiden bedrag per maand bent u dan zeker van onbezorgd
CV-komfort en GAMOG/GGF-service. Wilt u meer weten? Vraag
dan onze gratis folder aan. Bel nu:

05752 - 1546

Is
een wurm gevoel van zekerheid
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Uitbreiding Open Tafel

Vanaf l maart is het mogelijk 6 dagen per week gebruik te maken van
de Open Tafel in het verzorgingstehuis'de Wehme'.
De Open Tafel, die jaren geleden
door de Stichting Welzijn Ouderen in
Vorden is opgezet, heeft bekendheid
in Vorden gekregen.
Aangezien steeds meer ouderen (vanaf 55 jaar) het gezellig vinden om gezamenlijk met anderen te komen
eten, wordt vanaf l maart de mogelijkheid geboden van maandag tot en
met zaterdag te komen eten tegen een
prijs.
Op 30 maart werd er afscheid genomen van dhr. H.W. Beren- geringe
De bezoekers van de Open Tafel eten
pas uit Wichmond die de leeftijd van 70 jaar had bereikt, aan een grote tafel. Natuurlijk is het
zodat hij niet meer als buschauffeur in dienst bij de buurtbus mogelijk, om aan een apart tafeltje te
eten, als men dit prettig vindt.
mag zijn.
Wil men gebruik maken van de Open
Dhr. H. Berenpas heeft vanaf het be- Vierakker. Dhr. H. Berenpas zal nog Tafel dan kan men zich opgeven bij
gin (5 september 1982) als vrijwillige wel de kaartverkoop aan de chauf- het Verzorgingstehuis 'de Wehme'.
Als men op verschillende dagen gechauffeur dienstgedaan en bijna feurs verzorgen.
evenzoveel jaren als bestuurslid ge- Mochten er nog personen zijn in bruik wil maken van de Open Tafel
fungeerd, en gaat zijn vrijwilligers- Wichmond of omgeving die zich ge- dan dient men zich een dag van te
werk als chauffeur voortzetten op de roepen voelen als vrijwillige chauf- voren op te geven. Dit geldt ook
feur of chauffeuse zal dit zeer op prijs voor een afmelding, wanneer men
Wehme.
De voorzitter prees de heer Berenpas gesteld worden door het bestuur en zich heeft opgegeven en niet kan
deelnemen.
voor zijn vele extra ritten die hij op chauffeurs.
Voor meer informatie kan men tezijn naam had staan en voor zijn gastvrijheid als chauffeur en als bestuurs- Inlichtingen worden gegeven door recht bij de Stichting Welzijn Oudelid. Hem werd bij zijn laatste rit een dhr. N. Nijenhuis, Beeklaan 32, ren Vorden, Raadhuisstraat 6, tel.
oorkonde en bloemen aangeboden. Wichmond, tel. 05754-1863 of bij 05752-3405.
Als opvolger van dhr. H. Berenpas is mevr. A. Kettelerij, Vogelzang 32, Het kantoor is iedere morgen geobenoemd dhr. H. Eggink, IJsselweg te tel. 05754-1212 te Wichmond.
pend.

Buurtbus project Wichmond

Op 2 april vond er een aanrijding
plaats op de Zutphenseweg t.h.v. de
apotheek. Bij het wegrijden verleende een bestuurder van een personenauto geen vrije doorgang aan een bestuurster van een bromfiets welke
vanuit de richting van de kerk kwam
aanrijden. Lichte schade aan de auto
en bromfiets. Door de aanrijding
kwam de bestuurster van de bromfiets ten val en liep lichte verwondingen op in haar gezicht o.a. een gebroken tand.

zijn de schoenen tijdens de wedstrijd
uit de kleedkamer ontvreemd.
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Basisbereiding grillen:
Grillapparatuur, in welke vorm dan ook,
goed voorver wa rmen
(gas, electra of de
barbecue). Kruid hel
vlees, maar /.out hel niet,
want dat gebeurt
achteraf. Plaats het vlees
op of tussen de grill. Keer
het vooral niet te vlug. In
eerste instantie plakt het
vlees vast maar het laat
later van/elf los.
A f h a n k e l i j k van de vleessoort wordt hoogte
en/ot temperatuur en tijdsduur bepaald.

W
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v Lo G MAN
amandelen toe. Voeg de basilicum en dille toe
en vermeng het met de kaasmass.i. Schep de
v u l l i n g op het midden
van 4 biefstukjes en U-g de
andere -\ erop. Druk de
bietstukjes iets aan.
Wikkel hel spek rond de
/.ijkant om het vlees en
bind het vast met garen.
Bestrijk de boven- en
onderkant van het vlees
met olie en rooster de
biefstukken gedurende ca.
2 m i n u t e n m i n u l c n aan elke kant. Bestrooi de
biefstukken len slolte met veel /.warle peper
en een snufje /out. C.arneer /.e met een toetje
t u i n k e r s en dien /,e onmiddellijk op.
Lekker met rauwkost van verse paprika's en
gepofte aardappels.

Bief stuk met
kaasvulling

U heeft nodig voor 4 personen:
8 dungesnedcn biefstukjes
van ca. 60 gram
125 gram blauwe schimmelkaas (roquefort,
gorgonzola of danish blue)
l eetlcpel gehakte noten of amandelen
l theclepcl dille
l theelepel basilicum
4 lange plakken kalen- of rookspek
l eetlepel olie
zout
zwarte peper uit de molen
toefje tuinkers
Druk het vlees plat met de m u i s van je hand.
Prak de kaas voor de v u l l i n g fijn en roer hel
vervolgens glad. Voeg de noten of

Tip: l let spek wordt tijdens het roosteren
lekker knapperig, maar als u /ich/.ell wat
calorieën wilt besparen, k u n t u het vóór het
opdienen verwijderen, l let spek verhinderd
dat de kaas tijdens het roosteren bij hoge
t e m p e r a t u u r uit het vlees vloeit.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1540 kj (370 kcal)
Eiwit: 37 gram
Vet: 24 gram
Koolhydraten: l gram

Er zijn weer leuke prijsjes voor degenen die de meeste gekookte eieren
vinden. Inschrijven kan in de Rattikantine.

Poppenbeurs
Op maandag 12 april, 2e Paasdag, in
de schouwburg te Lochem een poppenbeurs annex expositie gehouden.
Deze traditionele paasbeurs wordt
bevolkt door een twintigtal poppenmaaksters, een poppendokter en een
verzamelstand van oude en antieke
poppen.
Poppenmaken is een licht verslavende hobby, het is dan ook geen wonder
dat poppenmaaksters graag hun werk
laten zien en erover praten. Op de
beurs zullen enkelen van hen ook
hun, vaak zelfontwikkelde, technieken demonstreren.
De foyer van de schouwburg biedt
een popperig spektakel dat niet alleen
leuk is voor poppenmaaksters maar
voor iedereen die ooit iets gehad heeft
met poppen en benieuwd is naar de
huidige stand van zaken in de poppenwercld.
Ook mensen die nooit verder met
poppen in aanraking geweest zijn,
maar wel handgemaakt werk kunnen
waarderen, zullen hun ogen uitkijken.

Banen Tennis
Park gereed
Het ligt in de bedoeling dat het nieuwe complex van 'Vordens Tennis
Park' zaterdag 5 juni officieel geopend zal worden. Tegen die tijd zal
dan nl. de kantine gereed zijn. Donderdagavond 8 april zullen de banen
informeel in gebruik worden genomen.
Vordens Tennis Park heeft de beschikking over zes wedstrijdbanen.
Tot dusver werden de competitiewedstrijden 'uit' gespeeld. In de
week na Pasen worden ook in Vorden
competitiewedstrijden gespeeld.
Ter gelegenheid van deze ingebruikneming zal er donderdagavond een
dubbel gespeeld worden tussen het
team van J. v.d. Laan (voorzitter) en
E. Brandenbarg tegen een team van
Verhoeven/Faber en bouwbedrijf
Bargeman.

Waterpolo
Dames verliezen
De Vordense dames hebben afgelopen weekend na een zeer spannende
strijd met 6-5 het loodje geleg tegen
Duikelaar l. De thuisclub startte goed
en nam een 3-0 voorsprong waarna
Grietje Welleweerd voor 3-1 zorgde.
Deze stand bleef in de tweede periode
ongewijzigd.
In de derde periode brachten Henriet
Heuvelink en Debbie Kraayeveld de
balans in evenwicht: 3-3. Bij 4-3 was
het Karin Rouwenhorst die voor de
gelijkmaker zorgde. Hetzelfde deed
zij bij de stand 5-4. Aan het eind van
de derde speel periode wees het scorebord 6-5. Een stand die in de laatste
periode niet meer werd gewijzigd.

Volleybal
Dames Dash/Sorbo winnen
De dames van Dash/Sorbo hebben
eindelijk weer eens het zoet van de
overwinning mogen smaken. Na een
reeks nederlagen op rij, werd zaterdagmiddag thuis een royale 3-0 overwinning behaald op de dames van Alterno uit Apeldoorn.
De afgelopen weken was, ondanks de
negatieve resultaten, het spel van
Dash dusdanig dat een overwinning
niet lang meer op zich zou laten
wachten.
De Apeldoornse dames kwamen er
vrijwel niet aan te pas. Ondanks het
goede driemans blok van Alterno
wisten de Dash-dames toch optimaal
van de geboden kansen te profiteren.
De opslag aan Vordense zijde was
eveneens goed verzorgd. De setstanden waren uiteindelijk 15-4, 15-5 en
15-4.
Deze overwinning zal de Dash/Sorbo
ploeg ongetwijfeld het nodige zelfvertrouwen geven voor de komende
kompetitiewedstrijden. De bal waarmee de benodigde punten werden behaald werd beschikbaar gesteld door
Hotel Bakker.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Roomboter
Croissants
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i*U

5,00

•ER MM»

VRIJDAG MARKT BIJ PARKEERPLAATS HOTEL BAKKER

GENDA
APRIL:
7 Welfare Handwerken 'de Wehme'
7 S WO V Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 HVG Wildenborch, Paasviering
9 SWOV Open Tafel, de Wehme
l O SWOV Open Tafel, de Wehme
12 Jong Gelre Warnsveld, eierzoekwedstrijd bij de Boggelaar
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 H VG Wichmond, Paasviering
14 Plattelandsvrouwen, Eendagsbestuur
15 PCOB in de Wehme 'Pro Rege'
15 De Vogelvriend, Ledenvergadering
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 ANBO Klootschieten bij de Goldberg
19-20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Soos Kranenburg, Gymnastiek en
soos
20 NCVB
20 KPO Vorden
20 Plattelandsvrouwen, Provinciale
voorjaarsvergadering, Arnhem
20 KPO Vierakker
21 Welfare Handwerken 'de Wehme'
21 H VG dorp, Thuisverpleging
21 HVG Wichmond, middag voor
ouderen
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 S WO V Open Tafel, de Wehme
22 HVG Wildenborch, slagerij Rodenburg
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 Oranje-avond, zaal Dorpscentrum
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Klootschiettoernooi Kapel Wildenborch
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 ANBO Klootschieten bij de Goldberg
27 S WO V Open Tafel, de Wehme
28 Bejaardensoos Vierakker
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 en 28 Plattelandsvrouwen, Excursie
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 Oranjefeest
30 SWOV Open Tafel, de Wehme

MEI:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
3 S WO V Open Tafel, de Wehme
4 SWOV Open Tafel, de Wehme
4 Soos Kranenburg, gymnastiek en
soosmiddag
5 S WO V Open Tafel, de Wehme
5 Welfare Handwerken, de Wehme
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 Muziekuitvoering Concordia
8 S WO V Open Tafel, de Wehme
I O SWOV Open Tafel, de Wehme
I 1 SWOV Open Tafel, de Wehme
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
fietstocht
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 HVG Wichmond, slotavond
12 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
blijspel
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 Bejaardenkring, reisje
14.SWOV Open Tafel, de Wehme
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 HSV de Snoekbaars, onderlinge
kompetitie senioren
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
18 HSV de Snoekbaars, onderlinge
kompetitie jeugd
18 Open Tafel, SWOV, de Wehme
18 NCVB, Th. v.d. Broek, dia's van
Vorden
18 Soos Kranenburg, gymnastiek
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 HVG Dorp, Oud-Vorden en soosmiddag
W HVG Wildenborch, Oud-Boerenleven

19 Welfare Handwerken, de Wehme
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 S WO V Open Tafel, de Wehme
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 S WO V Open Tafel, de Wehme
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 SWOV Open Tafel, de Wehme

Stichting
Zomerzegels
Vanaf 20 april zijn de zomerzegels
weer te koop op het postkantoor te
Vorden. Dit jaar staat de aktie in het
teken van de ouderen.

Opbrengst
collecte
Reumafonds

Het plaatsen van sanitair vormt vaak het sluitstuk van een
ingrijpende renovatie. Komplete badkamers met schitterend vormgegeven sanitair in weelderige kleuren. Als
installatiebedrijf leveren en installeren we komplete badkamers maar zorgen we tevens voor al het bijhorende
installatiewerk. Snel en vakkundig. Bel gerust eens voor
meer informatie en een goed advies.

De actie voor het Nat. Reumafonds in
het kader van de landelijke inzameling in de week van 21 -27 maart heeft
in de kerkdorpen Vierakker-Wichmond het mooie bedrag van f
1.639,20 opgebracht. Hartelijk dank
aan iedereen die spontaan heeft
meegewerkt tot het welslagen van de
collecte. Mocht men door omstandigheden de collectant gemist hebben,
dan kan men alsnog een bijdrage storten op giro 842 t.n.v. het Nat. Reumafonds te 's Gravenhage.

NISSAN

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383
• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 76026

Vrijdag 9
Zaterdag 10
2e Paasdag

NISSAN

(van 10.00- 17.00 uur)

• Met garantie zoals u van ons gewend bent • Jos Herwers Privé-Lease
Speciale betalingsregeling mogelijk • Colden King Dealer

Hummeloseweg 10
Hengelo Gld.
05753-2244

Jas Herwers

1990
1991
1991
1992
1992

14.500,18.450,17.950,19.250,19.950,-

Sunny, l .3, 3 drs
S u n n y , 1 3 , 3 drs
Sunny, l 3 SLX, 3 drs
Sunny, 1.6, 3 drs.
Sunny, l 4 SLX, 3 drs
Sunny, 1.4 LX, 3 drs
Sunny, Coupé SLX
Sunny, Coupé SGX
Sunny, l .5. 4 drs.
Sunny, Trend, 4 drs
S u n n y , Trend, 4 drs
Sunny, 1.6 SGX, 4 drs
Sunny, Trend, 4 drs
Sunny, l 4 SLX, 4 drs
Sunny, Florida 1 6 , stationcar
B l u e b i r d , 2 O SLX, 5 drs.
B l u e b i r d . 1.6 L. 4 drs.

1987
1988
1988
1990
1990
1991
1990
1990
1985
1986
1988
1988
1989
1991
1991
1989
1990

I 1.950,12.950,14.950,19.850,20.750,21.950.21.950,22.950,-

Primera, 2 O LX. 4 drs.
Primera, 2.0 SLX, 4 drs
Primera, 2.0 LX, 5 drs
Primera, 2 O LX, 4 drs.
P r i m e r a , l 6 LX, 4 drs

1992
1992
1992
1991
1990

35.250.34.500,34.950,30.950,25.950,-

Nissan Maxima, 3.0 V6

1991

38.500,-

Citroen AX
Suzuki Swift 1 3
Nissan Micra
Fiat Ritrno
Nissan M i c r a
Ford Escort 1.4 CL
Hyundai Pony 1.5 L
Opel Corsa
Opel Kadett l .81 Frisco
Mazda 626, 5drs
Range Rover Vogue, a u t
Nissan 300 Z R T b a r T u r b o
Nissan Patrol Turbo

1988
1988
1986
1987
1987
1986
1988
1989
1990
1990
1989
1989
1992

8.750,10.950,7.950,8.750,9.500,10.500,8.950,14.500,21.750,25.950,68.500,44.500,55.000,-

Automaat:
Nissan S u n n y , - a u t o m a a t
Toyota C a r i n a , l 6 4 drs, automaat

1990
1990

21.250,
25.750,

Diesel/LPG:
VW Golf, diesel
VW Jetta, diesel
VW Passat. stationcar, LPG
Nissan Florida, stationcar, diesel
Nissan Florida, stationcar, diesel
Nissan Sunny, 4 drs , diesel
Nissan B l u e b i r d , diesel
Nissan B l u e b i r d , diesel
Nissan B l u e b i r d , 2.0 LX, 5 drs , LPG
Nissan Patrol, Turbo diesel

1988
1988
1988
1988
1990
1990
1988
1990
1988
1992

13.500,
15.500,
16.950,
11.950,
20.500,
21.500,
13.950,
18.750,
14.950,
55.000,

Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan

Micra
Micra,
Micra,
Micra,
Micra,

Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan

1.2
1.2 Trend
March
March

6 950,-

8.950,14.950,17.950,18.950,24.950,21.500,18.500,19.250,-

ORDEN
• Telefoon gemeente: 057527474.
• Telefax gemeente: 057527444.
• Het 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.
Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsenden Harder: donderdagmorgen
van 9-10 uur en volgens
afspraak.
Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

IJZIGING
ALGEMENE
PLAATSELIJKE
VERORDENING
Doordat er enkele bepalingen die eerder in de Algemene plaatselijke verordening stonden, door landelijke regels zijn overgenomen en doordat er
enkele nieuwe wetten zijn gekomen
moet de gemeenteraad de Algemene
plaatselijke verordening aanpassen.
Het betreffen in hoofdzaak terminologische aanpassingen, inhoudelijk
verandert er weinig.

EZWAARSCHRIFT
TEGEN WEIGERING
WIJZIGING
BESTEMMINGSPLAN
Tegen de weigering van de gemeenteraad om het bestemmingsplan te
wijzigen, om het mogelijk te maken
een zomerwoning als hoofdverblijf te
gebruiken, heeft de verzoeker een bezwaarschrift ingediend.
De commissie voor de behandeling
van bezwaar- en beroepschriften
gemeente Vorden heeft hierover een
advies uitgebracht. Deze commissie
stelt de gemeenteraad in het gelijk.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad nu voor om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
omdat burgerwoningen niet in het
buitengebied horen en uitbreiding
van het reeds aanwezige aantal niet
goed zou zijn. Ook de provincie is
deze mening toegedaan, zo blijkt uit
het streekplan Oost-Gelderland.

ENOVATIE VAN HET
ZWEMBAD
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het jaarlijks subsidie aan het zwembad 'In de
Dennen', fors te verhogen. Dit is
noodzakelijk om het zwembad ook in
de volgende jaren open te kunnen
houden.
Het bestuur kan niet meer voldoen
aan de eisen die de Wet hygiëne en
veiligheid zwemgelegenheden stelt.
Uit een onderzoek blijkt dat het bestuur f. 635.000,- zal moeten investeren in bouwkundige voorzieningen en
f. 305.000,- in de technische installaties. Om milieuredenen moet het
zwembad ook aansluiten op de riolering.
Het bestuur van het zwembad vraagt
nu aan de gemeente om de rente en de

aflossing van de aan te gane geldleningen voor deze investeringen te garanderen. Dit bedrag is voor het eerst
nodig in 1994.

IJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
In verband met het concours hippique
op 17 en 18 april aanstaande nebben
burgemeester en wethouders op die
dagen de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:
- instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de toegangsweg naar kasteel Vorden;
— instellen van éénrichtingsverkeer
van de Schuttestraat vanaf de
Ruurloseweg tot aan de Vordensebosweg;
- instellen van een parkeerverbod
voor:
— de Schuttestraat, aan beide zijden, vanaf de Ruurloseweg tot
aan het toegangspad naar kasteel Vorden;
— de westzijde van de Horsterkamp tussen de Dorpsstraat en
de Christinalaan;
— de zuidzijde van de Ruurloseweg tussen de Horsterkamp en
de Schuttestraat.

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING
MET VRIJSTELLINGSMOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan:
- het plaatsen van een kantoor-unit
op het perceel kadastraal bekend,
gemeente Vorden, sektie F, nr.
3063, plaatselijk bekend Bleuminkmaatweg 2.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen vanaf dinsdag
13 april t/m 26 april 1993,voor iedereen op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage.
Eventuele bezwaren kunt u tot en met
die datum schriftelijk aan burgemeester en wethouders kenbaar maken

'E BELASTINGAANSLAG VALT IN DE BUS
Eind maart krijgt u de belastingaanslagen 1993.De aanslag betreft een combinatie van de volgende vier gemeentelijke belastingen:
1) hondenbelasting
2) afvalstoffenheffing
3) rioolrechten
4) onroerende-zaakbelastingen

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van artikel 50
lid 6 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedeputeerde staten bij besluit van 19 augustus
1986, nr. RO86.28587-ROV/G5214
afgegeven 'algemene verklaring van
geen bezwaar', medewerking te verlenen aan:
- bouwen van een schuurtje op het
perceel Hoetinkhof 22.
De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf dinsdag 13 april tot en met
26 april 1993 op de gemeentesecretarie, afdeling' volkshuisvesting en
ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis)
ter inzage, met de mogelijkheid om
hiertegen in die periode schriftelijk
bezwaren bij ons in te dienen.

maanden. U krijgt daardoor de mogelijkheid de betaling te spreiden over zes
maanden. Betaling moet plaatsvinden voor of op de vervaldag.
De eerste vervaldag is:
31-05-1993
De tweede vervaldag is:
31 -07-1993
De derde vervaldag, tevens de laatste is:
30-09-1993
Na betaling van de verschuldigde termijn voor of op de vervaldag krijgt u voor
de nog openstaande belastingschuld eeri vervolg-acceptgiro.

1) HONDENBELASTING
Van degene van wie bekend is dat hij/zij houder is van één of meer honden
wordt belasting geheven. De hoogte van de hondenbelasting is afhankelijk van
het aantal honden dat u houdt. Treedt er verandering op in het aantal honden,
dan moet u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. Op de sektor middelen
zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar.
Bedrijfshonden
De gemeente mag geen vrijstelling verlenen of minder belasting heffen voor
bedrijfshonden die u houdt voor bv. de landbouw of die dienen ter bewaking
van gebouwen.
Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor honden:
- beneden de leeftijd van 3 maanden;
- die u uitsluitend gebruikt om blinde personen te geleiden;
- die de politie gebruikt.
Tarieven
We berekenen de hondenbelasting per maand.
Het tarief bedraagt f 60,- en neemt per hond met f 30,- toe.
Zo bedraagt het tarief f 60,- voor l hond;
f 150,-voor 2 honden (f 60,- + f90,-);
f 270,-voor 3 honden (f 60,- + f90,- + f 120,-) etc.
Voor honden in een kennel, geregistreerd bij de raad van beheer op kynologisch
gebied in Nederland, bedraagt de belasting per hond per jaar f 30,-, met een
maximum per kennel van f 150,- per jaar. U moet dit kunnen aantonen 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 dit gereduceerde tarief in aanmerking.

2) AFVALSTOFFENHEFFING
De afvalstoffenheffing is een belasting die geheven wordt ter bestrijding van de
kosten die gemaakt worden voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen en chemisch afval. De gemeente is verplicht bij ieder perceel
wekelijks het huishoudelijk afval op te halen. Als u feitelijk 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 u meegeeft.
De gemeente kent verschillende inzamelingsvormen o.a.:
- groen^^ fruit- en tuinafval ook wel genoemd gft-afval (groene container);
- overifl^al (grijze container);
— grofvuil;
- landbouwplastic;
- klein chemisch afval het zgn. kca-afval;
— glas;
n en diepvriezers
Met ingang van 1993 is er in Vorden een onderscheid in de afvalstoffenheffing
aangebracht voor één- en meerpersoonshuishoudens. De eenpersoonshuishoudens betalen een lager tarief dan de meerpersoonshuishoudens. Aan de hand
van het bevolkingsregister bepalen burgemeester en wethouders wie vooor het
tarief van eenpersoonshuishoudens in aanmerking komen.
Tarieven per perceel, in gebruik bij:
- één persoon (alleenwonende / eenpersoonshuishouden)
— meer dan één persoon (twee of meerpersoonshuishouden)

VERLENEN
BOUWVERGUNNING
MET GEBRUIKMAKING
VAN DE ALGEMENE
VERKLARING VAN GEEN
BEZWAAR

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

f 300,-per j aar;
f 400,-per j aar.

3) RIOOLRECHTEN
Het rioolrecht betaalt u omdat u bent aangesloten op de gemeentelijke riolering. U betaalt geen rioolrecht indien u geen rioolaansluiting heeft.
In het rioolrecht wordt een tariefdifferentiatie naar waterverbruik gehanteerd.
Het tarief voor 1993 bedraagt voor elke eenheid of gedeelte daarvan per 500
kubieke meters afvalwater f 136,--.

4)

ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

De gemeente heft twee onroerende-zaakbelastingen, te weten:
— een eigenaren-belasting;
— een gebruikers-belasting.
Indien u op l januari feitelijk gebruiker of eigenaar bent, betaalt u belasting
voor dat gehele jaar. Als u verhuist of het object verkoopt worden de onroerende-zaakbelastingen niet door de gemeente verrekend. (De notaris kan bij verkoop wel de eigenaren-belasting verrekenen).
De waarde-peildatum voor de onroerende-zaakbelastingen 1993 is vastgesteld
naar de economische waarde per 1-1-1990.
De raad van Vorden heeft besloten de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen 1993 niet te verhogen.
Het tarief bedraagt per volle f 3000,- economische waarde voor:
- de eigenaren-belasting f 2,68;
- de gebruikersbelasting f 2,16.

HET AANSLAGBILJET
Op de aanslag staan de voor u van toepassing zijnde belastingen. Als u geen
hond heeft dan staat deze belasting ook niet op de aanslag.
Ruim 3300 belastingplichtigen krijgen een aanslag. Gemiddeld komt de aanslag voor de belastingplichtige in Vorden uit op een bedrag van f 730,-. De
totale opbrengst voor de gemeente is ruim 2,4 miljoen. De stijging van het
totaalbedrag van de aanslag t.o.v. 1992 komt door de verhoging van de tarieven
van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.
Belastingbedrag
De hondenbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolrechten worden per maand
berekend.
Bij wijziging, bv. bij verhuizing naar een andere gemeente, vindt een verrekening plaats over het aantal maanden dat u in Vorden heeft gewoond. Dit gekit
niet voor de onroerende-zaakbelastingen, deze betaalt u ineens voor het gehele
jaar. De toestand op l januari 1993 is hiervoor bepalend.
Spreiding van betaling
De aanslag kunt u betalen in drie termijnen. ledere termijn bestaat uit twee

Heeft u niets voor de vervaldatum betaald dan krijgt u ook geen vervolgacceptgiro!
Het blijft ook mogelijk om de belastingschuld in één keer te voldoen. Het totaal
verschuldigde bedrag moet dan wel op de laatste vervaldag 30-09-1993 zijn
voldaan.
Bezwaar
Bezwaar tegen de aanslag kunt u binnen twee maanden na dagtekening van de
aanslag schriftelijk indienen bij het hoofd van de sektor middelen, Postbus
9001,7250 HA Vorden.
Het indienen van een bezwaar schort de verplichting tot betaling niet op!
Kwijtschelding/minimabeleid
Voor een aanvraag voor kwijtschelding of een verzoek om een bijdrage/tegemoetkoming in het kader van het gemeentelijk minimabeleid moet u zich
wenden tot de sektor samenleving van de gemeente Vorden.

NADERE INFORMA TIE
Voor vragen over de aanslag, bezwaren, uitstel van betaling en betalingsregelingen kunt u contact opnemen met de sektor middelen, telefonische bereikbaar
tijdens kantooruren onder nummer 05752-7429 (doorkiesnummer).

•

GEMEENTERAAD VERGADERT OP 27 APRIL
1993
Op dinsdag 27 april aanstaande vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over
een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering
het woord wenst te voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder vermelding van het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
— aanpassing van het raam- en garantievoorwaardenbesluit op grond
van de Regeling deelneming in garanties woninggebonden subsdidies;
— wijziging Algemene plaatselijke verordening;
— bezwaarschrift tegen weigering van medewerking tot wijziging van
het bestemmingpslan 'Buitengebied 1992' (Hamelandweg 9);
— eerste wijziging legesverordening 1993;
— renovatie zwembad 'In de Dennen'.

'ADERINGEN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de commissies zijn tevens raadslid.
De commissie Middelen en Gemeentewerken vergadert op dinsdag 13 april
1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— aanpassing van het raam- en garantievoorwaardenbesluit op grond van de
Regeling deelneming in garanties woninggebonden subsidies;
- eerste wijziging Legesverordening 1993;
- wijziging begroting
De commissie voor Bestuur en Ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 13
april om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— wijziging Algemene plaatselijke verordening;
— bezwaarschrift tegen weigering van medewerking tot wijziging van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1992' (Hamelandweg 9).
De commissie voor Milieu, Welzijn en Personeel vergadert op woensdag 14
april 1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:
— de renovatie van het zwembad
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u
wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de
voorziter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een
tweede inspraakronde invoegen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAAG
Op 31 maart heeft de heer J. de Weerd
een bouwaanvraag ingediend voor
het veranderen van een kantoor tot
woning op het perceel Enkweg 15a te
Vorden.

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

(VERVOLG GEMEENTENIEUWS Z.O.Z.)

QEMEENTEft

ULLETINy ORDEN

GEMEENTE
VORDEN

l
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ERGÖNNINGEN
In de week van 29 maart tot en met 2
april 1993 hebben burgemeester en
wethouders de volgende vergunningen verleend aan:
- de heer W. de Gast, de Horsterkamp 23 te Vorden, voor het kappen van l esdoorn op het perceel
de Horsterkamp 23 te Vorden;
- Kaptein's oliehandel b.v., Nijverheidsweg 2 te Vorden, voor het
vellen van 34 berken en l wilg op
het perceel Nijverheidsweg 2 te
Vorden, onder oplegging van een
herplantplicht voor 35 berken;
— de heer G.H. Bloemendaal, Zelledijk 3 te Vorden, voor het vellen
van l inlandse eik op het perceel
Zelledijk 3 te Vorden, onder
oplegging van een herplantplicht
voor l inlandse eik;
- de heer J. Weenk, Van Lennepweg
3 te Vorden, voor het kappen van l
berk op het perceel Van Lennepweg l te Vorden, onder oplegging
van een herplantplicht voor l
berk;
- de heer L. Bouwmeister, Brinkerhof 61 te Vorden, voor het kappen
van l prunus op het perceel Brinkerhof 61 te Vorden;
— de heer A. Voortman, het Wiemelink 32 te Vorden, voor het kappen
van 4 dennen en l spar op het perceel Het Wiemelink 32 te Vorden.
- 't Beeckland Scholengemeenschap voor VBO, Het Hoge 41 te
Vorden, voor het veranderen van

een schoolgebouw op het perceel
Het Hoge 41 te Vorden;
— de heer H. te Velthuis, Industrieweg 6 te Vorden, voor het bouwen
van een bedrijfshal op het perceel
Ambachtsweg l te Vorden;
— Stichting Vordens Tennispark,
Christinalaan 10 te Vorden, voor
het bouwen van een clubgebouw
op het perceel Overweg 20 te Vorden;
— de heer J.M. Berrevoets, Ruurloseweg 39 te Vorden, voor het bouwen van een berging op het perceel Ruurloseweg 39 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen na het verlenen van de vergunning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

KEUKEN
TOERT DOOR
GELDERLAND
De hele maand mei toert De Groene
Keuken door de provincie Gelderland. De Groene Keuken is een splinternieuwe rijdende expositie van milieuvriendelijke ideeën in huis. De
'milieubus' is een voorlichtingsproject van milieu-educatiecentrum De
Kleine Aarde uit Boxtel in samenwerkin met de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de Vak-

groep Huishoudstudies van de Landbouwuniversiteit Wageningen.
In De Groene Keuken kunnen milieu-, consumenten- en vrouwenorganisaties en overige geïnteresseerden
talloze ideeën opdoen over milieubewust omgaan met voedsel, afval,
energie en water. Dat dit niet alleen
gepaard hoeft te gaan met geld en
moeite, blijkt uit de soms verrassende
vindingen. Er zijn twee modelkeukens te zien, de 'Kombinatiekeuken'
en de Optimaal milieuvriendelijke
keuken.
In de kombiriatiekeuken wordt goede
wil voor wat betreft het milieu nadrukkelijk gecombineerd met arbeidsbesparing. Een verkleinbare
oven en een arbeidsbesparende indeling vormen enkele interessante punten. Er is een zuinige afwasmachine
te zien die slechts 15 liter water per
afwasbeurt gebruikt.
De Optimaal Milieuvriendelijke keuken is nog beter voor het milieu. Er
staat helemaal geen machine in. Wel
is onder andere een Scandinavisch
droogrek te zien, een meerverdiepingen uitdruiprek in een gesloten omhulsel dat boven de spoelbak kan
worden opgesteld. Nieuw is ook een
afvalscheidingscompartiment.
In de Groene Keuken is uitgebreide
informatie over biologische landbouw en voeding te vinden.
Op 14 mei is de Groene Keuken in
Lochem, op 19 mei is de keuken in
Zutphen. Om 10.00 en 13.00 uur beginnen de presentaties.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat met
ingang van 13 april 1993 ter gemeentesecretarie, sektor grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage
ligt, een verzoek om vergunning op grond van artikel
11 van de Monumentenwet 1988 van de heer W. Kramer — namens de kerkvoogdij van de Nederlands
Hervormde gemeente Vorden — tot wijziging van de
NH-kerk te Vorden (Kerkstraat 4).
Gedurende een termijn van 14 dagen, ingaande 13
april 1993, kan een ieder hiertegen bezwaar maken
bij het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan de inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing, bekend dat van dinsdag 13 april 1993 tot en met 26 april 1993, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het
voorontwerp-bestemmingsplan 'Vorden Kom Gemsterrein 1993, nr. 1'.

Vorden, 8 april 1993,
de burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Van dinsdag 13 april tot en met 26 april 1993 kunnen
belanghebbenden een reactie (schriftelijk) bij ons indienen.

Dit plan geeft een bestemming horeca-doeleinden
aan gedeelten van het complex 'Emsvoorde' aan de
Zutphenseweg.

U kunt over de plannen van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Voor al uw

LASWERK
SMEEDWERK

Alle soorten

SIERSMEEDWERK
LICHT CONSTRUCTIEWERK
REPARATIEWERK
VERWERKING VAN R.V.S.
STALREPARATIES

Vorden, 8 april 1993.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

BORGONJEN

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

HftAS-JEREPJENftAR
DE BANKETBAKKER

Vosheuvelweg 6 - 7261 PD Ruurlo
Telefoon (05735) 2761

KLOOTSCHIETTOERNOOI
Wildenborch
Recreanten
op zondag 25 april '93

BANKETBAKKERIJ

Aanvang: 13.30 uur nabij de Kapel
4 pers. per team
Klasse: Dames, Heren en Gemengd
Niet voor leden van de AKF

J.WIEKART
TEL 1750

Opgave voor 18 april a.s. bij:
H.J. PARDIJS, tel. 6700 (na 18.00 uur)

Een winkel eivol paas-traktaties

Bij ons zorgen

•
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BOEKHANDEL

SERVICE EN VAKMANSCHAP

steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

LOGA

schildersbedrijf

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.: 3100

Nee, u droomt niet...
U KRIJGT TIJDELIJK
TOT FL. 16O,-*
TERUG VOOR
UW OUDE DEKBED!
Wordt liet niet eens tijd

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Kom dus snel even l,n

voor een nieuw en n.itmirlijk

wordt slopend rijker onder

don/en dekbed? Tijdelijk

n . i t u u r l i j k dons \\in Irisette!

k r i j g t u bij d.inkoop \ r nn een

•WaagbijiimivurdaactlcviitirvnMirdvii

Irisetle don/en dekbed m.ixim.ial l dl) keilidrde guldens*

EEN NIEUWE LENTE,
EEN NIEUW LUXAFLEX® ZONNESCHERM.

t e r u g voor uw oude dekbed.

KALIBER

+ KARAOKE SHOW

Een zonnescherm kreëert gezelligheid, /owel binnen
als buiten. En u kunt kiezen uit 10 types 'Luxaflex'
zonneschermen. Met ruime keuze uit wcerbestenclig
doek. Ze zijn duurzaam en veilig, vc >or jarenlang plezier.
Kom daarom langs. En bewonder de 'Luxaflex'
kollektie bij uw dealer.

DE DROOMWERELD TUSSEN
WELTERUSTEN EN GOEIEMORGEN
O

E

L

E

R

LAMMERS
WOON

'Wettig gedeponeerd handelsmerk Een Munter Douglas" produM

interieuradviseur
Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

Burg. Galleestraat 26 Vorden - Tel. 05752-1421

EEN S P E L MET L I C H T EN S F E E R

ALLES VOOR UW AUTO

JOCELYN
BROWN

Automaterialen VERHEY

Handelsweg 4 - - Vorden — Tel. 05752-3228

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 JL Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

tfctg Ui cupfïil

Zowel op 1e ais 2a Paasdag rijden de dfscoöussan
VOOB BUS WFORMATE BE:05440 - 64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.
Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

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

Bon

Naam:
Adres:
Postcode Woonplaats:

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

CONTACT

VIERDE BLAD
Donderdag 8 april 1993
55e jaargang nr. 2

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Grandioze kindermodeshow bij
Visser Mode

Oranjefeest 1993
Het programma voor dit jaar is, na veel organisatorische problemen, rond. Het is toch
weer gelukt om iedereen weer een grandioos feest aan te bieden.
Op zaterdagavond 24 april begint het met de bekende Oranje-avond in het Dorpscentrum. Hieraan werken mee T.A.O. Wildenborch en de leselkapel met Egerlander muziek.

Vrijdagavond was het weer zover. In een tjokvolle zaal hield
Visser Mode weer haar kindermodeshow. Onder leiding van
Reina Groenendal hadden Wouter, Mark, Joris, Sharon,
Kim, Sanne, Tim en Lise een leuke show ingestudeerd.
Tijdens deze show lieten de kinderen
in een vijftal nummers zien welke
kleding we dit voorjaar voor de kinderen zullen zien. Van Barbara Faber
zagen we een aantal verschillende
kleurthema's van zachte paste Ikleuren naar een blauw-wit thema tot
hardroze met geel en groen.
Van Pointer een thema in marinerood-groen-ecru en een thema in de
khaki kleuren. Daarnaast ook een leuke groep in marine met zeegroen. Lapagayo laat een heel leuk beeld zien
in sweatshirts, jacks, t-shirts en leggings.
Barbara Faber brengt onder het label

30 April het grote Oranjefeest
Het morgenprogramma is voor 'elck wat wils'. De beide Vordense muziekverenigingen Sursum Corda en
Concordia zullen 's morgens en 's middags hun medewerking verlenen.
Het middagprogramma biedt: Kinderzeskamp en als klapper de familie Geclen uit Limburg met haar Paardenshow, o.a. paarden a la Flêche, Marathon, koets met zes paarden zonder koetsier, Romeinse strijdwagen etc.
Hierna zullen parachutisten landen op het feestterrein.
Het avondprogramma vermeldt: lampionoptocht, groot vuurwerk - in samenwerking met de Nedac Sorbo Groep
en muzikaal begeleid door de Kon. Harmonie Concordia uit Hengelo Gld.
In week 16(19-23 april) zal een speciale feestkrant verschijnen met het volledige programma. Advertenties gaarne
vóór 12 april in bezit - van drukkerij Weevers.
De organisatie zorgt ervoor dat alles er weer feestelijk uit zal zien.
E. Knoef/L.G. Weevers, organisatie.

Paardenfonds
'Wildenborch en
Omstreken' W.A.
Op donderdag l april jl. hield het
Paardenfonds Wildenborch e.o. W.A.
haar ledenvergadering. Bij de bestuursverkiezing was aftredend en
herkiesbaar dhr. A.W. Bargeman, De
Boonk 2, Vorden. Bij de commissarisverkiezing was aftredend en herkiesbaar D.J.G. Harmsen, Schimmeldijk 4, Vorden. Bij de kascommissie
was aftredend H.H. Hekkelman,
Brenschutte 3, Laren, gekozen werd
dhr. H.J. Ligtenbarg, G. Sprokkereefstr. 13,Ruurlo.

Ook werd de wijze van taxatie's besproken. Vanaf l mei 1993 begint het
nieuwe verzekeringsjaar, daarna worden alle verzekerde paarden en
pony's aan huis verzekerd. Vaststelling premies: paarden, maximum
grondbedrag f 2.500,- premie 4%;
fok- of rijkwaliteit premie 8%; maximum verzekerde paarden f 10.000,-.
Pony's t/m hoogtemaat 1.48 mtr
grondbedrag premie 5%; fok- of rijkwaliteit premie 8%; E-pony's t/m
hoogtemaat 1.56 mtr grondbedrag
4% premie, fok- of rijkwaliteit 8%
premie.
De vergadering welke bij café Eykelkamp werd gehouden kende verder
een goede opkomst.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Vorige week schreef u in het Contact
over verhuiskosten in verband met een nieuwe
baan. Enige tijd geleden ben ik ook verhuisd, alleen
niet'voor een nieuwe baan, maar in verband met mijn
nierspoelingen naar een grotere woning. Hoe zit het
dan met de belastingaftrek?
Vorige week ging het om verhuiskosten die iemand moet maken als hij
voor zijn werk moet verhuizen. Dat zijn dan zogenaamde verwervingskosten. In dit geval gaat het om ziektekosten en deze zijn, na vermindering met de desbetreffende drempel, aftrekbaar als buitengewone lasten. Daar horen ook de kosten van hulpmiddelen bij. In de zin van de
buitengewone lasten-regeling zijn hulpmiddelen - in het algemeen die hulpmiddelen welke iemand in staat stellen zo normaal mogelijk in
de maatschappij te functioneren. Wat in dit verband hulpmiddelen zijn
is vaak wel duidelijk, maar soms ook niet en dan moet de rechter beslissen.
Een soortgelijk geval betrof dd volgende situatie. Meneer A is door een
verkeersongeval zowel geestelijk als lichamelijk invalide geworden. Dat
is vijftien jaar geleden gebeurd, toen hij 18 jaar was. Inmiddels woont
hij al enige jaren samen met de eveneens gehandicapte mej. B in een
tweekamerwoning. Elke dag moet hij een nierspoeling ondergaan. Jarenlang is dat in het ziekenhuis gedaan, totdat de artsen besluiten dat
dit bij meneer A thuis kan gebeuren. Maar dat kan niet in de door hem
bewoonde tweekamerwoning. Er is namelijk een extra kamer nodig, die
steriel moet worden gehouden en uitsluitend voor de nierspoelingen
mag worden gebruikt. En daarom verhuist meneer A naar een driekamerwoning.
Volgens de zienswijze van meneer A is hij uitsluitend vanwege de
nierspoelingen verhuist en uitsluitend om die reden een huis met een
kamer meer gaan bewonen. Daarom wil hij de daardoor ontstane kosten als buitengewone lasten aftrekken. Deze kosten betreffen eenmalige verhuiskosten van f 3500 en jaarlijks terugkerende kosten van de
extra kamer, te weten 1/8 van de h u u r en 1/8 van de energiekosten. In
het jaar waarvoor hij de aftrek vraagt heeft meneer A een onzuiver
inkomen van ca. f28.000.
De inspecteur weigert echter deze aftrekpost te accepteren. Hij is nl.
van mening dat de extra kamer geen hulpmiddel is dat meneer A in
staat stelt zoveel mogelijk een normaal leven te leiden. Volgens hem is
het nierdialyse-apparaat het hulpmiddel.
De rechter is het niet met'de inspecteur eens. Volgens hem is weliswaar
de extra kamer als zodanig geen hulpmiddel in de zin van de wet, maar
die kamer is wel een onontbeerlijk hulpmiddel bij het noodzakelijke
gebruik van het nierdialyse-apparaat. Bovendien zijn de kosten van een
driekamerwoning niet gewoon voor iemand met een onzuiver inkomen van f28.000, zodat de kosten buitengewoon zijn. Daarom zijn de
opgevoerde kosten aftrekbaar als buitengewone lasten.
Indien uw situatie met dit in de rechtspraak beoordeelde geval is te
vergelijken, zal dat uiteraard ook voor u gelden. Daarbij moet u er wel
rekening mee houden dat - zoals gezegd - ziektekosten pas dan tot een
echte aftrek leiden wanneer ze zijn verminderd met de voor u geldende
drempel.
Deze rubriek wordl verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg2I, 7251 LA Vorden.

B.F. Jeans nu een uitgelezen totaalcollectie in jeans met combinatiemogelijkheden met strepen, ruitjes, bloemetjes, etc. Daarnaast voor de jongens onder het label Yell prima jeans
met daarb'j leuke sweatshirts, t-shirts
en jacks.
De collecties van Locker en Spetter
zagen er prima uit en zijn ook heel
vriendelijk geprijsd. Nieuw voor Visser Mode zijn de originele spijkerbroeken van Lee.
Al met al was het een zeer geslaagde
show, die zo langzamerhand bekendheid krijgt in de hele regio.

Cabaretgroep: 'Hoe? Zo!', Vordens Huisvrouwenorkest en
Johan Stapper:

'Rondum Reurle' vanuit
De Herberg
Aflevering 22 van het Omroep- Gelderland-programma
'Rondum Reurle' komt zaterdagmiddag 17 april uit de grote
zaal van café-restaurant De Herberg in Vorden; presentator
Arie Ribbers ontvangt weer diverse gasten.
De cabaretgroep Hoe? Zo! bijvoorbeeld. Ontstaan uit de afdeling Vorden van de plattelandsjongerenorganisatie timmert deze groep de laatste
tijd behoorlijk aan de weg met spitse
teksten en melodieuze liedjes waarin
de geneugten en problemen van alledag wordejibehandeld. Grote inspirator van ^|Vordense cabaretiers is
Erik Knoei die de meeste teksten
voor zijn rekening neemt.
Ook Vordens, maar dan heel anders,
is het pWtselijke Huisvrouwenorkest. De •Bu dertig leden van het orkest maken muziek op allerlei huishoudelijke attributen. Voor de melodielijn wordt gebruik gemaakt van
een accordeoniste.
Naast de muziek in vele soorten is het
gesproken woord een wezenlijk onderdeel van Rondum Reurle. De
voertaal is bij voorkeur dialect en dat
is 'spekje voor het bekje' voor Drikus
Kettelerij, een Vordenaar met een
grote liefde voor de taal van zijn geboortestreek.
Vele Vordenaren kennen mevrouw
Van Til beter als 'Zusse Klumper'. Al

Jocelyn Brown Ie Paasdag in
City-Lido

jaren verzorgt ze in bejaarden- en verzorgingstehuizen voordrachten in het
dialect. Ook allerlei verenigingen
doen nooit een vergeefs beroep op
haar.
Bekend van vooral voetbalfeesten in
het — tegenwoordig — ^genkastelendorp is Johan Stappei^Bze rondborstige Vordenaar zal zaterdag zingen in Rondum Reurle, waarbij een
keuze wordt gemaakt uit zijn welbekende repertoire. Daarbij valt te denken aan de Rocco GranataJiit 'Marina' en het al even bekd^B 'Buona
Sera' van Louis Prima.
De liefhebbers van een conference in
dialect komen aan hun trekken bij een
optreden van D'n Droadnaogel, het
alter ego van Gerard Tijdink uit Zutphen.
Publiek dat de uitzending wil bijwonen is 17 april van harte welkom in
café-restaurant De Herberg aan de
Dorpsstraat 10 in Vorden. Wie het
programma op de radio wil beluisteren, kan afstemmen op de FM-frequentie 90.4 (voor kabelaansluitingen gelden andere frequenties!).

Aktiviteiten zwemseizoen
Opleidingen
Naast het zwemmen .in schoolverband t.w. het schoolzwemmen, zullen er ook dit seizoen weer diverse opleidingen plaatsvinden voor de verschillende zwemdiploma's, o.a. het peuteren kleuterzwemmen. Deze opleidingen richten zich op het
zwemdiploma A en B, en waarbij vooral het leren zwemmen
centraal staat. Daarnaast zijn er diverse vervolg opleidingen
gericht op het uitbouwen van de zwemvaardigheid t.w. het
basiszwemdiploma en de zwemvaardigheids diploma's l t/m
4.
Nieuw voor dit zwemseizoen is de
opleiding voor de snorkelbrevetten,
en de mogelijkheid voor de volwassenen om bovengenoemde opleidingen
te kunnen volgen. Daarnaast zullen
aktiviteiten als Aquarobic en Aquajogging worden toegevoegd aan het
opleidingenpakket, en zal tenslotte
een speciale opleiding worden verzorgd voor verstandelijk gehandicapten.
De opleidingen voor de verschillende
zwemdiploma's zullen worden afgesloten met diplomazwemmen dat 6
maal gedurende het zwemseizoen zal
plaatsvinden.

Aktiviteiten
Voor het komende zwemseizoen
staan de volgende aktiviteiten op de
agenda: za. l mei: Feestelijke opening zwemseizoen; do. 20 mei:
Dauwzwemmen
(hemelvaartsdag)
enfietstocht; wo. 9 juni: Jeugdrekreathlon; vr. 11 juni: Rekreathlon

volwassenen; ma. 21 juni t/m vr. 25
juni: 19e Zwemvierdaagse en midgetgolf tournooi; za. 26 juni: Midzomeravondzwemmen; za. 31 juli:
Jeugdrekreatiespelen, Zomeravondzwemmen; vr. 3 september: Seizoenafsluiting vaste zwemgroep, Seizoenafsluiting Volw. lesgroepen; za. 4
september: Prestatiezwemmen voor
afstand brevetten; zo. 5 september:
Feestelijke seizoenafsluiting.
Naast bovengenoemde aktiviteiten
kan er weer gezwommen worden in
het kader van het Swimm-jogging,
een vaste seizoenaktiviteit voor zowel de jeugd als de oudere zwemmers(sters).
Daarnaast en tot slot zijn er nog plannen in voorbereiding voor de organisatie van een waterpolo-tournooi,
midgetgolfkampioenschap, een zeskamp en brunchzwemmen.
Vervolgens zal voorts veel aandacht
worden geschonken aan de randaktiviteiten rondom de 19e Vordense
zwemvierdaagse, en zullen er diverse
aktiviteiten worden ontwikkeld vanuit de kantine van het zwembad.

Tijdens haar 4-daagse tournee door Nederland heeft CityLido beslag weten te leggen op een optreden van de Amerikaanse zangeres Jocelyn Brown. Want op Ie Paasdag zal zij 's
avonds de topformatie Trip to Trip aflossen voor een solo
optreden in de zaal.
Jocelyn Brown is geboren in North
Carolina (USA) en begon reeds op
4-jarige leeftijd te zingen in haar
grootmoeders gospelgroep. Door
veel te luisteren naar concerten van
o.m. Mahalia Jackson, Shirley Ceasar
en de Soul Sisters, ontwikkelde zij
haar muzikale achtergrond die haar
op latere leeftijd in contact zou brengen met de grote namen uit de Amerikaanse popscene. Zo werkte zij met
o.a. Luther Vandross, Bette Midler,
John Lcnnon, Michcal Jackson, Roberta Flack, George Benson en nog
vele andere megasterren.
Door deze ervaringen werd Jocelyn
een van de meest gevraagde studiozangeressen in Amerika. Zo is haar
stem te horen op 'Imagine' van John
Lennon, en op ontelbaar veel andere
singles en LP's van evenzoveel andere artiesten.
Ze kreeg internationale erkenning
voor haar hit 'Somcbody else's guy'
en in 1985 voor haar hit dance single
'Love's gonna get you' (waaruit
SNAP later de hit Tve got the power' destilleerde). Het nummer 'The

power' geeft al haar kwaliteiten weer
op vocaal gebied.
Meer recentelijk zijn haar samenwerkingsprojecten met: Right Said Fred,
in het nummer 'Don't talk, just kiss',
Sonic Surfers en Incognito in het
nummer 'Always There', singles die
stuk voor stuk de hoogste regionen
van de internationale hitlijsten haalden.
Vandaar ook dat Jocelyn een CD
heeft uitgebracht met de titel: 'The
Best of Jocelyn Brown and Friends'
die in Nederland reeds zeer hoog genoteerd staat in de Album Top 100.
Haar laatste single heet 'Living without your love' en ook dit belooft
weereen succes te worden.
Jocelyn Brown is het best te omschrijven in de woorden van Bette
Midler, die in het blad 'Rolling Stone'
haar bewondering niet onder stoelen
of banken stak, met de woorden:
'You want my opinion of miss
Brown, this woman is magnificient'.
Dus overtuig jezelf, voor een swingend paasweekend, zit je in CityLido goed.

SPORT-nieuws
ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
1010.
De redactie

Fam. Wansink, Hoetinkhof35, tel. 2724
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

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

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoettnkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H. K. vanGekeweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

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

Fa m. A lof s, Mispelkampdijk 50, tel. 3309
B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
'Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. Hulslwf, De Stroef 16, tel. 3397
HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
Het Gulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Vorden l —
Turkse Kracht l
De spelers van ex-Vorden trainer
Koolenbrander kwamen sterk uit de
startblokken. In de 10e minuut kon
Seref Kaya van Turkse Kracht ongehinderd inkoppen: O-1.
Nauwelijks bekomen van de schrik
knalde Ibrahim Bulduk 4 minuten later nummer 2 achter doelman Ronald
Hoevers: 0-2.
De handige spelers van Turkse
Kracht zetten hierna Vorden zwaar
onder druk. Na een half uur spelen
kreeg Vorden vat op hun spel. Reint
Jan Westerveld kreeg twee unieke
kansen om te scoren, doch van dichtbij miste hij. Ook werd een pegel van
Ronald de Beus door de doelman van
Turkse Kracht fraai gestopt. Vlak
voor de theepauze was het toch raak.
Peter Hoevers kopte fraai in: l -2.
Na de theepauze zette Vorden het
aanvallende spel verder door en stond
Turkse Kracht met de rug tegen de
muur. Rob Enzerink scoorde in de
60e minuut vanuit een vrije trap de
gelijkmaker. In de 69e minuut kreeg
doelman Isitan een waas voor de ogen
en trapte de op de grond liggende
Torn van Zeeburg hard in de rug. Speler Isitan werd door scheidsrechter
Beyer van het veld gezonden.
Hierdoor ontstond enig tumult.
Scheidsrechter Beyer voelde zich
door spelers en supporters van Turkse
Kracht bedreigd en zocht de kleedkamer op. Op weg naar de kleedkamer
kreeg hij enkele beledigende opmerkingen van speler Kaya naar .zijn
hoofd geslingerd. Ook deze kreeg de
'rode kaart'. De scheidsrechter hield
het verder voor gezien.

Uitslagen
Zaterdag 3 april: Vorden Dl
Neede Dl 8-0; Vorden Al — OBW
Al 0-1; Vorden BI -- Markelo BI
2-5; VVG 25 B2 — Vorden B2 6-2;
Markelo C l — Vorden C l 6-1.
Zondag 4 april: Vorden l -- Turkse
Kracht l Êjk (gestaakt in de 69e minuut); KS^ — Vorden 2 3-2; Vorden 4 — Be Quick 7 3-0; Witkampers
7 -- Vorden 5 0-5; Erica '76 6 Vorden 8 5-2.

Progratmha
Maandag 2e paasdag 12 april: Steenderen 4 -- Vorden 4; Vorden 7 —
Loenermark 7; Vorden 8 — Ratti 3.

Fassbind wint
mini-marathon
Bijna 125 deelnemers aan de start,
zondagmiddag bij de halve marathon
en mini-marathon welke in Vorden
werd gehouden. De organisatie van
dit treffen was in handen van de
plaatselijke VVV.
De start was bij Hotel Bakker. De 56
deelnemers aan de mini-marathon
(30 kilometer) vertrokken van hieruit
richting Kasteel Hackfort. Vervolgens ging het richting de kastelen
Den Bramel, Wildenborch, Wiersse,
Onstein via het fietspad op de Horsterkamp richting kasteel Vorden.
Vlak voor de parkeerplaats van het
kasteel was de finish gepland.
De 66 deelnemers aan de halve marathon (20 kilometer) volgden voor
een groot deel hetzelfde parcours.
Onderweg was er voor beide wedstrijden om de vijf kilometer een verzorgingspost ingericht, waar de deelnemers tevens de dorst konden lessen. Na afloop kregen alle deelnemers een herinnering aan deze marathons.

Uitslagen
Heren 21 kilometer: 1. Temming,
Aalten 1.10.46, 2. Knoef, Haaksbergen 1.12.06; 3. Wapenveld, Ede
1.12.51.
Dames 21 kilometer: 1. mej. Assink,
Aalten 1.44.38.
Heren 30 kilometer: l. Fassbind, Zutphen 1.51.52; 2. Flory, Zelhem
1.52.48; 3. Schurink, Haaksbergen
1.53.28.
Dames 30 kilometer: 1. Vryday,
Lichtenvoorde 2.25.51; 2. Patist, Wageningen 2.26.15; 3. Ockhuysen,
Kortenhoef 2.29.28.

Damesvoetbal
Wilp —RattilO-14
Afgelopen zondag speelden de dames
van s.v. Ratti één van de laatste competitiewedstrijden tegen het laagst
geklasseerde elftal in deze klasse,
Wilp.
De wedstrijd toonde bijna 80 minuten
éénrichtingsverkeer. Er werd vrijwel
alleen gespeeld op de helft van Wilp.
Petra Visschers scoorde maar liefst 9
keer. Andere treffers kwamen van:

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Informatie:
Tel. 3150

Haagconiferen
AANBIEDING:

Blauwe
Columnaris
maat 120-140 9,-

Kwekerij
De Heesterhof
verkoop vanaf de nevenvestiging
Banninkstraat 52
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2892

Jan Weevers, ATB-er, werd afgelopen zondag 4e in een internationale
wedstrijd in Belfeld nabij Venlo.
Deze wedstrijd vond plaats op een
zeer zwaar en heuvelachtig gebied.
Rudi Peters, Jeroen Dimmendaal en
Bert Ligtenberg stonden zaterdag in
de klassieker omlaag van het Ronostrand aan de start. Peters werd hier in
een massaspurt 16e.
Peter Makkink en Martin Weyers reden zondag deze klassieker voor
Amateurs A en reden zich net niet in
de prijzen.
Verdere uitslagen: Rudi Peters in
Reek 2e plaats; Wim Bosman in Wesepe l Oe plaats; Jan Pieterse in Wesepe 12e plaats.

DUBBEL-PRINT
AKTIE

BOEKHANDEL

LOGA
Raadhuisstraat22-Vorden-Tel.: 3100

in Hengelo.

Ie PAASDAG
na het PaaSVUW

DANSEN

Bij ontwikkelen en afdrukken van
Uw kleinbeeld-film.
Alle foto's dubbel afgedrukt
voor de prijs van één.
Vakfotografie

in zaal Herfkens, Baak
met het orkest

BLAGKEYED
BLONDE

Uitslagen jeugd: Diepenheim Al Ratti Al 6-2; Ratti C —Sociï C l 1-3.

Spalstraat 10 Hengelo Gld. Telefoon 05753-2386

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

RTV

Tijdens de verbouwing
in Vorden

Aanvang: 21.30 uur
Entree: f 7,50

S.V. Ratti

Ingrid Temmink (2x), Monique
Geurts (2x) en Gerrie Brummelman
(lx).
De dames van Ratti spelen a.s. zaterdagmiddag in de kwartfinale om de
beker tegen Sp. Eibergen.

interieuradviseur

WAT DENKT
U HIER VAN?
Opel Kadett3-drs. 12SLS, wit
Opel Kadett 2-drs. 13S Combo, wit
Opel Vectra 4-drs. 16i, Rembr. zilver
Opel Omega 4-drs. 18S LPG, zwart
Opel Omega 4-drs. 2,0i LPG, blauw
Opel Manta 2-drs. 2.0E, Berlina grijs
Opel Senator 4-drs. 2.5i aut., blauw
Citroen 2 CV6 Club, rood
Fiat1273-drs.,wit
Fiat Uno 3-drs. 605, Carara wit
Fiat Ritmo 3-drs. 60CL, wit
Fiat Ritmo 3-drs. 70CL, zilver (m)
FiatTipo 5-drs. 2.0 16V., rood
Ford Fiësta 3-drs. 1.1 CLX Sport, rood
Ford Escort 3-drs. 1.4 CLX aut., blauw
Mercedes 230 TE 5-drs. station, blauw
Renault 5 3-drs. 1.4TR, wit
Volvo 340 3-drs. Special 1.4, wit
Talbot Horizon 3-drs 1.5 aut., wit
VW Golf 1.6 GLS cabriolet, wit

4-1986

62.500 km

9.800,-

7-1986

145.000 km

8.500,-

4-1991

72.000 km

29.750,-

2-1988

154.000 km
153.000 km
133.000 km
89.000 km
46.000 km
105.000 km
93.000 km
144.000 km
155.000 km
15.000 km
33.000 km
48.000 km
159.000 km
33.000 km
71. 000 km
99.000 km
73.000 km

1-1990
6-1983
9-1987
2-1987
6-1986
1-1988
5-1986
9-1987
8-1991
6-1991
6-1990
1-1984
5-1990
9-1989
4-1983
1980

17.250,24.000,9.850,24.500,6.950,-

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

Een echte

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

5.250,9.900,-

WAPEN- EN SPORTHANDEL

8.900,36.500,leed,

dotllrtftendl

21.500,17.500,-

Zutphenseweg 9, Vorden.

14.750,15.950,4.950,17.250,-

Voor al uw

OFF
OPEL-GM
DEALER

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

HET PAASBROOD.

Gevuld met noten, rozijnen en
100% amandelspijs.
Vers van de Warme Bakker,
dat proeft U.
Wij wensen U prettige en
smakelijke Paasdagen.

electra-

Bezoek voor nog meer keus onst/K. inruil wagenpark

VAN DER KOOI

Ook vele nieuwe soorten;
ook om zelf af te bakken.
'n Ware delicatesse:

6.750,-

17.250,-

Voor een gezellige
Paasbrunch, hebben wij
een luxe sortering
Brood en Broodjes
voor U.

werkzaamheden
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

