
Pannekoekhuis
'De Vordense Pan'
In het voormalige pand van 't
Zwaantje aan de Hengeloseweg opent
binnenkort Pannekoekhuis petit-res-
taurant 'De Vordense Pan' haar deu-
ren. Op vrijdag 29 april houden eige-
naar Dirk-Jan de Heus en bedrijfslei-
der Harry Konings open huis. Ieder-
een uit deze regio is van harte uitge-
nodigd om de nieuwe zaak, onder het
genot van een hapje en drankje, van
binnen te bekijken.
Op dit moment zijn de bouwvakkers
hard aan het werk om het pand een
kleine 'face-lift' te geven. De Vorden-
se Pan beschikt naast pannekoeken
van eigen receptuur, over een kleine
kaart. Het petit-restaurant is dus van
alle markten thuis. Verder is het mo-
gelijk om feesten en partijen te geven
tot 130 personen.

Verkoop 'Herman
Broodtrommel'
van start
Herman Brood-fans opgelet! Braban-
tia en Herman Brood, de Nederlandse
King of Rock & Roll en befaamd kun-
stenaar hebben elkaar gevonden in de
nieuwe broodtrommel van Brabantia.
Deze trommel inspireerde de kunste-
naar tot een uniek collectors item uit-
gevoerd in full colour zeefdruk en uit-
gebracht in een gelimiteerde oplage.
De echte Brood-fans kunnen vanaf
vandaag terecht bij Barendsen Ge-
schenkenhuis om het kunstwerk te
'bezichtigen'.

Excursie landgoed
Hackfort
Op zaterdagmiddag 23 april houdt de
Vereniging Natuurmonumenten een
voorjaarsexcursie over het landgoed
Hackfort. Vertrek is vanaf de water-
molen op het voorplein van het kas-
teel. De excursie wordt geleid door
medewerkers van Natuurmonumen-
ten en duurt ongeveer twee uur. Het is
aan te raden kleding aan te passen aan
het weeren goede wandelschoenen te
dragen.

125-jarig bestaan
Concordia
De Vordense muziekvereniging Con-
cordia viert dit jaar haar 125-jarig be-
staan. Dit gaat gepaard met het orga-
niseren van tal van evenementen met
als hoogtepunt een groot concours op
zaterdag 11 juni en een jubileumcon-
cert op zaterdag 7 mei.
Zaterdag 23 april wordt in bar-bodega
't Pantoffeltje een receptie gehouden,
welke wordt georganiseerd door het
bestuur van de Stichting Vrienden van
Concordia.

Vlogmanen
Rodenburg lanceren
'Bassieworst'
'Hallo vriendjes en vriendinnetjes'.
Dit zijn de beroemde woorden van
Bassie als hij samen met Adriaan een
nieuw avontuur gaat beleven. Het
nieuwste avontuur van de Televisie-
held speelt zich in de winkels van sla-
gerij Rodenburg en keurslagerij
Vlogman af. Daar wordt sindskort de
nieuwe 'Bassieworst' verkocht.
Verder kunnen kinderen aan de hand
van speciale Bassie-munten sparen
voor de driedelige videoband 'De hui-
lende professor'. De munten zijn te
verkrijgen bij aankoop van 100 gram
vleeswaren of salade.

Oud papier
Vierakker
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Musical 'Anders dan de nacht'
indrukwekkend gebracht

Op indrukwekkende wijze is het af-
gelopen weekeinde de musical 'An-
ders dan de nacht' van Kees de
Bruïne opgevoerd. Tot drie maal
toe was de R.K. Kerk aan het Jeb-
bink totaal uitverkocht.

Vanaf het moment dat de 60 zangers
en spelers het podium betraden om
het intro-lied te zingen tot en met de
laatste minuut wist men het publiek te
boeien. De gesproken teksten en de
liederen waren goed verstaanbaar.

Een prima prestatie van zowel de spe-
lers als van regisseuse Symone Boer-
stoel en zangleidster Elma Klaassens.
Ook de inhoud van de musical zelf
was bijzonder aansprekend: Mozes
die zijn 'carrière' aan het Egyptische
hof opgeejtóm zijn onderdrukte volk
te helpen^plst op het moment dat de
bejaarde Mozes min of meer teleur-
gesteld zijn memoires schrijft, wordt
hij als bevrijder aangesteld, het spel
van de drie Mozessen, de kinderklas,
de vriend^fcen vriendinnen van Mo-

zes en de vele anderen was enthou-
siast en overtuigend.
Minstens zo indrukwekkend was de
algemene entourage: het vijf man
sterke orkest, het prachtige decor, de
professionele kostuums (o.l.v. Henny
Vlogman), de belichting ̂ ü. v. Jack
van Oosterhout), de schf^Plc en de
overige aankleding, waarvan alleen al
de weergave van de 'brandende
braamstruik' zeer bijzonder was.
Het daverende applaus na afloop was
dan ook veelzeggend.

Onder zeer grote belangstelling
werd het jubileum van de heer J. W.
Scheepers, als 25 jaar trouwe mede-
werker van de Rabobank Vorden
gevierd, in het gerestaureerde St.
Ludgerus-gebouw te Vierakker.

In zijn welkomswoord memoreerde
de heer Krooi, directeur van de Rabo-
bank Vorden, de levensloop van de
heer Scheepers als volgt: 'Op l maart
1969 werd er een advertentie ge-
plaatst waarin de bank op zoek was
naar mannelijke medewerker van on-
geveer 20 jaar, met middelbare oplei-
ding. Per l april 1969 werd J.W.
Scheepers benoemd met een salaris
van f 650,- bruto per maand. Hij deed
de eerste jaren administratiewerk te
Vorden, later ook reizen en verzeke-
ringen.'
In 1983 werd Scheepers benoemd in
Wichmond, waar in hoofdzaak balie-
werk werd gedaan. Telkens werden er

wijzigingen aangebracht die door stu-
die moesten worden bijgesteld. Di-
rekteur Krooi: 'Hiervoor draaide hij
zijn hand niet voor om en werkte al-
tijd met een opgewekt humeur en ver-
scheen altijd lachend op zijn werk.'
Voor zijn trouwe en accuratieve
dienst ontving Scheepers een zilveren
draagspeld, die door de heer Krooi
werd opgespeld, vergezeld gaande
van een envelop. Zijn echtgenote
werd met een bos bloemen vereerd.
Vervolgens was het woord aan perso-
neelschef Klein Brinke. Hij prees de
jubilaris omdat hij zich zich altijd vol-
ledig inzette. Ook in het privé-leven
maakt Schepers zich erg verdienste-
lijk voor de bank. De heer Klein Brin-
ke bedankt hem daarvoor en bood de
jubilaris een stereo-toren aan.
Daarna danjtfe de heer Scheepers alle
sprekers, bRtuur, medewerkers en
vele aanwezigen voor alle cadeau's
en de overweldige belangstelling.

Succesvolle informatiedag
'Wonen' bij de Rabobank

Het oud-papier dat maandelijks door
muziekvereniging Jubal wordt opge-
haald op de laatste zaterdag van de
maand, zal deze maand i.v.m. Konin-
ginnedag een week eerder plaats vin-
den. Dus op zaterdag 23 april.

Afgelopen zaterdag 16 april had de
Rabobank de deuren geopend om
belangstellenden te informeren
over allerlei zaken betreffende
'Wonen'.

De benedenverdieping was deze dag
ontruimd en ingericht als woonmarkt
met vele stands van plaatselijke be-
drijven. Naast de bank zelf waren de
volgende bedrijven vertegenwoor-
digd: Architectenbureau Vaags, de
makelaars Pelgrum en Van Zeeburg,
bouwbedrijven Bargeman, Ruiter-
kamp en Rondeel, tuinaanleg Arends,
Kettelerij en Spiegelenberg, woning-
inrichting en interieurverzorging Hel-
mink en Polman, beveiligingsinstal-
laties Ebod en het tijdschrift VT Wo-
nen.
Boven in de kantine was een speciale

kinderspeelhoek ingericht. Bij alle
stands was er de hele dag door zeer
gerichte belangstelling. De standhou-
ders waren na afloop dan ook uiter-
mate tervreden. Bij de adviseurs van
de Rabobank werd veel informatie
gevraagd over lenen, beleggen en ver-
zekeren. Via de computer werden
voor veel mensen persoonlijke bere-
keningen gemaakt.
Voor de kinderen was er een kleur-
wedstrijd en voor volwassenen een
prijsvraag over verzekeringen. De
prijswinnaars zullen in de volgende
editie van dit blad worden bekend ge-
maakt.

De reacties van de bezoekers aan de
informatiedag waren zeer positief. De
Rabobank zal in de toekomst dan ook
zeker vaker een open dag houden.

Jeu de boules baan
DeWehmein
gebruik
Op zaterdagmiddag 23 april zal de jeu
de boules baan van De Wehme offi-
cieel in gebruik worden genomen. Dit
wordt gedaan door mevrouw De
Klerk, echtgenote van de in november
vorig jaar overleden oprichter en se-
cretaris van 'De Vrienden'. Hij was
tevens gangmaker van dit project. Di-
rect aansluitend zullen deskundige
demonstratieteams laten zien hoe het
spel gespeeld moet worden.

De aanleg van de baan zou niet moge-
lijk zijn geweest zonder de financiële
bijdragen van de donateurs, het plaat-
selijke bedrijfsleven en de gemeente.
Ook het Fonds Zomerzegels en het
Julianafonds hebben een forse finan-
ciële injectie gegeven.
(zie ook advertentie)

Plattelandsvrouwen
De dames van de Plattelandsvrouwen
hebben bezoek gehad van mevrouw
Neyenhuis, van beroep Cesar thera-
peut. Zij kwam vertellen over deze
therapie.
Cesar therapie is onder andere hou-
ding- en bewegingstherapie en treft
bij kinderen vooral het motorisch
leerproces. Mevrouw Neyenhuis ver-
telde het één en ander over de tijd en
de duur van de behandeling, waarbij
een aantal dia's werd vertoond over
de goede en foutieve houding van de
mens. Na de pauze was er gelegen-
heid tot het stellen van vragen, waa.r-
van druk gebruik werd gemaakt. De
presidente van de plattelandsvrouwen
mevrouw Arfman bood mevrouw
Neyenhuis aan het slot van de avond
een attentie aan. De bijeenkomst die
door het zogenaamde 'Eendagsbes-
tuur' werd georganiseerd werd bijge-
woond door mevrouw Dekker, pro-
vinciaal bestuurslid van de platte-
landsvrouwen.
Voor nieuwe leden en de kontaktda-
mes wordt er woensdagmorgen een
koffiemorgen gehouden in De Her-
berg.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 24 april 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens
m.m.v. clarinettengroep o.l.v. Joop Boerstoel. Er
is zondagsschool en jeugdkerk. Na de dienst
koffiedrinken in de Voorde.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 24 april 10.00 uur drs. J.H.J. Letterman,
Haarlo; 19.00 uur ds. M. Berg, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 23 april 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 24 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Familieviering m.m.v. Kerkuiltjes.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 april Pastor J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 23-24 aprildr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 23-24 april J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje april mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 april 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag23 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 april 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 april Pastor
Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Oranje-avond op 23 april
in Dorpscentrum
Het is weer zover. Koninginnedag nadert en Vorden is weer volop in de
weer om haar traditionele Koninginnefeest te vieren. De voorbereidingen
zijn getroffen en het programma is goed gevuld, zoals volgende week te
lezen valt in de feestelijke uitgave van Het Contact.
Hier op vooruitlopend wil de Oranjevereniging u alvast attenderen op de
Oranje-avond die wordt gehouden op zaterdag 23 april in het Dorpscen-
trum. Dit wordt volgens de vereniging een gradioze avond, die bedoeld is
voor zowel jong als oud. De toneelgroep van buurtvereniging De Veld-
wijk zal op deze avond een toneelstuk uitvoeren, dat garant staat voor
schateren en lachen. Ook zal het duo Höllenboer uit Salland een optreden
verzorgen. De Oranjevereniging roept iedereen op om naar het Dorpscen-
trum te komen om samen met hen alvast te genieten van het kriebelende
Oranjegevoel.



Hoofdprijs Gamog-wedstrijd

AC"E ZUINIG STÖKiN

Om ongeveer half acht draaide een
kleine, muzikale optocht de Van
Heeckerenlaan in. Voorafgegaan
door gezellige muziek van het or-
kest De Mosterdpotten, kwam een
aantal auto's aanrijden en stopte
voor nummer 25, het huis van de fa-
milie Scheper, het doel van de stoet.

Uit de auto's stapte een aantal Ga-
mog-medewerkers. Het echtpaar Jan
en Dini Scheper stond op de stoep
verrast te luisteren naar de muziek,
die speciaal voor hen ten gehore werd
gebracht. Toen de muzikanten even
op adem kwamen, stapte de rayonma-

nager Borculo van de Gamog, de heer
Johan Oonk, naar voren en vertelde
Jan den Dini Scheper dat zij de win-
naars waren geworden van de Ga-
mog-actie 'Zuinig Stoken, Zuinig
Aan'. De heer Oonk zei in zijn korte
toespraak, dat de Gamog met deze ac-
tie, die al enige tijd wordt gevoerd,
probeert de stookgewoonten van haar
klanten in gunstige zin te veranderen.
'Er is grote belangstelling voor onze
actie, want zo'n 60.000 huishoudens
doen eraan mee. Dat is twintig tot vijf-
entwintig procent. Een en ander ge-
beurt in het kader van het Milieu Ac-
tie Plan (MAP). We houden de actie

over drie periodes en per periode kan
een rebus opgelost worden. Per perio-
de is er één winnaar.' Ditmaal was de
familie Scheper de winnaar van de
hoofdprijs, een Mini-HIFI-set. Jan
Scheper nam de prijs in ontvangst,
terwijl zijn vrouw Dini een prachtig
boeket bloemen overhandigd kreeg.

Het orkest speelde daarop 'Lang zul-
len ze leven' en wandelde toen, al
spelend, de Van Heeckerenlaan weer
uit. De goede oplossing van de rebus
was: 'Doe meer voor het milieu', een
raad die wij ons allen ter harte dienen
te nemen.

ANWB LANDELIJKE REISDAG

Zonder drukwerk
geen routekaarten.

Rare wei ;ld. «onder drukwerk
De DRUKWERKINDUSTRIE

Landelijke fietsdag
Op 14 mei aanstaande kan men vanuit
Ruurlo weer meedoen aan de traditio-
nele Landelijke Fietsdag. Dan kunt u
in de prille natuur fietstochten maken
langs boerderijen, musea, molens en
dergelijke. Vijf VVV's (die van Ruur-
lo, Borculo, Lochem, Vorden en Hen-
gelo Gld.) hebben gezamenlijk een
tocht uitgezet, volgens een nieuwe en
frisse aanpak. Had in het verleden ie-
der van de deelnemende plaatsen een
eigen route (circa 35 kilometer lang,
met een begin- en eindpunt en een
controle- en rustpunt), nu heeft elk
van de deelnemende VVV's een ei-
gen route, waarvan het controle/rust-
punt tevens het startpunt is van de na-
bije V V V-route. Voor Ruurlo is dit het
kantoor van de VVV in Borculo,
waarin ook het brandweermuseum is
gevestigd. Op die manier is het moge-
lijk om de 'eigen' route helemaal uit
te fietsen, of vanaf het controle/start-
punt naar de daaropvolgende stop-
plaats te rijden. Men kan daar dan ook
de beschrijving van de volgende route
kopen. De organisatoren hopen op
deze manier publiek te trekken om
weer te gaan genieten van een stuk
prachtige Achterhoek. VVV Vorden
kan men op het Marktplein vinden.

Avond Jong
Agrarische Vrouwen
Op maandag 25 april zal op de laatste
avond van het Agron veearts Noord-
kamp het een en ander vertellen over
verloskunde. Het onderwerp zal wor-
den ondersteund met dia's. Het is de
bedoeling dat er behalve rundvee ook
nog andere diersoorten aan de orde
komen zoals paarden, schapen en an-
der kleinvee. De avond zal plaatsheb-
ben in zaal 28 van het Dorpscentrum
in Vorden.
Op diezelfde avond zullen de aanwe-
zigen ook worden geïnformeerd over
de cursussen die de Agron volgend
seizoen gaat verzorgen, zoals de ba-
siscursus rundveehouderij gegeven
door de heer Klein-Goldewijk. Voor
meer informatie: 05752-1268.

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Wij hebben drie kinderen. Hoe kunnen
wij nu het handigste gebruik maken van de rente-
vrijstelling, zodat we wellicht onze belastingpositie
over het jaar 1994 iets kunnen verbeteren.

De ontvangen rente van bank- en spaartegoeden, obligaties en andere
vorderingen moeten als 'rente-inkomsten' worden opgegeven. Dat deze
inkomsten worden belast doet veel mensen pijn en daarom heeft de wet-
gever daar iets aan gedaan: de ontvangen rente is na saldering met de
betaalde rente -met uitzondering van de hypotheekrente voor de eigen
woning!- vooreen stukje vrijgesteld.
Die vrijstelling bedraagt maximaal f 1.000,- voor een ongehuwde en
f 2.000,- voor gehuwden, tenzij deze duurzaam gescheiden leven. In een
jaar waarin het huwelijk maar een deel van het jaar heeft bestaan -zoals
het jaar waarin getrouwd wordt- kan de totale vrijstelling oplopen tot
f 3.000,-. Dat komt omdat de meestverdienende gehuwde partner dan
recht heeft op f 2.000 rentevrijstelling en de minstverdienende over de
voor-huwelijkse periode ook nog eens recht heeft op f 1.000,- maxi-
maal.
Maar dan bent u er nog niet. U heeft daarmee de volledige rentevrijstel-
ling nog niet helemaal benut. Er geldt nl. ook nog een vrijstelling van
f 500,- per kind voor rente-inkomsten die aan de kinderen toekomen. En
deze vrijstelling wordt niet per kind beoordeeld. Nu u drie kinderen
heeft, is het vrij te stellen bedrag f l .500,-, ongeacht welk bedrag aan
rente per kind is genoten. De rente van uw kinderen is in principe bij u en
niet bij henzelf belast, als zij minderjarig zijn én als u het wettelijk
vruchtgenot heeft.
Als uw kinderen (te) weinig rente-inkomsten hebben, dan kunt u op
eenvoudige wijze een deel van uw rente-inkomsten naar uw kinderen
'overhevelen', om zodoende toch optimaal van de totale rentevrijstel-
ling gebruik te kunnen maken. U kunt nl. in 1994 f7.468,- per kind
schenken zonder belastingheffing. Daarbij is het niet noodzakelijk dat u
de feitelijke macht over de schenking verliest. Overboeking naar een re-
kening op eigen naam met als toevoeging 'rekening minderjarige kinde-
ren' is voldoende, op voorwaarde dat de kinderen op de een of andere
wijze ook over het geld kunnen beschikken.
Als u meer zou willen schenken, dan is over het meerdere boven die
f 7.468,- tot een bedrag van f 37.349,- 5% schenkingsrecht verschul-
digd. Op deze manier zullen uw kinderen rente-inkomsten gaan genie-
ten, die in uw geval met drie kinderen tot maximaal f l .500,- zijn vrij-
gesteld. Dat moet u natuurlijk alleen maar doen als u zelf al optimaal
gebruik maakt van uw 'eigen' f 2.000,- rente-vrijstelling. Maar als dat
zo is kunt u bovendien op die manier tegelijkertijd een potje vormen
voor de straks waarschijnlijk noodzakelijke aanvulling op de studie-fi-
nanciering.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadvi-
seurs, Ruurloseweg21, 7251 LA Vorden.

LENTE-
AANBIEDING
Bij aankoop van kuurkaart

(10x),2x extra zonnen

Zonnestudio
COLETA

MOUENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Openingstijden:
ma-vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-16.00 uur
zo. op afspraak

Aanbieding is geldig
t/m week 17.

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Deze Week Extra Voordelig:

Saksische
Leverworst

Uit eigen worstmakerij

Lekker op brood of toast

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 m 7,95
Grove verse worst 1 RHO 9,95
GepaneerdeSchnitzels perstuk 1,50

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
s pond voor een tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
Speklappen 1 y0 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Saksische Smeerleverworst
100 gram 0,79

Fijne Snijworst
fjj ÏTglJ 100gram1,49

/ >

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Pampa-
schijven
5 haten 4 betalen

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere
Hamlappen

9,95

Fricando

kiio 13,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Voor een ambachtelijk stuk

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

Aannemingsbedrijf

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

m^^mmmm

B Voor al uw

e/ecfra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Êii Edah vindt u
shalve hoge prijzen.

HAMLAPPEI0 1 kilovan 15,90 voor 9,95

FRIKI KIPSATÉ SCHNITZELS
6 stuks nu

VOOR l W OM UUT:

BOERENWIT ,
800 GRAM GESNEDEN van 1,99 voor l ,

SNIJVERSE GRILLWORST
100 gram van 1,49 voor

STUNT STUNT STUNT
VERS VAN HET MES :

BELEGEN KAAS per kilo van 14,50 voor 7,25
HIT ONZK (iKOKN'l K- KN l R t lTAl DKIJNCJ:

CHAMPIGNONS 250 gram van 1,98 voor 0,98

FRANSE GOLDEN DELICIOUS , QQ
zak è 1 Vè kg van 2,98 voor l ,C7O

I\VI;I;DI; \VI:I:K WAARDEBONNKNPOLDER
MKT KKN TOTAALVOOKDKKI, VAN 45.-

PALMOLIEVÉ SHAMPOO
2 flessen 4,98 NU MET BON 1,- KORTING

VIAKAL ONTKALKER
500 ml 1 flacon 6,99 NU MET BON 1,50 KORTING

IGLO SPINAZIE A LA CRÈME
450 gram 1,99 NU MET BON 1,- KORTING

DE KOFFIE EXCELLENT BONCAFÉ
OF MOCCA ROYAL

250 gram 2 pak 6,50 NU MET BON 1,- KORTING

ZANDVLIET GEKOOKTE WORST
500 gram 3,99 NU MET BON 1,50 KORTING

JOHMA HUZARENSLAATJES
6 stuks 4,74 NU MET BON 1,50 KORTING

DOMMELSCH BIER
krat è 24 flesjes 19,25 NU MET BON 2,50 KORTING

ÊDAH
Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2000

* * * * * O P E N I N G S T I J DEN""*
*MA. 10.00-18.00 uur*

* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur/ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V.



Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon en mijn
broertje

Glenn

Hij is geboren op 16 april 1994
om 03.09 uur en weegt 3000
gram.

Johnny en Ans Jacobs-
Wassink
Cliff

HetHeyinkIO
7251 VC Vorden

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

Hubertus Eric

Wij noemen hem

Hugo

Bert Kornegoor
Erica Kornegoor-Amtink
Henri en Rien

15 april 1994
HetWiemelink36
7251 CZ Vorden

Wij zijn heel erg blij met de ge-
boorte van onze dochter

Danique

Brigitte en Richard Waanders

17 april 1994
de Voornekamp 24
7251 VL Vorden

Wij zijn erg dankbaar en blij
met de geboorte van onze
dochter en zusje

Gitte Mariëlle

Wij noemen haar

Mariëlle

Geboren op: zondag 17 april
1994

Ronen
Marian te Riele-Garsen
Daan
Riek

De Doeschot 14
7251 VJ Vorden
Tel. 05752-1140

Wij rusten na 22.00 uur.

G.H. Sterringa,
huisarts

Geen praktijk op
27, 28 en 29 april.

Voor patiënten wier
achternaam begint
met A t/m K neemt
dr. Dagevos waar,

Vaarwerk 1, tel. 2432.

Voor patiënten wier
achternaam begint
met L t/m Z neemt

dr. Haas waar,
Christinalaan 18,

tel. 1678

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

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• Boek en Zoek in Boeken-
stad Bredevoort vraagt steeds
te koop BOEKEN over alle
streken ter wereld. Tel.: 05752-
1535. Jan Bloemendaal.

• Jonge vrouw met kind en
hond zoekt woonruimte, om-
geving Hengelo Gld. Liefst bui-
tenaf. Tel. 05753-7382.

• TE KOOP: rijpony (ruin 6
jaar). Tel. 05752-1924.

• Wie heeft mijn grijs-zwarte
rugtas + gymspullen gevon-
den? AlexTeeuwen.Tel.05752-
3773.

Hans Grube
en

Marjanne Snoeijink

gaan trouwen op donderdag 28 april
1994 om 10.30 uur in het
gemeentehuis van Vorden.

Ons huwelijk zal daarna worden
ingezegend door ds. Klaassens om
11.30 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres:
De Haar 34, 7251 CG Vorden

Peter Elissen
en

Cecile Overvelde

gaan trouwen op donderdag 28 april
1994 om 13.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Gelegenheid tot feliciteren van
15.30-18.00 uur in het
Ludgerusgebouw te Vierakker.

Ons adres:
Graaf Ottosingel 139, 7201 BC Zutphen

Erwin Tragter
en

Gerrie Lettink

gaan trouwen op vrijdag 29 april
1994 om 11.00 uur in het
gemeentehuis 'kasteel Vorden'.
U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
restaurant 'de Herberg', Dorpsstraat
10 te Vorden.

Ons adres:
Burg. Vunderinkhof 14, 7251 XA Vorden

Dankbaar en blij hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen op vrijdag
29 april a.s. ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

W. G. Maalderink
R.H. Maalderink-Fokkink

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
party-centrum Langeler, Spalstraat 5
te Hengelo (Gld.).

april 1994
Berendschotstraat 6
7255 KB Hengelo Gld.

Op 1 mei 1994 is het 40 jaar geleden
dat de huwelijksboot van

Marie en Ab Enzerink

ging varen.

Als U ons daarmee geluk wilt
wensen houden wij een receptie van
14.30-16.30 uur in hotel Bakker te
Vorden.

7205 BV Zutphen
Mulderskamp 4

lifl MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij U
kennis dat geheel onverwacht van ons is heen-
gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

Bertus Berenpas
DRAGER VAN DE ERE-MEDAILLE

IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU IN ZILVER

op de leeftijd van bijna 83 jaar.

Vorden

Steenderen

Vorden

Spankeren :

A.W. Berenpas-Eggink

A.B. Winkel-Berenpas
J.W. Winkel

Eef en Ria
Arie en Marleen
Anja en Richard

H.J. Berenpas
A. Berenpas-Arfman

Bert
Arjan
Hans

H.W. Fransen-Berenpas
B. Fransen

Herbert
Carry en Bart

14 april 1994
Mosselseweg 3a
7251 KT Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad dins-
dag 19 april jl. op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van

BERTUS BERENPAS

Hij was oprichter en ere-lid van onze schietver-
eniging.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om dit
verlies te dragen.

Vorden, april 1994

Bestuur en leden S. V. Wildenborch

Wilt U iets meer
weten over de

inhoud?

CDA-BIJEENKOMST
op 27 april

in de Hanzehof
te Zutphen

om 19.30 uur.

Eventueel vervoer,
tel. 1508

organiseert

KLAVERJASSEN
en

JOKEREN
op

donderdag 21 april

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Clubgebouw

"de Ar k"

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

mTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

foor uw
\\\- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

AFVOERBUIZEN
verkrijgbaar tegen

concurrerende prijzen
inde0110-0125-0160-

0200-0250-0315

T-LEEN SLANGEN
1A d - % d -1 d enz.

vanaf 75 Ct per meter

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.,

Wordt gratis thuisbezorgd.

BIJ:

jSOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo-Tel. 05753-2139

Zutphenseweg 1A
Vorden
Tel. 3773

Geldig 21/4 t/m 4/5

maandag - dinsdag - woensdag
Belegen Kaas
kilo

donderdag - vrijdag - zaterdag
Jonge komijnekaas
500 gram

Extra Belegen Kaas
500 gram

11.95

_4.95

_6.95

2.89

2.69

Rambol Nootmix - Fourme de Bresse -
Camembert Pays
100 gram

Vordense Mix
250 gram

Gesorteerde Oranjebonbons
100 gram 3.75

Vanaf woensdag 27 april volledig nieuw
assortiment Salades - Paté's - Buitenlandse
vleeswaren van Les Chanterels
Tot ziens, Elly Teeuwen.

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

WEEKENDAANBIEDING:

Zonnige Fruitige
VRUCHTENVLAAITJES

royaal gevuld met vers fruit

dit weekend

é1,65
* * * * * * * * * *

Achterhoekse
Bolussen

met kaneel en suiker

nu 6 voor f 4. 75

* * * * * * * * * *
NIEUW!

Americain Brownies
nu voor een

SPECIALE KENNISMAKINGSPRIJS

zie ook onze dagaanbiedingen

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

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

<k^wv Let op de thema-aanbiedingen

in de winkels.
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 21 - vrijdag 22 - zaterdag 23 april

GEPANEERDE EN ONGEPANEERDE

SCHNITZELS
1,49100 gram

GRILLWORST
diverse smaken

100 gram 0,98
KEURKOOPJE DONDERDAG 21 APRIL:

VARKENSPOULET

500 gram 3,98
SPECIAL:

VOORJAARS-
ROULADE

runderrolletje met
gehakt, ham, kaas en

champignons

100 gram

VLEESWAREN
SPECIAL:

HAM-EI-
SALADE

100 gram l -i? O

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Egyptische SPERZIEBONEN

2,50500 GRAM

NIEUW!
SPITSKOOL RAUWKOST

250 GRAM

RADIJSJES

1,502 BOSSEN

MAANDAG
25 APRIL:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 1 \7 1)

DINSDAG
26 APRIL:

PANKLARE
DBnll

Groente
1Q5500 gram 1 w w

WOENSDAG
27 APRIL:

PANKLARE
Paksoy

500 gram 1 \/0

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

NIEUW! NIEUW!

TULPEN
BROODJE
met echte banketbakkersroom

per stuk 1,60

4 ROZIJNE-
SNEETJES

NU voor 1,95

GEMBERKOEK
VAN 4,30 VOOR 3.95

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



Wegens herinrichting
centrum Ruurlo

modecentrum

De totale nieuwe collectie
dames & herenmode

nu:

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

10% korting
Wij /ijn op alle manieren goed bereikbaar. Parkeren voor de deur.

HENGELO G.
NISSAN MICRA
Nissan Micra Trend 3-drs., 1988
Nissan MicraDX 3-drs., 1987
Nissan Micra DX, 3-drs., 1988
Nissan Micra L, 3-drs., 1990
Nissan Micra 1.3 LX, 3-drs., 1993 ....
Nissan Micra 1.0 LX, 5-drs., 1993 ....
Nissan Micra 1.0 L, 3-drs., 1993
Nissan Micra Beat, 3-drs., 1993
Nissan Micra 1.2 March, 3-drs., 1992 .
Nissan Micra 1.2 March, 3-drs., 1992 .

NISSAN SUNNY
Nissan Sunny 1.3 DX, 3-drs., 1983 ...
Nissan Sunny 1.5GL, 4-drs.,1985 ...
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs., 1989
Nissan Sunny 1.4 SLX, 3-drs., 1990
NissanSunny 1.6 SLX, 3-drs., 1990 ..
Nissan Sunny 1.4 SLX, 3-drs., 1990 ..
NissanSunny 1.6 iGT, 3-drs., 1991 ...
Nissan Sunny 1.6 iGT, 3-drs., 1990
NissanSunny 1.4 LX, 3-drs., 1991 ...
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs., 1991
Nissan Sunny 1.4 LX-»- 3-drs., 1993
Nissan Sunny 1.6 SLX Coupé, 1990 .
Nissan Sunny 1.6 100 NX SLX+, 1992
Nissan Sunny 1.4 LX+ 4-drs., 1993
NissanSunny1.6SLX, 4-drs., 1987 ..
NissanSunny 1.3LX,4-drs., 1987 ...
Nissan Sunny 1.6 iGT, 4-drs., 1990
Nissan Sunny 1.6 Sail II, 4-drs., 1991 .
NissanSunny 1.4 LX, 4-drs., 1991 ...
Nissan Sunny 1.4 LX,4-drs., 1991 ...
NissanSunny 1.6 LX, 4-drs., 1991 ...
Nissan Sunny 1.6 LX,4-drs., 1991 ...
Nissan Sunny 1.4 LX, 5-drs., 1991 ...
Nissan Sunny 1.4 LX, 5-drs., 1992
NissanSunny 1.6LX,5-drs., 1992 ...
Nissan Sunny 1.6 SLX, 5-drs., 1991
Nissan Sunny 1.6 SLX Florida, 1990 .
Nissan Sunny 1.6 GL Stanza, 1984

NISSAN BLUEBIRD

Nissan Bluebird 1.6 LX, 1990

10.950,-
,.8.750,-

10.950,-
12.950,-
22.950,-
23.950,-
20.250,
20.950,-
18.250,-
18.250,-

..3.750,-

.. 3.750,-
. 15.500,-
. 17.950,-
. .18.250,-
. 17.500,-
. 19.750,-
. 17.950,-
.21.250,-
. 20.950,-
. 26.950,-
20.750,-

.31.750,-

. 29.500,-

. 11.250,-

. 10.950,-

. 18.250,-

. 19.750,-

. 22.500,-

. 22.500,-

. 24.250,-

. 23.500,-

.21.500,-

. 25.950,-

. 27.500,-

. 25.500,-

. 18.950,-

.. 3.850,-

18.500,-

Ik sta in de showroom bij Jos Herwers. Ik

ben pas twee jaar oud en altijd erg zuinig op

mezelf geweest. Ik ben eerlijk en

betrouwbaar-vraag maar aan m'n vorige

baas- en zoek een nieuwe baas met

rijbewijs (m/v). Referenties kunt u verkrijgen

bij Jos Herwers in Hengelo G. en in

Zutphen.

NISSAN

JOS HERWPRS
HENGELO G./ZUTPHEN

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

HliNGELOG.
NISSAN PRIMERA
Nissan Primera 2.0 LX, 4-drs., 1991
Nissan Primera 2.0 LX, 5-<Jrs., 1991
Nissan Primera 2.0 LX, 4-drs., 1991
Nissan Primera 2.0 LX, 5-drs., 1991
Nissan Primera 1.6 Inv., 4-drs., 1993

26.950,-
23.950/
25.950,-
25.750,-
32.500,

Nissan Primera 2.0 LX, 4-drs., 1991 .... 21.950,-

NISSANCHERRY
Nissan Cherry 1.3,3-drs., 1985 5.950,-

VREEMDE MERKEN
Suzuki AltoGLX, 1989 8.950,-
Rover213S,1986 6.950,-
Toyota Carina I11.6 XLi, 1992 29.950,-
CitroënUREBX, 1987 6.750,-
CitroënBXH 1988 6.950,-
Fiat Panda 1000 CLX, 1992 12.450,-
Fiat Uno 45,1986 5.950,-
Honda Integra, 1988 13.750,-
Opel Kadett 1.6,3-drs., 1988 12.500,-
Opel Kadett 1.6,3-drs., 1986 7.950,-
Fiat Uno Van., 1991 13.500,-
FiatUno60S,1986 7.850,-
Peugeot 405 GRi, 1989 17.950,-
Subaru1.3STD, 1985 5.250,-
VW Jetta, 4-drs., 1990 20.500,-

AUTOMATEN

Toyota Corolla, 1983 4.750,-
LanciaYIO, 1991 16.250,-
Sunny 1.6 SLX, 3-drs., 1991 24.950,-
Micra 1.2 LX, 3-drs., 1991 17.500,-

DIESELLPG

Nissan Cherry, 3-drs., dsl, 1985 3.750,-
Nissan Sunny, 3-drs. VAN, dsl, 1992 ... 16.850,-
Nissan Patrol 2.8 R HT, dsl, 1992 46.500,-
Volvo 340 DL, dsl, 1989 11.950,
Florida 1.6 SLX, LPG, 1987 10.500,
Primera 2.0 LX, LPG, 1991 18.950,
Opel Vectra1.6i, LPG, 1990 21.250,-
Opel Vectra 1.6i, LPG, 1991 23.950,-
Toyota Carina II, LPG, 1991 21.450,-

STATIONCAR
Opel Kadett 1.3,1986 6.950,
Mazda 323 Estate, 1985 5.950,-
Volvo 740 Turbo, 1988 32.500,-
Renault Express, 1988 7.950,

Uw tennispartner
voor enkel- én

dubbelspel:

Garantmarkt Besselink zoekt een

enthousiaste
medewerk(st)er

voor alle voorkomende werkzaamheden,
dus van kassière tot inpakken en
schoonmaken.
Leeftijd tussen 18-23 jaar.

Schriftelijke sollicitaties aan:
W. Besselink, Dorpsstraat 6,
7234 SN Wichmond

Besselink

PAARDESPORTCENTRUM

"BAAK"
organiseert:

* PONYKAMPEN *
- Geef Uw kind een gezellige

en leerzame ponyweek.
- Ponies aanwezig, eigen pony

is ook welkom.
- In de maanden juli en

augustus.

Bel voor meer informatie:
Tel.:05754-1803

Voor een goed

(christelijk) boek
Evangelische Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98

ZUTPHEN
Telefoon 14569

Binnenkort openen wij
ons Pannekoekhuis
'De Vordense Pan' aan de
Hengeloseweg 14 in Vorden,
voorheen 't Zwaantje.

PETIT-RESTAURANT

Hengeloseweg 14
VORDEN
Tel. 05752-4195

De Vordense Pan

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

HELMINK
meubelen

Helmink ook voor u dé
slaapkamerspecialist!

Dekbedden
De uitgebreide collectie
dekbedden die bij Helmink ie
zien is staat voor kwaliteit en
perfect slaapcomfort.
Onze wakkere slaapadviseurs
vertellen u alles over de beste
dekbedden, want een goede
nachtrust is toch wel het
allerbelangrijkste.

DE SLAAPKAMERSPECIALIST!
Vorden Zutphcnscwcg 24
Tel. 05752-1514
Efbergen J.W. Huqcmunstnnit 3
Tel. O5454-7419O

Handvervaardigde
karpetten uit India

IM bij Voorkeur
Handvervaardigde karpetten uit India.

Eigen import biedt vele voor-
delen. Zo contro-

•tlf leren wij zélf de
t|f kwaliteit en zijn vrij
^in het bepalen van de

:fi/ prijs. Daarom biedt
:̂  alleen Voorkeur u een

Hr speciale introductie-korting
/ op handvervaardigde

^ji karpetten uit India!

%& Karpet met randpatroon. Klassiek
/ ontwerp, verkrijgbaar in 4 kleurstellmgen,
w.o. klassiek groen en konmgsblauw. 170 x
240 cm. Introductie: 7/10
van 925.- voor / Ta•"
(Ook m grotere maten leverbaar)

Uni karpet m beige, groen of rose.
160 x 240 cm. Introductie:
van 725.- voor 595.-
Karpet met border. Handvervaardigd karpet
met stijlvol gedessmeerde border. In 2 kleur-
stellmgen leverbaar. 160 x 240 cm.
Introductie: van 850.- voor

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

fashion

BABY SPIJKER
BROEKJES

KINDER
SPIJKERBROEKEN

DAMES- ENHEREN
SPIJKERBROEKE
Normaal 59,95
DEZE WEEK
SLECHTS

Normaal
v.a. 19,95
DEZE WEEK
SLECHTS

Normaal 19,95
DEZE WEEK

DAMES TWILl-
BROEK MET KITS

DAMES FIETS-eN
KUITBROEKEN

JERSEY
SHORTS
Normaal 12,50
DEZE WEEK
SLECHTSNormaal 12,50

DEZE WEEK
Normaal 49,95
DEZE WEEK

DAMES
KATOENEN
SHORTS

DAMES TRICOT
STREEP BROEKROK

KINDER DENIM
BERMUDA'S

Normaal 29,95
DEZE WEEK
SLECHTS

Normaal
v.a. 29,95
DEZE WEEK
al vanaf



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Portefeuille-
verdelingcollege
De portefeuilleverdeling van het col-
lege van B. en W. van Vorden is rond.
Burgemeester Kamerling gaat zich
bezig houden met openbare orde en
veiligheid, bestuurlijke en kabinets-
zaken, intergemeentelijke samenwer-
king, ruimtelijke ordening, kunst, cul-
tuur, monumentenzorg en voorlich-
ting.
Wethouder M. Aartsen-den Harder,
die als eerste loco-burgemeester werd
benoemd, gaat zich richten op wel-
zijn, sociale zaken, milieu, personeel
en organisatie, huisvesting, onder-
wijs, alsmede financiën en automati-
sering. Voor mevrouw D. Mulderije-
Meulenbroek blijven dan de beleids-
terreinen economische zaken, recrea-
tie, toerisme, volkshuisvesting, ge-
meentewerken, verkeer en vervoer en
interne zaken over.

Stichting Hulp
Oekraïne Polen
voert aktie
De Stichting Hulp Oekraïne Polen
voert op dit moment aktie voor de Oe-
kraïne. Volgens Wim Jansen uit
Steenderen en Jan Berentsen uit Vor-
den gaat het hier om een brandhaard
van tegenstellingen. 'Zowel in poli-
tiek als kerkelijk opzicht. Er is sprake
van hoge werkloosheidcijfers en ar-
moede', aldus Wim Jansen.
Afgelopen zomer ging het tweetal sa-
men met Joop Huisman uit Delden op
verzoek van verschillende kerkge-
nootschappen naar het gebied toe om
de situatie met eigen ogen te bekijken.
'De armoede was enorm. Na de trek-
tocht door dit land, staat je maar een
ding voor ogen: Hoe kunnen wij deze
mensen helpen. Er is daar bijna niets
te koop en mocht dit zo zijn dan is dit
vaak niet te betalen', aldus Wim Jan-
sen.
De stichting Hulp Oekraïne Polen
voert daarom aktie. Alles is welkom;
zoals kleding, meubels, dekens, la-
kens eet. eet. De spullen worden,
voordat ze naar de Oekraïne gaan, op-
geslagen in een schuur aan de Lan-
dlustweg 9 in Steenderen. Voor meer
informatie kunt u bellen met Wim
Jansen (tel. 05755-1658) of Jan Be-
rentsen (05752-3368). Het is ook mo-
gelijk geld te storten op het rekening-
nummer van de stichting: Rabobank
Hengevelde 3221.75.410.

Feestavond Dash
De Activiteitencommissie van de
Vordense volleybalvereniging Dash
houdt zaterdag 23 april in de grote
zaal van De Herberg haar jaarlijkse
feestavond, waarbij zowel de jeugd
als de senioren aanwezig zullen zijn.
De muzikale omlijsting is in handen
van het orkest 'Turbo'.

Muziek en
dansavond Jubal
Op zaterdagavond 23 april houdt mu-
ziekvereniging Jubal een gecombi-
neerde muziek- en dansavond. Tij-
dens de afgelopen maanden hebben
de leden een pittig repertoire ingestu-
deerd en deze willen ze graag aan u la-
ten horen. Voor de drumband, harmo-
nie en leerlingen wordt zo het winter-
seizoen afgesloten. Voor meer infor-
matie: 05753-2096.

Boottocht
Zonnebloem
op 16 mei
De dagboottocht van de Zonnebloem
voor de afdelingen Steenderen, Hen-
gelo, Keijenborg en Wichmond-Vier-
akker vindt plaats op maandag 16
mei.
Er wordt deze keer gevaren met de
Eureka 11, waar voor maximaal 275
gasten inclusief vrijwilligers plaats is.
De salonboot is even comfortabel als
de voorgaande jaren, alleen smaller,
dus kleiner. Vertrek is tegenover ver-
pleegtehuis Den Ooiman in Doetin-
chem, bij kadeplaats Arendsen.
Er zal op de Oude IJssel worden geva-
ren richting Doesburg en weer terug.
De dag is volledig verzorgd, inclusief
koffie, consumpties, hapjes en een di-
ner. Dokter en verpleegkundigen zijn
aanwezig. Voor meer informatie kunt
u bellen met Ria Klein Kranenbarg,
tel: 05754-1269.

Onderzoek naar brandweer Vorden:

Burgemeester Kamerling:
'We moeten 'onze jongens' bedanken
voor hun bereidheid en inzet'
Met vrijwel de voltallige Vordense
vrijwillige brandweer in prachtige
kostuums gestoken op de publieke
tribune, hield de commissie voor
Bestuur en Ruimtelijke Ordening
van de gemeente Vorden zich dins-
dagavond bezig met het brand-
weeronderzoek dat de Regionale
Brandweer Midden IJssel te De-
venter naar de vrijwillige brand-
weer in het negenkastelendorp
heeft verricht.

Onder meer werd gesproken over de
'opkomsttijden' van de brandweer.
De gewenste opkomsttijd is 8 minu-
ten, hetgeen in het buitengebied van
Vorden niet overal gerealiseerd kan
worden. De maximale opkomsttijd in
bijvoorbeeld Vierakker is elf minu-
ten. Burgemeester Kamerling zei dat
hierover in regioverband goede af-
spraken gemaakt moeten worden. We
moeten elkaar behulpzaam zijn, aldus
Kamerling. De heer Koppens, regio-
naal brandweercommandant vertelde
dat de regio Midden IJssel een onder-
zoek gaat doen om voor iedere brand-
weerkazerne het 'uitrukgebied' vast
te stellen.
Ook werd uitvoerig gesproken over
het grote takenpakket van de brand-
weer. Door de overname van taken
van de B.B. moet de huidige brand-
weerman aan steeds meer eisen vol-
doen. De heer Koppens hierover: 'Het
spanningsveld wordt daardoor steeds
groter. Wij proberen in de regio meer
specialisme in te schakelen zodat de
vrijwillige korpsen ontlast worden.

Dat houdt in dat er in de toekomst
meer beroepskrachten nodig zijn,
waarvoor natuurlijk wel de financiële
middelen gevonden moeten worden',
aldus de heer Koppens. Als voorbeeld
van specialisme noemde hij de dui-
kersgroep uit Zutphen en Deventer
die voor de gehele regio ingezet kan
worden.
Vanuit de commissie viel bezorgd-
heid te bespeuren over het feit of er
over tien tot vijftien jaar nog wel vol-
doende vrijwillige brandweerlieden
gevonden kunnen worden. Voorlopig
hoeft men daar in Vorden niet bang
voor te zijn. Het korps bestaat mo-
menteel uit 28 personen (noodzake-
lijk is 26).
De Vordense brandweercommandant
G. te Velthuis is van mening clat de
brandweer in feite te weinig oefent.
'We hebben twee oefenavonden per
maand, waarvan één avond wordt in-
gevuld met het verrichten van onder-
houd. Dit zal verbeterd moeten wor-
den', aldus Te Velthuis.

Zutphen
Overigens zal de Vordense brand-
weercommandant op l januari 1996
zijn werkzaamheden voor de vrijwil-
lige brandweer beëindigen. Omdat
niemand de vereiste opleiding heeft
gevolgd zal de brandweercomman-
dant uit Zutphen in de nabije toe-
komst de scepter in Vorden gaan
zwaaien, daarbij terzijde gestaan door
twee officieren van dienst.
Ook ondercommandant Boesveld zal
binnenkorLzijn taak neerleggen. Bur-

Vrouwenclub
Medler
Op maandag 11 april was mevrouw
Menkveld door de Medlerse vrou-
wenclub uitgenodigd om te vertellen
over Roemenië. Mevrouw Menkveld

deed dit aan de hand van dia's die ze
had meegebracht. Deze maakten erg
veel indru]^>ij de aanwezige dames
van de v^Biging. De dia's toonden
een erg armoedig land. Aan het eind
van de avond bedankte de voorzitster
mevrouw Menkveld en bood haar een
attentie aan.

Optreden Bertus Staigerpaip in
City-Lido Groenlo

Op Koninginnedag, zaterdag 30
april, vindt in uitgaanscentrum
City-Lido te Groenlo het concert
plaats van Bertus Staigerpaip. Dit
concert, waarvan de try-out ook in
City heeft plaats gevonden, is een
onderdeel van de grote promotie-
tour naar aanleiding van het nieu-
we CD-album dat binnenkort uit-
komt. De Quo Bertus Quo Staiger-
paip-tour startte zaterdag 16 april
in de IJsselhallen te Zwolle.

Bertus Staigerpaip werd tien jaar ge-
leden opgericht door de Brabantse
broertjes Ruud en Edwin Brooders.
Door de jaren heen werden er twee al-
bum cd's opgenomen en bouwde de
groep een waanzinnige live-reputatie
op. Regelmatig speelde de groep tij-
dens hun optredens nummers van Sta-
tus Quo en werden ze ook wel de Hol-
landse Quo genoemd. Dat was één
van de aanleidingen om een 12-tal
stukken van Quo te voorzien van Ne-
derlandse teksten en op te nemen. Het
resultaat liegt er niet om: dampende

feest-rock 'n roll is het geworden. Zo
werd 'Down Down' omgedoopt tot
'Nou nou' en 'Again' werd 'Helene'.
De gigantische tour werd gestart ge-
lijk met het uitkomen van de eerste
single 'Hou je kop' (Hold you back).
Deze wordt al veelvuldig gedraaid bij
diverse omroepen en de verwachtin-
gen zijn dan ook groot. Tijdens het
concert worden er natuurlijk veel
nummers van de nieuwe CD ten geho-
re gebracht, aangevuld met reeds be-
staande hits, zoals 'Ik zat effe niet op
te lette', 'Had ik maar 'n vak geleerd',
'Rits' en 'Wij zijn de jongens van de
bouw'.
Het voorprogramma van dit concert
wordt verzorgd door de succesvolle
Grolse zesmansformatie De Gracht,
die onlangs haar radiodebuut maakte
in het programma 'De steen en beens-
how' van Jack Spijkerman.

Het repertoire van De Gracht bestaat
uit nummers van onder andere De
Dijk, Drukwerk, The Scène, Rolling
Stones, Steve Miller en eigen werk.

gemeester Kamerling deelde mede
dat de heer B. Hekkelman bereid is
gevonden een opleiding te volgen om
t.z.t. de heer Boesveld te kunnen op-
volgen. Hekkelman krijgt dan de
functie van postcommandant.

Burgemeester Kamerling maakte tij-
dens de discussie van de gelegenheid
gebruik door 'onze jongens', zoals hij
ze aanduidde, te bedanken voor hun
bereidheid en inzet. Ook de commis-
sie toonde zich tevreden over het
functioneren van de Vordense vrijwil-
lige brand weer.

Nieuw materieel
De commissie had deze avond geen
problemen om ruim een half miljoen
gulden beschikbaar te stellen voor het
aanschaffen van onder meer een tank-
autospuit, een manschappen-mate -
rieel-auto en persluchttoestellen. De
heer A.H. Boers (CDA) had graag al-
leen wat meer offertes op tafel willen
zien. Brandweercommandant Te Velt-
huis zette uiteen dat meerdere offertes
zijn aangevraagd en behandeld maar
dat 'vertrouwen in bepaalde fabrikan-
ten' toch ook een grote rol speelt.
'Bovendien worden de offertes ook
nog eens bekeken door de brandweer-
commandant van Zutphen die in de
toekomst met dit materieel te maken
krijgt'.
Regionaal brandweercommandant
Koppens: 'In zijn algemeenheid kie-
zen we voor die voertuigen (lees mer-
ken) die ook in het bedrijfsleven veel-
vuldig gebrukt worden.'

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Woensdagmiddag 27 april is er weer
een bejaardensoosmiddag in het Lud-
gerusgebouw. Na de koffie en ope-
ning met mededelingen zal de middag
verzorgt worden door de heer A.H.
Eliesen uit Baak met dia's en vertel-
lingen uit het buitenland. Onder ande-
re over Spanje.

VLO naar
Holland FM
De Vordense Lokale Omroep (VLO)
heeft een uitnodiging ontvangen om
op zaterdag 30 april mee te doen aan
de DJ-wedstrijd voor lokale omroe-
pen, die Holland FM als raamwerk
gebruiken. Het betreft de tweede
ronde van de wedstrijd die reeds op 5
februari bij Holland FM heeft plaats
gehad en waar de VLO ook aan mee
heeft gedaan.
In totaal doen 30 lokale omroepen uit
Nederland aan deze wedstrijd mee.
Men krijgt elk een uur zendtijd om
aandacht te besteden aan de eigen
plaats. Ook zal in deze uitzending ver-
telt worden wat de lokale omroep in
Vorden doet. Verder mag 60 procent
aandacht besteed worden aan muziek
uit de Achterhoek en 40 procent alge-
mene muziek.
Dit alles wordt op zaterdagavond 30
april bij de Vordense Lokale Omroep
uitgezonden op FM 107.4 en kabel
87.5.
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K.P.O.
Op 1 2 april hield de K.P.O haar laatste
bijeenkomst van dit voorjaar. Het
ging hier om een excursie naar de
breimodefabriek van Westerman in
Lichtenvoorde. In totaal 40 dames
waren present. Na de ontvangst met
koffie kreeg het gezelschap een uitge-
breide uitleg van de heer Te Brake
over het ontstaan en de groei van de
fabriek.
Vervolgens was het tijd voor de rond-
leiding langs de verschillende brei-
machines en door de enorme magazij-
nen. Men werkt er continu in drie
ploegen. Na de rondleiding was er
nog gelegenheid tot vragen stellen en
het kopen van truien. Tot slot bedank-
te de voorzitster de heer Te Brake
voor de goed verzorgde avond en
wenste ze ieder wel thuis en een goe-
de zomer toe.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
A'j nog goed op de bene bunt en de weald nog wel 's rondgaot, kom i'j
ok van alles tegen. Dan zie'j ok nog wel 's veschil in huusholdings. 'n
Enen is druk met un vegrote uutgave van un kippenhok en un ander kan
met gemak un groot herenhuus bewarken en holt dan ok nog tied oaver
veur alle soorten onbetaald wark dat in un gemeenschap ok edaon mot
wodd'n. Bi'j de lesten kö'j röstug de huusholling van Willem Kössink
indeilen. Nette oppassende luu waor alles altied an de kante is en um de
poste ok alles in de riege. En a'j d'r ene hemmen mot umme met un kol-
lektelieste rond te gaon kö'j bi'j Fine, Willem zien vrouw, altied trechte.
Pröttel kom i'j d'r neet vake tegen, hooguut un keer op un reagenachtu-
gen dag, at de vier kinder die zee heb en nog nao de leagere schole gaot,
neet nao buuten kont hen spölln. Maor at dat spölln dan tegen vespertied
gebeurd is, is de pröttel ok weer an de kante. A'j d'r un keer oaver de
vloer komp kom i'j neet zonder koffie edronken te hemmen weer weg,
ok daor hef Fine altied tied veur.
Wat vrouwluu in de buurte kiekt daor natuurluk wel 's met afguns nao.
Hoe red Fine Kössink dat toch altied, eur kearl zal wel duftug an 't wark
motten at e in huus kump. Daor is oaveruggens niks van te marken, want
Willem is nao zien wark ok nog wel 's weg umme te sporten of in 'n hof
an 't wark um zelfde gruunte veur eur zessen te vebouwen.
Sinds un paar dage snapt de buurte d'r helemaols niks meer van. Bi'j
Kössink heb ze un weeskind in huus enommen, of ze met eur vier blagen
nog neet genog etters in huus haddn. Of zolln zee ut soms veur ut geld
doen? Dat lek eur neet too want Willem had un bes betaald baantjen. En
waor Fine vandan kwam daor hadd'n zee de bokse ok neet vebrand. Zee
hadd'n al 's eheurd dat Willem en Fine dat grote huus zonder geleend
geld hadd'n ekoch. Dus dat van 't geld ging neet op. Waorumme dan
wel?
Dat heurn zee un paar dage naodat Karin, zo heiten dat deerntjen uut ut
weeshuus, bi'j de Kössinks in huus ekommen was. Un stuk of wat
vrouwluu uut de naöste buurte waarn deur Fine op de koffie-kindervesite
eneudugd. Ut was dan wel gin beschuut-met-muusjes-kind, maor Fine
von ut wel aadug de buurte op die meniere ut kind te leern kennen. Onder
ut genot van de koffie woddn d'r oaveral oaver epraot, ok oaver de kleine
Karin die nao de kennismaking maor gauw weer nao buuten was egaon
um met de hond oaver ut gres te rolln.
Een van de vrouwluu, bekend um eur ni'jsgierugheid maor ok um eur
scharpe tonge, vrogg too: 'Waorumme hei'j dat kind eigeluk in huus
ehaald, i'j heb toch al familie genog met ow vier kinder, zo duch mien'.
'Inderdaod', zei Fine, 'inderdaod hebbe wi'j familie genog, maor die
kleine Karin neet, snap i'j?' Pats, den zat en ut wodd'n d'r stille van.
Moar dat zol oaveral wel zo gaon, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

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

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

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

Woningstichting ' Thuis Best':

Wonen en zorg moeten
bestuurlijk 'uit elkaar'
Wie één heup breekt, kan thuis blij-
ven scharrelen en krijgt bezoek van
de thuiszorg, maar wie twee heupen
breekt, moet inkomen en huis inle-
veren en ligt met drie anderen op
een kamer. Dat is onnodig en uit de
tijd. Wonen en zorg moeten althans
in bestuurlijke zin, veel sterker
worden gescheiden.

Dit advies is te lezen in een concept-
voorstel van de Nationale Raad voor
de Volksgezondheid. Als iemand, die
voor lange tijd verpleging of zorg no-
dig heeft, valt hij of zij direct in het
ziektekostenstelsel waarbij de AWBZ
(Algemene Wet Ziektekosten) ook de
kosten voor kost en inwoning op zich
neemt. Naar huisvesting is voor iede-
re burger een basisbehoefte en dat ve-
randert niet als je op een dag op hulp
bent aangewezen. Achtergrond van
dit advies is het feit dat het beleid ver
achterloopt bij de ontwikkelingen in
Nederland: mensen willen steeds va-
ker zelfstandig blijven en zelf keuzes
maken, ook al hebben ze wel een
vorm van hulp nodig. Hulpverlening
is nu óf thuiszorg, óf opname, terwijl
er een groeiend tussengebied is. Bo-
vendien is huisvesting geen taak voor
de ziektekostenverzekeraars. Het ad-
vies zal wel betekenen dat grote pot-

ten geld van de AWBZ naar de volks-
huisvesting zouden verhuizen, maar
de totale hoeveelheid blijft hetzelfde.
Scheiding van wonen en zorg leidt tot
een doelmatiger gebruik.
Het voorstel moet ook duidelijkheid
scheppen in de instellingen waar wo-
nen en zorg onder één dak zitten. Daar
is nu vaak helemaal niet duidelijk wie
voor wat verantwoordelijk is: ge-
meente, provincie, WVC, VROM en
ziektekostenverzekeraars. Ze hebben
er allemaal wat over te zeggen. WVC
en VROM komen er tot heden niet uit.
Iets voor de komende kabinetforma-
tie.
Inmiddels heeft de stuurgroep experi-
menten volkshuisvesting nieuwe
combinaties van zelfstandig wonen
en zorg voor ouderen (woonzorgpro-
jecten) gestaakt.
Het programma wordt pas weer opge-
pakt als er een uitweg is gevonden
voor de politieke impasse waarin het
woonzorgbeleid zich bevind. En dat
juist op een moment dat de behoefte
aan woonzorg-projecten haast onver-
zadigbaar l ijkt.

Als belangrijkste uitdaging wordt
daarbij gezien de omvorming en mo-
dernisering van de bestaande verzor-
gingstehuizen.





HEMOCAR KOMT IN GEMEENTE VORDEN:
KLEIN CHEMISCH AFVAL OPHALEN

Vanaf maandag 25 april komt de chemocar in de gemeente Vorden Klein Che-
misch Afval ophalen. In de bebouwde kom van Vorden, Kranenburg, Vierak-
ker en Wichmond wordt huis-aan-huis ingezameld. Inwoners van het buitenge-
bied moeten voor 28 april, evenals voorgaande jaren, een antwoordstrook op-
sturen naar de gemeente. Een informatiebrief wordt in de week van 18 april in
de gehele gemeente huis-aan-huis verspreid. In de brief is een overzicht opge-
nomen met de data waarop de verschillende wijken worden bezocht.

maandag 25 april wijk l;

dinsdag 26 april wijk 2;

ten oosten van de Almenseweg / Burg. Gal-
leestraat / Raadhuisstraat en Nieuwstad (ex-
clusief genoemde straten)

ten westen van de Almenseweg / Burg. Gal-
leestraat ten noorden van de Zutphenseweg
(inclusief de genoemde straten)

donderdag 28 april wijk 3; ten zuiden van de Zutphenseweg ten westen
van de Raadhuisstraat / Nieuwstad (inclu-
sief Raadhuisstraat en Burg. Gallee-
straat)

maandag 2 mei wijk 4; kern Vorden; dat deel van de bebouwde kom
waar de chemocar nog niet geweest is -f kern
Wichmond + kern Kranenburg

mrelefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van J3JO tot 17.00 uw.

Burgemeester Ë.J.C. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M. A artsen-de n Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens af spraak.

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

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

INSTRUCTIE ELECTRONISCH STEMMEN

De gemeente hoopt met de huis-aan-huis inzameling een flinke hoeveelheid
KCA op te halen, zodat ons milieu daar niet meer mee belast wordt.

KC A kan ook naar gemeentedepot, of winkeliers
In de gemeente Vorden zijn verschillende mogelijkheden om het KCA geschei-
den van het andere huishoudelijke afval af te geven. Dit kan onder andere bij het
gemeentedepot aan de Enkweg 11. Het depot is geopend op maandag van
16.00-17.00 uur. Ook een groot aantal winkeliers neemt KCA aan. Meer details
zijn te vinden in de afval wijzer van de gemeente, welke in december 1993 onder
de inwoners is verspreid.

Klein Chemisch Afval Alfabet
In de afvalwijzer 1994 is een alfabetische lijst opgenomen waarmee bepaald
kan worden wat wél en wat géén chemisch afval is. Er is hierover meer duide-
lijkheid gekomen na onderzoek, dat uitgevoerd is in opdracht van het ministerie
van V.R.O.M. Zo zijn spuitbussen alleen chemisch afval als er schadelijke pro-
dukten in zitten. Spuitbussen met slagroom zijn geen chemisch afval. Van alle
kosmetica wordt alleen nagellak en remover nog als chemisch afval be-
schouwd. Ook resten schoonmaakmiddelen behoren niet tot het KCA. Bij ge-
bruik verdwijnen deze middelen via spoelbak of wc in het riool, waarom zouden
resten dan opeens chemisch afval zijn. Gewone gloeilampen en lege kunststof-
flacons van allerlei huishoudelijke produkten kunnen in het algemeen gewoon
met het restafval mee.

Geen bedrijfsafval
De chemocar neemt geen chemisch afval aan dat afkomstig is van bedrijven,
zoals bijvoorbeeld drukkerij-inkt, toner of landbouw-bestrijdingsmiddelen.
Voor bedrijfs chemisch afval bestaan aparte regelingen. Via de gewestelijke Af-
val Infolijn kunnen hierover inlichtingen verkregen worden.
Telefoon: 05700-37755; tijdens werkdagen bereikbaar tussen 13.30 en 15.00
uur.

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt van 22 april 1994 tot en
met 19 mei 1994 op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en op woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur en
op de maandagavonden in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage meldingen

artikel 8.19, lid 3 van:

de heer G. van Zuilekom, Hackforter-
weg 27, 7234 SH Wichmond. Adres
inrichting: Hackforterweg 27 te
Wichmond.

Deze melding betreft het wijzigen van
de inrichting. Deze wijziging heeft
geen gevolgen voor de aard en om-
vang dan wel uitsluitend gunstige ge-
volgen voor de omvang van de nadeli-
ge gevolgen voor het milieu.

algemene maatregel van bestuur (arti-
kel 8.41, lid l) van:

Rodax Invest bv, Handelsweg 6,7251
JG Vorden voor het uitbreiden van
een inrichting voor de opslag van goe-
deren op het perceel Handelsweg 6 te
Vorden.

GEMEENTE
VORDEN
Vorden is een bosrijke gemeente

in de Gelderse Achterhoek met veel natuurschoon.
De gemeente heeft ruim 8400 inwoners en een opper-
vlakte van 6800 ha. De gemeentelijke organisatie kent
de sektoren grondgebied, middelen en samenleving
en een staffunctie personeel en organisatie.
De sektoren zijn onderverdeeld in afdelingen.

Voor de afdeling financiën van de sektor middelen
zoekt de gemeente een enthousiaste

MEDEWERKER VOOR DE
FINANCIËLE ADMINISTRATIE (V/M)

(voor 38 uur per week)

Funktie-informatie.
De medewerker zal worden belast met de uitvoering
van de financiële administratie, zoals de fakturering
en overige op de afdeling voorkomende werkzaamhe-
den.

Funktie-eisen.
- opleidingsnivo MBO, b.v. Meao
- praktijkdiploma boekhouden
- kennis van het gebruik van computers
- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen wer-

ken

Salaris.
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris
beschikbaar van maximaal f 2914,- (nivo 3 op basis
van 38 uur).

Inlichtingen.
Belangstellenden voor deze funktie kunnen telefo-
nisch informatie inwinnen bij de heer T.M. van Hunnik,
hoofd van de sektor middelen, telnr. 05752-7474.

Sollicitatie.
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 10 dagen na ver-
schijning van dit blad richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden

maakt bekend dat vanaf vrijdag 22 april 1994, gedu-
rende vier weken, voor een ieder op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-be-
stemmingsplan: 'Buitengebied Galgengoorweg 1993'.

Dit plan legt de planologische basis voor een dieren-
pension aan de Galgengoorweg 3.

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

Vorden, 21 april 1994.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VOM)EN
Wet milieubeheer/Algemene wet

bestuursrecht openbare kennisgeving ontwerp-
besluit (art. 13.4Wmbenart. 3.4A.3.1 Awb)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 22 april
1994 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op de
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede
op de maandagavond in het Dorpscentrum te Vorden
van 18.00 tot 21.00 uur gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit inzake de aanvraag van:

1. de heer H.T.W. Duenk, Lankhorsterstraat 1, 7234
SR Wichmond. Adres inrichting: Lankhorsterstraat
1 te Wichmond;

2. Fa. J.W. van den Brink, Lankhorsterstraat 15 te
Wichmond. Adres inrichting: Lankhorsterstraat 13,
15 en 17 te Wichmond.

Nr. 1 betreft een aanvraag om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch
bedrijf.
Nr. 2 betreft een aanvraag om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een mengvoe-
derbedrijf.

De strekking van het ontwerp van het besluit luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-beslui-
ten kunnen zowel schriftelijk als mondeling (na af-
spraak) door een ieder worden gemaakt binnen 4 we-
ken na de datum van terinzagelegging. De bezwaar-
schriften moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend voor 20 mei 1994.

Indien gewenst worden de persoonlijke gegevens van
degene die een bezwaarschrift indient niet bekend ge-
maakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuurworden ingediend.

Datum: 19 april 1994.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

, IK WOW NA VE GLASBAK
J WEEK EEN HELE MOOIE

SLANKE FLES.

IK ZIE GROEN VAN
JALOEZIE.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

PARTIJ

Groenendaal,
J. W.

Hoeflaak,
A.W.

Janson,
J.M.

DRUKOPSTEMKNOP

IN PLAATS VAN IN PLAATS VAN

[NGEKOMEN
BOUWAANVRACm

In de week van 11 tot en met 15 april
jongstleden zijn de volgende aanvra-
gen om een bouwvergunning ingeko-
men:

— de heer H.J.G.M. Bos, voor het
verbouwen van een dubbel woon-
huis op het perceel Kerkweide 2 en
4 te Kranenburg;

— de heer H. Hukker, voor het ver-
nieuwen van een varkensschuur op
het perceel de Horst 2 te Vorden;

— Nedac-Sorbogroep, voor het
bouwen van een bedrijfshal met
kantoor op het perceel Nieuwstad
28a te Vorden;

— de heer G. Sahin-Kemence, voor
het veranderen van een winkel-
ruimte in een restaurant op het per-
ceel Zutphenseweg l te Vorden;

— Barendsen Vorden B.V, voor het
veranderen van een winkel op het
perceel Zutphenseweg 3a te Vor-
den;

— mevrouw A. Bruggeman-Rietman
voor het bouwen van een schuur
op het perceel Joostinkweg 10 te
Vorden.

ERGUNNINGEN

In de week van 11 tot en met 15 april
1994 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:

— de heer H.J. Pardijs, voor het ver-
anderen van een varkensschuur op
het perceel Mosselseweg 4a te
Vorden;

— de heer B.A.F. Nijenhuis, voor het
bouwen van een dubbele woning
op het perceel Hamsveldseweg 7
en 9 te Vorden;

— de heer H. Steenblik, voor het
bouwen van een berging op het
perceel het Jebbink 16 te Vorden;

— de heer J. Groot Jebbink, voor het
uitbreiden van een woning op het
perceel Beeklaan 26 te Wichmond;

— de heer E.J. Lettink, voor het
bouwen van een silo op het perceel
Lieferinkweg 3 te Vorden;

— de heer R.A. Balster, voor het
bouwen van een bijkeuken op het
perceel Almenseweg 13 te Vorden;

— de heer H.J. Rouwenhorst, voor
het bouwen van een tuinhuisje op
het perceel Mispelkampdijk 9 te
Vorden;

— de woningstichting Thuis Best,
voor het kappen van een berk op
het perceel Berend van Hackfort-
weg21 te Vorden;

— de heer B.J.R.M. Bouwmeister,
voor het vellen van 2 berken op het
perceel Hackforterweg l te Wich-
mond.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

INZAMELING

KOELKASTEN: deze zouden op 5
mei worden opgehaald. Dit wordt
echter een week later, op 12 mei;

GROF GROEN AFVAL: dit wordt
opgehaald op:
21 april, 19 mei, 23 juni, 22 septem-
ber, 20 oktober en 17 november;

GROF GRIJS AFVAL: dit wordt
opgehaald op:
28 april, 28 juli en 3 november

KLEIN CHEMISCH AFVAL: hier-
over krijgt u binnenkort een brief
waarin staat wanneer dit wordt opge-
haald.

OUDE KLEDING: Het Leger des
Heils haalt van 25 tot en met 29 april
1994 oude kleding op in de kernen
Vorden, Wichmond en Kranenburg.
Bewoners van het buitengebied kun-
nen, als zij gebruikte kleding willen
inleveren, bellen met het Leger des
Heils, tel. 053-768482.

i mr
!» VRIJSTELLING

OVERGANG
AGRARISCHE

BESTEMMING NAAR
WOONDOELEINDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmings-
plan 'Buitengebied 1971' (voormalig
gebied Warnsveld) voor het bouwen
van een garage en een dierenverblijf
op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie S, nr. 466,
plaatselijk bekend Kapelweg 18 te
Vierakker.

Het bouwplan ligt van vrijdag 22 april
tot en met woensdag 11 mei 1994 op
de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis) ter inzage, met de
mogelijkheid in die periode schrifte-
lijk bezwaren bij ons in te dienen.

HIJ IS NOG NOOIT
EEN ALCOHOLCONTROLE

TEGENGEKOMEN,
WEL EEN TEGENLIGGER.

IEDER GLAS IS EEN GEVAAR OP DE WEG.
RIJ ALCOHOLVRIJ.



VIJVERFOLIE
4 en 6 mtr. breed

0.5 mm dik

per m- 4,45
Ook andere maten
verkrijgbaar tegen

meerprijs.

BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo-Tel. 05753-2139

Bus bestellen?

Harren bellen!
KEUKENHOFen
BOLLENVELDEN

23/4 (en corso)
25/4-28/4-7/5
(alleen bij voldoende

deelname)

Busgrootte: 9,20.40,50,54,
58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

De grootste sortering:

GEBRADEN
VLEES IN BLIK
Voor de vakantie en
voor het gemak in

huis. Voor 2, 4, en 6.
personen.

Zonder toevoeging en
conserveringsmiddelen.

Slagerij Klein Lebbink
Dorpsstraat 10, Almen

Tel. 05751-1219

LIJST X
Stem op

SCHURINK
U bent dan verzekerd

van een ruime sortering
gezond en natuurlijk

brood.

Burg. Galleestraat 22, Vorden

Restant partijen
Verkoop rechtstreeks vanuit onze magazijnen
ledere zaterdag worden rechtstreeks vanuit onze magazijnen
speciale partijen bouwmaterialen aangeboden.

Enkele voorbeelden:
Bielzen 200 cm p s ƒ 19,-

Kinderkoppen ca i s x i s x i s c m p s ƒ 1,15

Cobblestones 5 x 20 x 6 cm p m2 ƒ 27,50

Betontegels 2e keus 30 x 30 cm p s ƒ 0,75

Grindtegels 50 x 50 cm of 40 x 60 cm p.s. vanaf ƒ 4,50

Prijzen zijn afhaalprijzen ind. BTW.

Bovendien scherpe prijzen voor hout en plaatmateriaal, alsmede
voor MDF wand- en plafondpanelen!

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld.),
tel. 05753-8181.

Maandag t/m vrijdag 7.30-12.00, 12.45-17.30 uur,
zaterdag 8.30-16.00 uur.

Sierbestrating, spoorbielzen,
florastenen etc. uit Ruurlo

11 hoort er steeds meer van...!

Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28, tel. 05735-2000

ASTRA
SATELLIET
TELEVISIE

0

NERGENS ZO VOORDELIG !!

Prijsvoorbeeld:

t
s

5

Ö
Ofi

I
Ö
O

o

60 cm MESH schotel SDM 260
met 5 jaar dish garantie.

AMSTRAD SRX 340 ontvanger

- RTL 4 decoder

Ook ontvangst van RTL 5 en
voor later de ASTRA ld
zenders.
Incl. vakkundige montage en
service.

Bronlchorsterweg 4 - 7221 AC

Telefoon: 05755 - 1959 STEENDEREN

4 DAGEN OPEN HUIS
De heer en mevrouw Ankersmit nemen afscheid van Woninginrichting
Ankersmit. Vanaf 27 april zetten wij hun bedrijf voort onder de naam:

DE WONERIJ

Om u in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen van de heer en
mevrouw Ankersmit en onze 'vernieuwde' zaak te bezichtigen
houden wij

OPEN HUIS
op WOENSDAG 27 APRIL van 14.00-21.00 uur

DONDERDAG 28 APRIL van 09.00-21.00 uur
VRIJDAG 29 APRIL van 09.00-20.00 uur

ZATERDAG 30 APRIL (Koninginnedag)
van 09.00-16.00 uur
(l.v.m. de overname is woninginrichting Ankersmit gesloten van
18 t/m 26 april a.s.)

Behalve meubels bieden wij u een uitgebreide kollektie tapijt,
gordijnen en zonwering (o.a. de bekende merknamen Bergoss, Béwé,
Bonaparte, Desso, Nouwens-Bogaerts, Parade, Tretford, Silvester,
Ploeg stoffen, Eijffinger, Kobé, Artilux, Ado, Unland, Luxaflex en nog
vele anderen).
Voor leuke geschenkartikelen kunt u terecht in onze kadohoek.
Tevens hebben wij dan diverse openingsaanbiedingen.

Tot ziens.

DE WONERIJ
v/h Ankersmit ^
Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694 f

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9 00 20 30 uur;
zat van 900 1500 uur

TEGOfclANDEL en ZETBEDRIJFib*y

mullcf-uordcn bv
ituurs
'orden

-9

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

VLAGGENAST
aluminium geanodiseerd
6 meter 0 70 mm

KOMPLEET
MET KNOP EN KIKKER

nu 235,-

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Squash en koffie zoveef U wi/f.'.'

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

KOFFIE
* SQUASH KAART:
f 50,- (voor l O keer)

Rackets te koop/huur in het centrum.

Sportschoenen met witte zolen s.v.p.

5 Squashbanen, gehele dag
instructeurs aanwezig.

Squash Centrum
V- 'O /R D\G N

Steeds meer consumenten gaan Albert
Heijn Hengelo als hun prettigste supermarkt
ervaren en dat vinden wij fantastisch.
Om onze goede sfeer en servicegraad te
handhaven willen we ons team van
medewerkers uitbreiden. Daarom zoeken
wij een

vlotte aankomend
VERKO(0)P(ST)ER

We denken dan aan iemand van ca. 18 jaar
met goede contactuele eigenschappen die
het leuk vindt om intern tot een volwaardig
teamlid te worden opgeleid.

Als je geïnteresseerd bent, (schoolverlaters
mogen ook reageren) word je verzocht je te
richten aan:

oh Albert Heijn
Hengelo (G)
t.a.v. J.H. Wansink
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo Gld.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

****

***
DU?

P.P.M.
KEN IE DIE ZAAL]

SMOKIN BEAUCOUP BAND
APRIL

INFINITY & FEEDWARMERS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343 -1232
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Aktie Zomerzegels
weer van start
Vanaf dinsdag 26 april zijn de zomer-
zegels weer verkrijgbaar. Op het post-
kantoor aan de Zutphenseweg is daar-
voor weer een verkoopruimte inge-
richt. De opbrengst is de komende ja-
ren voor de ouderenvoorzieningen,
met dit jaar als thema 'Veiligheid'.

Gerenoveerd zwembad
'In de Dennen' 7 mei open

SPORT-nieuws

V o e t b a l

Vorden snoept AZC
punt af: 0-0
Met verschillende invallers, door
blessures van Udo Hey, Frank Rou-
wenhorst, Erwin Hengeveld en Ro-
nald Hoevers, vertrok Vorden naar
AZC.
Vorden had de eerste helft de wind in
de rug en maakte hiervan dankbaar
gebruik. De uittrappen van keeper
Marinho Besselink belandden veelal
in het strafschopgebied van AZC. Een
prik-balletje van Reint Jan Wester-
veld ging in de 15e minuut nipt naast.
Even later moest Marinho Besselink
de bal van de lijn grabbelen. Via de
paal kwam deze gelukkig weer bij de
Vordense keeper terecht.
Na een half uur spelen werd een voor-
zet van Richard Bargeman rakelings
door Reint Jan Westerveld overge-
kopt. Even later ging Peter Hoevers
alleen op doelman Derks af. Deze
wist met het puntje van zijn schoen de
bal te keren. AZC zette hier in de eerst
helft weinig tegenover.
Na de theepauze trachtte AZC met
lange ballen de Vordense achterhoede
te verschalken, doch het windvoor-
deel werd niet door AZC uitgebuit.
Halverwege de tweede helft liet Peter
Hoevers de achterhoede van AZC de
hielen zien. Zijn voorzet werd succes-
vol afgrond door Reint Jan Wester-
veld. Het doelpunt werd echter we-
gens twijfelachtig buitenspel afge-
keurd.
Aanstaande zondag speelt Vorden een
uitwedstrijd in Brummen.

Uitslagen
Hier volgen de overige voetbaluitsla-
gen van het afgelopen weekend: Ei-
bergen A l-Vorden Al 2-0, Vorden
B l -DZSV B l 0-4, SKVW C l -Vorden
Cl 4-0, Warnsveldse Boys C3-Vor-
den C2 0-3, Vorden 2-Eibergen 2 2-2,
Angerlo 3-Vorden 3 4-2, Steenderen
4-Vorden 4 1-3, Vorden 5-Rekken 4
15-1 (Vorden 5 kampioen), Vorden
6-Neede 6 0-2, Vorden 7-Witkampers
6 0-5 en Reunie 7-Vorden 8 4-0.

Programma
Het programma voor aankomend
weekend ziet als volgt uit: 21 april:
Vorden 2-Doetinchem 2. 23 april:
Vorden Al-Ratum A l , Fortuna Win-
terswijk B l-Vorden BI , Lochem Cl-
Vorden C l , Vorden C2-Zutphania C l .
24 april: Brummen l-Vorden l , Pax
3-Vorden 2, Doesburg 3-Vorden 3,
SHE 3-Vorden 4, Vorden 6-Eibergen
8, Vorden 7-Rekken 3, Rekken 5-Vor-
den8.

Dubbel verlies
Ratti l
In de afgelopen week heeft Ratti 2
competitiewedstrijden gespeeld. Op
dinsdagavond 12 april moest in Does-
burg tegen de plaatselijke voetbalve-,
reniging aangetreden worden, het-
geen resulteerde in 2-1 verlies. Zater-
dag stond de uitwedstrijd tegen
DZSV uit Dinxperlo op het program-
ma. Ook hier moest Ratti het onders-
pit delven, en wel met 4-2. Op deze
manier werd de serie van 9 westrijden
zonder verlies afgebroken en kan Rat-
ti een hogere middenmootpositie wel
vergeten.

Doesburg-Ratti2-l
Ratti heeft moeite met doordeweekse
wedstrijden. Dat bleek maar weer
eens. De inzet was matig en tegen een
fel Doesburg leed Ratti een verdiende
nederlaag. In de eerste helft had Ratti
goede mogelijkheden door Mark Sue-
ters en Harm Welleweerd, maar ook
Doesburg kwam een aantal malen ge-
vaarlijk voor invalkeeper Erwin Bleu-
mink. Toch kwam Ratti op voor-
sprong uit een strafschop, nadat Mark
Sueters was onderuitgehaald. Dick
Smit scoorde 0-1.

De komende dagen wordt de laatste
hand gelegd aan de renovatie van
het Vordense zwembad 'In de Den-
nen'. De opknapbeurt op zich is
voltooid. Wat resteert is het schoon-
maken van het terrein rondom het
bad, terwijl tevens de herbestrating
in de eindfase verkeert.

'Volgende week kan het bad veeg-
schoon worden opgeleverd en kan het
bassin direct aansluitend met water
worden volgepompt. Op zaterdag 7
mei kan het bad dan officieel worden
geopend', zo zegt Henk Vriend, voor-
zitter van zwembad 'In de Dennen'.
Het bad heeft de afgelopen jaren heel
wat stof tot praten in (politiek) Vorden
opgeleverd. Vanwege het in de jaren
tachtig veel besproken bungalowpro-
ject, waarin het Vordense zwembad
als een soort 'zwemparadijs' zou wor-
den opgenomen, werden noodzakelij-
ke verbeteringen niet aangebracht en
ontstond er achterstallig onderhoud.
Het bestuur van de zwem- en badin-
richting deed respectievelijk op 10
mei 1990 en oktober 1991 verzoeken
aan het gemeentebestuur om het bad
te renoveren. Op 22 februari 1993
heeft het zwembadbestuur een tweede
actualisatie van haar beleidsnota van
10 mei 1990 gegeven. Daarin werden
de resultaten van twee onderzoeken
verwerkt. Er werd een onderzoek in-
gesteld naar de technische installatie
en naar de bouwkundige staat van het
bad. Conclusie, het bad voldeed niet
meer aan de eisen die de Wet 'hygiëne
en veiligheid' aan zwemgelegenhe-
den stelt.

Met sluiting bedreigd
Het zwembadbestuur heeft toen voor
het jaar 1993 ontheffing aangevraagd.
In maart van datzelfde jaar deelden
Gedeputeerde Staten mede dat de ge-
vraagde ontheffing zal worden gewei-
gerd. Dit betekende dat het bad vorig
zomer niet meer geopend mocht wor-
den. De weigeringsgrond voor deze
ontheffing was dat het zwembadbe-
stuur geen zekerheid kon verschaffen,
wanneer wel aan de eisen kon worden
voldaan. Alleen wanneer de gemeen-
teraad zou besluiten medewerking te
verlenen aan de renovatie dan zou de
gevraagde ontheffing alsnog verleend
worden.

De raad van Vorden besloot op 27
april 1993 zich alsnog garant te stel-
len voor een lening van 950.000 gul-

den. Tevens werd besloten de exploi-
tatiesubsidie te verhogen met 112.000
gulden, waardoor de jaarlijkse ge-
meentelijke subsidie 283.000 gulden
bedraagt.
In de loop van vorig jaar stelde de
raad bovendien nog eens 60.000 gul-
den beschikbaar als bijdrage in de
kosten van aansluiting op de riole-
ring.

Sloopwerkzaamheden
Direct na het seizoen werd op l okto-
ber j.1. begonnen met de sloop van de
rand rondom het bad (er is nu een af-
wateringsgoot geïntegreerd) en wer-
den de tegels uit het bad verwijderd.
'Dat was een reusachtige klus, want
de tegels zaten muur- en muurvast,
maar gelukkig waren de uitvoerders
erg vindingrijk', zo blikt Henk Vriend
terug.
Vervolgens werd over het bassin een
reusachtige tent van 30 bij 25 meter
aangebracht, zodat de werkzaamhe-
den in de wintermaanden gewoon
doorgang konden vinden.

Hoge waterstand
Er waren begin van het jaar ook grote
problemen bij de renovatie van het
bad door de hoge waterstand. Vriend:
'De peil stations raakten verstopt. Zo-
doende kon er niet voldoende grond-
water worden weggezogen. De
zwembadvloer kwam zelfs naar bo-
ven. Er moesten toen snel twee extra
pompen en 17 filters rondom het bad
worden aangebracht om het water
weg te zuigen. Dat lukte gelukkig,
maar toen bleek dat er in de bodem
scheuren waren ontstaan, waarvoor
een apart bedrijf opgetrommeld
moest worden, om de scheuren te
dichten. Toen ook dit karwei was ge-
klaard kood^gonnen worden met het
betegelen^m de vloer. Gelukkig is
alles op tijd klaar gekomen', aldus
Henk Vriend.
Het kostenplaatje van ruim één mil-
joen guld^^ is met 50.000 gulden
overacfardHI.
Henk Vriend: 'Dat komt omdat voor
de veiligheid van het badpersoneel
een doseer-installatie voor het chloor
is aangebracht. Bij grote drukte in het
bad wordt dan automatisch meer
chloor toegevoegd, dan normaliter
noodzakelijk is. Voor dit bedrag be-
hoeven we geen beroep op de ge-
meente te doen. Deze 50 mille komt
uit de post onderhoud', zo zegt de te-
vreden zwembadvoorzitter.

De tweede helft was zwak van Ratti-
kant. Toch had het al snel op 0-2 kun-
nen staan, maar Harm Welleweerd
miste een opgelegde mogelijkheid.
Toen Doesburg halverwege de
tweede helft binnen één minuut op
2-1 kwam, had Ratti de kracht niet
meer om terug te vechten. Een slechte
wedstrijd met een terechte uitslag.

DZSV-Ratti4-2
Ratti wilde de verloren wedstrijd te-
gen Doesburg weer goedmaken en
speelde inderdaad beter. Het had de
pech dat men al na 5 minuten een ach-
terstand opliep door een afstandschot
van 40 meter over de voor zijn doel
staande Herbert Rutgers. De wind
speelde een grote rol in de wedstrijd
en ook bij dit doelpunt. Verdere kan-
sen van DZSV liepen stuk op de Ratti-
keeper. Slechts één kans voor Ratti
door Dinand Hendriksen, die alleen
op de keeper afgaande, de bal naast
schoot.
De tweede helft had Ratti windvoor-
deel en profiteerde daar direct van.
Dinand Hendriksen scoorde recht-
streeks uit een hoekschop. Hier bleef
het echter bij. DZSV verhoogde de
druk en het wachten was op de nieuwe
voorsprong van DZSV. Die viel hal-
verwege de tweede helft na een dek-
kingsfout in de Ratti-verdediging.
Toen even later een spaarzame uitval
door een DZSV-verdediger in eigen
doel gewerkt werd, leek nog alles mo-
gelijk. Maar toen de Ratti-buitenspel-
val één keer niet functioneerde, was
het direct daarop weer 3-2. DZSV mi-
ste even later een superkans op 4-2
doordat de spits voor open doel van
dichtbij overschoot. Toch kwam deze
stand op de borden doordat Ratti ver-
dedigend risico's ging nemen en
DZSV daar nog één keer van kon pro-
fiteren.
Zaterdag komt Teuge op bezoek op de
Kranenburg; een goede gelegenheid

om de draad weer op te pakken en een
goed slot aan de competitie te maken.

Dames Ratti
verliezen met 4-1
Afgeloen zondag speelde de dames
van Ratti uit tegen het goed draaiende
Loenermark. Vorig seizoen weerhiel-
Ben zij Rat{ van het kampioenschap.
Daarna revancheerde Ratti zich door
in de bekerfinale van Loenermark te
winnen.
Ratti vertrok die dag met maar liefst
zes speelsters van het tweede elftal.
Ratti speelde te gezapig en kwam
daardoor al na een kwartier spelen op
een 2-0 achterstand. Loenermark
meende de wedstrijd gewonnen te
hebben en begon het spelbeeld van
Ratti over te nemen. Hierdoor kon
Ratti wat aanvallender spelen. Dit re-
sulteerde in een kans voor Marije de
Jong. Vanaf de middenlijn ging zij
goed door en passeerde twee man.
Vlak voor de zestien lobte ze de bal en
verschalkte daarmee de keepster die
voor de 5-meter lijn stond. Met deze
stand gingen de dames de rust in.
De tweede helft kreeg Ratti nog enke-
le kansen, maar deze bleven helaas
onbenut. Loenermark kreeg meerdere
kansen. Mede door goed keeperswerk
van Gerrie Steenbreker werden er
maar twee omgezet in doelpunten.
Eindstand: 4-1.
Vandaag speelt Ratti thuis tegen
Voorwaarts en zaterdag eveneens
thuis maar dan tegen Klarenbeek.

Uitslagen

Afdeling jeugd: Klarenbeek B l-Ratti
BI 4-1.

Programma
23 april: Zutphen B l-Ratti B I . 26
april: Ratti B l -Hercules B l .

Sorbo selectie
Afgelopen maandagavond speelde de
Sorbo-selectie een oefenwedstrijd le-
gen AZC op het Socii-terrein. Het
werd een 6-0 overwinning.

Uitslagen Voetbal
Voetbal-uitslagen Socii: Hercules
3-Socii 4 2-3, SHE 6-Socii 5 l -3, SCS
4-Socii 6 1-0, Socii C-AD'69 C 5-2,
Ruurlo A-Socii A 4-2, WWV-Socii
3-1, Socii 2-AZC 34-1, Erica 76-So-
cii 3 2-2, Brummen 4-Socii 4 5-0, So-
cii 5-Zutphania 6 0-0, Socii 6-Steen-
deren50-ll.

Programma
20 april: Sp. Lochem E-Socii E. 23
april: Voorst F-Socii F, D.E.O.C.-So-
cii C, Socii A-Witkampers A. 24
april: Alexandria-Socii, De Hoven
2-Socii 2, Socii 3-Drempt V4, Socii
4-Steenderen 4, Eerb. Boys 8-Socii 5,
Erica76-Socii6.

Tenniscompetitie
losgebarsten
Het tennis-seizoen is afgelopen week
weer begonnen. Verschillende teams
van V.T.P. Vorden kwamen in actie.
Het Ie herenteam van de zondag is
goed van start gegaan. Zij boekten
een 5-1 overwinning op Presikhaaf.
Door een blessure van de l e man van
dit team, René Bielawski, moest er af-
gelopen week hals over kop nog naar
een invaller gezocht worden. Fred
van de Meij uit Zutphen vult nu de
plaats op van de geblesseerde Vorde-
naar, die voor minimaal enkele weken
is uitgeschakeld.
Hieronder volgen de uitslagen van
alle gespeelde competitiewedstrijden
van de afgelopen week: Dames Vor-
den l-Winterswijk 5 3-3, Dames Al-
tec 7-Vorden 25-1 , Dames Vorden
2-Bergh 2 0-4, junioren rnj^Vorden

-Ruurlo l 1-4, jongenjjpterbeek
-Vorden l 4-2, jongens Vorden 2-Lo-

chem l 2-4, jongens Doetinchem
-Vorden 3 6-0, mix t/m 17 Vorden
-Wildbaan l 2-3, mix t/mJ^Vorden
-Eerbeek l 3-2, mix t/m ^Pbolum-

bae l -Vorden 2 3-2, jongens t/m 17
Paasberg l-Vorden l 1-5, jongens t/m
14 Ugchelen l -Vorden l 6-0, senioc-
ren mix Vorden l -Doetinchem l 2-3,
mix 35+ Eerbeek l -Vorden l l -4, mix
35+ Vorden 2-eerbeek 2 3-2, mix 35+
Poseidon 3-Vorden 3 3-2, heren Vor-
den l -Zelhem 15-1, heren De Does
l -Vorden 2 6-0, heren Vorden l -Pre-
sikhaaf 2 5-1, heren Vorden 2-Welge-
legen l 1-5, heren 35+ Almen l-Vor-
den l 3-3, mix Paasberg 2-Vorden l
6-2, mix Vorden 2-Lochem l 5-3.

Uitslagen tennis Socii
Jeugd t/m 12 jaar gemengd Socii l-'t
Braamveld l 0-5. Jeugd t/m 17 jaar
gemengd doesburg l-Socii l 0-5, se-
nioren gemengd Ruurlo 3-Socii l 5-0,
Socii 2-Ruurlo 4 3-2, senioren heren
TC Zuid l-Socii l 3-3, veteranen he-
ren Socii l-Wehl l 4-2.

V o l l e v b a l

Dames Dash Sorbo
derde
Afgelopen zaterdag werd door de da-
mes van Dash Sorbo de laatste wed-
strijd van het volleybalseizoen afge-
werkt tegen Alterno. Nadat een week
eerder PZ/Dynamo uit Apeldoorn met
duidelijke cijfers (7-15, 13-15 en
7-15) werd verslagen, kostte het tegen
het eveneens uit Apeldoorn komende
Alterno meer moeite en zweet om in
sporthal 't Jebbink de winst binnen te
halen. De set-standen spreken hierbij
voor zich: 16-14, 13-15, 16-14 en
15-10. Dash Sorbo eindigde hierdoor
op een derde plaats in de competitie.
Na afloop van de westrijd tegen Alter-
no werd afscheid genomen van tw.ee
vertrouwde gezichten van Dames 1.
Carla Jansen en Edith van Houte ke-
ren volgend seizoen niet terug binnen
de lijnen. Het tweetal hangt de volley-
balschoenen aan de wilgen en gaat
zich met andere zaken bezig houden.
Sportief gezien verlegt Edith van
Houte haar energie naar de squash-
hal.
Carla en Edith werden tijdens de laat-
ste set na langdurig applaus gewisseld
voor de jeugdige Lise Hissink en Elly
Nijenhuis, waarbij de twee afscheid-
nemende volleybalsters een mooie

bos bloemen namens het team in ont-
vangst mochten nemen. Na 98 minu-
ten wedstrijd werd het feestje vervol-
gens in de kantine van sporthal 't Jeb-
bink voortgezet.
De eindstand van de derde divisie B
ziet er tenslotte als volgt uit: l. Apple/
DAC, Dedemsvaart, 50 punten. 2.
Krekkers, Mariaparoche, 47 punten.
3. Dash/Sorbo, Vorden, 45 punten.

Uitslagen Volleybal Dash
DP Wilp l-Dash 2 1-3, D2A Wilp
2-Dash 3 l -2, HP DVO l -Dash 2 3-0,
HP Dash 1-Vios 2 1-3, H2A Dash
3-Overa l 1-2, D3B Dash 4-DVO 4
1-2, MA Dash l-DVO l 3-0, MB
Dash 1-Voorw. l 1-2, JC Dash
1-WSV 2 2-1 en H3B Socii l-Dash 4
3-0.

Volleybal-heren rijders
Socii l kampioen

De derde set werd snel, maar romme-
lig afgewerkt. De setstand was 15-5.
Socii was duidelijk een paar maatjes
te groot voor Terwolde, dat onderaan
staat.
Het bestuur en het vele publiek felici-
teerden de kampioenen met bloemen,
wijn en taart, waarna het feest in de
kantine werd voorgezet. Volgend sei-
zoen komen de heren in actie in de
tweede klasse.

Motorsport

Oriënteringsrit
De Graafschap-

Met nog twee wedstrijden voor de
boeg, hadden de heren van Socii twee
punten (sets) nodig om kampioen te
worden. De wedstrijd werd voorafge-
gaan door l minuut stilte, daar de
sponsor van heren l , de week daar-
voor plotseling was overleden.
De eerste set begon grandioos. Socii
kwam al vrij vlug voor te staan met
11-0. De setstand werd uiteindelijk
15-1. Terwolde kwam in de tweede
set iets terug door een paar foutjes van
Socii. Deze set eindigde in 15-4,
waarmee de heren dus het kampioen-
schap binnen haalden. Het is de eerst
keer in het bestaan van de club dat de
heren kampioen zijn geworden.

VA.M.C. De Graafschaprijders hield
het afgelopen weekend een oriënte-
ringsrit waaraan 43 equipes deelna-
men. De rit, uitgezet door J. Luiten en
W.D. Wisselink, bestond uit een tra-
ject van 43 en één van 56 kilometer.
Start en finish waren bij het Steakhou-
se op de Kranenburg. De uitslagen
waren als volgt: A-klasse: l. team 'De
Graafschaprijders', Vorden, 742
strafpunten, 2. MAC 'De Walden',
Drachten, 804 strafpunten, 3. AMBC,
Wezep, 1491 strafpunten. B-Klasse:
1. MACZ uit Zutphen, 740 strafpun-
ten, 2. MAC Midden Drenthe, Wes-
terbork 956 strafpunten, 3. VAM AC
uit Varsseveld, 995 strafpunten.
De volgende rit van 'De Graafschap-
rijders' is 12 juni.

Wi
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.
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- Toen u begin twintig was werd u lid
van de PvdA. Wat trok u zo aan in de
politiek?
'Het leek mij gewoon een heel
boeiend vak. En dat is in de praktijk
ook wel gebleken. Wanneer je raads-
lid bent of wethouder dan zit je op een
positie dat je ook echt iets kunt doen
voor de plaatselijke bevolking. Dat
vind ik het meest aantrekkelijke van
de gemeentepolitiek. Als er proble-
men zijn en mensen komen daarmee
naar je toe, dan kun je proberen je
invloed uit te oefenen op het gemeen-
telijke beleid. Vooral het contact met
de plaatselijke bevolking dat spreekt
mij bijzonder aan.'

- Toen u in Enen-Leur in de plaatse-
lijke politiek ging, heeft u heel erg
snel carrière gemaakt.
'Dat kun je wel stellen, ja. Voordat we
in Etten-Leur kwamen wonen, was ik
vrij actief geweest binnen de Rode
Vrouwen in Soest. Toen we ons een-
maal gevestigd hadden in Etten-Leur,
heb ik me aangemeld bij het plaatse-
lijke bestuur van de PvdA. Nog geen
jaar later zat ik namens die partij in de
gemeenteraad. Dat is toen allemaal in
ijltempo gegaan. Ik werd ook geko-
zen als fractievoorzitter. Men voelde
zich blijkbaar al heel erg vertrouwd
met mij, terwijl ik toch nog maar heel
erg kort meeliep. En of dat allemaal
nog niet genoeg was werd ik vier jaar
later ook nog eens gekozen als wet-
houder.'

- Hoe groot was de stap van raadslid
naar wethouder?
'Zeer groot. Het wethouderschap was
in eerste instantie tweehonderd pro-
cent anders dan dat ik had verwacht.
Ondanks het feit dat ik toch al een
tijdje meedraaide in het politieke cir-
cuit, het ik het wethouderschap vol-
komen onderschat. De verantwoorde-
lijkheid die je dan ineens hebt, dat had
ik nooit kunnen raden. Ik voelde in
die eerste maanden het plafond van
het gemeentehuis als het ware op mijn
schouders rusten. Als je nu iets doet
dan heeft het echt z'n consequenties,
dacht ik toen. Daar komt bij dat ik ook
nog vrij jong was. Ik was dertig toen
ik wethouder werd. In het college
zaten voor de rest allemaal heren van
rond de vijftig en zestig. Verder was
ik ook nog de eerste en enige vrouwe-
lijke wethouder die Etten-Leur kende.
Je hebt dan het gevoel datje je dubbel
moet bewijzen.'

- Waar heeft u zich als wethouder
mee bezig gehouden ?
'Ik heb in Etten-Leur een aantal grote
projecten gedaan. Eén daarvan is de
verplaatsing van de autobaan die mid-
den door de gemeente loopt. Die wil-
den we om de plaats heen gaan leiden.
Daar zijn ze nu op het ogenblik mee
bezig. Als je een dergelijke rijksweg
gaat verplaatsen, dan brengt dat heel
veel consequenties met zich mee voor
de inrichting van het centrum van de
gemeente. Een grote lap grond komt
vrij en over de invulling daarvan moe-
ten dus plannen worden gemaakt. Dat
was heel leuk om te doen omdat je
daar al je creativiteit met betrekking
tot stedebouw in kwijt kunt. Stede-
bouw is iets dat mij ontzettend boeit.
In het kader daarvan heb ik me ook
bezig mogen houden met het creëren
van enkele nieuwe woonwijken in

In gesprek met, Tekst: Peter Besselink
Foto: Nicole Schrok

Burgemeester Van Vugt uit Warnsveld:

'Ik voel me 24 uur per dag
verantwoordelijk'
Haar carrière is eigenlijk een beetje vreemd verlopen. Na de
middelbare school kon burgemeester A.M.E. van Vugt-Toonen
van Warnsveld kiezen tussen verder studeren of werken in de
zaak van haar ouders die een manufacturenwinkel runden in
het Oostbrabantse Oss. 'Ik had destijds helemaal geen zin om
een studie te gaan volgen en ben dus thuis in de zaak gegaan',
vertelt de nu 38-jarige burgemeester. 'Daarna kreeg ik een
baan bij de gemeente Uden en zijn mijn man en ik getrouwd. Ik
verdiende destijds de kost, want hij studeerde toen nog. Toen
mijn man daarmee klaar was, overwoog ik zelf weer een studie
op te gaan pakken'.
Van dat laatste kwam niets. De heer Van Vugt ging namelijk
werken als chef van Bureau Milieuzaken in Etten-Leur en de
Brabantse gemeente kreeg zijn vrouw er als 'cadeautje' bij.
Annemiek van Vugt ging namelijk de gemeentepolitiek in. Eerst
als raadslid voor de PvdA en op haar dertigste werd ze zelfs
gekozen tot wethouder. Een portret van een bevlogen
burgemeester die zich 24 uur per dag verantwoordelijk voelt
voor het wel en wee in het Warnsveldse.

Etten-Leur. Het is dan de kunst om er
heel iets anders van te maken dan de
meeste nieuwbouwwijken. Die zien
er vaak allemaal hetzelfde uit.'

- Naast stedebouw heeft u zich in
Etten-Leur ook bezig gehouden met
milieu.
'Dat klopt, ook dat had ik in mijn por-
tefeuille zitten. Ik ben in die periode
ook voorzitter geweest van een mi-
1 ieutechnisch samenwerkingsverband
van 21 gemeenten uit die regio.
We zijn destijds met z'n allen geza-
menlijk het milieubeleid gaan doen.
Dat heb ik mogen helpen opstarten.
Op een gegeven moment ben ik toen
naar de Verenigde Staten geweest op
uitnodiging van de Amerikaanse am-
bassadeur. Dat was een milieustudie-
reis die volledig werd gefinancierd
door de Amerikanen. Ik ben toen vier
weken lang met negen wildvreemde
mensen kris-kras door de Verenigde

Staten getrokken: van kerncentrale tot
chemische afvaldump, van waterve-
rontreinuwig tot fabrieken van Gene-
ral Mot^Bn Denver, omdat ze daar
bezig zijrffnet steeds schonere moto-
ren te produceren.* Dat was vier
weken hard werken. Ik kwam een
paar kilo lichter thuis. Een snoep-
reisje kon je het dus niet noemen.'

- Zo te horen had u het prima naar de
zin in Etten-Leur. Waarom heeft u dan
toch gesolliciteerd op de functie van
burgemeester in Warnsveld?
'Ach je wil wel eens wat anders, met
name het besturen trok mij erg aan.
Maar ik moet toegeven dat ik het uit-
stekend naar mijn zin had in Etten-
Leur en dat betekent dat je wel selec-
tiever wordt in het uitzoeken van een
plaats waar je burgemeester zou wil-
len worden. Ik wilde dus niet kosten
wat het kost burgemeester worden.
Het moest wel in een regio zijn waar

we ons als gezin thuis zouden voelen.
Voor ons zelf was dat óf Brabant óf
Gelderland. Friesland, om maar een
voorbeeld te noemen, sprak ons niet
aan. Daarmee beperk je wel je
mogelijkheden, want er zijn niet
zoveel burgemeestersposten te verde-
len in ons land.'

- U lijkt me iemand die dag en nacht
bezig is met haar vak. Is er naast uw
werk ook nog plaats voor een privéle-
ven?
'Ja dat wel, maar het gekke is dat je
werk altijd bij je is. Tuurlijk, ik heb
ook wel mijn vrije dagen, maar altijd
tikt het klokje achterin je hoofd. Want
je blijft te allen tijde verantwoordelijk
voor je gemeente. Toen in december
van het vorig jaar die watersnood
speelde in Limburg, ben ik vrijdag
voor kerst toch wel even naar de IJssel
gaan kijken om te zien hoe hoog het
water stond. Je kunt dan wel een vrij
weekend hebben, maar dat neemt niet
weg dat je 24 uur per dag verant-
woordelijk blijft. Ik ben pas echt vrij
als ik samen met mijn man en mijn
zoon op vakantie ga. Ver weg, zodat
ik niet binnen een uur terug kan zijn.
Dat is het enige moment in het jaar dat
ik het gevoel heb, dat ik vrij ben. '

- Wat erg!
'Nee, dat weet je, dat hoort erbij. Ik
heb daar zelf absoluut geen proble-
men mee. Het is een manier van leven
die voor veel mensen moeilijk lijkt,
maar wij zijn daar aan gewend
geraakt. Ik zeg bewust wij, want
zoiets doe je niet alleen. Je moet wel
een partner hebben die daar voor 100
procent achter staat. '

- Ik ben benieuwd wat u doet tijdens
zo' n vakantie. Waar houdt u van?
'Je hebt Francofielen en wij zijn echte
Griekofielen. We gaan al weer zo' n
veertien jaar naar Griekenland. Af en
toe onderbreken we dat met een
jaartje Engeland of Oostenrijk. Maar
meestal gaan we dus naar Grieken-
land. Ten eerste omdat het weer daar
altijd goed is. Verder heeft het land
enorm veel cultuur: schitterende
musea, oude plaatsen, Athene, noem
maar op. En je hebt strand en blauwe
zee. Wij combineren al die dingen in
één vakantie. Wij kunnen heel moei-
lijk weken achter elkaar plat op het
strand liggen. En als ik ngfeet strand
ga dan combineer ik dat r^Phet lezen
van detectives. Ik ben een vervend
lezer van Ludlum, dat zijn ongeloo-
flijk spannende boeken.'

- Ik heb begrepen dat tm'h daar-
naast ook bezig houdt met pottenbak-
ken.
'Dat doe ik nu al zo'n zeventien jaar.
In Warnsveld is het inmiddels geen
groot geheim meer, dat ik amateur
pottenbakster ben. Ik heb vorig jaar
tijderts de feestweek wat werk
gemaakt en dat heeft ook tentoonge-
steld gestaan. En tijdens de Bosnië-
aktie in Warnsveld is er zelfs werk
van mij verkocht voor het goede doel.
Maar eerlijk gezegd ben ik er te wei-
nig mee bezig. Ik, doe het soms maan-
den niet en dan weer heel fanatiek
achter elkaar. En dat is niet goed voor
het pottenbakkersvak. Het vereist
toch een bepaalde techniek die vrij
moeilijk is. Daar moetje dus wel een
bepaald ritme in houden. Daarnaast is

Weekendrecept
Vlogman

Wiener Schnitzels
Bereidingstijd: 20 minuten.
Benodigdheden voor 4 personen: 4 dunne varkenschnitzels van 125-150
gram; peper; zout; l groot losgeklopt ei; gezeefd paneermeel; 3-4 eetle-
pels bloem; 100 gram margarine of boter; 4 dunne plakjes citroen; l blikje
(50 gram) gefileerde ansjovis op olie; 2 eetlepels kappertjes uit glas; l in 4
partjes gesneden, gepelde tomaat; gewassen en gedroogde blaadjes krop-
sla; plukjes peterselie; 2 eetlepels citroensap, droge witte wijn of sherry.
Benodigd keukengerei: snijplank, keukenbijltje, 3 diepe borden, grote
koekepan, vleesspatel, juskom, serveerschotel
Bereidingswijze: Leg de lapjes vlees op de snijplank en sla deze met de
zijkant van het keukenbijltje plat. Wrijf de dunne lappen in met peper en
zout.
Doe het losgeklopte ei, de paneermeel en de bloem elk afzonderlijk in bor-
den.
Haal de schnitzels door de bloem en klop de overtollige bloem van het
vlees. Haal ze vervolgens één voor één door het ei en wentel ze door het
paneermeel. Klop het paneermeel goed aan.
Laat de margarine goed warm maar niet bruin worden.
Bak de lapjes eerst aan de ene zijde in 4-5 minuten mooi van kleur, draai ze
dan om en laat het vlees aan de andere zijde in 4-5 minuten mooi van kleur
en gaar worden.
Leg intussen op de plakjes citroen l tot 2 ansjovisfilets in de vorm van een
ring. Vul de ringen met kappertjes. Gameer met partjes tomaat.
Neem de dikste nerven uit de slablaadjes of druk die nerven plat en beleg
de serveerschotel met de kropslablaadjes.
Gameer de schnitzels op de schotel met de plakjes citroen, steek in elk
daarvan een plukje peterselie.
Blus de braadjus af met de citroensap. Schenk de jus in een voorverwarm-
de juskom.

P a a r cl e s p o r t

L.R. en P.C.
De Graafschap
Op zondag 17 april werden de tradi-
tionele onderlinge westrijden verre-
den, waar maar liefst 60 combinaties
aan de start kwamen bij de onderdelen
individuele dressuur en springen. De
resultaten waren als volgt: Dressuur
groene ponies: 1. Suzan Koop met
Lucky (121 punten), 2. Sabine Olden-
have met Alice (120), 2. Marjolein
Somsen met Irene (118). Dressuur ge-
vorderde ponies: 1. Evelien Groot
Roessink met Charmeur (123), 2. Jes-
sica Peppelenbosch met Kelly (123),
3. Helene Garssen met Fiury (122).
Dressuur groene paarden: Simone
Baauw met Ile de Soleil (130), Wim
Lenselink met Ike (126), Marga Eg-
berink met Hurry (125). Dressuur ge-
vorderde paarden: Annie Kornegoor
met Fanta (128), Irene Regelink met
Freya (126), 3. Lilian Cuppers met
Horinoco Flow (125). Springen met
groene ponies: 1. Suzan Koo met
Lucky, 2. Marjolein Somsen met Ire-
ne, 3. Marijn Bontje met Heidi. Sprin-
gen met gevorderde ponies: l . Rody
Heuvelink met Rajka, 2. Ilse Winkel
met Funny Boy, 3. José Winkel met
Dafner. Springen groene paarden: 1.
Marga Egberink met Hurry, 2. Ber-
nold Halfman met Mr. Bean, 3. Eg-
bert Harmsen met Cochise. Springen
gevorderde paarden: l . Martine Rut-

ting met Erasmus, 2. Lilian Cuppers
met Horinoco Flow, 3. Annie Korne-
goor met Fanta. Eindklasserin; win-
naar Groene ponies: Suzan Koop met
Lucky; gevorderde ponies: Rody
Heuvelink met Rajka; groene paar-
den: Marga Egberink met Hurry; ge-
vorderde paarden: Annie Kornegoor
met Fanta. Suzan Koop mocht van-
wege het beste individuele resultaat
bovendien de fraaie wisselbeker in
ontvangst nemen.

W i e l r e n n e n

RTVVierakker
Wichmond
Rudie Peters van RTV Vierakker/
Wichmond heeft de klassieker Om-
loop om Ronostrand op zijn naam ge-
schreven. In een zware wedstrijd over
90 kilometer met veel wind liet Peters
er geen twijfel over bestaan wie deze
dag de sterkste was.
Door de hele westrijd bij de eerst tien
te rijden en veel werk verzet te hebben
in de kopgroep, onstond er een groep
van acht renners. Met de finish in
zicht kwam het tot een kleine valpartij
zodat de troep gehalveerd werd tot
vier man. In de eindsprint was Peters
duidelijk de sterkste en won dan ook
met een fietslengte voorsprong.
RTV'er Andre Bargeman reed een
tweedaagse in Dongen. Hij eindigde
op een 18e plaats.

het zo dat het fysiek ook niet goed is
om er plots heel fanatiek tegenaan te
gaan. Voor die Bosnië-aktie had ik
bijvoorbeeld niets op voorraad en dat
betekende dat ik in een paar dagen tijd
produktie moest maken. Nou dat heb
ik geweten. Een paar dagen later had
ik nog spierpijn.'

Naast het burgemeesterschap van
Warnsveld zit mevrouw Van Vugt in
een gezamenlijke beleidsgroep van de
ministeries van Verkeer en Vervoeren
VROM. 'Het ministerie is bezig met
het ontwikkelen van een nieuw ver-
keers- en milieubeleidsplan. In die
beleidsgroep zitten veel ambtenaren
die uit het westen van het land komen.
Ik ben de enige bestuurder uit het oos-
ten en heb vaak ook een heel andere
kijk op dingen dan de andere leden
van de groep. Je merkt dat men toch
randstadmaatstaven los wil laten op
ons gebied. Echter het openbaar ver-
voer is hier niet zo goed georgani-
seerd en allerlei voorzieningen zoals
wat grotere winkelcentra, theater,
zwembad en dergelijke, zorgen
ervoor dat wij hier meer op de auto
aangewezen zijn dan in de randstad.
Je kunt niet gelijkertijd de
automobiliteit verminderen en het
openbaar vervoer nog slechter laten
worden. Daarnaast is het landelijk
beleid erop gericht om het wonen en
werken te concentreren bij de wat
grotere steden. Het wordt kleinere
steden daarom in tegenstelling tot
grote steden in ons land steeds moei-
lijker gemaakt om woningen te
bouwen. De overheid wil zodoende
de automobiliteit terug dringen. Maar
dan zien ze één ding over het hoofd.
Kijk bijvoorbeeld maar naar een
gemeente als Utrecht. De mensen die
daar in de nieuwbouwwijken komen
te wonen, zitten steeds verder van hun
werk. Ze zouden wat dat betreft zich
net zo goed in een omliggend dorp
kunnen vestigen. En als er nu een
goed openbaar vervoer zou zijn in die
steden, dan zou er niets aan de hand
zijn. Maar dat is vaak niet het geval.
Ze stappen dan alsnog in de auto en
rijden daarmee naar het werk. Het
huidige beleid van de regering zal
daarom voor mijn gevoel toch enige
aanpassing behoeven.'

- Wat is het gevolg van een dergelijk
beleid voor een gemeente als Warns-
veld?
'Heel eenvoudig. Als je van het rijk
bijna niet meer mag bouwen dan kun
je de jeugd die het ouderlijke huis ver-
laat niet meer opvangen in de
gemeente zelf. De jeugd zal daarom
vertrekken naar de stad en dat zal
rampzalige gevolgen met zich mee-
brengen voor plattelandsdorpen. Als
de jeugd gaat, gaat de toekomst. En
dat zou een slechte zaak zijn. Je zult
dan zien dat allerlei voorzieningen
gaan verdwijnen. Dorpen verpaupe-
ren dan als het ware.'

- A Is ik dit zo hoor is het helemaal
niet leuk om burgemeester van.een
dorp als Warnsveld te zijn.
'Nee hoor, problemen zijn inherent
aan besturen. Besturen is nooit mak-
kelijk. Het is de charme om een oplos-
sing proberen te zoeken die voor veel
mensen acceptabel is. Dat is mijn
uiteindelijke doel.'

GENDA

i d g

Bridgeclub B.Z.R.
Vorden
Uitslagen woensdag 13 april: Groep
A: l . Mv/hr Scholten 58,9%, 2 mv
Van Burk en mv Hendriks 57.1%, 3.
mv/hr Vreeman 55,4%. Groep B: 1.
mv Bouman/mv Horstink 62,5%, 2.
mv/hr Van Gastel, mv/hr Jaburg
57,9%, 3. mv De Jonge en hr Snel
51,3%. Bridgeclub B.Z.R. Vorden
speelt elke woensdagmiddag in 't
Stampertje. Op woensdag 4 mei is de
laatste bijeenkomst van het seizoen
'93/'94. '

W a t e r p o l o

Heren2Vorden'64
gewonnen
Het tweede herenteam van Vorden'64
heeft de thuiswedstrijd tegen DOS 5
met 6-4 gewonnen. Halverwege de
wedstrijd was de stand 3-3, waarna
Vorden in de twee laatste partjes de
overwinning veilig wist te stellen. De
Vordense doelpunten wrden gescoord
door Herwin Wilgenhof ( lx ) , Frans
Karmiggelt (2), Martin Niessink, Kier
Knol en Rudi Sloot.

APRIL:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
20 Welfare Handwerken, Wchme
20 HVG Wichmond, Mevr. Warringa,

dierenarts
20 H VG Dorp, Homeopathie
20 Plattelandsvrouwen,

Koffiemorgen in de Herberg
21 H VG Wichmond, Ringvergaderng

inHarfsen
23 Oranjever. Toneeluitvoering
23 Muziekver. Concordia 125 jaar,

Receptie in 't Pantoffeltje
24 HSV 'de Snoekbaars',Onderlinge

seniorwedstrijd
25 VVV, Kanovaren op de Veengoot,

'tRikkenbarg
25 Klootschieten bij de Goldberg
25 VrouwenclubMedler
26 Plattelandsvrouwen,

Voorjaarsvergadering
28 NC VB, Dagreisje naar Wijk bij

Duurstede
30 Oranjevereniging

Koninginnefeest

MEI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

1 VRTC Voorjaarsfietstocht
2 VVV, Kanovaren op de Veengoot,

'tRikkenberg
2 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
3 Soos Kranenburg
3 Plattelandsvrouwen, Fietstocht

naar Doesburg
4 Welfare Handwerken in de Wehme
4 Dorpscentrum,

Kindervoorstelling
5PCOB
6 ANBO Ledenbijeenkomst in

't Stampertje
6 Jeugdhonk voor Junioren, w

Vorden
7 Concordia, Uitvoering in

Dorpscentrum
9 V V V, Kanovaren op de Veengoot,

'tRikkenberg
9 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
12 't Pantoffeltje Hamparty-feest

Vorden veur Achterhoek
15 HSV'de Snoekbaars',Onderlinge

seniorwedstrijden
16 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
17 Soos Kranenburg
17 NCVB Pinksteren in de Kerken
18 H VG Wichmond, Slotavond
18 H VG Dorp, dhr. Marsman uit

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

in het Dorpscentrum
19HVGWildenborch,

Keuringsdienst van waren
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 HSV'de Snoekbaars',Onderlinge

seniorwedstrijden
26 HSV 'de Snoekbaars',Onderlinge

jeugdwedstrijden
28-29 Sorbo voetbal toernooi
30 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
31 Soos Kranenburg m.m. v. Pater

Koopman

Midzomer
gospelfestival
op de Betteld
Kenny Marks uit Amerika is de hoofdact
tijdens het midzomer gospelfestival.
Camping De Betteld in Zelhem heeft elk
jaar een uitgebreid programma tijdens
bijna alle schoolvakanties. Dit jaar is er
een extra fenomeen bijgekomen nl. het
midzomer gospelfestival op 23 juli.

Het programma omvat eigenlijk voor
elk wat wils. Op de camping komt een
gedeelte met allerlei stands van chris-
telijke organisaties. Deze hebben in-
teressante dingen te zien en te verko-
pen. Er komt ook een braderie met
spelletjes en tweede hands artikelen.
Dan is er nog een hobbybeurs met
mensen die van alles en nog wat zelf
maken en verkopen. En u kunt de hele
dag goedkoop barbecuen. Vroegere
kampeerders en dagbezoekers wor-
den ook van harte uitgenodigd voor
deze dag. Voor het avondprogramma
dient men kaarten te reserveren, tel.
08342-2528.
Mede aanleiding voor dit camping-
feest is de heropening van gebouw De
Ark, In dit gebouw worden bijna alle
programma's van De Betteld georgani-
seerd. De Ark was een houten gebouw
maar is nu helemaal in steen uitge-
voerd. Tevens is de grote zaal vergroot
met 80 m2 vloeroppervlak. Er kunnen
nu ongeveer 600 personen in De Ark.
Bij het gebouw is ook een kleine zaal
gebouwd en er komt o.a. een
boekshop naast de entree. Ook de toi-
letgebouwen op de hele camping zijn
zeer ingrijpend gerenoveerd en ver-
fraaid.



Wereldwinkel
Het oudst bekende recept van wie-
rook staat in de Bijbel, in het boek
Exodus. Mozes krijgt een bijzonder
recept dat hij alleen mag gebruiken
voor de verering van God. Het is heel
waarschijnlijk dat de Israëlieten de
gewoonte om wierook te branden
meenamen uit Egypte. Ook de oude
Grieken en Romeinen brandden wie-
rook voor hun goden.
In India neemt wierook nog steeds
een prominente plaats in. Bij een be-
langrijke gebeurtenis, zals een besnij-
denis, een huwelijk of een overlijden,
brandt er wierook om de kwade gees-
ten op een afstand te houden. Tradi-
tioneel wordt wierook bij een sterfge-
val gebruikt als parfum voor de dode.
De overledene kan op die manier het
aardse leven lekker geurend verlaten.
Ook in het dagelijks leven brandt er in
India overal wierook.
Wierook uit het assortiment van de
Wereldwinkel is afkomstig van de Fe-
deration of South India Producer As-
sociatio (SIPA). Ouderen in India ma-
ken maken de wierook om zelf een in-
komen te verdienen. De mannen men-

gen houtskook, een geurextract en
water tot een leverige pasta. Als het
mengsel klaar is rollen de vrouwen de
stokjes erdoor en laten ze goed dro-
gen. De mannen verpakken de wie-
rook in kartonnen doosjes die in India
zijn bedrukt.
De wereldwinkel is elke vrijdagoch-
tend op de vordense weekmarkt te be-
zoeken.

Nieuw: WC-

dig hebt: een toiletdekje, toiletpapier,
fris geurende zeep en zelfs een mini-
handdoekje. En ten slotte zijn er in de-
zelfde serie ook Clean-wash weg-
werp-washandjes, vervaardigd van
fluweelzacht maar oersterk papier-
Alle drie setjes zijn volledig recycle-
baar en verkrijgbaar bij drogisterij en
warenhuis.

brildekjes
Ook zo vies van toiletten in openbare
gelegenheden? Tankstations, cam-
pings, treinstations, cafés: vaak tref je
daar niet de hygiëne die thuis zo ge-
woon is. Met de nieuwe papieren
Clean-seat WC-brildekjes is men ver-
zekerd van een schone zit. Er zitten er
twaalf in een pakje. Handig om altijd
bij de hand te hebben, op vakantie bij-
voorbeeld.
Wil men echter helemaal complete
toilethygiëne, dan is er de Clean-pack
Toilet Hygiëne-set. Die bevat alles
watje onderweg op een toilet zoal no-

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

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

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AAVonk-n.
Ookkuntu zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

WELGRAVEN
SCHOONMAAKARTIKELEN

Inkoopcentrum voor
grootverbruik, horeca, handel
en industrie

Wegens vakantie gesloten
van 2 mei tot 16 mei

Ons leveringsprogramma omvat o.a.

* wasprodukten
* dweilwagens
* borstelwerk
* Celtona papier
* Dreumex produkten
* schorten

* Calgon produkten
* chloortabletten
* stofzuigerzakken
* vliesdoeken en dweilen
* inloopmatten90x120
* menumappen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur

Handelsonderneming
\AIPI f^RAX/FM Schoolstraat 6 - Vorden

tel. (05752) 2154-fax 3871

Geen verkoop aan particulieren.

GOUDEN TIP VOOR

MOEDERDAG
Bijvoorbeeld deze

4-delige kookset Topaz (inductie)
Normale BK prijs f 406,-

Tijdelijke Aktieprijs f 318,50,

Haal bij ons het voorjaarsvoordeelboekje vol met verrassend
geprijsde BK pannen. Aanbiedingen geldig tot Moederdag '94

Verkrijgbaar bij:

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP
J3 J3 J3 ,

HOE MEER POST, HOE LEUKER

Gedrukt op FasPrint,
High Gloss White, Crack-Back Plus MoDcManGeUer Amsterdam

EEKMARKIL

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

2 bos SNIJBLOEMEN naar keuze

4 GERANIUMS

10,-

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

\

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADSPOSTZEGELS

DREIUMME 45 - WARNSVELD - TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisten) - Parfumerie - Schoonheidssalon

martenne
Felix Takkenkamp

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

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

BORCULOSEWEG 17 - RUURLO
TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLH
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEIM - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398



Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
t«l:08347-61378 l«l:05752-3006
't MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

DIT WAS TOT
VOOR KORT
EEN MENS
IN NOOD
HULP HELPT. HELP
MENSEN IN NOOD
GIRO 11 11. 222

V8/
Mensen in Nood

Postbus 1041
5200 BA 's Hertogenbosch

TUINMEUBELEN
Hartman

lotus - wit - 4 stoelen
(+ Carlton tafel)

5-delig nu 299,-
Nog veel meer

aanbiedingen in
tuinsets.

Kom vrijblijvend kijken.
Goede service, wordt
gratis thuisbezorgd.

BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo-Tel. 05753-2139

Brochures

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

DISCO PAERDESTAL ZELHEM

Op de vrijdagavond GRATIS DISCO VERVOER

Vrijdag 22 april:

DISCO 'APFELCORN AVOND'

BUS1:

21.15 v. DremptKerk
21.25 v. Toldijk Café De Bremer
21.30 v. Steenderen Postkantoor
21.35 v. Baak Bushalte Dorp
21.40 v. Wichmond Café De Krijt

21.45 v. Hengelo Sporthal/Vezo
21.50 v. Keyenborg R.K. Kerk
21.55 v. Velswijk Postkantoor
22.00 v. DISCO PAERDESTAL ZELHEM

Zondag l mei

TWENTY 4 SEVEN
AANVANG 14.30 UUR

KAARTEN IN DE VOORVERKOOP

£«* TOURS
™ ^^^A

UITGAANSCEISITRU M

cmr-iiDO
KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 23 APRIL

TILT
& FEESTELIJKE OPENING

LIDO-BAR mmv DUO TORKEST
ZONDAG 24 APRIL

WORKING FOR
THE WEEKEND

KONINGINNEDAG

BERTUS STAIGERPAIP
HEMELVAARTSDAG

RENE FROGER
Voorverkoop: City-üdo & Focus

Toegang onder voorbehoud

GOSPELKOOR

SHIRCHADASJ
ZATERDAG 23 APRIL

HANZEHOF ZUTPHEN

aanvang 19.30 uur
entree 7,50 - kinderen t/m 12 jaar 5.-

voorverkoop: VW Zutphen, De Hanzehof
en Evangelische Boekhandel De Vonk

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

ROLLUIKEN
en

ZONWERING,
tegen weer en wind

en inbraak

HOLTSLAG Ruurio
Spoorstraat 28

Tel. 05735-2000

SYSTEEM COLORANCE 100
DE MILDE HAARKLEURING MET HET

RESULTAAT VAN EEN HAARVERF.

Haar- en huidverzorging
Dorpsstraat 30, Vorden

Kapsalon, tel. 1423 / Schoonheidssalon, tel. 2033

DE DENN

I/ORDEN

NEN

Zwemlief hebbers!
Deze advertentie is in het bijzonder bestemd
voor "doorgewinterde" zwemmers, die geen re-
klamemateriaal meer in de bus krijgen en daar-
door nu ook het jaarlijkse inschrijfformulier voor
de voorverkoop van abonnementen van het
Zwembad "In de Dennen" niet hebben ontvan-
gen. Het is helaas niet mogelijk gebleken het
aanmeldingsformulier bij u thuis te bezorgen.
U kunt dit formulier tot 1 mei 1994 ophalen

- in het postkantoor Vorden

- in de bibliotheek

- in het gemeentehuis.

Om voor de "voorinschrijfkorting" in aanmer-
king te komen moet u vóór 1 mei 1994 betaald
hebben en het aanmeldingsformulier toegezon-
den hebben naar of afgeleverd hebben op één
van de in het formulier aangegeven adressen.

Wij wensen u alvast een goed
en dus zonnig zwemseizoen toe.

Het bestuur van
Zwembad "In de Dennen".

LENTE
KRIEBELS
KRIJG JE
INDE
PLATENZAAK

MET GRATIS BOEK.
Vol wetenswaardigheden over nieuwe
ontwikkelingen in de pkrtenzoak.
Plus een overzicht van meer dan 4400
interessant geprijsde video's en CD's

DIT IS EEN COLLECTIEF INITIATIEF VAN DE PLATENBRANCHE

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
J3 J3 J3

SDI :RS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Stichting Vrienden van de Wehme
Secr.: Margrietlaan 20, Vorden

Opening Jeu de Boules baan
bij de Wehme.

UITNODIGING
U bent van harte welkom op 23 april a.s.
om plm. 14.00 uur de officiële opening
van de jeu de boules baan bij de Wehme
en de daarop aansluitende demonstratie-
wedstrijd bij te wonen.

Van deze gelegenheid maken wij
gaarne georuik om alle gulle gevers
hartelijk dank te zeggen voor hun
(financiële) bijdragen.

Het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Wehme

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

7 voor 10,00

Hollandse Nieuwe
per stuk 2,00 3 voor 5,00

Gebakken Lekkerbekjes
per stuk 2,75 4 voor 10,00

Gebakken Bokking
per stuk 1,25 5 voor 5,00

ONZE SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
200 gram 3,50 500 gram 8,00

Familiezak 10,00 +gratis saus
DINSDAG OP DE MARKT IN VORDEN

Spreekbeurt van dhr. Kamp
De afdeling Vorden van de VVD nodigt u uit
tot het bijwonen van een openbare bijeenkomst
met als spreker de heer H.G.J. Kamp uit Borculo.

De heer Kamp is kandidaat voor de Tweede Kamer.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- werkgelegenheid
- asielbeleid
- criminaliteitsbestrijding

Natuurlijk is er gelegenheid tot discussie, zodat ook andere onderwerpen
aan de orde kunnen komen.

De bijeenkomst wordt gehouden op maandagavond
25 april 1994 in Hotel Bakker te Vorden,
aanvang 20.30 uur.

ECHT LEKKER SLAPEN.

•pnnmi "Xffwerkelijk

Helmink ook voor u dé
slaapkamerspecialist!

HELMINK
meubelen

De
matrassen die bij Helmink te zien
is staat voor kwaliteit en perfect
slaapcomfort.
Onze wakkere slaapadviseurs
vertellen u alles over de beste
matrassen, want een goede
nachtrust is toch wel het
allerbelangrijkste.

DE SLAAPKAMERSPECIALIST l
Vorden /ufphens-eweg 24
Tel. 05752-1514
E i b e r g e n J. W. Hagcmunslnnit 'J
Tel. O5454-7419O

GOUDEN TIP VOOR
MOEDERDAG

Bijvoorbeeld deze
4-delige kookset Topaz (inductie)

Normale BK prijs f 406,-
Tijdelijke Aktieprijs f 318,50,

voordeel

*x•p

Haal bij ons het voorjaarsvoordeelboekje vol met verrassend
geprijsde BK pannen. Aanbiedingen geldig tot Moederdag '94

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 1742
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