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X ̂ EMEENTE BULLETIN YORDEN

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

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

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

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

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

!•OPEN DAG
GEMEENTEHUIS

OP 3 MEI
Voor inwoners ouder dan 18 jaar
houdt de gemeente op 3 mei aanstaan-
de van 14.00 tot 17.00 uur open dag.
Iedereen mag dan vrij door het kasteel
en de bijgebouwen lopen. Op de diver-
se afdelingen zullen ambtenaren aan-
wezig zijn die u informatie kunnen ge-
ven over de werkzaamheden die op die
afdeling verricht worden.

Inwoners die zich in de periode van 12
september 1989 ( de laatste keer dat
een open dag is gehouden) tot en met
31 december 1991 in de gemeente
hebben gevestigd en iedere inwoner
die in die periode 18 jaar is geworden,
zijn persoonlijk voor deze open dag
uitgenodigd. Het ligt in de bedoeling
om jaarlijks een open dag te houden.
Het is uiteraard niet de bedoeling om
specifieke vragen te stellen over zaken
die u op dit moment met de gemeente
voert.
Om organisatorische redenen zal er
geen koffie of thee aangeboden wor-
den. Hiervoor vragen wij uw begrip.

FVAL APART,
MOOI MEE-

GENOMEN
Het ligt in de bedoeling om per sep-
tember te starten met het gescheiden
inzamelen van composteerbaar afval
en overig afval, de zogenaamde rest-
fraktie. Daarvoor zult u twee mini-con-
tainers krijgen, een groene voor het
groente, fruiten tuinafval en een grijze
voor het overige afval.
Tijdens de open dag op vrijdag 3 mei
aanstaande van 14.00 tot 17.00 uur zal
er op het terrein voor het gemeente-
huis een informatiebus van het Gewest
Midden IJssel staan waar u alvast infor-
matie kunt verkrijgen over het geschei-
den inzamelen van het afval.
In de bus zal in ieder geval de 'gemeen-
telijk milieuman', de heer H. Brussen,
aanwezig zijn en mogelijk iemand van
het Gewest Midden IJssel.

j!« KLEIN CHEMISCH
AFVAL: BIJ U AAN

HUIS OPGEHAALD!
Het klein chemisch afval zal binnen-
kort bij u aan huis afgehaald worden.
Op dinsdag 21 mei en donderdag 23
mei gebeurt dit in de kern Vorden; op
maandag 3 juni, dinsdag 4 juni en don-
derdag 6 juni gebeurt dit in het buiten-
gebied.

LAG-
VOORSCHRIFTEN

OP ZA TERDAG 4 MEI
Van 's avonds 18.00 uur tot zonsonder-
gang zullen van alle openbare gebou-
wen de vlaggen halfstok worden ge-
hangen. Particulieren worden .crzocht
deze gedragslijn te volgen.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de festiviteiten op dins-
dag 30 april aanstaande hebben burge-
meester en wethouders besloten om de
volgende tijdelijke verkeersmaatrege-
len te nemen:
1. Afsluiten voor alle verkeer behalve

voetgangers van 08.00 tot 03.00 uur
(woensdag l mei), of zoveel korter of
langer als nodig is van:

— de Zutphenseweg/Dorpsstraat van-
af de Decanijeweg tot aan de Hor-
sterkamp;

— de Raadhuisstraat vanaf Het Hoge
tot aan de Dorpsstraat;

— de Insulindelaan vanaf de Molen-
weg tot aan de Dorpsstraat.

2. Afsluiten voor alle verkeer, inclusief
voetgangers, van de Schuttestraat
vanaf de Vordense Bosweg tot aan
de Ruurloseweg van 08.00 tot 13.00
uur of zoveel korter of langer als no-
dig is.

3. Instellen van een parkeerverbod
voor de westzijde van de Horster-
kamp vanaf de Ruurloseweg tot aan
de Christinalaan van 08.00 tot 24.00
uur, of zoveel korter of langer als
noodzakelijk is.

VERGUNNINGEN
Op 16 april jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer J.M. Heersink, Smidsstraat

3, voor het verbouwen van een gara-
ge/berging tot hobbyruimte/bij-
keuken en het vernieuwen en ver-
groten van een carport op het per-
ceel Smidsstraat 3 te Vorden;

— de heer F.J.R. Leijzer, Zuivelhof 15
te Vorden, voor het bouwen van een
tuinhuisje op het perceel Zuivelhof
15 te Vorden;

— de heer G. Harmsen, Baakseweg 3
te Vorden, voor het verbouwen van
een ligboxenstal op het perceel
Baakseweg 3;

— de heer EJ. Lettink, Lieferinkweg 3
te Vorden, voor het bouwen van een
jongveestal op het perceel Liefe-
rinkweg 3 te Vorden.

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

OLLECTE
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Lever-Darmstichting vergun-
ning verleend voor het houden van een
collecte van 29 tot en met 4 mei aan-
staande.

EWAAR
UW CHEMISCH

AFVAL VOOR DEZE
OPHAALDAGEN

Over de exacte route die de chemokar
gaat rijden wordt u nog apart geïnfor-
meerd.

fK APVERGUNNING
Op 12 april jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders kapvergun-
ning verleend aan de heer H.G. Beu-
mer, Schuttestraat 16 te Vorden, voor
het kappen van 2 eiken op het perceel
Schuttestraat 16 te Vorden. Er dienen
weer 2 eiken te worden herplant.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

^HERDENKING
OP ZATERDAG

4 MEI 1991
Tijdens de Nationale Herden-
king op 4 mei zullen volgens de
omschrijving AL onze gevalle-
nen worden herdacht — burger
en militair — die, waar ook ter
wereld, het hoogste offer hebben
gebracht.
Het programma zoals dat door
het Comité 4 en 5 mei Vorden is
samengesteld voor Vorden, ziet
er als volgt uit:
19.00 uur, herdenkingsbijeen-
komst in de Nederlands Her-
vormde Kerk te Vorden; einde
van deze bijeenkomst uiterlijk
19.40 uur;
19.50 uur verzamelen bij de
poort van de algemene begraaf-
plaats te Vorden waar vandaan
vertrokken zal worden naar de
graven van de geallieerden en
het symbolisch graf van hen die
vielen uit Vorden.
Na de twee minuten stilte van
20.00 tot 20.02 zullen achtereen-
volgens kransen gelegd worden
namens:

— het gemeentebestuur van
Vo^en door burgemeester
E.J^BKamerling;

— het comité 4 en 5 mei Vorden
door de heren AJ.A. Hartel-
man en W.A. Kok;

— de Bond van Wapenbroeders
afdeling Gelderland.

Na ^fe kransleggingen kan
iedereen die dat wenst een per-
soonlijke bloemenhulde bren-
gen.
van 19.45 uur tot 30 seconden
voor 20.00 uur zullen de klokken
van alle kerken luiden.
De burgemeester heeft aan de lo-
kale horeca verzocht de exploita-
tie op passende wijze te laten
plaatsvinden.

ï"SLUITING
GEMEENTEHUIS

Op dinsdag 30 april is het gemeente-
huis gesloten. Op maandag 29 april is
het gemeentehuis geopend, de ambte-
lijke bezetting zal die dag echter mini-
maal zijn.

Ï*TE VERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend voornemens te zijn,
om met toepassing van de vrijstellings-
mogelijkheid als bedoeld in artikel 18
A van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, juncto artikel 21 sub a van het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening,
medewerking te verlenen aan het vol-
gende bouwplan:

— het oprichten van een kantoortje
door de Vereniging van Vreemde-
lingen Verkeer Vorden op het per-

ceel kadastraal bekend, gemeente
Vorden, sektie K, nr. 3493 plaatse-
lijk bekend Dorpsstraat l/gedeelte
marktplein.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m lOmei 1991
voor een ieder ter inzage ter gemeente-
secretarie.
Eventuele bezwaren kunnen tot en met
die datum schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

4 Mei-herdenking WEEKENDDIENSTEN
Vorig jaar is er voor de eerste keer van-
uit de gezamenlijke kerken in Wich-
mond-Vierakker een 4 mei herdenking
georganiseerd. Ook dit jaar zal er weer
een 4 mei-herdenking worden gehou-
den, in de vorm van een stille tocht en
een afsluitende bezinningsbijeen-
komst in de Hervormde Kerk.
Men komt bijeen op het plein voor de
Hervormde kerk, vanwaar men in een
stille tocht naar de begraafplaats zal
gaan. Diegenen die de tocht niet kun-
nen meelopen wordt verzocht bij de
begraafplaats aanwezig te zijn en zich
daar bij de stoet te voegen.
Zaken als de Golfoorlog maken ons
duidelijk dat herdenken en bezinnen
nodig blijven.

VORDEN

Touwtrekken in
de Dorpsstraat
De touwtrekvereniging 'Vorden'
organiseert op koninginnedag in
de Dorpsstraat een wedstrijd
touwtrekken. Er wordt getrokken
door teams van zes personen op
rubber matten. Sportschoenen
verplicht. 4fe
Belangstellenden kurWrn zich
opgeven bij de heer M. Engel, Ju-
lianaweg 23 (tel. 05752-2836) of
kunnen dinsdag- of donderdaga-
vond in het clubhuis van de T.T.
Vorden bellen (tel. 0575^-6420).
(tel. 05752-6420).

Altmark-dag
in de Wehme
Reeds enkele jaren bestaat er een vrij
intensief kontakt tussen de kerkelijke
gemeente (Herv. en Geref.) van Vor-
den en de Evangelische Gemeinde van
Garlipp in de Altmark, een grensstreek
in de voormalige D.D.R ten noorden
van Maagdenburg.
Zo komen van 8 tot 12 mei l O jongeren
met hun predikant ds. Jens Walther op
bezoek in Vorden. Naast Vorden zijn er
nog 14 andere plaatsen in Gelderland
en daarbuiten, die een kontaktge-
meente in de Altmark hebben.
Afgevaardigden uit die gemeenten ko-
men op zaterdag 27 april a.s. naar
Vorden om ervaringen uit te wisselen
en te overleggen, hoe de kontakten in
de toekomst een nieuwe inhoud kan
worden gegeven.
Daarvoor zullen ook ongeveer 12 Oost-
Duitse gemeenteleden uit de Altmark
en een predikants-echtpaar aanwezig
zijn. De zogenaamde Altmark-dag, zal
niet in 'De Voorde' (zoals vermeld in
het Kerkblad) maar in de Wehme wor-
den gehouden wegens de grote be-
langstelling.
Het is bijzonder, dat juist Vorden is uit-
gekozen als centrale plaats voor deze
oecumenische ontmoeting. Daarom
worden diegenen in Vorden, die bij dit
oecumenisch kontakt betrokken zijn,
hier verwacht.
Vanzelfsprekend zijn ook andere be-
langstellenden welkom.

De spontane medewerking van de Vordense Ondernemers
Vereniging om de winkels gesloten te houden op

dinsdag 3O april
is door het bestuur zeer op prijs gesteld.

Het publiek wordt dan ook verzocht om hun inkopen vóór
dinsdag te doen bij de echte Vordense ondernemers.

Op maandag 29 april zijn de
winkels de gehele dag geopend.

Hervormde gemeente
Zondag 28 april, vijfde Paaszondag 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens, 25 jaar evangelisatie-
werk te Vorden, hervormd/gereformeerde geza-
menlijke dienst m.m.v. evangelisatiecommissie
en Dik Boerstoel, trompet. Er is zondagsschool
en jeugdkerk.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 28 april geen dienst i.v.m. hervormd/
gereformeerde dienst in de Dorpskerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 28 april 10.00 uur gezamenlijke
Evang. Dienst in N.H. Kerk; 19.00 uur ds. A.C.
Scherpnisse, Ede in Geref. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 28 april 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 27 april 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 april Past. C.
van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 27 en 28 april dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen èf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: het Vaarwerk 1.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 27 april 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 27 en 28 april W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

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

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

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

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

Tafeltje Dekje april mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 april 10.00 uunds. C. Bochanen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 april 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 28 april 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 april Pastor
van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

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

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

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

ATTENTIE ATTENTIE
I.v.m. het gesloten zijn van ons bedrijf op Koninginnedag verzoeken wij u
nieuws en advertenties zo spoedig mogelijk in te leveren, liefst op vrijdag
26 april a.s. voor 17.00 uur.

De Redactie



Voor reparaties
van

N BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

GEVRAAGD
voor de maand augustus

VAKANTIE-
WERKERS
op tuinbouwbedrijf

Inl.: F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden.

Tel. 05752-6408.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

aguAsport
regenpakken

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Volop feest met
KONINGINNEDAG!

Dit vieren wij met:

ORANJEBOLLEN

ORANJESOEZEN

ORANJEROLLEN

en ORANJEGEBAK

Alles vers van de Warme Bakker.

Nu het Oranje-zonnetje er nog bij en
Uw dag is kompleet!

't winkeltje in vers brood en banket

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

AANGEBODEN:

— Sierconiferen
— Haagconiferen a f 4,50
— Plantgoed coniferen
— Potgrond
— Tuinzaden
— Bonenstaken

Fa. WESTENDORP
KWEKERIJ/ZAADHANDEL
Vellerdwarsdijk 3 - RUURLO

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt, ter
voldoening aan artikel 19 van de Wet persoonsregi-
straties, bekend, voor de navolgende persoonsregi-
straties een privacy-reglement te hebben vastgesteld:
— verlof tot voorhanden hebben van een wapen;
— register in- en verkoop van erkenninghouders;
— aanvraagformulieren reisdocumenten;
— afgegeven reisdocumenten;
— jachtaktehouders;
— aanvraagformulieren rijbewijzen;
— vreemdelingenadministratie.

De privacy-reglementen liggen vanaf 28 april 1991,
gedurende 3 maanden, ter gemeente-secretarie, af-
deling Algemene Zaken, voor een ieder te inzage.
Deze Registraties zijn aangemeld bij de Registratie-
kamer te Rijswijk. Afschriften van deze formulieren lig-
gen eveneens ter inzage.

Vorden, 25 april 1991.

De burgemeester voornoemd,

E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

Te koop bij inschrijving

Het gemeentebestuur van Vorden is voornemens bij
inschrijving te verkopen:

een perceel grond, groot ongeveer 344 m2, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie K, nr. 4136, plaatse-
lijk bekend Julianalaan 5, met een zich daarop bevin-
dende woning en een schuurtje.

De inschrijving geschiedt op dinsdag 7 mei 1991 tus-
sen 11.45-12.15 uur ten gemeentehuize te Vorden.

De inschrijfformulieren, voorwaarden en een situatie-
tekening zijn ter gemeente-secretarie, afdeling Ruim-
telijke Ordening c.a. (koetshuis) verkrijgbaar.

Kijkdag op woensdag 1 mei 1991 van 11.00-12.30 uur
en van 16.00-17.30 uur.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

deTimmerieë
RESTAURANT & CAFÉ

fam Maalderink

Lochemseweg 16 Warnsveld tel. O5751-1336

*)

Bromfietspremies per 01-05-1991

LIDNBri

\

SNORFIETS

AUTOMAAT

VERSNELLINGS-

75,81
139,85

Assurantiekantoor
I N C L U S I E F
ALLE KOSTEN

verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen
Postbus 24 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1460

ROMMELMARKT
Op zaterdag 11 mei a.s. wordt er een
rommelmarkt gehouden bij de Hackforter Molen
van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Deze wordt georganiseerd door de
Buurtvereniging "de Mölle".

Heeft U oude maar nog goed gebruikte spullen,
U kunt ze op vrijdagmiddag 10 mei inleveren
van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de Hackforter
Molen op Het Hoge 66 te Vorden.

Als het onmogelijk is uw spulletjes te brengen
dan kunnen ze opgehaald worden. U kunt
contact opnemen met Mevr. Smeitink.

Berend van Hackfortweg 52, Vorden
Telefoon 05752-3411 of 2871

Buurtvereniging "de Mölle"
VORDEN

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den maken, ter voldoening aan artikel 19 van de Wet
persoonsregistraties, bekend, voor de navolgende
persoonsregistraties een privacy-reglement de heb-
ben vastgesteld:

— gravenadministratie;
— leerplichtadministratie;
— hondenbelasting;
— reinigings-en afvalstoffenheffing;
— onroerend goedbelasting;
— leerlingenvervoer;
— gemeentegaranties;
— woningbouw, voortgang, premies, bouwcontrole;
— gegadigden bouwgrond;
— registratie WSDV (Wet Stads- en Dorpsvernieu-

wing);
— Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandi-

capten;
— gegadigden voor woonwagenstandplaatsen;
— Hinderwet Uitvoerings Programma;
— uitkeringsadministratie B.Z. (Bijstandsbesluit Zelf-

standigen);
— uitkeringsadministratie A.B.W. (Algemene Bij-

standswet);
— uitkeringsadministratie I.O.A.Z. (Wet Inkomens-

voorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsonge-
schikte gewezen Zelfstandigen);

— uitkeringsadministratie I.O.A.W. (Wet Inkomens-
voorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsonge-
schikte werkloze werknemers);

— hercontrole map;
— inkomstenformulieren;
— huurmatigingen/huursubsidies;
— verzonden aanvragen l.H.S. (individuele huursub-

sidie);
— hercontrole overzichten;
— register W.B.O. (Wet op de bejaardenoorden);
— administratie W.B.O. (eigen bijdrage regeling);
— register A.B.W.;
— register I.O.A.W.;
— register I.O.A.Z.;
— register R.W.W. (Rijksgroepsregeling Werkloze

Werknemers);
— register B.Z.;
— aanvragen map;
— personalia cliënten.

De privacy-reglementen liggen vanaf 28 april 1991,
gedurende 3 maanden, ter gemeente-secretarie, af-
deling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage.
Deze Registraties zijn aangemeld bij de Registratie-
kamer te Rijswijk. Afschriften van deze formulieren lig-
gen eveneens ter inzage.

Vorden, 25 apriM 991.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

VX-TSSx
V^v, %ƒ**,xx>.

Koninginnedag
De een loopt de deur in, de ander eruit!

Wat is er op zo'n dag makkelijker dan een
pan soep.

SOEPPAKKET f 5,-
(250 gram soepvlees;

200 gram h. o. h. gehakt + botje)

MAANDAG

Fijne verse worst 1 k,i0 7,95
Soeppakket 5,-
Hamburgers ehaien 4 betalen

MARKTAANBIEDING

Bami en Nasi 1 KNO 6,25

Lamsshoarma
100 gram 1,69

SPECIALITEITEN

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt ikio11,50
H.O.H. Gehakt 1 kiio 7,95
Borstlapjes uio 12,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. Gehakt 100 gram 0,98
k

^̂ ^ Onger. Rauwe Ham
Flll̂ V 100 gram 1,69

Varkenshaasje
100 gram 1,98

Roomschnitzels
per stuk 1,—

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 6,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS geldig donderdag - vrijdag • zaterdag

1 kilo

NU EXTRA VOORDELIG:

Schouderkarbonade 5,95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GR$EN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 25 - 26 - 27 april 1991

b e i e r c o m p l e t e r

UITDENOTENBAR:

O l Vordense
Notenmix

250 gram 2,50

maandag 29 april en
woensdag 1 mei: Goudse iets belegen Kaas 500 gram 3,95

Komend weekend is het

ORANJE
wat de boventoon voert. Wij bakken voor U:

AANBIEDING

Oranjebollen voor 3,75

Oranjesoezen enaien 5 betalen

Oranje Tompoucen 4 voor 6,—

Koninginnerol voor 6,75

Oranje Bavaroisrol voor ^_ 6,75
Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij: M Y^ TELEFOON 1373

(
WARME BAKKER

)PLAAi • -=

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Deze aanbieding geldt ook maandag 29 april.

'# ** A;%,<^

U zoekt een heel speciaal boek dat niet is opgenomen in de collectie van
de Openbare Leeszaal. Geen nood. Dank zij provinciale samenwerking
kunnen we het vaak toch voor u reserveren. Zo beschikt u - dank zij uw
lidmaatschap van de bibliotheek - over een ongelooflijke schat aan
boeken. En dat kost maar f 30,- per jaar!
Deze advertentie is aangeboden door de RABOBANK Vorden



Wij zijn blij en dankbaar dat
God het leven gaf aan onze
zoon en mijn broertje

Gerrit-Jan-Stijn

We noemen hem

Stijn

Bernard en
Ina Bloemerdal-Wiltink
Joost

16 april 1991
7251 VB Vorden
Het Stroo 16

Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Sander
Peter Worseling
Everdien Worseling-

Steeman

20 april 1991
Brinkerhof 46
7251 WR Vorden

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, afd. 5
Noord te Zutphen

Hoera, bij ons is het feest,
want de ooievaar is geweest
en wat dacht je dat hij bracht
een broertje had ik nooit gedacht.

Dennis
Zondag 21-4-1991
om 21.39 uur.
Gewicht 3580 gram.
Lengte 52 cm.

Bennie, Yvonne en
Bjorn Hekkelman

Schoolstraat 8
7251 XR Vorden

Langs deze weg willen we
iedereen die op één of an-
dere manier heeft bijgedra-
gen tot het welslagen van
onze Rommelmarkt van
harte bedanken voor hun
inzet of bijdrage.

Samenwerking
school

"De Kraanvogel"

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Echtpaar zoekt tijdelijke
woonruimte van 1 sept. t/m
plm. febr.
Tel. 05752-2038.

• TE KOOP:
lichtmetalen velgen 5.5 J 13
+ banden 175-70-13, f 350,
Tel. 05735-3246.

• VERMIST:
sinds 15 april 1991 gitzwarte
gecastreerde kater met
vlooienbandje.
Naam: Lodewijk.
Fam. Kluft, Het Vaarwerk 9,
Vorden. Tel. 05752-1354.

• TE KOOP:
zware eiken hoekpalen.
Gotink, Rouwbroekweg 2a,
Warnsveld.
Tel. 05750-21476.

BïB:BTB:BT^

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg. ga 1 1 '
36

1U1 ideeën voor een kado

-*-

Erik Pardijs en Hennie Lenselink

trouwen op donderdag 2 mei 1991 om #
10.00 uur in het gemeentehuis 'Kasteel
Vorden'.

•X-
-X-
-X-

$

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.00 uur in de Kapel in de Wilden-
borch(Gem. Vorden).

f
U bent van harte welkom op onze recep-
tie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal 'De Her- ~£
berg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

# •&•
-#- Ons adres: Sperwerhof 18,7051 WT Varsseveld.

3&Hfr*N&NHi&3MBiHN*̂

•TBTB:BT~tBTBrBTB^

T
Wij woonden al samen in een huis,
en gaan nu toch naar het gemeentehuis. .$-
Als de klok 2 uur zal slaan,
zullen wij getrouwd door het leven gaan.

$

J Johan Verstege

ï*
i

-x-
*-#-
i
-*-
i

en

Gerrie Vliem

gaan trouwen op woensdag 8 mei 1991
om 13.15 uur in het gemeentehuis te
Ruurlo.

U bent van harte welkom op onze recep-
tie, die van 15.00-16.30 uur gehouden
wordt in 'de Luifel', Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

Ons adres blijft:
Esselenbroek 21,7261 VA Ruurlo

*-*-
f-#-

-#--••i'.

*
^^^x^^^^^ *_*_^_*_ .̂,_,,_,,, %x* , J

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden
van ons zeer gewaardeerde lid

Bernard Breuker
op de leeftijd van 71 jaar.

Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte
toe bij het dragen van dit verlies.

Bestuur en leden P. V. Vorden.

MONUTA
UITVAART-
VERZDRG^G

urrx^ARF
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
of

06 - 8 2' 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Gravel-specialisten hebben
een allround keus bij ...

de tennisspecialist

O C H E M

Zutphenseweg 2, Lochcm, 05730 - 54189

DEZE WEEK:

Koninginnerol
van 8, 50 voor l j

Oranje Tompoucen
6 halen

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL.1384

W I J N H U I S
Burgemeester Galleestmat 12

V O R D E N
Telefoon 05752-1391

Met ingang van 6 mei
'S MAANDAGS

G E S L O T E N

taatote

tttet

nu uitzoeken

1/2Prijs
American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

Het succes van de huishoudbeurs!
de fl Don't Worry fl -vloer van PERGO

NU met nieuwe dessins bij HEGRO.

Tijdelijk 10% KORTING

H EGT? O
RUURLO BV Garvelinkplein 20

05735- 1661
>!&&> UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

J. G. Pannekoek

Reorganisatieverkoop

10% KORTING
op alle schoenen

VOETBALSCHOENEN (Quick)

nu f 39.-

DAMESTASSEN: heel laag geprijsd

WULLIIMK Vorden
voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1342

Nefrt-Turbo.
met Schone Winsti

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

••• • ;j een milieu- maatregel nemen die u
'•-j geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen N F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

VERHUISD
Ik ben verhuisd van

Dorpsstraat 16

naar Hoetinkhof 40.

7251 WG Vorden.
Tel. 3221.

Henk Krauts

GEZE LIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 0575I-I296

KEURS1AGER

HEERLUK
GENIETEN BU
EEN SPORTIEF

KIE

Voor het weekendrecept:

Runderlappen
iets doorregen

8,25500 GRAM

Tip voor de boterham:

Grillworst
(aan stuk)

keuze uit 3 smaken

100 GRAM 0)98

Knakworst
PER PAKJE VAN 5 STUKS

3,25
Dit weekend extra voordelig:

Krokusburger
4 HALEN 3 betalen

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

GESLOTEN

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

Komngmne
medaillon

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Voor alle schoonheidsbehandelingen,
voetreflexzone-massage en gratis adviezen naar:

H U I D V E R Z O R G I N G

Het Jebbink 36 . 7251 BM Vorden . t e l 3025

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Feestelijke
Oranjesoezen

DIT WEEKEND:

4 betalen
't winkeltje in vers brood en banket

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



Dat was plezier hebben! kwamen de eerste 3 winnaressen uit de
bus: Ie prijs Annie Helmink; 2e prijs
Hermien Bremer en de 3e prijs was
voorThea Holtslag.
De poedelprijs was voor Betsie Nijen-
huis. Tot slot bedankte de voorzitster
ons allen voor de gezellige avond en
het personeel van 'De Smid' voor de
keurige verzorging.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

Ruim 200 senioren waren woensdag 17 april te gast in het Ponypark Slagharen. Het betrof mensen die deel uitmaken van
volksdansgroepen voor ouderen. Aanwezig waren groepen uit: Coevorden, Dedemsvaart, Nijverdal, Ruurlo, Peize, Lochem
en Vorden.
Er werd 's middags door alle deelnemers getoond hoever men gevorderd is op het terrein van de volksdans. Bovendien
waren er ook enkele gezamenlijke activiteiten. Het was een zeer geslaagde middag die werd besloten met het uitreiken van
een speciale herinneringsbeker aan elk van de groepen.
De volksdansgroep uit Ruurlo ontving een mooie beker uit handen van de gastheer van het parkTonny Leerink.

Filmavond
Jong Gelre
Teneinde de jeugd van 13 t/m 15 jaar
wat te bieden organiseerde Jong Gelre
vrijdagavond in het kader van het aspi-
rant ledenwerk in het Dorpscentrum
een filmavond.
De belangstelling was buitengewoon
goed, want in de genoemde leeftijds-
klasse kwamen 48 jongens en meisjes
kijken naar de film 'Look who's tal-
king'.
De volgende aktiviteit van Jong Gelre is
zondag 9 juni . Dan gaat men een dagje
uit.

KP.O.Vierakker-
Wichmond
16 April had men al weer de laatste
avond van het seizoen 1990-'91. Beslo-
ten was om er een gezellige avond van
te maken. Dus gingen er deze avond 31
dames naar 'De Smid' in de Keyenborg
om zich deze avond te vermaken met
oud-hollandse spelletjes.
Na ontvangst met koffie opende de
voorzitster met een paar mededelin-
gen, o.a. het jaarlijkse reisje, dat op 6
juni zal zijn en de braderie die dit jaar
op 6 en 7 jul i zal plaatsvinden. Voor de
braderie wordt er weer hulp van de le-

den verwacht, men kan zich hiervoor
opgeven bij Truus Dimmendaal.
Hierna werd men in groepen verdeed
en kon men zich bezighouden met o.a.
zenuwspel, hamerspel, sjoelen en nog
enkele andere spelletjes.
Bij enkele spelletjes werd er nog heel
wat van je reactievermogen gevergd
om het tot een goed einde te brengen.
Bij anderen moest je de zenuwen weer
in bedwang houden. Maar alles bij el-
kaar werd er toch veel gelachen.
Aan het eind van de avond werden de
punten v^x alle spelletjes opgeteld en

'De Zonnebloem'
Op dinsdag 28 mei a.s. houdt de vere-
niging 'De Zonnebloem' haar jaarlijk-
se dagboottocht voor Vorden en omge-
ving. Dit jaar zal er worden gevaren
met een moderne ruimere boot, het-
geen de accommodatie van de deelne-
mers ten goede zal komen.
Deelname is bedoeld voor alle aan huis
of inrichting gebonden zieken, gehan-
dicapten en hulpbehoevende en al-
leenstaande ouderen van alle gezind-
ten. Vooral ook rolstoelpatiënten ko-
men in aanmerking.
Programma: Het ontbijt en de avond-
maaltijd kunnen gewoon thuis worden
gebruikt i.v.m. dieet etc. Voor de
lunch, consumpties en ontspanning
zal op de boot worden gezorgd. Ver-
pleging en dokter zijn aan boord aan-
wezig.
Kosten: De deelnemersprijs per per-
soon bedraagt f 25,-. Mocht deze bij-
drage bezwaarlijk zijn, gelieve u con-
tact op te nemen met onderstaand
adres. Er moet voor vervoer naar en
van de boot worden gezorgd. Indien
dit onmogelijk is, kunt u zich eveneens
wenden tot het contactadres.
Aankomst en vertrek zullen plaatsvin-
den vanaf de IJsselkade in Zutphen.
Belangstellenden worden verzocht zich
tijdig op te geven bij onderstaand
adres.
Contactadres: Mevr. J.A.N. Woltering,
Burg. Galleestraat 18, 7251 EB Vor-
den, tel. 1746.

\Vie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

Fatn. v.d. StaaiL het Hoge 60, tel. 2296
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

Fani. Schaafsma, Hel Wiemelink 2, lel. 3352
De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gnwenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
HetHeyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
(ir. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. G. Lulofsweg
Strodijk 2

Fam.Jnrriens, Hoetinkhof 159, tel. 2145
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Knkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulders kamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Fani. Besselink, Hoetinkhof 68, tel. 2638

Horsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ham. Golsti'in, De Bongerd 7, tel. 2608

Hetjebbink
Boon k
Klshof
de Haar
De Stee ge
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispe^kampdijk

Verkeerssituatie Ruurloseweg
Een paa^^ken geleden hebben de aanwonenden aan de Ruurlosew^ji
een brieWmvangen waarin werd medegedeeld dat het voorontwerp^

in Vorden
;n het be-

stemmingsplan voorde parallelweg ter inzage ligt.
De bewoners hebben hierop schriftelijk aan het college gereageerd en medege-
deeld dat zij het huidige plan afwijzen. De bewoners willen eerst dat de gemeente
Vorden de twee studies over de verkeersdrukte en het fietspad afrond. Dat de
gemeente dan voorts kontakt met de aanwonenden opneemt om te overleggen
welk plan de voorkeur geniet: fietspad of parallelweg.
Het plan dat dan de voorkeur geniet zou dan mogelijk uitgevoerd kunnen wor-
den.

l
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DE SLACHTOFFERS VAN DE
BURGEROORLOG IN IRAK

GIRO 800.800
DEN HAAG

DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES

Theologie voor U
Theologie, je moet er gewoon mee beginnen.
Dan ontdek je vanzelf hoe boeiend dat is.
Maak eens kennis met theologie.
Dat kan nu!

Begin september start de kursus 'Theologische Vorming van Ge-
meenteleden' - in 1978 voor het eerst opgezet - met nieuwe groe-
pen kursisten op acht plaatsen in de. provincies Gelderland,
Overijssel en Flevoland.
De kursus is bestemd voor mensen van
alle leeftijden met belangstelling voor
theologie. En met theologie is eigenlijk
iedereen bezig, die nadenkt over zijn of
haar geloof. Op de kursus zijn de kur-
sisten daar driejaar lang mee bezig.
Of, omdat ze behoefte hebben aan
nieuwe inspiratie, of, omdat ze op zoek
zijn naar zingeving, of, omdat ze meer
willen weten over de bijbel, over de
kerk, over de samenleving.
De kursus wil zoveel mogelijk aanslui-
ten bij dit soort van vragen.
De doelstelling is tweeledig: persoon-
lijke geloofsvorming (bestaansverhel-
dering) en toerusting tot taken in ge-
meente en gemeenschap. Vooroplei-
ding is niet nodig.

Vaste onderwerpen zijn:
— de bijbel, boek van Israël en van de

gemeente (achtergrond, diverse
vormen van uitleg, ondermeer de
niet-westerse);

— geloofsvragen en ethische vragen;
— wereldgodsdiensten en onze pluri-

forme samenleving;
— wereldwijde kerk in heden en verle-

den;

— diakonaat, edukatie, liturgiek en
pastoraat.

De kursus duurt driejaar, één ochtend
of avond per week, gedurende 32 we-
ken van september tot en met mei.
Men kan zich telefonisch aanmelden
bij één van de onderstaande kursus-
plaatsen in de regio:
Deventer: kursus op donderdagmor-
gen, mw. J. Pongers-van derjagt, tel.
05480-14083. Apeldoorn: kursus op
donderdagavond, mw. W. Heusink-
veld-Visser, tel. 055-553896. Velp: kur-
sus op zaterdagmorgen, mw. M. Wes-
terhuis-Roosa, tel. 03430-145757
05750-26861.

Informatie over de kursus, behalve bij
de kursusplaatsen, is ook te verkrijgen
bij:
— Centrum voor Edukatie, Postbus

1100, Driebergen.
Tel. 03438-18334.

— Provinciaal Bureau van de Neder-
landse Hervormde Kerk van Gel-
derland. Tel. 085-456047.

De kursusgids kan daar worden aange-
vraagd.

Omzetstijging 1990 landelijk ruim l O miljoen:

Groei WV-bon zet fors door
De groei van de WV-geschenkbon heeft zich in 1990 gestaag
doorgezet. Landelijk steeg de omzet van de WV-bon van
f 75.726.750,- over 1989 tot f 86.332.500,- over het boekjaar
1990. Voor 1991 staan verschillende promotionele activiteiten op
stapel, die de populariteit van de meest betrouwbare algemene
geschenkbon nog verder vergroten.

Forse stijging
In 1989 steeg de omzet van de landelij-
ke WV-geschenkbon met 9% tot ruim
75 miljoen gulden. In het afgelopen
jaar realiseerden 277 VW-kantoren,
verenigd in de Stichting Landelijke
WV-geschenkbon (SLG) meer dan 86
miljoen gulden aan bon-omzet. Het
aantal VW-bonnen dat over de toon-
bank ging steeg met 432.300 bonnen
tot 3.436.900 stuks. Met deze landelij-
ke stijging van ruim 14% behoudt de
VW-geschenkbon haar positie als
marktleider op het gebied van de niet-
branche-gebonden geschenkbonnen.

Nieuw ontwerp bon en
verpakking
De SLG en VW's hebben zich voorge-
nomen in 1991 middels een aantal
promotionele acties de feestelijke en
praktische kanten van de als degelijk
bekend staande bon meer naar voren
te brengen.
In het najaar van 1991 resulteert dat
onder meer in een nieuw, beter bevei-
ligd ontwerp van de boncoupures én
twee bijpassende geschenkverpakkin-
gen.
Niet alleen de omzet, maar ook het
aantal acceptanten van de VW-ge-
schenkbon steeg aanzienlijk in 1990.
In heel Nederland zijn dat er inmiddels
zo'n 20.000. Goed vertegenwoordigde
branches »zijn: parfumerie-artikelen,
doe-het-zelf-artikelen, boeken en pla-
ten, luxe gebruiksvoorwerpen, kleding
en accessoires. Steeds meer horeca-ge-
legenheden accepteren de bon.
Naast winkeliers openen ook grootwin-
kelbedrijven hun deuren voor beste-
ders van de WV-bon. Bekende waren-
huizen en grootwinkelbedrijven die de
bon accepteren zijn onder meer V & D,
de Bijenkorf, Blokker, Peek & Clop-
penburg, Fleurop, Albert Heijn en Di-
xons. Deze maand traden de winkels
van de Kijkshop toe als acceptant.

Bonafide bon
De VW-geschenkbon is een algemeen

erkende bon met zeer doorzichtige
voorwaarden. Een bon is vier jaar gel-
dig en te gebruiken bij alle winkeliers
die in de deelnemerslijsten vermeld
staan.
Per jaar reiken de VW-kantoren ruim
2,5 miljoen lijsten uit.
Acceptanten verzilveren de bon via een
volledig geautomatiseerde clearing-
centrale. Aan deze verzilvering zijn
geen ingewikkelde administratieve
handelingen verbonden. Het invullen
van een eenvoudige geleidestaat vol-
staat en de SLG staat garant voor beta-
ling van de acceptant binnen tien werk-
dagen na ontvangst van de bonnen.

Actieve marktbenadering
De SLG gelooft in een actieve marktbe-
nadering. Om de WV-bon in 1991 in
de schijnwerpers te zetten continueer-
de zij haar radio-commercial 'Kado om
te kiezen'. De VW-kantoren voorziet
zij dit jaar van een drietal opvallende
advertenties en twee verrassende mai-
lingacties voor de zakelijke markt en
potentiële acceptanten.
Ook de uiterlijke aanpassingen van de
bon en de geschenkverpakkingen die-
nen in dit licht te worden bezien. In de
nieuwe verschijningsvorm staat een
feestelijke rode serpentine centraal. De
verpakkingen en de nieuwe bon wor-
den in het najaar nader geïntrodu-
ceerd.

Sterkeformule
Een onmiskenbaar onderdeel van de
succesformule van de WV-bon is het
gespreide net van verkooppunten.
VW-kantoren zijn 'laagdrempelig', de
consument loopt er makkelijk binnen.

Naast de consumentenmarkt maakt
ook het bedrijfsleven in toenemende
mate gebruik van de cadeaubon. Bij
een onverwachte verjaardag, een pro-
motie of een jubileum wordt de bon
gezien als een toepasselijk geschenk
waarmee een bedrijf altijd voor de dag
kan komen.

Twee miljoen is
onverteerbaar
Nederland telt bijna twee miljoen men-
sen die problemen hebben met het
spijsverteringsstelsel. Tengevolge van
een ziekte of een aangeboren afwij-
king. Tijdelijk of levenslang. Sommi-
gen ervaren dit slechts als hinderlijk of
pijnlijk, maar voor velen is het levens-
bedreigend! Voorbeelden? Darmkan-
ker, leverziekte, maagzweer, galstenen,
chronische darmontsteking, spastische
darm etc.
Over de oorzaken is nog veel te weinig
bekend. Een behandeling die het pro-
bleem oplost is er vaak niet. Weten-

schappelijk onderzoek is nodig om
erachter te komen wat de oorzaak is
van een falend spijsverteringsstelsel.
Van overheidswege is slechts een be-
perkt bedrag daarvoor beschikbaar.
De Lever Darm Stichting brengt geld
bijeen om meer onderzoek mogelijk te
maken en voorlichting en preventie te
geven. Dit doet zij o.a. door een jaar-
lijks te houden collecte, waarvoor he-
laas te weinig collectanten beschikbaar
zijn.
Als twee miljoen ook voor u onverteer-
baar is en u bent daarom bereid en in
staat om in de week van 29 april t/m 4
mei een enkel uurtje te helpen met de
collecte, neem dan contact op met J.
Geerlings, tel. 2019 en R. van Bruysten,
tel. 2506.



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

Donderdag 25 april 1991
53e jaargang nr. 4

WV Binnenkort in eigen kantoor
Het WV en de Vordense Ondernemers Vereniging zijn er in geslaagd uit de impasse te komen. Wanneer alles meezit zal eind mei a.s.
het nieuwe kantoor van het WV op het Marktplein in gebruik worden genomen. Een felicitatie in het bijzonder aan de Vord. Ond.
Ver., die alle betrokken partijen weer om de tafel kreeg en die in nauwe samenwerking met het WV en gemeentebestuur binnen een
week de lokatie hadden gevonden — een ontwerpschets van het VW-kantoor klaar hadden en alle betrokkenen op de rails zaten.

WV krijgt eigen behuizing
Na alle perikelen rond de WV Vorden
begint het ernaar uit te zien dat een
uitweg is gevonden uit de impasse
waarin het informatiewerk was terecht-
gekomen.
De meeste Vordenaren zullen de ge-
schiedenis wel kennen: nadat de VVV
jarenlang tot volle tevredenheid voor
haar informatietaak onderdak had ge-
vonden bij de plaatselijke vestiging van
de Bondsspaarbank begon daar het
groeiend aantal WV-klanten storend
te werken op de dagelijkse gang van
zaken.
Toen in 1990 in de maanden juni, juli
en augustus meer dan 3500 vakantie-
gangers en dagjesmensen aan de balie
verschenen was de grens overschreden
en zag de bank zich genoodzaakt, de
tot dan zo vruchtbare relatie te verbre-
ken.
Vanaf dat moment werd het onderwerp
'Huisvesting' een vast agendapunt op
de agenda van hetVW-bestuur.
In de periode tussen oktober '90 en fe-
bruari '91 werd intensief gezocht naar
een nieuwe plaats voor de informatie-
balie. Die zoektocht werd bemoeilijkt
door de wetenschap dat uitbesteding
niet meer zou kunnen; de WV moest
het informatiewerk zelf ter hand ne-
men.
Daar kwam bij dat de ene na de andere
mogelijkheid om allerlei redenen
bleek af te vallen. Ten slotte werd een
lokatie gevonden die qua indeling
ideaal en qua ligging op zijn minst ac-
ceptabel was. Helaas, het prijskaartje
— hoewel op zichzelf niet onredelijk —
bracht bij de voor subsidie benaderde
gemeente een schrikreaktie teweeg die
er de oorzaak van was dat de lopende
optie moest worden prijsgegeven.
Op 26 maart ging de Raad akkoord
met het college-voorstel, de WV jaar-
l i jks een extra subsidie te verlenen van
90% van de kosten van huisvesting met
een maximum van f l,- per inwoner.

Naast waardering ondervond het VW-
bestuur teleurstelling omdat daarmee
de kosten van inrichting en beman-
ning ongedekt bleven. Inmiddels
kwam de datum van l april — begin
van het seizoen en daarmee het einde
van de verbintenis met de bank— snel
naderbij.
De borden werden verwijderd, de tele-
foon uitgeschakeld; er was geen VW-
kantoor meer. Die situatie was, naar al
heel snel duidelijk werd, voor velen on-
verteerbaar.
Ook de Vordense Ondernemers Vere-
niging vond de toestand onhoudbaar
en bood hulp in de vorm van techni-
sche en administratieve ondersteu-
ning. Zij overweegt voorts, de eerste 2
jaren financieel te helpen overbrug-
gen. Er kwam eerst een maquette, later
een tekening en ineens was iedereen
enthousiast.
De zaak kwam in een stroomversnel-
ling en al op donderdag 18 april wer-
den in een bijeenkomst van gemeente,
V.O.V. en streek- en lokale WV de
meeste obstakels opzij gezet.
Er werd besloten, een kantoor te plaat-
sen op het punt waar de Kerkstraat, het
Marktplein en de tuin van de heer
Sietsma aan elkaar grenzen.
Het VW-gebouw krijgt zijn ingang aan
de marktzijde en zal een vloeropper-
vlakte krijgen van ruim 20 m2. Met al-
ler medewerking zal de WV Vorden
mogelijk al vóór juni beschikken over
haar eigen onderkomen.
Tezelfdertijd wordt koortsachtig ge-
zocht naar een overbruggingsoplos-
sing waarbij herstel van de telefonische
bereikbaarheid de hoogste prioriteit
heeft.
Het VW-bestuur ziet zich intussen ge-
steld voor vele en moeilijke proble-
men. Behoudens de zaken die direct
samenhangen met de huisvesting
(stoffering, inrichting, aansluitingen
etc.) is er het punt van de bemanning.
Zowel vrijwilligers als nieuwe leden
worden ingeschreven via tel. nr. 1186.

Uitnodiging
De interkerkelijke evangelisatiecom-
missie bestaat 25 jaar. Men wil stil staan
bij wat evangelisatiewerk is. Op welke
manier doen wij dat, is het nodig anno
1991, waar halen wij de kracht en de
motivatie vandaan en hoe gaan we nu
verder?

Bij al deze vragen wil men tijdens een
Viering stilstaan. Iedereen, die zich de
afgelopen 25 jaar heeft ingezet, diege-

nen, die evangelisatiewerk belangrijk
vinden en belangstellenden worden
hierbij van harte uitgenodigd.
De Viering is op zaterdagavond 27
april in de Gereformeerde Kerk. Na af-
loop is er onder het genot van een kop
koffie en een drankje gelegenheid tot
bij-en napraten.

In aansluiting hierop is er een zondag-
morgen 28 april in de Dorpskerk een
feestelijke gezamenlijke evangelisatie-
dienst. Voorganger is ds. Klaassrns.

Seniorenshow wederom
geslaagd bij Visser Mode

Herhaalde oproep
Het bestuur van de WV Vorden zoekt contact met mensen die
in Vorden wonen, over voldoende vrije tijd beschikken en be-
reid zijn, een deel daarvan te besteden aan het helpen beman-
nen van het toekomstige VW-kantoor.

Uw reakties worden — liefst na 18.00 uur— ingewacht op tel
05752-1186of2101.

Een aantal vrijwilligers hebben zich al gemeld maar er zijn er meer nodig. Nu
echter bekend is, waar de nieuwe VW-behuizing komt, verwacht men wel meer
aanmeldingen.
Ook lïnjttcieel is de zaak nog niet rond, ondanks de zeer gewaard^rde, zij het
voorloj^P, toezegging van de Vordense Ondernemers Vereniging^P
De WV zal binnenkort een ledenwerfactie opstarten om de gelederen te verster-
ken. Dat is hard nodig en de WV vraagt dan ook allen, die het welzijn van
Vorden ter harte gaat toe te treden als lid.

Aanmeldingen zowel vrijwilligers als nieuwe leden kunnen geschieden via tel.
1186. A A

Gezien het grote aantal belangstellenden (zowel dames als heren)
blijkt de seniorenshow duidelijk in een behoefte te voorzien. Een
vijftal (amateur-) mannequins en twee (amateur-)dressmen
showden o.l.v. ladyspeaker Nel de mode voor de ongeveer 50 jaar
en ouderen.

Muziek in Dorpscentrum terskoning zijn geweest. De dames
kunnen zich die donderdagavond uit-
leven in hetvogelgooien.
Zaterdag 28 september worden dan de
traditionele volks- en kinderspelen ge-
houden, 's Avonds is er in de feesttent
groot bal.

Het is duidelijk dat Visser Mode ook
voor deze leeftijdsgroep een prima col-
lectie heeft. De dames showden collec-
ties van ARA, Weber, Elvi, Franken,
Walder, Claus Fischer, Roberto Sarto
en vele andere bekende merken uit
binnen- en buitenland. Veelal vlot-
sportieve mode met vaak ook een klas-
siek tintje.
Opvallend was dat, hoewel de rokken
dit seizoen korter zijn, voor deze groep
duidelijk nog gekozen is voor onder de
knie. De belangrijke kleurgroepen dit
seizoen zijn de blauw-groenen, de bei-
gen met wit of zwart gecombineerd
(heel chique!) en ook de roden komen
veelvuldig voor.
De heren showden o.a. modellen uit de

collecties van Pierre Monée, Melka, Le
Dub, Roberto Sarto en VIP. Ook hier
fijne draagbare vlot-sportieve heren-
mode met ook weer een klassiek ac-
cent.
De kostuums en combinaties zijn voor
deze groep niet weg te denken, daar-
naast ook makkelijke vrijetijdskleding
met natuurlijk de zeer fraaie jacks van
Melka. De dames waren voor de show
keurig gekapt doorjim Heersink Haar-
mode!
Al met al drie zeer geslaagde shows die
op uitstekende wijze werden gebracht.
A.s. donderdagavond en vrijdagavond
is de beurt aan de jonge mode met de
Trendshow (ook in samenwerking met
Jim Heersink Haarmode).

'Samen bezig zijn met de mooiste hobby':

Solisten festival Sursum Corda
in gezellige sfeer
Zaterdagmiddag 20 april jl. werd het tweede Interne Solisten Festival van Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda gehouden. Niet minder dan 37 programmaonderdelen waren voor dit muzikale
gebeuren aangemeld. De vele belangstellenden konden in het Dorpscentrum genieten van een
ontspannen, gezellige middag, met een aantal opvallende hoogtepunten.

Vrijdagmiddag 3 mei treedt het seniorenorkest 'Happy Days' uit Zutphen voor het voetlicht in de
toneelzaal van het Dorpscentrum. Dit is een voor Vorden unieke muziekevenement.
Het circa 30 mensen tellende orkest
biedt u een bijzonder gevarieerd mu-
ziekmenu. Het vertolkt lichtklassieke
werken van bekende componisten
zoals bijvoorbeeld Léhar, Mozart, Stol/,
en Straus, maar ook het meer populai-
re genre ontbreekt niet op het reper-
toire.
/o zal het horen van muziek van de
dans- en showorkesten van Malando en

Glen Miller vast en zeker bij velen her-
inneringen oproepen aan de periode
dat men nog jong was.
Door de vele optredens geniet het circa
4 jaar jonge seniorenorkest in de pro-
vincie een toenemende populariteit.
Zo oogstten zij in maart j 1. véél applaus
tijdens hun muzikale bijdrage aan een
door de provincie Gelderland georga-
niseerd symposium in de Hanzehof in

Zutphen, waar o.a. de minister van
WVC, drs. Hedy d'Ancona, het woord
voerde.

Dat het komende muzikale optreden
van het seniorenorkest goed zal klin-
ken in het Dorpscentrum staat zo vast
als een huis. Iedereen is van harte wel-
kom bij dit door ANBO Vorden in het
leven geroepen muziekevenement.

Zwembad
'In de Dennen'
Het zwembad 'In de Dennen' te Vor-
den nadert zijn voltooiing voor het
zwernseizoen 1991. Op woensdagmid-
dag H mei gaat het bad weer open. Tij-
dens de laatste weken wordt er nog
koortsachtig gewerkt aan diverse uit-
breidingen, zoals warrnwaterdouches,
haarföhnen en andere technische
voorzieningen.
Ook is het speelmateriaal rond het
peuterbassin aanzienlijk uitgebreid en
heeft alles een fris kleurtje gekregen.
In de diverse bassins werd het speelma-
teriaal aangevuld c.q. vernieuwd.
Al met al een goede reden om nog tot
uiterlijk 26 april a.s. gebruik te maken
van de voordelige voorverkoopaanbie-
ding(en). Nu doen is voouleel voor la-
ter.

In buurtschap
Linde:
vogelschieten bij
kunstlicht
Het jaarlijkse volksfeest in het buurt-
schap Linde zal dit j aar over drie dagen
worden verspreid. Aanleiding hiertoe
is dat er 125 jaar geleden voor het eerst
in Linde met het vaandel werd ge-
zwaaid. ten traditie die hedentendage
nog steeds in ere wordt gehouden.

Een groep Lindenaren heeft één en
ander aangegrepen en besloten dit
125-jarig jubileum een speciaal feeste-
lijk t int je te geven. Zo is men bezig met
het samenstellen .van een jubileum-
boek waar zoveel mogelijk het reilen en
zeilen van het buurtschap wordt geme-

moreerd. Dit boekje zal op vrijdag 27
september tijdens de grote jubileum-
dag worden aangeboden.

Op die dag vindt er in de feesttent nabij
de Lindese Molen een reunie plaats
waar naar schatting enkele honderden
Lindenaren en oud-Lindenaren aan-
wezig zullen zijn. Behalve het ophalen
van oude verhalen kunnen de deelne-
mers aan deze reuniedag een foto-,
film- en video-expositie bekijken.

Het volksfeest begint donderdag 26
september 's avonds. Dan zal er bij
kunstlicht vogelschieten worden ge-
houden. De inzet zal zijn de titel schut-
terskoningvan Linde.

Er zal die avond ook vogelschieten
plaatsvinden om de titel schutterskei-
zervan Linde. Hieraan zullen de schut-
ters deelnemen die na de oorlog schut-

'Het gaat er deze middag niet om wie
van de deelnemers het beste is', legde
voorzitter Dick Boerstoel bij het begin
van het festival uit. 'Het belangrijkste is
dat we samen bezig zijn met de mooiste
hobby: muziek maken en bewegen op
muziek.' En het programma zorgde er-
voor dat ook ruimschoots te genieten
viel van het luisteren naar die muziek.
Om twee uur 's middags werd de spits
afgebeten door het duo Ruth Brink-
horst en Anita Lieverdink (dwarsfluit/
klarinet). Vervolgens wisselden muziek
en majorette-optredens elkaar in vlot
tempo af. De organisatoren en ook
gastheer Jur Ooyman zorgden ervoor
dat 'de vaart' er goed in bleef.

Voor de pauze waren er al enkele op-
vallende muzikale hoogtepunten, zoals
het kwartet Kornegoor/Wichers/Wul-
link/Hilferink, dat met trombones, ba-
riton en es-bas een Tsjechische polka
en een menuet van Handel ten gehore
bracht en het duo Marlies Pelgrum/
Bernadet Wunderink (dwarsfluit en
klarinet) dat een gedeelte uit The
Young Amadeus speelde.

Ook het duo Joanne en Christiaan Wi-
chers uit, zoals gezegd werd de 'meest
blaasgrage familie uit Vorden', is zeer
vermeldenswaard met een Suite van
Mozart op besklarinet en waldhoorn.
Opvallend was verder het goede optre-
den van enkele jonge leden van Sur-
sum Corda, namelijk Judith Peters en
Anita Lieverdink. Hun solo-optreden
werd door de jury hoog gewaardeerd.

Boeiend
Na de pauze bleken echter de door de
jury het hoogst gewaardeerde optre-
dens nog te komen.

Vooral de familie Boerstoel zorgde
voor opmerkelijke prestaties. Trompe-
tist Dick Boerstoel, begeleid door pia-
niste Lucian _ Venderink-Smeenk,
speelde een zeer moeilijk en uitermate
boeiend muziekstuk: 'Sonatina' van
Alexandervon Kreisler.

Zijn vader, klarinetist Johan Boerstoel,
wist de aanwezigen vervolgens een
kwartier lang te boeien meteen deel uit
het Concert nr. 3 van C. Stamitz. Ook
hij werd begeleid door pianiste Lucian
Venderink.

Als muzikale afsluiter trad als 37e pro-
grammaonderdeel een trio bestaande
uit Eddy Sloot, Rien Mombarg en Cin-
dy Zweverink op met xylofoon en ma-
rimba. Hier gold: 'Lest best'. De jury
beoordeelde dit volgens hen perfecte
optreden met maar liefst 54 punten.

Luid toegejuicht
Het muzikale gebeuren werd goed af-
gewisseld door optredens van mini-mi-
nirettes en majorettes.

Ook hierbij zijn enkele hoogtepunten
te noemen, zoals het optreden van het
duo Delia Beeftink en Martine Lense-
link. Zij voerden een dans uit op een

mix uit Grease en werden door het pu-
bliek luid toegejuicht.

Ook opvallend waren verder onder an-
dere het solo-optreden van Paulien
Lenselink en de dans van het duo Arin-
ne Berkelaar en Yvonne Nijenhuis op
een komische mix.
De jury, die bestond uit de dames W. te
Naimis en G. Peele en de heer H. Fran-
sen, gaf na afloop in hun juryrapport
menig deelnemer een bemoediging
om zo door te gaan.
Wat deze middag zo aantrekkelijk
maakte was echter niet zozeer een jury-
uitslag, maar vooral de ontspannen
sfeer waarin men met elkaar en voor
elkaar muziek maakte. En het had er
tevens toe bijgedragen dat er ook in de
afgelopen maanden al in allerlei kleine
groepjes extra werd gemusiceerd.
'Het bevordert de studiezin', vertelde
een van de deelnemers. 'Mensen gaan
nog eens samen oefenen.'

Enkele uitslagen
1. E. Sloot/R. Mombarg/C. Zweverink

54 pnt.
2. Dick Boerstoel 52 pnt.
3. Johan Boerstoel 51 'A pnt.

Majorettes:
1. Delia Beeftink/Martine Lenselink

50 pnt.
2. Arinne Berkelaar/Miranda Luimes

• l ' . tpn t .
3. Sandra Stoelhorst/Bianca v. Zeyst

48 pnt.
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((i

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Met het
accent op

VOORJAARS TAPIJT KRIEBELS
SLAAPKAMERTAPIJT
Diverse moderne
kleuren 7 O

zeer zware legklare rug NU f w j "
400 breed leggen gratis

ZUIVER SCHEERWOL
Desso TAPIJT
kleur Bruin
van 239,- voor leggen gratis

VELOURS TAPIJT
400 breed Groen ^^
oplegklare rug 69,"
van 98,- voor leggen gratis

SHAGTAPIJT op jute rug
Kleur: antraciet $\ .. .. ̂
400 breed *° 119,-
STUNTPRIJS <y leggen gratis

PROJECT TAPIJT

in pink of grijs O«s,"
400 breed NU /eggen gratis

Parade HALFWOLTAPIJT
"Berber" * -
op jute rug l fcJJj"
van 175,- voor leggen gratis

MODERN SHAGTAPIJT
in grijs, beige of rose

400 breed op jute rug
van 225,- NU éénmalig leggen gratis

A OQ
l O 57 y ™

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752 l 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454 74 l 90
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

r Woensdag 1 mei a.s.
aanvang 19.30 uur

SENSATIONELE
SHOWVOETBAL-

WEDSTRIJD

H. NORMAAL-
artiestenelftal (o.a. GUUS mdd

contra de Pax-"lijders

\.
Plaats van handeling: sportpark "Het

Elderink" te Hengelo (Gld.) (Pax-terrein)
Na afloop baldeejen in de Pax-kantine

m.m.v. de Hurricanes.

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

% Zonnebloem- l
§ pitten,

gebroken Soja
| enSesamzaad

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

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

mm. NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

t winkeltje in brood en banket

Voor het vernieuwen of
repareren van uw rieten dak:

RIETDEKKERSBEDRIJF

E.J. SCHEPERS
Grolsesteeg 9 - 7271 RV BORCULO - Tel. 05457-73202

Gratis adviezen of offertes!

LID VAN DE VAKFEDERATIE VAN RIETDEKKERS

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

erse Bosspeen per stuk 2.95

otermalse Asperges
500 gram 5,95

KOLDENHOF's Versmarkt

SNIJBLOEMEN _ 8,95 j

2 Begonia s
8,95

Mooie Varen
4,95

6 vaste
planten
9,95

van 1 paar trouwringen,
krijgt (J een brttiant

0.02 e/t.

VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR

EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.

Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektief.

Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hij stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KUKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix voeders

deTimmeriee
RESTAURANT & CAFÉ

fam Maalderink

Lochemseweg 16 Warnsveld tel. 05751-1336

Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal 6n

fabrikageiouten.

C6 juwelier
• ' • i Zutphenseweg 5

SIGmCnnK VORDEN
<X> Opticien Telefoon 1505

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

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 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



mode voor het héle gezin
in het hart van Vorden

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
DOETINCHEM-TERBORG-DIDAM

mode
PRESENTEERT:

" r̂- ^- - w^ -^^H

fashion TRENDSHOW

Overtuig uzelf van de ruime sortering
nachtkleding die u bij ons in de winkel vindt,

En het is zeker dat u bij ons niet te veel betaalt,
want deze week geven wij op alle

NACHTKLEDING

LOOP EVEN BINNEN, WANT HET LOONT WEER DE MOEITE

Hl

Haal vóór l mei
je nieuwe

Bromfietsverzekering
bij de Rabobank.

Regel vóór l mei je bromfiets verzeker ing
bij de Rabobank. Je krijgt het nieuwe

plaatje direkt mee. Klaar terwijl je wacht,
gewoon een kwestie van even

binnenlopen!

Bus bestellen?
Harren bellen!

Bootte: 9, 20, 40, 50, 54,
63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
1^)5758-1334

SHOWTUDEN:

DONDERDAG 25 APRIL 19.30 UUR
(EXTRA KOOPAVOND)

VRIJDAG 26 APRIL 19.15 UUR EN
20.15 UUR

mode
ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

Knap geknipt ?

J l M//H E E R S l N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 05752-1215

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

Wij hebben onze collectie tassen
aanzienlijk uitgebreid.

En dat betekent voordeel voor u.

Bij inlevering van deze advertentie ontvangt U

10 % korting
op de aankoop van een tas

Deze aanbieding is geldig tl m zaterdag 4 mei.

DEMI-BYOU ,
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 05752-3785

's maandags gesloten

Oldenhave zorgt ervoor dat de
zaak gesmeerd blijft lopen

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAV/E
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

OPEN DAGEN bij:

Tuincentrum Vorden
Op 26 en 27 april nodigt Tuincentrum
Vorden U uit om de geheel vernieuwde

bloemenkas te komen bezichtigen.
Tijdens deze 2 dagen heeft Tuincentrum

Vorden zeer scherpe aanbiedingen.

Futura 1200 Vijver pomp 119,-

Water lel ie verschillende kleuren l 7,50

10,—

5,95

17,50

O 2,5 O

Blauwe Regen Klimplant 9,95

Kaaps Viooltje 3 voor 5 ,—

BlJXUS in terra cotta pot l i ,~

Goudvis l ,—

Boeren Jasmijn in pot 4,50

ledere bezoeker wordt tijdens de open dagen op 26 en
27 april een leuke attentie aangeboden.

Tot ziens bij:

Off. GM-dealer voor OPEL7ISUZU

OPEL ̂ SERVICE

K« w.j.r, KOOI
Opel/lsuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. W: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. S: 05735-32 95.

K€
W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Tui naarde 4 zakken a 40 liter

Rotsplanten 3 voor

Coniferen op stam vanaf

Plastirol Tuingaas
80 cm hoog

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

Openingstijden:
maandag t/m donderdag: 9.00 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur



Dorp met lange geschiedenis

HENGELO
GELDERLAND
VAN ALLE MARKTEN THUIS

Nieuwe uitgave fotoboek met oude
ansichten.
Teken nu snel. Verschijnt aan het begin van
de maand mei.

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1253

Êjl Jansen & gal jj
fff autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•o 05750-22816

CD-primeur van de Ides of May

ALTMARK-DAG
op a.s. zaterdag 27 april

van 10.00-16.00 uur in 'de Wehme'
Voor allen, die kontakt met Garlipp in de Altmark hebben.

Doel:
uitwisselen van ervaringen, overleg over de inhoud van

het kontakt.

Samen met afgevaardigden van 14 andere
gemeenten met een Altmark-kontakt, én met 12

gasten uit de Altmark zelf.

Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Commissie Partnergemeenten

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

Tijdens het vogelschieten op Koninginnedag

directe
schotelverbinding
met het schietterrein

Verzorgd door Fa. Wolsing, Geluidspecialisten.

bodeqa

1 ̂ atrtoffrltfe
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
'tPantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

Wat moetje weten als je een
baby krijgt
Wist je dat er in Nederland elke drie minuten een baby wordt
geboren? Dat zijn er twintig per uur. Deze baby's zijn nagenoeg
allemaal kerngezond. Maar elk uur komt ergens in ons land ook
één gehandicapt kind ter wereld. De afwijking kan erfelijk zijn,
bijvoorbeeld als er iets 'in de familie zit'. Maar de handicap kan
ook zijn ontstaan tijdens de zwangerschap of bij de bevalling.

AGENDA

VN//VSOI'

t Zit in de

Mies over
familie

erfelijkheid &
zwangerschap

APRIL:
24 Jong Gelre, afd. Warnsveld, lezing

in de Boggelaar
24 ANBO, bustocht Overijssel-Drente
24 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond
25 HVfl^fc>rden-Wildenborch, Lezing

Roe^rcnië
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Avond

excursie Wilp
26 SWOV, Open Tafel
27 Oranjeavond, Dorpscentrum
29 ANB^klootschieten, de Goldberg
29 Bloe»R:hikcursus Floralia
30 Oranjefeest Vorden
30 Oranjever. Wichmond,

gezelligheidsrit
30 Jubal, Lampionoptocht

MEI:
l HVG Vorden-Linde, Advocaat
1 HVG Wichmond
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 ANBO, seniorenorkest Happy

Days, Dorpscentrum
4 Dodenherdenking, Wichmond
5 Voorjaarstocht, VRTC de

8-Kastelenrijders, vanaf de
Herberg

6 ANRO, klootschieten, de Goldberg
7 Soosmiddag Schoenaker
8 Handwerken Welfare, Wehme
9 ANBO, fietsen picknicktocht, v.a.

Kerkplein
13 ANBO, klootschieten, de Goldberg
14 HVG Wichmond, reisje
14 HVG Dorp, ontmoetingsdag Ede
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

jubileumavond in de Herberg
15 ANBO, kegelen, de Boggelaar
15 HVG dorp, dames Wesseldijk
16 HVG Vorden, gezellige eigen

avond
17 Jong Gelre, afd. Warnsveld,

voetballen
18 Sorbo C-jeugdtoernooi, w Vorden
19 Achtkastelen B-jeugdtoernooi, w

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

Dorpscentrum
25-26 w Vorden, Int. Sorbo

jeugdtoernooi
26 Jong Gelre, afd. Warnsveld, Prov.

buitensportdag

Op 26 april a.s. zal de bekende Lochemse formatie Ides of May ter gelegenheid van de presentatie
van hun CD 'Feedback' een optreden verzorgen in zaal Pasman te Lochem.
In 1981 werd de Ides of May opgericht
en heeft na verscheidene wisselingen
van muzikanten, nu de volgende bezet-
ting: Ap Daalmeyer — zang; Jeroen
Hense - drums; Maarten Emmen — gi-
taar; Peter Kosstede -- bas; Robert
Beukers - gitaar.

De CD 'Feedback maakt de
hooggespannen verwachting
waar
Avondzon over Texas, het geronk van
zware motoren over de lange, eenzame
hoofdwegen geven de rijders een ge-
voel van ongekende vrijheid. Een stop
bij een roadhouse.

In de hoek speelt een rhythm & blues-
band, de drummer slaat het ritme van
de V-twin motor, strak en krachtig. Met
'Don't boogie on me' opent de nieuwe
CD en meteen valt de stevige sound op,
die onmiskenbaar het geluid van de
Ides of May van de laatste jaren is.

Naast hun eigen composities, geven de
covers 'Let's get loose' van Sid King en
'My way' van Eddie Cochran aan wat de
wortels van de groep zijn, de swingen-
de bluesrock.
Het instrumentale titelnummer 'Texas
feedback' geeft aan wat de muzikale
voorkeur van gitarist Maarten Emmen
is, hier soleert hij naar de hoogte van
bluesgitaristen als Duke Robillard en

Ronnie Earl. Van deze laatste is de
mooie slepende gespeelde cover 'Drin-
king and thinking' met in de gitaarso-
lo's prachtige snelle riffs.
Het nummer 'The first time' is een
mooi voorbeeld van de hedendaagse
'texaanse' rhythm £ blues, wal vooral
opvalt door zijn jazzy gitaarlicks.
De sterke composities op deze nieuwe
CD vormen prachtig één geheel, voor-
al ook door het losjes maar toch inge-
togen zangwerk. Kortom een prima
swingende CD, die op en top Ides of
May is, puur zoals ze live ook klinken.

Het voorprogramma wordt verzorgd
door de Lochemse formatie 'Chevil-
lac'.

27 ANBO, klootschieten, de Goldberg
28-29-30 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
l l a i Is r n ^B

29 HVG\Vkhmond, slotWnd
29 HVG Linde, eigen avond

JUNI:
2 Bixvoetbaltoernooi^Bk>rden
4 Bejaardensoos, KranWBurg
5 Welfare Wehme, handwerken
6 KPOVierakker-Wichmond, reisje
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Fietstocht, Kranenburgs Belang

18 Soosmiddag Kranenburg
17-18-19-20 Avondvierdaagse Sparta
19 Welfare, handwerken
20 Plattelandsvrouwen, fietstocht
22 Rommelmarkt, PV Vorden
26 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, reisje

wmr

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Dankzij een flinke

geldelijke bijdrage van:

AMRO-bank
Bondsspaarbank

NMS-bank
RABO-bank

Drukkerij Weevers

GROOT
VUURWERK

EN

LAMPION

OPTOCHT

Homoseksueel??
Je bent heus de enige niet, al lijkt dat
soms wel zo. Daarom is er Stichting de
Kringen, die hebben in Nederland al
/.o'n 70 praat-/contactgroepen geor-
ganiseerd. Homoseksuelen en lesbien-
nes van uiteenlopende levensbeschou-
wing, afkomst, leeftijd, enz. vinden el-
kaar daar.

Ook in onze omgeving is zo'n praat-/
contactgroep. Maar er kunnen nog
meer mensen bij. De groep is bestemd
voor mannen en jongens die in huiska-
mersfeer willen praten over homosek-
sualiteit en alles wat daar mee samen-
hangt. Dus aarzel niet!! Schrijf naar
Stichting de Kringen, Postbus 93, 7200
AB Ruurlo, of bellen 05735-2375.

lolitievaria GROEP VORDEN

Denk je aan kinderen of ben je al in verwachting? In de Welzijn-gids ' 't Zit in de familie'
k u n ]c lezen of je een verhoogd risico hebt op de geboorte van een kind met een handicap.

'Hadden we dat tevoren maar gewe-
ten', zeggen duizenden ouders van een
gehandicapt kind. Van de 9.000 kinde-
ren met een aangeboren handicap had
zeker tien tot dertig procent voorko-
men kunnen worden, zeggen deskun-
digen.

Denk jij aan de komst van een baby of
ben je al zwanger? Dan zul je je vast
weieens afvragen: 'Kan dat lot ook ons
kindje treffen?'Je leest er alles over in
het praktische boekje "t Zit in de fami-
lie'. Daarin staan allerlei belangrijke
dingen over erfelijkheid. Je behoort ze
te weten als je aan kinderen denkt of

misschien al in verwachting bent.
Het boekje geeft antwoorden op aller-
lei vragen, zoals: 'Heeft mijn kind kans
op een erfelijke of aangeboren aandoe-
ning? Wat moet ik vermijden als ik
zwanger ben? Is het nodig om me te
laten onderzoeken? Hoe weet ik of er
iets mis is met m'n kind?'
Het boekje is een uitgave van Welzijn,
het blad van alle ziekenfondsen. Je
kunt het bestellen door f 6,25 over te
maken op giro 4024 of banknummer
fi9.99.52.530 van de VNZ in Zeist, on-
der vermelding van Boekje Erfelijk-
heid. Je krijgt het dan snel thuisge-
stuurd.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Op 20 april rukte de brandweer van
Vorden'uit naar de Dr. C. Lulofsweg.
Aldaar bleek na onderzoek dal mm op
het gas een pan met soep had staan. De
pan was geheel drooggekookt. Een
enorme rookontwikkeling was het ge-
volg. De brandweer kwam binnen door
een openstaand slaapkamerraam.

In de afgelopen week werden 2 auto-
bestuurders verbaliseerd terzake over-
matig drankgebruik. Drank en verkeer
gaan absoluut niet samen.

Op het Jebbink werd op 21 april van
een geparkeerde auto de achterruiten-
\\isser krom gebogen. Hiervan werd
melding gedaan.

Een plaatselijke horecahouder meldde
dat een aantal klanten na het nuttigen
van enige consumpties zonder deze te
betalen waren weggegaan. Onderzoek
ingesteld. Later meldde de cafébaas dat
de rekening reeds vereffend was.

Op 21 april 's avonds trapte een ex-
echtgenoot bij zijn ex-vrouw de voor-
ruit in van de voordeur. Na een avond
stappen in Zutphen wilde hij het een
en ander met zijn ex-vrouw bespreken.
Dit ging niet door, waarna de man met
geweld naar binnen wilde.
Kr is proces-verbaal opgemaakt terzake
vernielingen mishandeling.

Op 22 april constateerde een bewoner
van de Kerkstraat dat van zijn gepar-
keerde auto de antenne was kromgebo-

gen en vernield. Dit moet gebeurd zijn
in het afgelopen weekeinde. Getuigen
worden verzocht zich te melden.

Op 23 april omstreeks 14.40 uur reed
een bestuurder van een auto de tuin in
van een woning aan de Almenseweg.
Na controle bleek de man alcoholhou-
dende drank op te hebben. Hem over-
gebracht naar het bureau voor het af-
leggen van een ademanalysetest. Deze
viel veel te hoog uit. De auto tevens
voor nader technisch onderzoek uit
verkeer genomen.
De man is onmiddelijk proces-verbaal
aangezegd en aan hem is een rijverbod
uitgereikt.

Af en toe steekt de telefooncriminali-
teit de kop op. Dit is bv. bij nacht en
ontij bellen zonder zich te melden. Een
dringend verzoek: Stop met die flau-
wekul!
Op 23 april 's middags in samenwer-
king met de Verkeersgroep van de
rijkspolitie Apeldoorn een bromfiets-
controle gehouden in het dorp. Door
motorrijders van de rijkspolitie werden
bromfietsers overgebracht naar het po-
litiebureau alwaar hun bromfiets ver-
der technisch werd onderzocht op dt
rollentestbanken met de geluidsmeter.
In totaal werden er 12 bromfietsen ge-
controleerd. 7 Waren er in orde en vol-
deden aan de technische eisen. 5 Had-
den een te groot motorvermogen en 2
daarvan produceerden dan ook veel te
veel lawaai. Proces-verbalen zijn uitge-
reikt.
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Meerderheid Raad akkoord met
huurovereenkomst W „Vorden"
De raad van Vorden is dinsdagavond met 7 stemmen voor en 5 tegen akkoord gegaan met de
huurovereenkomst met de voetbalvereniging „Vorden" inzake het sportcomplex aan de Oude
Zutphenseweg.
In de raadscommissies was er de afgelopen weken reeds volop over deze huurovereenkomst gedis-
cussieerd. Dat werd in de raad nog eens dunnetjes overgedaan.

gebruik en onderhoud van de velden te
werk is gegaan overeenkomstig de
NSF-normen. 'Hier hadden KNVB-
normen gehanteerd moeten worden',
zo sprak hij.

Het college — dat aanvankelijk in de
huurprijs van f 14.510,- een bedrag
van 1.800 gulden had ingekalkuleerd
(voor de huur in de periode van 15
t/m 31 mei) — werd in de commissies
duidelijk gemaakt dat dit voorstel door
de raad zou worden afgewezen. Van-
daar een gewijzigd collegevoorstel, dat
inhield dat in de huurovereenkomst
een gesloten periode van l juni tot 15
augustus werd ingebouwd. De W
„Vorden" komt dan op een huur van
ca. f 12.710,-.
Het college voegde daaraan toe dat de
gemeente een optimale staat van on-
derhoud dan niet meer kan garande-
ren, aangezien de W „Vorden" in de
periode van 15 t/m 31 mei een aantal
toernooien organiseert.
Het college wilde verder in de huur-
overeenkomst opgenomen zien dat de
voetbalvereniging zou moeten op-
draaien voor extra onderhoudswerk-
zaamheden in die periode.

Het CDA — bij monde van fraktievoor-
zitter A.H. Boers — vond dit laatste te

ver gaan. Hij diende een amendement
in waarin hij geschrapt wilde zien dat
de extra onderhoudswerkzaamheden
voor rekening van de voetbalclub zou
komen. Het amendement werd door
wethouder mevr. Aartsen ten zeerste
ontraden. 'Het afgelopen jaar heeft de
gemeentedienst toen er in mei ook
toernooien werden gehouden, heel
veel moeite gehad om de velden op l
september weer speelklaar te krijgen.
Wanneer de raad toch met het amen-
dement akkoord gaat, kunnen ze het
college later niet op het matje roepen
met het verwijt dat de velden op l sep-
tember niet optimaal worden afgele-
verd', aldus mevr. Aartsen.
De raad legde de „waarschuwing" van
de wethouder naast zich neer en steun-
de het CDA-amendement. Tegen
stemden de frakties van de PvdA en de
WD, alsmede dhr. J.D. Bouwmeister
van het CDA.
Laatstgenoemde wees trouwens de ge-
hele huurovereenkomst van de hand.
Bouwmeister vond het onjuist dat het
college bij diverse berekeningen over

Pogingen van de PvdA en de WD om
de huurovereenkomst gefaseerd over
meer dan 3 jaren te laten ingaan (PvdA
4 en WD 5 jaren) leden schipbreuk,
aangezien het CDA het collegevoorstel
voor een overgangsregeling van drie
jaren steunde.
De huur van het sportcomplex is onder
meer vastgesteld op 60% van het huur-
tarief van l zaal in de sporthal. Ver-
schillende raadsleden vonden dit maar
een ongelukkige keus. WD'er Bran-
denbarg noemde deze koppeling met
de sporthal „volkomen willekeur".

Wat betreft de privatisering, waarop de
raad hoopt, zei wethouder Aartsen:
'We sluiten niet uit dat daarover nog
met de voetbalclub gepraat gaat wor-
den. Wij hebben de deur nooit afgeslo-
ten', aldus mevrouw Aartsen.

essentieel bij invoering mini-
containersysteem
De raad van Vorden is — zij het niet van harte — akkoord gegaan
met de invoering van het mini-containersvsteem. Niet van harte
bleek onder meer uit de woorden van VVD'er Brandenbarg die
zei: 'Het is slikken en stikken'. Hij doelde daarbij met name op
het feit dat ook in het buitengebied met GïT-containers gewerkt
zal worden. Volgens hem niet nodig. Wethouder mevrouw Aartsen
hield de raad voor dat we er met z'n allen aan moeten werken dat
we niet stikken in ons afval.
Mevr. H.A. Horsting (PvdA) vond het
niet juist dat er voor iedereen met stan-
daardpakketten gewerkt wordt. 'Ik vind
dat er rekening gehouden moet wor-
den met bijv. alleenstaanden', zo sprak
zij. Wethouder Aartsen legde uit dat

het geen verschil in prijs uitmaakt of er
een grote, danwei kleine container
wordt aangeboden. 'De gehele hand-
ling blijft hetzelfde'. De wethouder was
het met mevrouw Horsting eens dat
een goede voorlichting een vereiste is.

Zo wordt na de zomervakantie met een
grote voorlichtingscampagne gestart.
'Juist voor een goede voorlichting heb-
ben wij een werkgroep ingesteld', aldus
voegde mevrouw Aartsen eraan toe.

Een PvdA-voorstel om onder de bevol-
king een enquête te houden naar hun
voorkeuren inzake de containers zag
mevrouw Aartsen niet zitten. 'Dan krijg
je wel duizend verschillende voorstel-
len. Te /^V tijd een evaluatie vind ik
wél een goede zaak', aldus de wethou-
der.

De gemeente dient voor l juli bij het
gewest aan te geven welk pakket voor-
zieninge^fc wil bestellen. 'We hebben
met diver^Tgroeperingen gesprekken
gevoerd, waaronder de stands-organi-
saties. Voor we straks gaan bestellen
hebben we echt wel een goed idee wat
we moeten bestellen. Het gehele con-
tainersysteem is een gewenningspro-
ces', aldus wethouder Aartsen.

Wijziging
reglement van
Orde voor
vergaderingen
Gemeenteraad

Open Dagen Tuincentrum
Vorden
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 april a.s. houdt Tuincentrum Vor-
den naar aanleiding van haar renovatie twee open dagen. Tuin-
centrum Vorden is onder de bezielende leiding van Wilbert de
Leeuw, in een paar maanden tijd omgetoverd van kwekerij tot een
ruim opgezet Tuincentrum.

De raad van Vorden heeft zich
dinsdagavond uitgebreid bezig
gehouden met de wijziging van
het reglement van Orde voor
vergaderingen van de gemeen-
teraad.
Onder meer kwam hierbij naar
voren dat er in de toekomst
„gemakkelijker" amendemen-
ten ingediend kunnen worden.
Fraktievoorzitter A-H. Boers
van het CDA maakte daar
ogenblikkelijk gebruik van.

Zo stelde het college voor om artikel 16
(het afleggen van een korte verklaring)
te laten vervallen. B£W acht deze be-
paling overbodig. Zo niet de heer
Boers die via een amendement de raad
zover kreeg dat het betreffende artikel
niet zal worden geschrapt.

Artikel 48 houdt in het spreekrecht
voor publiek in raadsvergaderingen.
De raad besluit om over driejaar wat
dit betreft een evaluatiegesprek te voe-
ren.
'Overigens moetje van dit spreekrecht
geen al te hoge verwachtingen heb-
ben', zo zei Brandenbarg die het
spreekrecht op zich wel een goede zaak
vond.

Burgemeester Kamerling merkte bij de
behandeling van dit agendapunt op
dat de burgers niet moeten aarzelen de
weg naar het gemeentehuis in te slaan.
'Sla Uw vragen niet op maar kom naar
ons toe', zo sprak hij over de hoofde
van (ie raadsleden tot de burgers.

Wilbert de Leeuw komt uit Wijchen en
heeft in Nijmegen de middelbare tuin-
bouwschool gevolgd. Na daar de diplo-
ma's te hebben behaald heeft hij erva-
ring opgedaan bij enkele grote en klei-
ne tuincentra.
Maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan en toen de kans zich voor-
deed om aan de Ruurloseweg in Vor-
den een eigen zaak te beginnen heeft
hij deze met beide handen aangegre-
pen.

'Ik ben dan ook van plan om Vorden
en omstreken te verrijken met een
schitterend, ruim opgezet en overzich-
telijk tuincentrum', aldus De Leeuw.
Wilbert de Leeuw woont op het tuin-
centrum in een noodwoning. Hij heeft
hierbij goede medewerking gekregen
van de gemeente Vorden. 'Als jonge
ondernemer heb je dat ook nodig'.
Hij hoopt dan ook dat hij zich binnen
afzienbare tijd op een definitieve stek
kan vestigen.

Ongetwijfeld heeft u al iets waargeno-
men aan de Ruurloseweg 65a. Tuin-
centrum Vorden heeft een breed assor-
timent, tegen scherpe prijzen; alles op
het gebied van buitenplanten, bollen,
knollen, perkplanten, zaden en mest-
stoffen.
In een totaal vernieuwde, ruim opge-
zette kas, vindt u alles voor de vijver -
van pomp tot vis -, een grote keuze ka-
merplanten en terracotta potten, mi-
lieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen
en gaas. Kortom teveel om op te noe-
men.
Een en ander is duidelijk en overzichte-
lijk geëtaleerd, en er is ruime parkeer-
gelegenheid aanwezig. U kunt profite-
ren van gratis advies, goede kwaliteit en
uitstekende service.
Geheel vrijblijvend nodigt Wilbert de
Leeuw u uit om een kijkje te komen
nemen tijdens de open dagen. ledere
bezoeker wordt tijdens de open dagen
op 26 en 27 april een leuke attentie
aangeboden. (Zie ook de advertentie).

Voorjaars fietstocht
Zondag 5 mei organiseert de Vordense
Rijwiel- en Toerclub 'De Achtkastelen-
rijders' haar jaarlijkse Voorjaarsfiets-
tocht. De tochten varieëren van 40 km.,
80 km. en 120 km. De 40 km. is als
gezinstocht bedoeld. De 80 km. voor
de geoefende toerfietsen. En de 120
km. voor mensen die nog net iets meer
willen. De VRTC is lid van de Ned. Toer
Fiets Unie zodat u toerboekje kan wor-
den afgestempeld.
Onze tochten voeren u in de richting
van o.a. Almen, Laren, Exel, daar waar
de dichter Staring zijn 'Sikkels blinken,
sikkels klinken' schreef, een omgeving

met prachtige houtwallen langs het
stroomgebied van de Berkel.
Voor de 80 km. en 120 km. voert hij
verder over de Sallandse Heuvelrug
met o.a. de Noestelerbrug daar waar u
oog in oog kunt komen te staan met de
korhoenders.
De 120 km. doet nog de Hellendoorn-
se berg en de Eelenberg en via prachti-
ge B-wegen naar Huizen en terug via
Markelo-Lochem. Starten kan men
's morgens bij Café Rest. 'De Herberg'
in de Dorpsstraat te Vorden. Al onze
routes zijn uitgepijld wat nog meer
fietsplezier geeft. Tot ziens op zondag
5 mei bij de V.R.T.C. Voor inlichtingen
tel. 05752-2644.

T.A.O. Wildenborch
De bewoners uit het buurtschap Wil-
denborch hebben vrijdag- en zaterdag-
avond in de Kapel kunnen genieten
van het blijspel 'Boer'n op vrijers-
toer'n'. Een toneelstuk geschreven
door Herman van der Aa en voor het
voetlicht gebracht door de toneelvere-
niging T.A.O. De regie was in handen
van Henk Kreeftenberg.
Het geheel speelde zich afin een kleine
plattelandsgemeente waar meester
Mol (Martijn Reuvekamp) en pastoor
Goos'n (Frits Pladdet) zich zorgen
maakten over het kindertal in hun pa-
rochie.
Vandaar dat er wegen gezocht moesten
worden om het kindertal in de paroch-
ie uit te breiden. Zo werden er plannen
gesmeed om de vier vrijgezelle broers
Hendrik, Harm, Johan en Bertus Wiek-
ker (gespeeld door resp. Appie Klein
Brinke, Harry Dinkelman en Gerrit en
Reinier Klein Brinke) aan een vrouw te
helpen.
Wel, het edele viertal ging op vrijers-
voeten en slaagde er middels allerhan-
de verwikkelingen in om een vrouw aan
de haak te slaan. De meester en de pas-
toor uiteraard danig in hun sas.
T.A.O. speelde het spel (in het dialekt)
voortreffelijk. De zaal bleef echter in
het ongewisse of de huwelijken ook in-
derdaad tot vruchtbare resultaten heb-
ben geleid!
Verdere medespelenden waren: Diny
Schooien, Annemiek Bouwman, Annet
Dekker, Gerda Wesinkhof, Frida te Lin-
dert en Jurrie Klein Brinke. Voor de
grime zorgden Willemien Flierman,
Diny Duitshof en BetsieWentink. Souf-
fleuse: Janny Sligman. Zaterdag 27
april wordt het stuk opgevoerd in het
Dorpscentrum tijdens de Oranje-
avond.

Vrouwenclub
Medler
Op maandag 8 april was de laatste
clubavond van dit seizoen en werd ver-
zorgd door eigen leden. Hermien Wig-
gers, Jo Stokkink en Tonny Gr. Jebbink
verzorgden deze avond met een leuke
quiz die ze zelf hadden bedacht. We
werden in groepjes van 4 a 5 personen
gezet, en kregen verschillende lijsten
met vragen die we beantwoorden
moesten.
Onder het genot van een kopje koffie,
een hapje en een drankje werd het een
gezellige slotavond. De voorzitster be-
dankte hen voor hun inzet en wenste
ons een prettige zomervakantie toe.

Gespreksavond
Informatie- en gespreksavond op
donderdag 2 mei 1991 georganiseerd
door de gezamenlijke kerken in Wich-
mond-Vierakker
Door de Golfoorlog is de Islam volop
in de belangstelling komen te staan.
Veelal in negatief opzicht. Maar wat is
de Islam? In wat voor god geloven de
moslims? Is hun god dezelfde als die
van Christenen en Joden? Dat zijn zo
wat vragen die je nogal eens hoort als
het gaat over de Islam.
Vaak blijkt dat we er weinig van weten.
Te weinig om ons een juist beeld te vor-
men. Meer kennis van zaken kan leiden
tot een beter begrip en kan vooroorde-
len wegnemen of voorkomen. Zo kan
ook worden voorkomen dat de moslims
in Nederland de rekening van de golf-
oorlog krijgen gepresenteerd in de
vorm van onverdraagzaamheid en dis-
criminatie.
Daarom organiseert de Oecumenische

Werkgroep Wichmond-Vierakker een
informatie- en gespreksavond op don-
derdag 2 mei a.s. in gebouw 'Withmun-
di' (achter de Hervormde kerk, Dorps-
straat 16, Wichmond) over: 'Wat is de
Islam?' en 'Moslims in Nederland'.
Spreekster op deze avond is mevr. ds.
GJ. Speelman. Zij is door de Ned.
Herv. Kerk speciaal belast met de kon-
takten tussen Moslims en Christenen.
Bovendien wordt nog gezocht naar een
moslim-spreker.

Ook belangstellenden van buiten
Wichmond en Vierakker zijn van harte
welkom op deze avond. Aan de deelna-
me aan deze avond zijn geen kosten
verbonden. Eventuele verdere infor-
matie is te verkrijgen bij: Barbara Sta-
pelbroek, Vierakkersestraatweg 15,
Vierakker, tel. 05750-27213.

H.V.G. Wichmond
Op 17 april jl. had men een oudermid-
dag. Deze middag werd geopend door
de voorzitster. Een aantal leden van de
H.V.G. lazen nog mooie gedichten
voor.
Daarna kwam dhr. Postel uit Zwiep, hij
vertelde over de legende van de 'Witte
Wieven'. Deze legende ontstond ruim
130 jaar geleden. Door overleving van
de ouders op hun kinderen weet de fa-
milie Postel veel over de 'Witte Wieven'
te vertellen. Deze 'Witte Wieven' dwa-
len in het nachtelijk duister in en om
de Witte Wieven kuil.

Verder is het bedrijf uitgegroeid tot
een uitspanning van de Witte Wieven.
Er zijn allerlei bezienswaardigheden te
zien en activiteiten te doen. De oudere
mensen vonden het een geslaagde
middag.

ft is Oranje,
ft blijft Oranje

Zaterdag 27 april
19.30 uur. ORANJE AVOND

In het Dorpscentrum
zaal open 19.00 uur precies

Toneelvereniging T.A.O. Wildenborch
zal het blijspel opvoeren "Boer'n op vrijerstoer'n

plm. 22.00 uur: Groots optreden
muziekgroep AMATINKA
Tsjecho-Slowaakse muziek in originele kleding uit de
streek Uhersky-Haadiste. Dit mag u niet missen.

Entreekaarten a f 5,- per persoon verkrijgbaar 's avonds aan de
zaal. Leden van de Oranjevereniging gratis toegang op vertoon
van de lidmaatschapskaart (max. 2 personen op een kaart). Daar
wij veel bezoek verwachten kunt u vanaf 24' april kaarten afhalen
bij de Amrobank óók de gratis kaarten voor leden . Zo bent u zeker
van uw plaats, want vol is vol!

Bent u al lid van de Oranjevereniging? Geef u nu op. Uw steun is hard nodig, wij willen u ieder
jaar graag een goed programma bieden doch zonder uw financiële steun is dit onmogelijk. Wij
vragen slechts een tientje donatie per jaar, dat kan toch geen bezwaar zijn.

r
Ondergetekende wordt lid van de Oranjevereniging Vorden:

Naam

Adres

Postcode/plaats:

Handtekening:

L J

Inleveren bij één van de bestuursleden: Joh. Norde, voorzitter; E. Knoef, vice-voorzitter; H.
Bruggeman, secretaris; B. Bloemendaal, penningmeester; H. van Woudenberg, 2e secretaris;
W. Gudde, jeugd; G. Weevers, organisatie/propaganda.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!



Feestavond Bouw- en
Houtbond FNV afd.
Vierakker
De Bouw- en Houtbond FNV afd. Vierakker hield op 19 april a.s.
haar jaarlijkse feestavond in het Ludgerus gebouw. Op deze
avond werden 2 leden gehuldigd t.w. Tonny Hummelink die 25
jaar lid was, en Joop Bouwmeister die 40 jaar lid was. Joop nam
op deze avond tevens afscheid was als voorzitter van de afd. Vier-
akker-Wichmond.
De opening van deze avond werd daar-
om gedaan door Nol Nijenhuis, hij
heette de leden niet hun dames van
harte welkom. Een bijzonder woord
van welkom richtte hij tot de hr. Loek
Melissen, distriktsbestuurder uit Huis-
sen. De opkomst van deze avond viel
een beetje tegen maar het was er niet
minder gezellig om.
Nol blikte nog even terug op de perio-
de dat Joop voorzitter was van de afd.,
dat was vanaf de oprichting ± 35 jaar,
in die periode heeft hij zich bijzonder
ingezet in de W.S.W. en R.W.W.-kom-
missie in de Gem. Warnsveld, in deze
kommissie heeft Joop ertoe bijgedra-
gen dat er heel wat mensen of weer aan
een baan kwamen, of hun recht op een
uitkering behielden, zo werd er achter
de schermen toch heel wat nuttig werk
verricht.
Alvorens Nol het woord gaf aan de hr.
Melissen om de jubilarissen te huldi-
gen stond hij nog even stil bij een van
de leden die al ruim een halfjaar ziek
is, n.l. Bennie Besselink uit Delden,
hem werd namens de afd. Vierakker
een fruitmand gebracht in het zieken-

huis te Doetinchem, ook was er een
bloemetje voor mevr. Melissen die we-
gens ziekte niet met haar man kon
meekomen.
Hierna werd het woord gegeven aan de
hr. Melissen die eerst nog even kort in-
ging op het W.S.W. — R.W.W.-werk
van het verleden en het uitkeringsge-
rechtigdenwerk van nu. Hierna ging
hij over tot de huldiging van de jubila-
rissen, Tonny Hummelink kreeg de zil-
veren F.N.V.-speld opgestoken + de
traditionele 'Blaker'.
Joop Bouwmeister kreeg een gouden
F.N.V.-speld opgestoken, hij kreeg te-
vens voor het feit dat hij langer dan 20
jaar voorzitter was geweest nog een
horloge aangeboden van het hoofd-
bestuur van de Bouw- en Houtbond uit
Woerden, voor de beide dames van de
jubilarissen was er een bloemetje.
Joop Bouwmeister bedankte hierna
iedereen voor de goede samenwerking,
hij maakte nog even een vergelijking
van het vakbondswerk van toen en nu.
Hierna werd de avond op een gezellige
wijze volgemaakt met er tussendoor
nog een bingospelletje.

Weekend

Russische stoofschotel
Rundvlees, rode bietjes en zure room vormen de voornaamste ingrediënten
voor één van de meest populaire schotels in een veel door buitenlanders
bezocht restaurant in Leningrad. De Russen zelf bereiden het met verse rode
bieten. Omdat deze in ons land alleen in het voorjaar en de zomer worden
verkocht, is het recept enigszins aangepast.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram doorregen runderlappen. Verder
heeft u nodig: 500 gram gekookte rode bietjes, 2 zachtzure appelen, l
middelgrote prei, 600 gram aardappelen, V8 liter zure room, enkele sprie-
ten bieslook.

Snijd het vlees in dobbelstenen en zet het op met l liter kokende groente-
bouillon (eventueel van tablet). Wacht tot alles opnieuw aan de kook is
gekomen. Schuim het oppervlak zorgvuldig af. Temper de warmtebron.
Leg het deksel op de pan en laat alles gedurende 1V2 tot 2 uur zachtjes
koken.
Schil intussen de aardappelen en snijd ze in parten. Maak de prei schoon
en snijd (uitsluitend het witte en licht geelgroene gedeelte) in uiterst
smalle ringen. Schil de appelen. Snijd het vruchtvlees in smalle reepjes of
rasp het op een grove rasp. Voeg na het verstrijken van de kooktijd de
preiringen en aardappelparten bij het vlees en de bouillon. Laat alles 10
minuten, met het deksel op de pan, zachtjes koken.
Doe er dan appel en bietjes bij en voeg l eetlepel (kruiden)azijn toe. Laat
alles dan nog zolang, zonder het deksel op de pan, koken tot de aardappe-
len gaar zijn. Roer er dan de zure room door en voeg naar eigen smaak en
inzicht eventueel nog wat zout en/of peper toe. Dien het gerecht op in
diepe borden. Strooi er daarna wat bieslook over.

Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij en zet voor de liefhebbers een
potje met (mosterd)boter op tafel. Overigens kunt u voor de bereiding van
het gerecht ook hacheevlees nemen.

Bereidingstijd: ± 20 minuten Energie per portie ± 2515 kJ (600 kcal)

SPORT- nieuws

Internationale
motorraces
Na de G.P. van Amerika op zondag 21
april, volgt zondag 5 mei de organisa-
tie van de internationale motorraces +
Ned. kamp. op circuit 'Varssel-Ring' te
Hengelo GkL
Na de zeer enerverende beelden van de
G.I', in Japan en Australië, zal ook in
Hengelo Gld. het geweld losbarsten.
Alle Nederlandse toprijders zijn de te
kloppen mensen en Hamove heeft dan
ook getracht voor adequate tegenstand
te zorgen.
In de klassen 125 cc, 250 cc en zijspan-
nen internationaal zijn coureurs ge-
contracteerd, die Hans Spaan, Wilco
Zeelenberg en Egbert Streuer met zijn
nieuwe passagier Harrie Hofsteenge
meer dan voldoende tegenstand zullen
bieden.
Het andere deel van het programma
zijn wedstrijden om het Nederlands
kampioenschap, waar ook fel om de
punten zal worden gestreden.
De voorbereidingen voor de races van
zondag 5 m CM zijn in volle gang, om het

Damesvoetbal
Ratti — H. en K.
Een over de gehele wedstrijd sterker

Ratti had weinig moeite met — het op
papier bijna gelijkwaardige — H. en K.
De 3-0 winst werd behaald in één van
de betere wedstrijden die de club dit
seizoen thuis speelde.
Vanaf het begin liet men zien de sterke-
re ploeg te zijn en nam het initatief. De
ploeg liet snel en aanvallend voetbal
zien, waarbij de nodige kansen werden
geschapen maar in de eerste helft nog
geen doelpunten werden gescoord.
Na rust wist Ratti vrij snel verdiend op
voorsprong te komen: Gerrie Berend-
sen speelde de verdediging uit en
scoorde beheerst. 5 Minuten later kon
Lisette Spithoven 2-0 laten aanteke-
nen.
Ratti liet het tempo even wat varen, wat
H. en K. de gelegenheid gaf om wat
meer de aanval te zoeken. Helaas was
er voor de gasten niet meer te halen
dan een schot op de paal.
Ratti nam het heft weer in handen en
zo was het Ingrid Temmink die — na
het goede voorbereidende werk van
Gerrie Berendsen — 10 minuten voor
het eindsignaal de stand op 3-0 bracht.
Door deze overwinning heeft Ratti zich
veilig weten te stellen in de overgang-
sklasse.

S.v. Ratti ontvangt Zweeds damesteam
A.s. donderdagavond 25 april spelen
de dames van s.v. Ratti tegen het da-
meselftal Myssjö/Oviken uit Zweden.
Het Zweedse team is momenteel in
trainingskamp op Papendal in Arn-
hem. Myssjö/Oviken speelt in Zweden
derde divisievoetbal. Deze divisie is ver-

gelijkbaar met de hoofdklasse van de
Nederlandse damescompetitie.
Tijdens dit vier dagen durende trai-
ningskamp spelen de Zweedse dames
één wedstrijd. Het is voor voetbalvere-
niging Ratti dan ook uniek om juist
voor deze wedstrijd in aanmerking te
komen.
De wedstrijd wordt gespeeld op het
hoofdveldvan s.v. Ratti.

Vorden—WG 4-4
In een spektakulaire wedstrijd speelde
Vorden thuis met 4-4 gelijk tegen WG.
De bezoekers promoveerden door dit
resultaat naar de KNVB. Weet Vorden
uit de resterende twee wedstrijden één
punt te behalen dan gaan ook de geel-
zwarten naar de 4e klas KNVB.
In de 20e minuut werd WG-speler
Ruud Ebbers binnen de beruchte lij-
nen door Frank Rouwenhorst onderuit
geschoffeld. Invaller doelman Gerrit
Wenneker stopte de penalty. Even later
werd het 1-0 toen Mark v.d. Linden een
pass van Peter Hoevers benutte.
In de 28e minuut stelde Peter Hoevers
de vrij opkomende Ronald de Beus in
staat er 2-0 van te maken. Vlak voor
rust verkleinde Ebbers tot 2-1.
Na tien minuten spelen in de tweede
helft legde Ebbers de bal panklaar voor
Willy Scholten, hetgeen 2-2 betekende.
Ruud Ebbers zelf zorgde hierna voor
2-3, waarna hij Boekhorst in staat stel-
de er 2-4 van te maken.
Bij Vorden kwamen hierna Peter Jan-
sen en Gert Verbeek binnen de lijnen.
Mark v.d. Linden bracht de spanning
terug door een penalty wegens hands
te benutten, 3-4. Vijf minuten voor tijd
zorgde V.d. Linden voor de verdiende
gelijkmaker, 4-4.

Dash
Uitslagen
Do 18-4: Dl Devolco 5 — Dash 3 0-3;
D2BDevolco7 — Dash 4 1-2.
Za 20-4: DSC Bruvoc 4 — Dash 8 3-0;
MB1A Vios l — Dash l 3-0; Hl Harf-
sen l - Dash l 2-2; H2A Bruvoc 2 -
Dash 2 0-3; IB1A Bruvoc Al — Dash l
1-2; IC l WSV l - Dash l 3-0; DP Dash 2
- Devolco 33-1; D3A Dash 5 — ABS l
3-0; D3B Dash 6 - ABS 2 0-3; DSC Dash
7 — Almen 32-1; H2B Dash 3 — Al-
men l 0-3; H3B Dash 4 - ABS l 0-3;
MA1B Dash l — Terwolde l 2-2.

Laatste programma
Do 25-4: DJtóc. Deventer l — Dash 2;
D3B Socii^ Dash 6; DSC Devolco 11
- Dash 7; H2B Sc. Deventer 2 — Dash
3; D recr.H Voorst C — Dash.
Vr 26-4: H recr. E Wesepe — Dash.
Za 27-4: D3A Heeten 2 — Dash 5; Dl
Dash 3 —Jfe>s 2; D2B Dash 4 — Sc.
Deventer ̂ 3C Dash 8 — Wik 3; Hl
Dash l — Lettele 1; H2A Dash 2 -
DVO 3; IC l Dash l - Bruvoc l.

Waterpolo dames
De Vordense dames hebben in een vrij
ruwe wedstrijd met 6-3 verloren van het
Borculose BZ & PC. Nadat Borculo
een 1-0 voorsprong had genomen,
zorgde Grietje Welleweerd voor een ge-
lijke stand.
Datzelfde deed zij bij een 2-1 achter-
stand. Karin Rouwenhorst bracht Vor-
den in de derde periode aan de leiding,
2-3. Hierna beheerste BZ & PC de wed-
strijd en weid geleidelijk aan de stand
op 6-3 gebracht.
De heren 2 wonnen met 8-4 van Berkel

2. De doelpunten werden gescoord
door Arjan Mengerink (3x); Robert
Pelgrim; Frans Karmiggelt (2x) en
Kier Knol (2x).

B.Z.R.
Bridgeclub 'B.Z.R. Vorden' Uitslagen
Groep A: 1. Hrn. Nekkers/de Roode
56.0%; 2. Dms. Bornkamp/Hendriks
54.0%; 3. Mv. Schigt/Hr. Schigt51.0%.
Groep B: 1. Mv. Van de Berg/Hr. Berg-
man 65.6%; 2. Mv. de Bruin/Hr. de
Bruin 54.2%; 3. Mv. Bokkinga/Hr.
Bokkinga51.0%.

L.RenP.C.

Het afgelopen weekeinde werd een
concours hippique bij Semper Fidelis
in Gorssel verreden. Op zaterdag wa-
ren de ponies aan de beurt, de volgen-
de prijzen gingen naar Vorden.
Heidi Vruggink met Danny 2e prijs
B-springen; Ilse Mokkink met Fury Ie
prijs B-dressuur cat. A-B 120 punten;
Irma Wormgoor met Tosca 6e prijs
B-dressuur met 120 punten.
Op zondag 21 april gingen de paarden
met het volgende resultaat: Saskia Vre-
man met Ricardo 3e prijs M2-dressuur
met 124 punten en 2e prijs B-sprin-
gen; Marielle Kamphorst metEbony Ie
prijs Ll-dressuur met 130 punten en
5e prijs L2-dressuur met 122 punten;
Brenda Groenendal met Valentina 3e
prijs Ll-dressuur met 124 punten en
5e prijs L2-dressuur met 130 punten;
Kaisa Mens met Boris 2e prijs Ll-dres-
suur met 128 punten; Janet Zomer met
Amon 3e prijs B-dressuur met 127
punten; Rita Wijnbergen met Charlie
5e prijs M l-dressuur met 125 punten;
José Brinkerhof met Mister Itty 6e prijs
B-dressuur met 123 punten.
Wim Lenselink met Grando had de 3e
prijs bij het progressief springen klasse
M.

Promotiekansen
Dash
De heren van Dash hebben in de uit-
wedstrijd tegen koploper Harfsen in
een sensationele wedstrijd een punt
behaald. De eerste set verliep voor
Dash helemaal niet naar wens, want
Harfsen nam meteen een lichte voor-
sprong die Dash helaas ni^»eer in
kon halen. Harfsen speelde deze set ge-
concentreerd uit en won met 15-9.
In de tweede set sloeg Dash zeer hard
terug. Dankzij een tactisch zeer sterke
zet van coach Johan Tazelaar kreeg
Dash greep op het gevarieei^fcpel van
Harfsen. Met spelverdeler^reun van
der Lee in de hoofdrol nam Dash al
snel een 2-8 voorsprong. De hoofdaan-
valler van Harfsen werd door het sterke
blok van Dash, met Marvin ter Wee en
Mark Droppers, volledig stilgelegd.
Aanvaller Ronald te Mebel scoorde
veel en zodoende werd de basis gelegd
voor een 3-15 setwinst!!
In de derde set wist Harfsen weer terug
te komen en kwam Dash zelfs met 14-7
achter te staan. Vanaf dat moment
werd Harfsen weer aan het wankelen
gebracht. Vooral de mid-aanval met
Christian Thalen scoorde veel. Dash
kwam op een sensationele manier te-
rug op 14-14 en helaas werd deze set
toch nog uit handen gegeven met
16-14.

Velocitas kampioen

Dankzij een 7-0 zege op Gorssel zijn de
dames van de zaalvoetbalvereniging
'Velocitas' kampioen geworden en
door dit resultaat gepromoveerd naar
de eerste klasse. Het tweede team
handhaafde zich in de tweede klasse.

Inmiddels heeft Velocitas 15 spelende
leden. Door omstandigheden was het
soms een hele puzzel om de teams
kompleet aan de start te krijgen. Velo-
citas heeft dan ook nog steeds behoefte
aan nieuwe damesleden.

Er wordt op woensdagavond getraind.
Tonnie Jurriens zal ook volgend sei-
zoen als trainer fungeren. Het afgelo-

pen seizoen werd een gedeelte van de
training reeds overgenomen door mej.
A. Dostal.
Voor volgend seizoen staat er wederom
een stratenzaalvoetbaltoemooi op het
programma. De teams worden weer ge-
sponsord door IJsbuffet Kerkepad (Ve-
locitas l) en De Herberg (Velocitas 2).
Stand Komp. Zaal senioren (afdeling)
2e klasse dames
l. Velocitas l O 17 41 -8; 2. FC D'n Drae-

jer 10 12 39-19; 3 FC Lukrand 1111
30-32.
Stand Komp. Zaal senioren (afdeling)
2e klasse dames
1. Velocitas 5 8 16-8; 2. FC D'n Draejer
3 6 14-3; 3. FC Lukrand 34 13-10.

Nu moest Dash er weer tegenaan en
dat gebeurde ook. Met goede opslagen
oefende Dash veel druk uit en ook de
drie-meter aanval met Johan Bakker
begon goed te draaien. Dash nam al
snel een 3-9 voorsprong die daarna
werd uitgebreid tot een 5-15 setover-
winningen een 2-2 eindstand.
Na deze wedstrijd heeft Dash cie kan-
sen om te promoveren vergroot. Aan-
staande zaterdag zal deze promotie
zeer waarschijnlijk een feit worden bij
een overwinning in de thuiswedstrijd
tegen middenmoter Lettele. Dash
hoopt dan ook op veel steun van het
publiek.

P.V. Vorden
Op 20 april werd door de leden van de
P.V. Vorden met 365 duiven deelgeno-
men aan de derde competitie-vlucht
vanuit Heverlee. De duiven moesten
een afstand van 178 km overbruggen
om terug te keren op hun hok.
De lossing in Heverlee vond plaats om
10.15 uur met een zwakke noorden-
wind. Om 12.41 uur bereikte een duif
van G. en H. Boesveld als eerste zijn
hok met een gemiddelde snelheid van
ruim 70 kilometer per uur. Binnen 15
minuten arriveerde 20% van de 365
duiven zodat om 12.56 uur de uitslag
bepaald was.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
G. en H. Boesveld l, 2, 4, 6, 8 en 10; D.
de Beus en Zn. 3; J. Eulink 5 en 9; W.
Oldenhave en Zn. 7.

V.V. Vorden
Programma
Angerlo l — Vorden 1; Vorden 2 —
Keyenburgse Boys 2; Longa 9 — Vor-
den 4; Vorden 5 — Be Quick 7; Vorden
6 — Diepenheim 5; Vorden 7 — Ruur-
lo 8; Ratti 4 - Vorden 8.
Vorden Al — Vios B Al; EGW Al -
Vorden A2; WVC BI —Vorden BI; Be
Quick Cl-Vorden Cl.
Vorden Dl — Gazelle Nieuwland Dl;
Wamsveldse Boys D2 — Vorden D2;
Vorden El — AZC El; Wamsveldse
Boys E4 — Vorden E2; Voorst E2 -
Vorden E3; Vorden Fl - Brummen Fl;
Oeken F l — Vorden F2; AZC F4 -
Vorden F3.

Uitslagen
Vorden l — WG l 4-4; Grol 4 — Vor-
den 2 1-0; Vorden 3 — Beekbergen 4
2-1; Vorden 4 — Eibergen 6 7-0; Erica
7 — Vorden 5 1-1; Longa 7 — Vorden
6 6-4; Rietmolen 6 — Vorden 74-1;
Vorden 8 —SCS 4 4-0.
Vorden Al — Neede Al 3-0; Vorden
A2 — SVBV Al 6-0; Vorden BI — Vios
B BI 3-2.
Longa C3 — Vorden C2 4-2.
Brummen Dl — Vorden Dl 7-0; Oe-
ken Dl — Vorden D2 1-3; Brummen
El — Vorden El 2-6; Vorden E2 -
Wilh. SSS E2 4-0; AZC E3 — Vorden
E3; Erica Fl -- Vorden Fl 8-1; Be
Quick Fl — Vorden F2 8-3; Vorden F3
— Eefde F2 3-3.

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd 20-4: Lochem F2 —
Ratti F3 2-1; Ratti F2 — Lochem F3
1-1; Ratti BI — Steenderen B2 1-1;
DierenseBoysC2 — Ratti C l 1-7.
Programma: Keijenborgse Boys BI —
Ratti BI.

Zaterdagvoetbal
Ratti — Dinxperlo 4-2
Ratti blijft wisselend preseteren. Ook
dat bleek afgelopen zaterdag bij een
dik verdiende overwinning op een wei-
nig gemotiveerd Dinxperlo. Voor de
gasten stond er niets meer op het spel
en het was dan ook zeer verwonderlijk
dat Ratti nog zoveel moeite had met de
tegenstander.
Direkt in het begin van de wedstrijd
kreeg Ratti legio mogelijkheden om de
score te openen maar de keeper en de
lat stonden treffers niet toe. Bij de eer-
ste aanval van Dinxperlo, waaruit een
hoekschop ontstond, was het meteen
raak. De hoekschop verdween recht-
streeks in het Ratti-doel. Toen even la-
ter een tweede counter leidde tot 0-2,
was het spelbeeld totaal op de kop ge-
steld.
Ratti liet zich meeslepen in het langza-
me tempo van de gasten en wist pas de
laatste 10 minuten voor rust de druk
op het doel van de gasten op te voeren,
waaruit dan ook prompt de eerste tref-
fer viel; een kopbal van Harm Welle-
weerd na een voorzet op maat van Dick
Smit.

Na rust voerde Ratti de druk verder op
en werd er maar op één doel gespeeld.
Dinxperlo kreeg welgeteld één kans,
gestopt door keeper Robert Bos.
Uiteindelijk werd Dinxperlo gevloerd
door treffers van Piet Immink, Pascal
Klootwijk en een eigen doelpunt van
de gasten. De score had veel hoger uit
kunnen vallen, maar veel kansen wer-
den onbenut gelaten.
Een matige partij, maar met voldoende
inzet van Ratti-kant om de winst bin-
nen te halen. Zaterdag speelt Ratti uit
in en tegen Wilp, een ploeg met goede
promotiekansen.

RTV-nieuws
Uitkomend voor Giant is Jan Weevers
in het Duitse Bielefeld tweede gewor-
den in een ATB-wedstrijd. Hij eindigde
achter professional Rudy Krucken-
baurn, oud-amateur kampioen cycle-
cross.

Afgelopen zondag fietste Rudy Peters
in Eibergen naar een 4e plaats bij de
B-amateurs. Hij maakte deel uit van
een kopgroep die tien ronden voor het
eind ontsnapte uit het peloton.
John Schoenaker eindigde als 21e en
Torn Schut als 22e. Han Heldkelman
kwam tot een 14e plaats

Socii
Uitslagen 17-4
Oeken Fl — Socii Fl 1-1; SCS Dl -
Socii D l 2-9.
Uitslagen 20-4
Socii F l — Wilhelmina SSS F l 1-6; Be
Quick El — Socii El 9-1; Socii Dl -
Erica D2 11-1; Gaz. Nwld. B2 — Socii
BI 0-11. Socii BI kampioen. Proficiat
jongens en leiders en nog veel succes.
Uitslagen 21 -4
Socii — Ratti 4-1; Socii 2 — Erica '76 5
4-3; Socii 3 — Baakse Boys 3 l O-1; Socii
4 — Hercules 3 5-2; Socii 5 — SHE 6
4-1; Ratti 3 —Socii 6 3-9.

Programma 24-4
Vorden F2 — Socii Fl; AZC El — Socii
El; Socii D l — De Hoven D l.
Programma 27-4
Socii F l - - Voorst Fl; Socii El -
Warnsveld El; SCS Dl — Socii Dl; De
Hoven BI—Socii BI.
Programma 28-4
Socii — DEO; Zutphania 4 — Socii 2;
Socii 3 — De Hoven 5; Sp. Lochem 6 -
Socii 4; Loenermark 9 — Socii 5; Socii
6 — Hercules 6.

Vordens Tennis
Park
Na een stralend Ie competitieweekend
was het 2e weekend van een heel ander
kaliber! Niet zozeer qua prestaties als
wel door de zeer wisselende weersge-
steldheden. Scheen het ene moment
een prettig zonnetje... even daarna
striemde de wind over de baan...
Na een goed begin van het competitie-
seizoen zetten de beide herenteams en
het Ie mixteam van de zondag hun
succesreeks voort. Wederom werden de
tegenstanders met grotere cijfers ver-
slagen. Gaat er dan toch dit jaar een
team op voor het kampioenschap?

Uitslagen van de
2e competitieweek
Dinsdag dames: Vorden Dames l —
Ruurlo Dames l 1-5; Altec Dames 2 —
Vorden Dames 2 3-3.
Woensdag junioren (Ie speeldag):
Geesteren Mix l —Vorden Mix l 0-5;
Vorden Jongens l — Neede Jongens l
5-1.
Donderdag Dames: Beinum Dames l
- Vorden Dames 13-1; Vorden Da-

mes 2 - Neede Dames 3 1-3.
Zaterdag (district): 't Elderink Jon-
gens l — Vorden Jongens l 4-2; Vor-
den Junioren Mix l — Lochem Junio-
ren Mix 5 5-0; Welgelegen Mix 2 —
Vorden Mix l 1-4; Vorden Mix 2 -
Zevenaar Mix l 1-4; Vorden Mix 3 —
Beltrum Mix l 0-5; Eibergen Mix vet. l
— Vorden Mix vet. l 3-2; Vorden He-

ren l — Epse Heren 2 4-2; Neede He-
ren vet. l —Vorden Heren vet. l 5-0.
Zondag (landelijk): Gaanderen Junio-
ren Mix l — Vorden Junioren Mix l
2-6; Rheden Heren l —Vorden Heren
l 0-6; Doetinchem Heren l — Vorden
Heren 2 0-6; Vorden Heren vet. l -
Rheden Heren vet. 2 4-2; Vorden Mix l
— Groenlo Mix 3 6-2; Vorden Mix 2 —
Nijverdal Mix l 0-8.

'De Graafschap-
rijders'
V.A.M.C. 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zaterdagmiddag uitwisse-
lingswedstrijden motorcross met de
clubs MAC 'De Holterberg'; HAMAC
Harfsen; Sport en Vriendschap uit Lo-
chem; BMAC Borculo; M.C. Ruurlo.
Er waren 95 deelnemers verdeeld over
de klassen 80 CC jeugd; 125 CC; 250
CC; 500 CC; Kenteken Enduro en de
zijspannen. De uitslagen waren als
volgt:

Klasse 80 CC: 1. Bert Willemsen, Hor-
ten; 2. Riek Enderink, Harfsen; 3.
Bjorn Meinders, Holten;
Klasse 125 CC: 1. Stephan Braakhek-
ke, Vorden; 2. Jeffrey Zweers, Zutphen;
3. Jan Heinhuis, Eibergen;
Klasse 250 CC: 1. Erwin Sanderman,
Markelo; 2. Hans Hilferink, Hengelo;
3. Henk Kromdijk, Ruurlo;
Klasse 500 CC: 1. Hans Berendsen,
Hengelo; 2. Henny Wullink, Harfsen,
3. Erik Berendsen, Zelhem;
Klasse Kenteken/Enduro: l. Herman
Veenstra, Holten; 2. Dick Flierman,
Ruurlo; 3. Bart van Veldhuizen, Eefde;
Klasse zijspannen: 1. Daniel Willem-
sen/Marcel Willemsen, Lochem; 2.
Harry Stapelbroek/Hans Wagenvoort,
Vorden; 3. Jan Willems/Ad Klein Nij-
enhuis, Borculo; 4.
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