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Dames DashSorbo
wordenderdein
Derde Divisie B
De dames van Dash Sorbo zijn zater-
dagmiddag door een 3-2 overwinning
op Dynamo Tubbergen als derde
geëindigd in de Derde Divisie B.
Deze laatste competitiewedstrijd
stond in het teken van afscheid nemen
aangezien vier dames na dit seizoen
stoppen bij het eerste team van Dash
Sorbo. Het gaat hier om Bertine Vlog-
man, Evelyn Averdijk, Linda Klein
Brinke en Mariël Molendijk. Ook het
coachduo Nout van Houte en Louis
Bosman stopt met de begeleiding van
het eerste damesteam. Eind mei zal op
feestelijke wijze afscheid van het zes-
tal worden genomen. 'Maar ik ga niet
huilen', zegt coach Louis Bosman.
'En of ik het damesteam van Vorden
ga missen, hangt helemaal af van wat
er daarvoor in de plaats komt', zegt
Bosman in een gesprek met Weekblad
Contact. Volgend jaar gaat Louis Bos-
man het eerste herenteam van Dyna-
mo Neede trainen. Samen met speel-
ster Bertine Vlogman kijkt hij terug
op de afgelopen competitie en praten
ze over het volleybalklimaat in Vor-
den. Zie interview Tweede Blad.

Project Dorpsschool
brengt3200 gulden
op voor goede doel
Vorige week vrijdag waren de heer
Manjus van het Rode Kruis afdeling
Zutphen en de heer Zwart van Am-
nesty International afdeling Vorden te
gast op de Dorpsschool. Beiden ont-
vingen een cheque van maar liefst
f l .600,-. Dit fraaie bedrag was de op-
brengst van het onlangs gehouden
project over Vrede. Dit bedrag was
bijeen gebracht door de verkoop van
zelfgemaakte artikelen tijdens de Vre-
desmarkt en een op het schoolplein
gehouden sponsorloop. De heren van
Amnesty International en het Rode
Kruis waren uitermate verheugd over
de schenking. Zij benadrukten het be-
lang van het elkaar belangeloos hel-
pen in deze wereld en hoopten dat de
kinderen dit in de toekomst zullen
blijven doen.

Winkels gesloten
op koninginnedag
en vrijdag 5 mei
De winkels in Vorden zijn op zaterdag
29 april (koninginnedag) en vrijdag 5
mei (bevrijdingsdag) gesloten. Daar-
mee komt volgende week ook de
koopavond ter vervallen. In verband
met dodenherdening is er namelijk op
donderdagavond geen ingelaste avon-
dopenstelling.

Diverse 'prominenten' op vrijdag 5 mei aan de start

Vorden loopt warm voor sponsorloop

In 1989 werd er in Vorden een sponsorloop gehouden waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de bestrijding van
polio.

Diverse Vordense 'prominenten'
zullen zich volgende week vrijdag-
middag letterlijk en figuurlijk gaan
inzetten voor het behoud van de
Dorpskerk. Op Bevrijdingsdag
wordt er namelijk een sponsorloop
gehouden waarvan de opbrengst
ten goede komt aan de restauratie
van het dak van de Dorpskerk. De
sponsorloop maakt deel uit van de
actie 'Samen sterk voor de Dorps-
kerk' die 500.000 gulden moet ople-
veren. Een huis-aan-huis folder die
twee maanden geleden werd ver-
spreid - waarin de inwoners van
Vorden werd gevraagd geld te stor-
ten - heeft al ruim 200.000 gulden
opgebracht.

Op Bevrijdingsdag zal allereerst de
jeugd aan de start verschijnen. Op de
scholen in Vorden zijn talloze spon-
sorlijsten uitgedeeld en de kinderen
zijn op dit moment druk bezig om zo-
veel mogelijk sponsors te verzame-
len. Volgens direkteur Wim Gudde
van basisschool 'De Kraanvogel'
loopt de actie uitstekend. 'Ongeveer
de helft van onze school doet mee. En
wij als personeel van de school zullen
aan de kant van de weg staan om de
kinderen aan te moedigen', aldus
Wim Gudde. Direkteur Alex van de
Berg van de Dorsschool loopt in te-
genstelling tot Gudde zelf ook mee op

5 mei. 'Ik heb er alleen een hekel aan
om achter sponsoren aan te lopen',
vertelt Van de Berg. 'Kunnen jullie
geen opro^filaatsen', vraagt hij.
De gemee^Praad van Vorden loopt -
sportief gezien - minder warm voor
het behoud van de Dorpskerk. On-
danks het feit dat alle fracties het be-
lang van de actie wel inzien, verbin-
den ze daaj^een sportieve conclusie
aan. Een JJPndering is de fractie van
het CDA. Raadslid Wim Regelink
staat op 5 mei aan de start van de
sponsorloop. Waarschijnlijk in een
groen trainingspak. Het college van
B. en W. laat het evenals de overgrote
meerderheid van de raad afweten.
'Het is een goede actie', laat burge-
meester E.J.C. Kamerling weten,
'maar wij lopen als college niet mee.
We kunnen namelijk niet overal aan
meedoen.'. Wel vertelt hij dat wet-

houder Aartsen meeloopt. 'Ze doet
mee op persoonlijke titel. Als lid van
het geldwervingscomité. Ze loopt niet
in de functie van wethoudei^legt de
burgemeester uit. Naast ^pvrouw
Aartsen zullen op 5 mei diverse ande-
re 'prominenten' aan de start verschij-
nen zoals dominee H. Westerink, en-
kele bestuursleden van de Oranjeve-
reniging, lopers van de Trimdub Vor-
den en diverse kerkgangeBl'an de
Dorpskerk zoals Gerrit Vlogman
(voorzitter diaconie), Henk Boss (dia-
conie), Ben Wagenvoort (jeugdouder-
ling) en Henk Menkveld (jeugddia-
ken). Ook de redactie van Weekblad
Contact zal zich op 5 mei van haar
sportieve kant laten zien. Hoofdre-
dacteur L.G. Weevers en redacteur
Peter Besselink zullen onder het mot-
to 'Samen sterk voor de Dorpskerk'
aan de start verschijnen.

De geldwervingscommissie die zich bezig houdt met de actie 'Samen
sterk voor de Dorpskerk' is zeer positief over het verloop van de inzame-
ling voor de restauratie van de kerk. Er komen steeds giften binnen. Wilt u
ook geld overmaken?
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Beslissing over Gewest Midden IJssel valt donderdagavond

Vorden kiest voor Regio Stedendriehoek
PCOB

De gemeenteraad van Vorden
sprak zich dinsdagavond uit voor
het opheffen van het Gewest Mid-
den IJssel. Daarmee geeft de raad
groen licht voor de vorming van de
Regio Stedendriehoek. De VVD
was de enige fractie die - met uit-
zondering van wethouder D. Mul-
derije - tegen stemde. De fractie is
van mening dat aansluiting moet
worden gezocht bij de gemeenten
van de Regio Achterhoek. 'Want
daar ligt ons hart', aldus fractie-
voorzitter B. Brandenbarg.

Het feit dat de gemeenteraad van Vor-
den 'ja' heeft gezegd tegen het ophef-
fen van het Gewest Midden IJssel be-
tekent niet automatisch dat hier ook
een gevolg aan wordt gegeven. Vor-
den is niet alleen de baas. Deze week
staat bij alle elf gemeenten van Mid-
den-IJssel de opheffing van het ge-
west en dus ook de fusie met het Sa-
menwerkingsverband Oost-Veluwe
tot de Regio Stedendriehoek op de
agenda. Het is dus nog helemaal niet
zeker of het Gewest Midden IJssel -

waar Vorden toe behoort - kiest voor-
de vorming van de Regio Stedendrie-
hoek. Statutair moeten minimaal ze-
ven van elf gemeenteraden van het
Gewest Midden IJssel accoord gaan.
En daar zit nu het knelpunt aangezien
de gemeenten Lochem en Olst zich
maandagavond al hebben uitgespro-
ken tegen opheffing van het Gewest
en daarmee tegen de vorming van de
Stedendriehoek. Daarom valt donder-
dag waarschijnlijk de beslissing. Op
die avond vergaderen de gemeentera-
den van Bathmen, Diepenveen en
Gorssel. Van de eerste twee gemeen-
ten is bekend dat ze tegen de ophef-
fing van het gewest zijn, terwijl het
nog uiterst dubieus is wat de raad van
Gorssel gaat doen. Het toekomst van
de Regio Stedendriehoek is dus nog
uiterst onzeker.

Het besluit van de gemeente Lochem
om niet in zee te gaan met de Regio
Stedendriehoek kwam dinsdagavond
uitgebreid aan bod in de Vordense ge-
meenteraadsvergadering. Fractie-

voorzitter A.H. Boers (CDA) betreurt
het dat Lochem niet voor de Steden-
driehoek kiest. 'Maar laten we hopen
dat de overgrote meerderheid van het
gewest toch voor de nieuwe regiovor-
ming kiest. Want het zou heel jammer
zijn als het op het einde van de rit fout
dreigt te gaan.' De fracties van D66
en PvdA waren het daarmee eens.

Na de gebruikelijke opening van de
voorzitter, sprak de heer Kessels Mul-
der (musicus uit Veenendaal) die de
Messiah van Handel behandelde. In
dit oratorim wordt het leven van de
Messias belicht, dat vanuit de bijbel
tot ons komt, beschreven in Jesaja
(Oude Testament) en in de Openba-
ringen (Nieuwe Testament). Prachti-
ge muziek van koor en solisten vorm-
de de illustratie van de woorden. Een
bijzonder mooi programma dat aan-
sloot bij de achter ons liggende lij-
densweg.

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

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

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

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 30 april 3e zondag in de Vijftigdagentijd
10.00 uur ds. H. Westerink. Muzikale medewer-
king van koperblazers. Na afloop van de dienst
koffiedrinken in 'de Voorde'. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 30 april 10.00 uur Ev. N. Esmeijer,
Hoenderloo; 19.00 uur ds. J.A. Antonides, Bar-
chem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 30 april 10,00 uur Woord- en Commu-
nieviering m.m.v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 29 april 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 30 april-1 mei Pas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05437-1383.

Hulsarts 29-30 april dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

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

Tandarts 29-30 april D. Stolk, Ruurio, tel.
05735-2400. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

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

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

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en Jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurio, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje april: mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. tel. 1940; mei: mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 april 10.00 uur ds. J.W. ten Kate,
Doetinchem.

RK kerk Vlerakker-Wichmond
Zaterdag 29 april 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 30 april 10.00 uur Gebedsviering,
Dameskoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 30 april-1 mei Pas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05437-1383.

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

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

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

UW RUG IS EEN
LATTOFLEX WAARD

m mm
•mm
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RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600 l

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN



Oproep Algemene Vergadering
van de Rabobank te Vorden
De Rabobank is een coöperatieve

bank, met als doelstelling leden-

ondememers te financieren tegen

lage rente en gunstige voorwaarden.

De Rabobank is een bank met leden.

Betrokken mensen, die via een geko-

zen bestuur en de ledenvergadering

invloed kunnen uitoefenen op het

beleid van hun plaatselijke bank.

Zo is gegarandeerd dat bij elke

dienst die de Rabobank verleent

het belang van de leden en cliënten

zwaar meetelt.

Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank 'Vorden en Omstreken' B.A. haar leden

op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op

donderdag 11 mei 1995 om 20.00 uur in Hotel Restaurant Bakker.

Verkorte agenda

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Jaarrekening 1994

4. Verkiezing leden Bestuur en Raad

van Toezicht

5. Voorstel tot fusie met de Coöpera-

tieve Rabobank "Hengelo-Keijen-

borg" BA. gevestigd te Hengelo

(Gelderland) en de Coöperatieve

Rabobank "Steende re n" BA. gevestigd te

Steenderen en in verband daarmede:

a. ontbinding;

b. overdracht van alle activa en passiva;

c. afwikkeling.

6. Mededelingen en rondvraag

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening

1994 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

Rabobank
Vorden

BOUWMATERIALEN BV

ALLES VOOR DE BOUW
Specialist in: zonwering

rolluiken
keukens

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

Geopend: ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrij koopavond). Zat. van 9.00-13.00 uur.

NIEUW NIEUW NIEUW

CD

Boh Foi Toch

den
Straotfox
en andern

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Vosheuvclweg 6
7261 PD Ruurlo

Oud Hollandsche nostalgische
BUITENVERLICHTING

Brievenbussen

Lassen en verwerken
van roestvrij staal en
aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHTING

Constructiewerk en
Las werk

Smederij
Borgonjen

Tel.: 05735-2761
Fax:05735-2761

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

EEN GESLAAGDE BARBECUE?

WIJ ZORGEN ERVOOR!!!

SPECIALITEITEN

1 kilo Bami of Nasi
+

500 gram Babi Pangang

samen ƒ 1O,"

WEEKEND

Oranje ballen

per stuk ƒ l j

Shoarmavlees

500 gram ƒ 4,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

Rauwe Ham

/ 4

VRIJDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone bief stuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst'

1 kilo ƒ 7,95

Slavinken

per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

3 pond h.o.h. gehakt f 10,—

1 kilo Rundergehakt f 12,50

Magere Varkenslapjes

1 kilo f 7,95

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752 -1470

LIJSTEN
DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Houten, aluminium en kunststof en
wisseliijsten. Leverbaar in zo'n 20
standaard forma'1

passep
tinte

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

Hans Te
Spalstr/at 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
TelefooT: 05753-2386

BADKAMER VERBOUWEN ?

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

6 f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

Alles voor de schietsport

buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Martens
stteds JoeltreffenJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

SPQEDQPLE1DING AUTO 35
inclusief theorie- cnjaraktiikcxamcn

Examcnplaatscn: Zuqhcn óf Doctinchcm

Rijschool Briiinsma ook uw rijschool

Lochcm; 05730-54701 en 06-52948351
Ql 05735-1788 en 06-52955007

- REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
X~S^-\X~V^-\.X-N

VRIJDAG 5 MEI

BEVRIJDINGSBAL
Reflexm.m.v.

Zaal open: 20.30 uur

Entree: f 8,-

Bij leven en welzijn:
1/11 • Want ook al is het geen prettig idee, het is wel

verstandig om nu al aan een uitvaart te denken. Een uitvaart

is immers kostbaar. En het is belangrijk dat de nabestaanden

zich in elk geval over de kosten géén zorgen hoeven te

maken. Sluit daarom nu een goede uitvaartverzekering af

voor uzelf en uw gezin: de uitvaartverzekering van Univé.

U bepaalt zelf hoe hoog het uit te keren geldbedrag moet

zijn. Met een bedrag van bijvoorbeeld ƒ 6.000,- dekt u niet

alleen de kosten van de crematie zelf, maar ook van de

rouwkaarten, bloemen en de koffietafel. Gaat het om een

begrafenis en een grafsteen, dan moet u al gauw rekenen op

zo'n ƒ 8.000,-. Uiteraard is de premie laag. Want Univé

werkt zonder winstoogmerk.

Wilt u meer weten over de Univé-uitvaartverzekering? Kom

eens langs voor een persoonlijk advies. Of bel ons voor een

afspraak. U kunt ook de bon opsturen. Dan ontvangt u /.o

snel mogelijk meer informatie.

Ik wil graag een Univé-uitvaartverzfkering afsluiten.
D Neem telefonisch contact mei mij op \'oor een

vrijblijvende afspraak.
n Stuur mij een aanvraagformulier.

Premievoorbeeld

Een gezin - man (33), vrouw (31), zoon (7) en dochter (5) - sluit
een uitvaartverzekering af bij Univé. Men kiest voor een verzekerd
bedrag van ƒ 6.000,-. De kinderen zijn meeverzekerd op de polis
van de ouders. Per jaar bedraagt de premie:

man
vrouw
zoon en dochter

105.06
82.56

7.50

Totaal per jaar / 195.12

i
Naam: ... ....'.... m/v

Adres:

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

PC/Woonplaats:

Telefoon:

Lidnummer:

(iehoortedata: (man). (vrouw)

(kinderen)

t knul deze bon opsturen aan:
O. l .M. Karchem-Ruurlo, Antwoordnummer 3525.
7260 7.X Ruurlo (een postzegel is niet nodig).

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Barchem-Ruurlo

Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo
Telefoon: 05735-1635



Langs deze weg willen wij
eenieder bedanken die ons
met onze trouwdag hebben
verrast met lieve wensen,
bloemen, planten of kado's.

Aleike Abbink en
Bennie Wentink

Vorden, april! 995

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de
kaarten, felicitaties, bloemen
en kado's die wij mochten ont-
vangen op ons 25-jarig huwe-
lijksfeest.

Hans&WillyHissink

Wichmond, april 1995

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u be-
danken voor uw hartelijk me-
deleven na het overlijden van
mijn vrouw, onze lieve moeder
en oma

GEERTJEKOST-
VAN ECHTEN

Uit aller naam:
K.C. Kost

Pr. Clauslaan 3
7251 AS Vorden

Vorden, april 1995

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

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

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

• TE KOOP: 1 wit. melk geit;
2 hol. bonte melkgeit en bok-
lammeren. W. Harms. Tel.
05752-1148.

• TE KOOP: 1 losse gerem-
de as vóór zelfbouwaanhan-
ger. Opel wielen. 1 losse com-
pressorpomp, atlas CopCo
i.z.g.st. 1 kleine compressor,
220 volt met nieuwe motor.
Tel. 05752-2347.

• VERHUISD PER 22-4-
1995: Theo, Marjoleen, Luuk
en Roei Derksen van Raad-
huisstraat 9 naar Addinkhof 4,
7251 VG Vorden.

• Oppas gevraagd: voor 2
kinderen in leeftijd van 4-6 jr.
Ma.ochtend vóór schooltijd en
vrijdagmiddag van 12.00 tot
16.30 uur. Liefst aan huis. Vor-
den, tel. 05752-4234.

• TE KOOP: een Puch plus
helm. Tel. 05752-3397.

• Roei, Arjan en Martijn be-
dankt!!! Michiel.

• VERHUISD: van Pastorie-
weg 25 naar De Wehme ka-
mer 36, Nieuwstad 32, 7251
AJ Vorden: B. Wentink.

• WEGENS VERHUIZING TE
KOOP: mooi senioren ledi-
kant 140x200 donker eiken
met lattenbodems f 250,-; 2 ei-
ken fauteuils f 50,-; 4 eetka-
merstoelen met skai f 50,-;
2-deurs linnenkast f20,-; 4-
pits gasstel f 35,-. Tel. 05752-
2793.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

BRUIN WORDEN VOORDAT U
MET VAKANTIE GAAT.

KUURKAART
(10x)

al vanaf f l. 69,00

ZONNESTUDIO COLETA
\ i / Molenweg 43

aOt 7251 ED VORDEN
~=*~~« Tel.: 05752 -1044

Vrijdag 28 april"
na 17.00 uur en

zaterdag 29 april
(Koninginnedag)

zijn we

GESLOTEN.

Gerjan Rietman
II en

l Manuela Ribbink

gaan trouwen op zaterdag 6 mei
1995 om 11.30 uur in het
gemeentehuis te Steenderen.

Wij houden receptie van 14.30-16.00
uur in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Boshuisweg 5
7233 SE Vierakker Kadotip:

Op maandag 1 mei 1995 hopen wij,

Dick Onstenk
Gerrie Onstenk-Meijerink

ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wie ons hiermee wil komen
feliciteren is van harte welkom op
onze receptie, welke gehouden wordt
van 15.00 tot 16.30 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

april 1995
De Stroet 11

7251 CP Vorden

Op 10 mei a.s. zijn wij 45 jaar
getrouwd.

Dit hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen op zaterdag 13 mei te
vieren.

B. Wolsheimer
E.F. Wolsheimer-Tragter

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 17.30 uur in Zaal Sportcomplex
'De Veldhoek', Varsselseweg 55 te
Hengelo (Gld.).

Paaldersteeg 3A
7261 KL Ruurlo

inCM

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:08347-81376 __ tel:05752-3006,
's MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN • '

GEVRAAGD

all-round

METSELAARS
en/of

TEGELLIJMERS
Tel. 05752-1637

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

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

Verdrietig om zijn heengaan maar met een
dankbare herinnering aan de liefde die hij ons
heeft geschonken en met een bevrijdend gevoel
dat zijn lijden nu voorbij is, is na een liefdevolle
verzorging in het streekziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal te Zutphen van ons heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

HENDRIKUS JOHANNES
HAGGEMAN

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden : H.M. Haggeman-Huitink
Zwolle : Henny

Lochem : José en Henk-Jan
Chris, Maaike

19 april 1995
Het Hoge 6a
7251 XW Vorden

De teraardebestelling heeft maandag 24 april
plaatsgehad op het R.K. kerkhof te Kranenburg.

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

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

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

VERS
VLEES
HOME
SERVICE

Vul Uw diepvries voordelig:
'/4 varken (diepvriesklaar) f 4,95
(ook zonder kop en poten leverbaar).
Ook andere artikelen, vers en voor-
delig geleverd!

Tel. (05752) 2288
(na 18.00 uur)

Heden is na een ernstige ziekte uit onze familie-
kring weggenomen onze geliefde zuster, schoon-
zuster en tante

GERRIE REERINK-
WUNDERINK

ECHTGENOTE VAN H. REERINK

Vorden : Fam. B. Wunderink
Hengelo (Gld.) : Fam. H.J. Reerink

Zelhem : Mej. D. Reerink
Neven en nichten

Vorden, 25 april 1995

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn broer, zwager en
onze oom

JOHANWASSINK

betuigen wij u onze oprechte dank.

J.W. Dimmendaal-Wassink
A. Dimmendaal

Neven en nichten

Vorden, april 1995

WITKAMP LAREN

PRESENTEERT
IN

DE GROTE ZAAL

One 2
Koninginnedag
Zaterdag 29 april

c
(O

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Kaas kiio
Gouwenaar Light
2 5% minder vet -33% minder zout
500 gram

9.50

6.45

Engelse Top Kazenweek:

Buxton Blue 2.49
Admiral 2.98
Five Counties 2.59
Blue Stilton 2.69
CheddarCheese 2.29

l
J

Slagers Achterham
100 gram

Oranje Notenmix
250 gram

per 100 gram

2.75

2.98
Deze reclame is geldig t/m 6 mei.

Elly Teeuwen.

KONINKLIJKE AANBIEDINGEN

't Is Feest met echte

.LIMBURGSE VLAAIEN,
in wel 20 soorten

DIT WEEKEND:

SINAASAPPEL
BAVAROISE VLAAI

van 20,- voor 17-
...ORANJE
SOEZEN...

5 HALEN 4 BETALEN

HEERLIJKE
ORANJEBOL

3,95
zie ook onze dagaanbiedingen

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

Vakmanschap kan er nog steeds
wezen,
dat heeft Schoenmaker/j Visser al
vijftig jaar bewezen.

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1849

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur. Na 13.00 uur
volgens afspraak. Vrijdag koopavond 1 8.00-20.00 uur.

Erkend Ziekenfondsleverancier.

In de maand mei bestaat onze schoenmakerij
50 jaar.
Daarom geven wij U gedurende de eerste twee
weken van die maand 10% KORTING op al uw
schoenreparaties.
* Zie de voorwaarden in de zaak.

fel MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In
a.het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur ligt vanaf 28 april 1995 gedurende
4 weken ter inzage het besluit op de aanvraag van:
1. naam aanvrager: L.M.B. Vorden

straat en huisnummer: Industrieweg 13
postkode/gemeente: 7251 JT Vorden
adres van de inrichting: Industrieweg 13 te Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een landbouwmechanisatiebe-
drijf;

2. naam aanvrager: Kluvers Vorden C.V.
straat en huisnummer: Zutphenseweg 41
postkode/gemeente: 7251 DM Vorden
adres van de inrichting: Zutphenseweg 41 te Vor-
den
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een graan-, voeder- en kunst-
mesthandel/dierenspeciaalzaal en sportartikelen;

3. naam aanvrager: Coöperatieve Diepvries Vereni-
ging 'de Vliegehoek G.A.'
straat en huisnummer:
p/a Vierakkersestraatweg 16
postkode/gemeente: 7233 SB Vierakker
adres van de inrichting: Uselweg 2 te Vierakker
betreft een vergunning tot het oprichten en in wer-
king hebben van een koelhuis;

4. naam aanvrager: Ten Have B.V.
straat en huisnummer: Industrieweg 8
postkode/gemeente: 7251 JT Vorden
adres van de inrichting: Industrieweg 8 te Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een metaalkonstruktiebedrijf.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zeilen ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend voor onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het be-
lang van de bescherming van het milieu.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.
BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

sluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel voor: 9 juni 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 25 april 1995 .

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

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax
05752-7444

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit Algemene wet be-
stuursrecht
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)
In
a.het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur ligt vanaf 28 april 1995 gedurende
4 weken ter inzage het ontwerp-besluit op de aan-
vraag van:
1. naam aanvrager: C.W.V. Medo - Ruurlo B.A.
straat en huisnummer: Onsteinseweg 2
postkode/gemeente: 7251 ML Vorden
adres van de inrichting: Onsteinseweg 2 te Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een herstelinrichting voor landbouw-
werktuigen en opslag van bestrijdingsmiddelen;
2. naam aanvrager: de heer H. Vlogman
straat en huisnummer: Zutphenseweg 125
postkode/gemeente: 7251 DP Vorden
adres van de inrichting: Zutphenseweg 125 te Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een veevoederhandel en pluimvee-
houderij.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 26 mei 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 25 april 1995

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

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7483 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

Vanwege de toenemende stroom opdrachten is
er bij ons plaats voor:

-ervaren straatmaker
-leerling straatmaker
-opperman
- machinist op kleine laadschop

Voor diegene die voor één van deze functies
opgeleid wil worden is opname in 't leerling-
stelsel mogelijk.

Tevens is er werk voor vakantiehulpen.

andag 29 mei
/m vrijdag 9 juni

Inschrijfgeld f 55,- per team.
Inschrijven t/m 5 mei a.s

'Teams kunnen worden
samengesteld uit o.a straat,
buurt, bedrijf of vereniging

Inschrijfformulier via onder-
staande personen te verkrij-
gen

Toernooicommissie:
R. Klein Brinke
Mosselseweg 5
7244PT Barchem
tel. 05752-651 2

M.Reuvekamp
Vennemansweg 1
7251 HX Vorden
tel. 05752-6407

,100*

reparaties
verlichting

service klussen

WENTINK
ELEKTRO

Voor al uw

elektro-
werkzaamheden

De Hanekamp 3 7251 CH Vorden Tel. 3592

V?AK
V'l

Raamdofcoratie
inz'n mooiste vorm..

\£'
M"
IX l

ch Ook <<^ is

Albert Heijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:

O Speklapjes MZ
kilo van 9,50 voor

Granny Smith
l ,5 kilo van 4,99 voor

4,98
1,99

© Perla Mild
met gratis reep delicata chocolade l fl Q Q
3 pak van 14,54 voor l W j J M

O Ola Magnum
cf/V. soorten

360 ml van 5,49 voor

Appelsientje
l liter van l ,79 voor

Page Plus Toiletpapier
8 rol van 5,79 voor

4,49
1,49
3,99

AH Halfvolle Vanille Yoghurt! AQ
l liter van 2,09 voor l j O 7

4,45
2,99
2,29

Cote du Rhone
0,75 liter van 5,65 voor _

Runderrookvlees
100 gram van 3,79 voor

s) Hero Cassis
l ,5 liter van 2,75 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo.
Met gratis Airmiles die door steeds meer
zaken worden uitgegeven.

Een raam geeft u bij
uitstek de mogelijkheid
om sfeer en harmonie
in uw interieur te bren-
gen.

Bécé biedt u een zeer
uitgebreide en modieu-
ze kollektie "lichtrege-
laars". Rolgordijnen,
aluminium en vertika-
le jaloezieën in de
mooiste dessins en
heel veel kleuren.

PANNEVOGEL
f-m MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ijl B Barchemseweg 40 - Ruurlo - Tel. 05735-3193
J L~ Ruurtoseweg 2 - Hengelo GW. - Tel. 05753-1484

&RAAMDEKORATIE OP MAAT:

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in ver£ behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes, etc.

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95 |

6 VASTE
PLANTEN

VOOREEN 10,"

4 EXTRA GROTE

GERANIUMS

10,-

DE VALEWEIDE bloemen

HAANTJES 5,25

DRUMSTICKS 7,85

LEVERS 5,50

PER KILO

PER KILO

PER KILO

Poelier HOFFMAN

S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

tt

EN

IJSSALON

„Kerkepad"
vieren ook Koninginnedag.

Vanaf 12.00 uur op het terras
zanger en gitarist

„DANKO"

Van 16.00 uur tot 17.00 uur

PIEKUUR"99

bij de „Buurman".

Heeft u zin om een patatje te kopen,
„de Buurman" is tot heel laat open.

ASYA Natuurlijk
Koninginne PIZZA
(tomaten, kaas, vruchten met mandarijn)

Koninginne SCHOTEL

10.00

12.50
(shoarma, gebakken aardappelschijven met vruchten
met sinaasappel)

(Alleen op 29 en 3O april.) J^ P j J ZQ

Shoarma

Café

Restaurant
ZUTPHENSEWEG l -VORDEN-TEL. (05752) 4222



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

Donderdag 27 april 1995
57e jaargang no. 5

Vordeh

Bertine Vlogman en Louis Bosman nemen afscheid van dames l Dash Sorbo:

Een 34-jarige inwoner uit Warnsveld
werd woensdag 19 april betrapt op het
illegaal storten van snoeihout aan de
Boshuisweg. De man gaf als reden op
dat de stortplaats in Zutphen op het
moment dat hij het hout wilde weg-
brengen, gesloten was. Onder drei-
ging van een proces-verbaal beloofde
de man het hout op te ruimen en weg
te brengen naar de stortplaats in Zut-
phen.
Een bedrijf aan de Industrieweg deed
op donderdag 20 april aangifte van in-
sluiping. Tijdens kantooruren werd
uit een bureau een portemonnee en
een aanzienlijk bedrag aan kasgeld
weggehaald. De dieven gingen er ook
met het kasgeld van de personeelsve-
reniging vandoor. Verder werd er in
de nacht van donderdag op vrijdag in-
gebroken in een woning aan de Hors-
terkamp. De daders kwamen binnen
via een bovenraam. De politie ver-
moedt dat alleen de slaapkamer is
doorzocht. Er wordt niets vermist.
Tot slot werd er vrijdagmiddag inbro-
ken in een garage aan de Galgengoor-
weg. De daders gingen er vandoor
met een kettingzaag, een boormachi-
ne en enkele slijpschijven.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redactie

Papoea's
In Ukarumpa bestaat al geruime tijd
spanning tussen een groep Papoea's
van een bepaalde stam en de regering
omtrent de eigendom van een stuk
grond. De Papoea's zeggen dat deze
grond van hen is terwijl de regering
dit bestrijdt. Op deze grond is een ge-
deelte van het Summer Institute of
Linguistics (SIL) gelegen. Johan en
Janny Lottcrman wonen en werken
daar als bijbelvertalers.
Het conflict dreigt nu tot een climax te
komen. De Papoea's hebben het
vliegveld bezet en straten gebarrica-
deerd. Wie er langs probeert te ko-
men, wordt met stenen bekogeld. Of
er ook wapens worden gebruikt is niet
bekend. Eén van de eisen van deze
Papoea's was dat ze meer mensen
aanhet werk wilden hebben in het
SIL. De in het SIL werkende Pa-
poea's van deze stam zijn inmiddels
ontslagen. De regering heeft gedreigd
met ingrijpen door de 'mobiele een-
heid' als de wegversperring niet
wordt verwijderd. Johan en Janny
hebben - net als enkele anderen - een
bedreigend telefoontje gehad dat hun
huis zou worden vernield.
Inmiddels is er tussen de Papoea's on-
derling onenigheid ontstaan, missh-
ciend at dit een positief effect heeft op
de situatie. Ondanks de spanningen
gaat het werk van Johan en Janny nog
gewoon door: de cursus voor onder-
wijs-inspecteur is afgerond en vorige
week maandag zouden enkele Tang-
gu's voor de Nationale Vertalers Cur-
sus naar Ukarumpa komen. Deze
nieuwsberichten hebben we ontvan-
gen tijdens telefonisch contact met
Johan en Janny op 15 april.
We hebben ondervonden dat velen
van u met Johan en Janny en de kinde-
ren meeleven. Dit is voor hen een
goede stimulans. Door dit nieuwsbe-
richt wilden we u op de hoogte stellen
van de situatie op dit moment.

L. Wind
Westeinde 13
807lZLNunspeet

Werkgroep op zoek
naar zeer oude
zwembadartikelen
In verband met het 60-jarig bestaan
van zwembad 'In de Dennen' wordt
op 10 juni een groot zwembadfeest
gehouden. De Werkgroep 60 jaar
zwembad is van plan om op deze dag
een expositie te houden met zwemba-
dartikelen uit de dertiger jaren. U
moet dan denken aan oude foto's, di-
ploma's, zwemkostuums en krante-
nartikelen over het zwembad uit die
periode. Er zijn al diverse spullen
voor deze expositie beschikbaar,
maar wie nog meer materiaal uit die
periode in zijn bezit heeft en dat voor
enkele dagen wil afstaan, kan dit
doorgeven aan Martin Gabriël, tel.
05752-2006.

'Het damesteam heeft gewoon een nieuwe impuls nodig'
De dames van volleybalvereniging
Dash Sorbo zijn zaterdagmiddag
door een 3-2 overwinning op Dyna-
mo Tubbergen als derde geëindigd
in de Derde Divisie B. Deze laatste
competitiewedstrijd stond in het te-
ken van afscheid nemen aangezien
vier dames na dit seizoen stoppen
bij het eerste team van Dash Sorbo.
Het gaat hier om Bertine Vlogman,
Evelyn Averdijk, Linda Klein Brin-
ke en Mariël Molendijk. Ook het
coachduo Nout van Houte en Louis
Bosman stopt met de begeleiding
van het eerste damesteam. Eind
mei zal op feestelijke wijze afscheid
van het zestal worden genomen.
'Maar ik ga niet huilen', zegt coach
Louis Bosman. 'En of ik het dames-
team van Vorden ga missen, hangt
helemaal af van wat er daarvoor in
de plaats komt', aldus Bosman. Na-
dat hij vijf jaar trainer is geweest
van de dames van Dash Sorbo
wordt Louis Bosman het komend
seizoen coach van het eerste heren-
team van Dynamo Neede. Samen
met speelster Bertine Vlogman (33)
kijkt hij terug op de afgelopen com-
petitie en praten ze over het dames-
volleybal in Vorden.

- Waarom stop je met het volleybal
bij het eerste damesteam van Dash
Sorbo?
Vlogman: 'Het werd me de laatste ja-
ren allemaal teveel. Wij hebben thuis
een eigen zaak en in de praktijk is dat
heel erg moeilijk te combineren met
een gezin en een volleybalcompetitie
op dit niveau. Want naast de wedstrijd
op zaterdag ben je ook twee avonden
in de week kwijt aan trainen.
Daarom heb ik aan het begin van deze
competitie ook al gezegd dat dit mijn
laatste seizoen is. Het is gewoon mooi
geweest. Ik ben nu 33 jaar en kan te-
rugkijken op een zeer mooie volley-
balperiode.'

- Wanneer ben je begonnen met vol-
leyballen?
Vlogman: 'Op m'n zestiende. Eigen-
lijk best wel laat. In het eerste seizoen
ging het meteen zo goed dat ik gelijk
doorstootte naar het eerste team van
Dash. Dat ging toen razendsnel. Na-
dat ik zes jaar in het eerste had ge-
speeld werd ik door Longa uit Lich-
tenvoorde gevraagd om bij hen te ko-
men spelen. Longa stond op dat mo-
ment op het punt om te promoveren
naar de eredivisie. Sportief gezien
was dat dus een hele vooruitgang en
ik vond dat ik die kans niet mocht la-
ten lopen. Ik heb daar destijds een
hele mooie periode meegemaakt.
Want het is niet niks watje meemaakt.
Je leven wordt op dat moment hele-
maal beheerst door het volleybal.
Achteraf vraag ik me wel eens af, hoe
ik dat volhield. Want we trainden ne-
gen uur in de week. En dan heb ik het
nog niet eens over de wedstrijden. Dat
zijn echt tropenjaren geweest. Ik heb
na Longa ook bewust een stap terug

gedaan. Terug naar Dash. Want het
was in Lichtenvoorde trainen, trainen
en nog eens trainen. Maar daar stond
natuurlijk ook iets tegenover. Want
we speelden op het hoogste niveau.
Daarnaast heb ik met Longa twee jaar
achter elkaar Europacup gespeeld.
Zoiets nemen ze me nooit meer af.'

- B ij Longa kwamen jullie elkaar ook
voor het eerst tegen.
Bosman: 'Dat klopt. In het laatste jaar
dat Bertine voor Longa speelde, was
ik assistent-trainer bij Longa. René
Striekwold had me gevraagd of ik
hem tijdens de trainingen bij wilde
staan. En dat leek me dus wel wat. Ik
wilde wel eens zien hoe het eraan toe-
ging op eredivisie niveau en wat het
verschil was met de Derde Divisie. En
dat heb ik toen een jaar gedaan. En dat

was - zoals Bertine ook zegt - een fan-
tastische tijd. Met name de Europa-
cupwedstrijden naar Zwitserland,
Hongarije en Rusland zal ik niet snel
vergeten.'

- Waarom koos je - nadat je geroken
had aan de eredivisie - voor Dash
Sorbo. Dat is toch een hele stap te-
rug?
Bosman: 'Ik ben niet iemand die
graag de tweede viool speelt. Ik wil
graag zelf met een team bezig zijn.
Vandaar dat ik de dames van Vorden
ben gaan trainen. Dat is nu vijf jaar
geleden. En van die beslissing heb ik
geen moment spijt gehad. Maar ik
merk nu wel dat het tijd wordt dat ik
opstap en iets anders ga doen. Het da-
mesteam heeft gewoon een nieuwe
impuls nodig. Want op een gegeven

moment is je truckendoos als trainer
leeg. De groep weet precies wat er
gaat komen. Ze kennen je door en
door. En ik weet ook precies hoe de
groep reageert. Daarom is het goed
voor dames l dat er een nieuwe trai-
ner komt die weer nieuwe impulsen
aan het team geeft en de dames weer
op scherp kan zetten. Het laatste half
jaar draaide het team ook niet zoals
het hoorde. En waar dat nou precies
aan heeft gelegen, dat weet ik niet.
Dat is altijd heel erg moeilijk te zeg-
gen.'

- Maar jullie zijn toch derde gewor-
den in de competitie.
Bosman: 'Maar daar neem je natuur-
lijk geen genoegen mee. Vooral niet
als je weet dat wij in december nog
bovenaan stonden. Op een gegeven

Schrijfavond
Amnestyop
maandag l mei
De afdeling Vorden van Amnesty In-
ternational houdt maandagavond l
mei in het Dorpscéntrum een schrijfa-
vond voor mensen die behandeld
worden in strijd met de mensenrech-
ten. Dit keer wordt onder meer ge-
schreven voor inwoner uit Tsjaad;
voor een bisschop en andere katholie-
ke geestelijken in Mexico die steeds
vaker worden lastig gevallen en geïn-
timideerd. Voorts voor een 28-jarige
kernwapenaktivist uit Zuid-Korea.
Indien men verhinderd is om op de
schrijfavond te komen dan kan ook
thuis geschreven worden. De voor-
beeldbrieven kunnen maandagavond
l mei in het Dorpscentrum worden
opgehaald. Info: Ank Wallenburg
(05752-2337) of Leni Lamers (05754
-1341).
Zondag 7 mei is er in de kerken te
Vorden en Wichmond gelegenheid
een petitielijst te ondertekenen. Vrij-
dag 12 mei staat Amnesty in Vorden
op de markt waar aandacht wordt ge-
vraagd voor de Soedan- actie. Er
wordt thee geschonken en koekjes
volgens Soedanees recept geserveerd.

Jong Gelre
Warnsveld
Op 29 april wordt weer het zoge-
naamde 'Oranjevoetbal' gehouden,
leden van Jong Gelre Warnsveld kun-
nen zich hiervoor opgeven bij Martin
Rietman (05754-1313). Verder bren-
gen de leden van Jong Gelre Warns-
veld op 8 mei een bezoek aan het be-
drijf van Wim Schoenmaker aan de
Geesinkweg in Warken. Op 27 mei
staat er een dagtrip naar Giethoorn op
het programma. Ook voor deze bus-
tocht kunt u zich opgeven bij Martin
Rietman. De Wampex wordt dit jaar
gehouden op 28 mei in de omgeving
van Steenderen. Er zal een route afge-
legd moeten worden per fiets. Onder-
weg moeten er de nodige hindernis-
sen genomen worden. Op 2 juni heeft
er op het terrein van Socci in Wich-
mond een voetbalwedstrijd plaats tus-
sen oud-leden en huidige leden van
Jong Gelre Warnsveld.

Wereldwinkel
Ooit gehoord of gelezen hoe tonijn
meestal gevangen wordt? Dat gebeurt
op een zeer wrede en milieu-onvrien-
delijke wijze. Bij het vangen van de

tonijn raken onbedoeld dolfijnen, vo-
gels, schildpadden en zelfs walvissen
in de netten verstrikt. Het gevolg is
dat ze stikken omdat ze niet meer bo-
ven water kunnen komen. In 1992
startte Greenpeace een aktie tegen
deze grootschalige visserij. Vanaf die

tijd ziet men op de tonijn etiketten met
de titel 'Dolfin-save' opduiken. De
tonijn van de Wereldwinkel wordt op
de Kaap van Verdische eilanden ge-
vangen op kleine schaal. Dolfij-
nvriendelijk dus. Maar ook men-
svriendelijk, zoals u van de Wereld-

moment is er toen iets in het team gek-
nakt en liep het niet meer. Uitgere-
kend in die periode raakte ook onze
aanvoerster Elly Nijenhuis gebles-
seerd. Dat kwam toen heel slecht uit.
En het stomme is dat we in het begin
van de competitie helemaal geen fan-
tastisch volleybal speelden. Maar we
wonnen gewoon alles. Ook als we iets
minder goed speelden.'
Vlogman: 'Maar als je kampioen wil
worden, dan moet ook alles kloppen.
Dan mag niets tegenzitten. En natuur-
lijk was ik in mijn laatste seizoen
graag kampioen geworden. Dat zal ik
niet ontkennen. Dat was een leuk af-
scheid geweest. Maar helaas is dal
dus niet gelukt.'

- Er nemen dit seizoen vier dames af-
scheid bij Dash Sorbo. Kan het huidi-
ge dames team dat verlies opvangen?
Bosman: 'Nee, want het gaat natuur-
lijk wel om vier dames waarvan twee
basisspeelsters die in één keer weg-
vallen. Die plaatsen heb je niet zo-
maar opgevuld. Zeker niet uit eigen
gelederen. Daar liggen dan ook dui-
delijke problemen voorde club.'

- Hoe moeten deze plaatsen dan wel
worden ingevuld?
Bosman: 'Ik denk dat Dash Sorbo
eens moet rondkijken in de regio of
daar talentvolle speelsters zijn die bij
Vorden willen komen spelen. En dan
denk ik aan speelsters die elders op de
bank zitten en niet aan spelen toeko-
men of talentvolle volleybalsters die
een klasse lager spelen en Dash Sorbo
als een verbetering zien. Maar een
ideale situatie is dit natuurlijk niet.
Daarom vind ik de jeugdopleiding
binnen een vereniging ook zo belang-
rijk. Ondanks het feit dat ik het ko-
mend seizoen de heren van Dynamo
Neede ga trainen, blijf ik daarom ook
nog een beetje bij Vorden betrokken.
Ik krijg namelijk de talentvolle jeugd
van Dash onder mijn hoede.'

- Heeft Vorden veel jeugdig volley-
baltalent?
Bosman: 'Natuurlijk. Alleen veel
meer meisjes dan jongens. Het pro-
bleem in plattelandsgemeenten zoals
Vorden is dat er vaak voldoende meis-
jes zijn die willen volleyballen maar
relatief weinig jongens. Die jongens
gaan veel liever voetballen. En dat is
dus ook het probleem in Vorden. Het
herenvollyebal leeft hier ook veel
minder. Dat is historisch ook zo ge-
groeid. Al jarenlang komen er ook
veel meer mensen kijken naar het eer-
ste damesteam dan naar het eerste he-
renteam. En we hebben hier ook veel
meer damesteams dan herenteams.
Als ik naar de jeugd kijk, zal daar
voorlopig ook wel geen verandering
in komen. Maar het is wel belangrijk
dat de jeugd dié we hebben, goed be-
geleid wordt. Want dat zijn de spelers
die later moeten doorstoten naar het
eerste team.'

winkel gewend bent. De tonijn is op
de vrijdagmarkt te koop in blikjes van
200 gram.
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Krappe huisvesting
gemeentepersoneel
nog niet opgelost
Het plan van het college van B. en W.
om voor 490.000 gulden enkele con-
tainers bij kasteel Vorden te plaatsen
om de tijdelijk de huisvestingspro-
blemen op het gemeentehuis op te los-
sen, is dinsdagavond door de raad van
tafel geveegd. De raad is unaniem van
mening dat het weggegooid geld is
om voor een periode van slechts vijf
jaar zoveel geld uit te trekken voor
een tijdelijke oplossing. De raad zag
meer in het aankopen van bijvoor-
beeld het politiebureau. 'Want als je
voor vijfjaar enkele containers plaats,
ben je het geld daarvoor na vijf jaar
ook kwijt. Daarom vind ik dat we se-
rieus moeten kijken of het mogelijk is
om het politiebureau aan te kopen. In
de wandelgangen heb ik gehoord dat
het hier gaat om een bedrag van
300.000 gulden', aldus de heer G.J.
Rietman (VVD).
Volgens wethouder Aartsen gaat het
eerder om een aankoopbedrag van
450.000 gulden. 'Daarnaast is het po-
litiebureau niet geschikt voor ons. Het
is te klein en voldoet niet aan de eisen
van de arbeidsinspectie. Verder ben
geen voorstander van het opsplitsen
van de gemeente. Je moet alles ge-
woon op één plek hebben', aldus
Aartsen. Toen ze echter geen enkele
politieke partij kon overtuigen van
haar argumenten voor het plaatsen
van containers, stemde ze in met het
verzoek van de raad om eerst nader te
gaan onderzoeken wat de mogelijkhe-
den zijn met betrekking tot het politie-
bureau. Het onderwerp zal daarom in
de raadsvergadering van mei of juni
opnieuw aan de orde komen.

Clownsvoorstelling
op woensdag 3 mei
in het Dorpscentrum
Slim Jeugdtheater komt in de 'meiva-
kantie' met haar nieuwe show naar
Vorden. Op 3 mei verzorgen zij een
clownsvoorstelling met Clown Slim-
pie in het Dorpscentrum. De nieuwe
show heeft de titel 'De fantasiewereld
van Slimpie' meegekregen. In deze
show gaat Slimpie op reis in zijn fan-
tasie. Hij raakt hierbij in allerlei situa-
ties verzeild waar hij op zijn eigen
doldwaze wijze weer uit probeert te
komen. De vrolijke clown Slimpie
staat borg voor zeer veel humor. Het
programma in het Dorpscentrum is
geschikt voor kinderen van vier tot en
met 12 jaar. In de pauze kunnen de
kinderen zich gratis laten schminken.

PaasvuurBaak
Net als voorgaande jaren hield het
Jeugd en Jongerenwerk Baak ook dit
jaar weer een paasvuur op de Eerste
Paasdag. Op de traditionele plek aan
de Bontekoeweg werd pas een week
voor pascn begonnen met de aanvoer
van het snoeihout. Mensen uit de hele
regio brachten hun snoeihout. De rest
werd door de jeugd van Baak bijeen
gebracht. Een prachtige stapel was
het resultaat. Reden genoeg voor de
fanticke jeugd om de laatste nacht wa-
kend bij 'de paasbcrg' door te bren-
gen. Ondanks de koude en het slechte
weer liet het publiek op de aovnd van
het paasvuur niet afweten. Onder het
genot van koffie of wat anders en de
tonen van vrolijke muziek, vermaak-
ten de toeschouwers zich uitstekend
bij het brandende paasvuur. Na afloop
van het paasvuur gingen de mcesten
mensen naar zaal Hcrfcns waar de ba-
lans werd opgemaakt. Een geslaagd
paasvuur. Daar was iedereen het over
eens.

HVGDorp
Op woensdag 19 april kwamen de de
leden van de Hervormde Vrouwen-
groep bijeen in de Voorde. Na het ge-
bruikelijke openen en zingen van eni-
ge liederen, hielden de heer en me-
vrouw Grootjans uit Borculo een le-
zing met dia's over het onderwerp
'De Achterhoek, vroeger en nu'. Aan
het eind van de avond werd gezang
463 gezongen. Daarna keerde ieder-
een voldaan huiswaarts.

Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging
'De Snoekbaars' heeft in het kanaal
bij Almen de eerste onderlinge club-
wedstrijd voor senioren gehouden.
De vangst was niet erg groot. In totaal
werden 13 vissen verschalkt. De uit-
slagen waren als volgt; l R. Golstein
6 stuks- 191 cm ; 2 A. Vruggink 2
stuks- 47 cm; 3 R. Nijenhuis 2 stuks-
37 cm. De volgende wedstrijd wordt
gehouden op zondag 7 mei.

Jongens B van Dash kampioen

Sponsorloop voor Dorpskerk
Op 5 mei gaat het gebeuren. Heel Vorden gaat lopen voor het dak van de
Dorpskerk. Bij het geldwervingscomité zijn al verschillende leuke reac-
ties binnen gekomen zoals 'Wij gaan verkleed lopen' en 'We lopen met
het hele elftal'. Ook de kinderen in Vorden zijn enthousiast. Bijna alle
scholen hebben spontaan de sponsor!ijsten uitgedeeld. Eén school liet het
afweten, maar ook deze kinderen kunnen meelopen. Zij kunnen de spon-
sorlijsten afhalen bij slagerij Rodenburg of drukkerij Wcevers. Dit geldt
ook voor ouderen.
Het geldwervingscomité roept iedereen op om vrijdagmiddag 5 mei mee
te doen en zich op een sportieve manier in te zetten voor de restauratie van
de Dorpskerk. En met iedereen bedoelen ze oc^fcdcrcen:
- gemeentebestuur
- politieke partijen
- gemeentepersoneel
- verenigingen
- bedrijven
- particulieren

Ook jongens B is kampioen geworden. Bakker Schurink trakteerde de jongens op een fraaie kampioenstaart. Op de foto
staand v.l.n.r. coach Johan Bosman, Huub Nijenhuis, Dirk Breukink en sponsor bakker Schurink. Zittend: Robert Zieve-
rink, Erik Boel, voorop Alex Tyink, Danice Klein Haneveld en Jan Bosman.

Graafschaprijders
De VAMC 'De Graafschaprijders'
hield zondagmiddag een voorjaarsrit
(orienteringsrit) welke was uitgezet
door Jan Luiten en Wim Wisselink.
Voor de A en B klasse was een par-
cours uitgezet van 51 kilometer en 41
kilometer; terwijl de C-klasse 48 kilo-
meter voor de boeg hadden. Alvorens
Bert Regelink de uitslagen bekend
maakte werden er enkele rondjes bin-
go gespeeld. De uitslagen waren als
volgt: A-Klasse 1. A.C. Weevers/B.
Regelink, Vorden 197 strafpunten; 2
L.J. Altena/B. Rossing, de Lutte 221
str; 3 J. Plat/R. Plat, Scheemda 335.
B- Klasse: I mevr. G. Reugenbrink/
hr. Reugenbrink, Enschede 277 str.; 2
G. Siemes/mevr. SienJ*682; 3 E.
Kleinreesink/M. Kleinr^Rink, Hen-
gelo 404. C-Klasse: I J. Slagman/ G.
van Veldhuizen, Vorden 61 str.; 2 J.
Kempers/A. Kempers, Varsseveld 61;
3 W. Wisselink/ mevr. Wisselink Hal-
le 62. Clubteams A-Kj^e : I De
Graafschaprijders' uit ̂ Rxlen, 946
str.; 2 AMBC Wezep 1009; 3 Mac
Drachten 1136 strafpunten. B-Klasse:
I MAC Zutphen 1267; 2 MAC Stads-
kanaal 1280; 3 VAM AC Varsseveld
1581. C-Klasse: I VAMC De Graaf-
schaprijders Vorden 184 str; 2 MAC
Drachten 317 ; 3 MAC Stadskanaal
208 strafpunten.

Klootschieten
De klootschietvereniging 'De Wil-
denborch' organiseerde zondagmid-
dag een klootschiettoernooi waaraan
kon worden deelgenomen door heren-
teams, damesteams of door gemeng-
de teams. Teams bestaande uit vier
personen. Door de organisatie was
een parcours uitgezet van 3,8 kilome-
ter. De start was bij de Kapel waar
voorzitter Dick Pardijs na afloop te-
vens de prijzen uitreikte. De uitslagen
waren als volgt: Dames: I Hackfort I -
60 schoten en 12 meter; 2 Linde I - 66
schoten en 21 meter; 3 ANBO I 69
schoten en 40 meter. Heren: I Delden
II - 45 schoten en 2 meter; 2 Stokkink
I- 46 schoten en 8 meter; 3 Wilden-
borch I - 47 schoten en 56 meter. Ge-
mengd: I Delden 4-57 schoten en 10
meter; 2 Wildenborch 1-60 schoten
en 45 meter; 3 ANBO 2 - 65 schoten
en 49 meter.

Feestavond Dash
De Vordense volleybalvereniging
'Dash' hield zaterdagavond in een
goed gevulde zaal 'De Herberg' haar
jaarlijkse feestavond. Een gezellige
avond waarbij voorzitter Teus van
Hunnik de beste spelers en teams be-
kend maakte. Dit was bij de dames
Ans Kamperman , terwijl Ge Verhcen
tot beste speler werd gekozen. De
beste ploeg werd Dames III. Als beste
speler bij de rekreanten kwam Werner
Rakitowuitdebus.

Al loopt u maar één rondje. Het moet gewoon een gezellige boel worden.
Doe dus mee! Vanzelfsprekend staat er bij de start van de sponsorloop een
stand waar u kaarsen, handdoeken, leien, foto's en borduurpatronen kunt
kopen. Het geld komt ten goede aan de restauratie.

Acties

Onder het motto 'Samen sterk voor de Dorpskerk' staan er de komende
maanden nog diverse andere acties op het programma:
- 5 juni: sportdag/helicoptervluchten/ponyrijdcn
- Eind juni: een concert waaraan onder andere het Vordens Mannenkoor

zal meewerken. Een definitief programma volgt nog.
- 5 juli: diaserie over Vorden
- Oktober: Grote veiling. Wanneer u spullen heeft voor deze veiling dan

kunt u contact opnemen met een van de leden van de geldwervings-
commissie. Verder zoet het comité nog een opslagruimte tot oktober.

't Is zeker al wel zestug jaorn eleen,
too ko'j ut in elk darp nog zeen.
Bi'j mennig huus hadn ze wat vee,
Kippen, varkens, melkbeeste, een of twee.

De mestvaalte achter 't huus dat ging,
daor kwam dan alles bi'j mekare in.
In 't veurjaor nao 't land ebrach,
wat un stank kwam daor van af.

Och, de buurn waarn dat gewend,
want vake attert ze van 't land ok met.
Neet allene in 't darp is dat veleden tied,
ok buutenaf bunt ze de kleintjes kwiet.

Un enkelen hef now volle vee,
maor de mest, daor zit ze mee.
Ze krabt zich de heure uut de kop,
wöd 't opehaald, vraog neet wat 't kost.

Tcvölle mest daor gingen de beume an kepot,
die gingen allemaole dood in de top.
Natuurluk is 't met ut vee wel oaverdreven,
Maor de vliegtuugen en de auto's holt ze ok neet tegen.

De boem hebt 't ok neet expres edaon,
dee bunt met de ticd mct-egaon.
De beste oplossing kump met oavcrleg,
dat is ons altied veur ezeg.

Ze laot zich neet in 't hcuksken drukken,
eerder kriegt ze rare nukken.
Dus gaot bi'j mekare an taofel zitten,
en lik neet oaveral op te vitten! D. Lindeman.

PV Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Quivrain over een afstand van 264
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: mevr. Oldenhave 1,7, 11, 16;
A. A. Jurriens 2, 9, 19; H. A Eykel-
kamp 3; C. Bruinsma 4, 5, 10;
E.Bruinsma 6; A en A Winkels 8, 20;
W. Oldenhave 12, 13; T. Wesselink
14,15,17,18.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
Zo, de Paosdagc zit t'r weer op. Naöst Paosfeest was ut ok un zitfcest
want um d'r 's lekker op uut te gaon, de bussc in en daor genietn van al ut
jonge gruun en de veurjaorsbloemen, dat trok ons neet zo. Oh jao, i'j
konnen d'r bes op uut maor dan wel inplaatse van op ow paosbcst met un
paar goeic rubberlcerzen an en un olden jekker.
Die rubberlcerzen mos i'j trouwens ok an nao ut paosvuur op 'n Kranen-
berg wo'j ow goeie schoenc nog un bctjen netjes holn. Ut was in ieder
geval wel de moeite wccrd ummc d'r hen te gaon. De vlammen hadn
veur micn wel wat hoger de loch in meugen gaon maor ze hebt teges-
woordug un milieuvrendcluk paosvuur. Dan he'j in de regel allene maor
nat sncujholt, dat kric'j wel an ut branncn maor ut duurt allemaolc wat
langer. En rook he'j d'r des te meer van.
'k Vin ut cavenwels wel un betjen kinderachtug um daor met zo'n paos-
vuur zo fitterug an te wean. At t'r un vliegtuug van Amsterdam nao Gran
Canaria vlug krie'j meer rotzooi in de loch as met honderd paosvuurn.
Maor dat vliegen mot dcurgaon anders doe'j de economie (leas andeel-
holders van Shell en KLM) tckot.
Maor dat allemaole d'r maor zo effen tussendeur, op 'n Krancnberg hadn
ze d'r volle wark van emaakt. Ut gemis van un goeic zaal hadn ze op-
evangen met un tentc waor de luu, die an un paosvuur allcnc neet gcnog
hadn, zich bes konnen vemaakn. Veur un tientjen ko'j ow daor deur Kas-
bcndjcn un paar dove oornc loatn annaaien. Waormet wi'j van Kasbend-
jen niks gin slechs wilt zeggen want die jonges doet ut zuutjesan hadstik-
ke goed. Gao zo deur!
'k Had nog wat wiln schricvcn oaver de paosshows waor ze soms van
gekkughcid ok neet meer wet wat ze prakkczecrn mot umme volk in
huus te kriegen. A'j Normaal of Boh Foi Toch neet in huus hebt, tel i ' j al
haos neet meer met. Maor meer neet daoroavcr want de redactie van dit
blad beln micn 's aovunds op. Hcc had t'r van ene un telcfoontjen chad
dat t'r an de Stroodick un stuk of zes enden waarn op-evrctten deur vös-
sc. Dat mos in de krante. Ut was now al de darde keer in un paar maond
dat t'r van de sicr-enden wat sncuveln deur de vösse. Die vössc hadn
natuurluk honger en dan griep ze wat ze ut makkclukstc kont kricgcn.
Oavcr vössc, jagers en natuurmonumenten zol nog un heel verhaal te
schricven wcan maor dan wi'k ecrs wctn of ut wel vössc bunt die onder
Hackfort huust die de vccrn laot stocven. Anders kric'j maor vekecrde
vcrdachmakingen bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Er bereiken ons nog wei eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastoriewcg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexandcrlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldcnscweg
Rpndweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDcllc
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnscboswcg

Fam. Koren, Elsho/15, tel. 2466

Dcpoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/m!5en2
De Lacgte

Voornckamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 1030

S. v.'s-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

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

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molcnweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

DeHorsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemc link
Ruurlosewei*

Dorpsstraat
Decanijewcg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 3012

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
DcStecge
HetGulik
HetWiemclink
Het Vaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispclkampdijk



GENDA
APRIL:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
26 Uitvoering operette Warnsveld in

Dorpscentrum
26 Bejaardensoos Vierakker
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Oranjefeest Koninginnedag
30 Fietstocht voor het gehele gezin in

Wichmond
30 Oranjecomité Vierakker,

dansavond
30 Voorjaarstocht VRTC 'de Acht-

kas telenrijders'

MEI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie,

l Opening zwembad
1 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
2 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

prov. voorjaarsvergadering
3 Dorpscentrum Kindervoorstelling
3 Welfare Handwerken, Wehme
3 HVG Wichmond, ASR therapie
4 Dodenherdenking, Wichmond
5 Oranjevereniging, Bevrijdings-

feest
7 HSV de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
8 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
9 Soos Kranenburg

10 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
' Scherzo Duettino'

13 VVVLandelijkefietsdag
13 Jaarlijkse uitvoering, Concordia in

het Dorpscentrum
15 ANBO klootschieten bij't Olde

Lettink
16 NC VB Levensdans
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

fietstocht
17 H VG Wichmond, slotavond
17 H VG dorp, Schrijven een

Ambacht?
17 Welfare Handwerken, Wehme
ISPCOBindeWehme
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 HVGWildenborch, sketches
20 Voorjaarsconcert 'Jubal' in

Vierakker
21 HS V de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
22 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
23 Soos Kranenburg, Leerlooierijen

in Oost-Gelderland
24 Bejaardensoos Vierakker
25 De Wiersse, openstelling tuinen
25 Zwembad Dauwzwemmen
28 ProathoesKlootschiettoernooi
29 ANBO Klootschieten bij'tOlde

Lettink

Marathon
Onder de tienduizenden marathonlo-
pers die zondagmiddag in Rotterdam
aan de start verschenen gaven ook een
viertal Vordenaren acte de presence:
Jules Honig, Leo Slutter, Henk Steint-
jes en Torn ten Have voltooiden de
tocht in een tijd variërend tussen de
drie en vier uur.

Paasshow Harmsen Vakschilders druk bezocht

6 We moeten ons elke dag waarmaken'

In 1978 nam Bennie Harmsen schil-
dersbedrijf Winkelman in Hengelo
over. Aanvankelijk een klein be-
drijf dat de afgelopen zeventien
jaar is uitgegroeid tot een professio-
nele onderneming dat zich naast
het schilderwerk ook bezig houdt
met andere zaken zoals raamdeco-
raties, plafonafwerking, vloerbe-
dekking en gordijnen. 'We probe-
ren een totaalpakket te bieden. Of-
tewel alles op het gebied van inte-
rieur', aldus Bennie Harmsen. Sa-
men met zijn vrouw Els geeft Ben-
nie Harmsen de leiding aan 18 per-
soneelsleden. In februari van het
vorig jaar openden ze een geheel
nieuw pand aan de Zelhemseweg.
Hieruit blijkt dat Bennie en Els
Harmsen veel vertrouwen hebben
in de toekomst. 'En tijdens de paas-
show vorige week kon je hier over
de koppen lopen. Over belangstel-
ling hebben we dus niet te klagen.
En de orderportefuille is goed ge-
vuld', lacht Bennie Harmsen. Een
gesprek.

- Hoc komt het dat het bedrijf de laat-
ste jaren zo gegroeid is?
'Het is niet eenvoudig om daar een
antwoord op te geven. We hebben ge-
woon hard aan de weg getimmerd.'

- Getimmerd? Jullie zijn toch geen
aannemersbedrijf?
'Ha, ha, ha. Nee, wc zijn geen aanne-
mersbedrijf. Alhoewel wc ons wel
enigszins op dat terrein begeven.
Naast het onderhoudsschildcrwcrk
houden we ons namelijk ook wel be-
zig met het noodzakelijk bouwkundig
onderhoud. Als schilder tref je name-
lijk veel zaken aan die vervangen
moeten worden. Zoals delen van hou-
ten kozijnen die verrot zijn en dakgo-
ten die vernieuwd moeten worden.
Dat soort werk doen wij er dus bij. Op
die manier proberen wij als schilder
een meerwaarwaarde aan onze dienst-
verlening mee te geven.'

- Vandaar dat jullie vorig jaar fe-
bruari ook deze showroom hebben
geopend.
'Ja, want daarmee hebben we ons
dienstenpakket nog verder uitgebreid.
Wc houden ons nu op een zeer breed
terrein bezig. Van raamdecoraties tot
plafonafwcrking, van vloerbedekkin-
gen tot gordijnen. We proberen de
klant een totaalpakket aan te bieden.'

- Dus de bouw van de nieuwe show-
room was een logische stap?
Ja, dat was het zeker. Want schilderen
en behangen is maar een klein facet
van interieur. En bedrijven en particu-
lieren willen geen deel kopen maar
een totaal. De mensen zijn het geloop
van het ene bedrijf naar het andere be-
drijf meer dan zat. Dat kost veel te
veel tijd. Daarom brengen ze alles het
liefst bij één bedrijf onder. Dat is heel
duidelijk onze ervaring. Dus niet al-
leen het schilder- en behangwerk
maar ook doAftt van het interieur.'

- Maar dan moet een bedrijf wel de
deskundigheid in huis hebben.
'Dat is heel belangrijk. Want een
schilder legt geen vloerbedekking en
hangt geen^fcdijnen op. We hebben
ons persone^Waar ook duidelijk op
afgestemd. Zo heeft Harmsen Vak-
schilders een stoffeerder in dienst die
zich uitsluitend met dat deel van het
werk bezig houdt. Alleen op die ma-
nier zorg je ervoor dat je als bedrijf
een goed produkt levert. En verder is
natuurlijk heel belangrijk dat je alle
activiteiten van het bedrijf goed op el-
kaar afstemt.'

- Hoe gaat dat in de praktijk.
'Klanten komen zich vaak eerst or-
rienteren en laten zich informeren
over wat er te koop is. Wanneer ze dan
weer terugkomen, is dat meestal voor
cc n afspraak. Wij gaan dan naar de
klant toe - of ze komen bij ons in de
showroom - en dan bekijken we sa-
men wat de plannen zijn. Door middel

Het stukje over aftrekbare verhuis-
kosten van vorige week roept de
vraag op naar de vergoeding van ver-
huiskosten door de werkgever. Ge-
noemd zijn al drie soorten aftrekbare
verhuiskosten: de transportkosten van
de inboedel, de overige autokosten en
de overige verhuiskosten. De werkge-
ver mag deze belastingvrij vergoeden.
Maar zoals de transportkosten van de
inboedel volledig aftrekbaar zijn en
de andere twee soorten bij de aftrek
aan maxima zijn gebonden, is het ook
zo bij de vergoeding. De belastingvri-
je vergoeding voor de overige auto-
kosten en de overige verhuiskosten
mag samen niet meer zijn dan 12 %
van het bruto-jaarinkomen (exclusief
overhevelingstoeslag) met een maxi-
mum van f 12.000,-.
Nu is het aardige dat deze maximale
vergoeding ook mag worden gegeven
als de werkelijke kosten lager zijn. In
het omgekeerde geval, wanneer de
vergoeding lager is dan de werkelijk
gemaakte kosten, mag u het deel dat
boven de vergoeding ligt aftrekken. In
1994 heeft de staatssecretaris in een
resolutie goed gevonden dat tot de af-
trekbare verhuiskosten ook worden
gerekend de kosten van herinrichting.
Al eerder was dat overigens vastge-
steld door de Hoge Raad. Dat moest

ook wel, want de aftrek van herinrich-
tingskosten is niet op de wet geba-
seerd, maar op een internationaal ver-
drag.
En Nederland kent nogal wat interna-
tionale verdragen.
In dat internationale verdrag - het zo-
genaamde Bupo-verdrag - is onder
andere het gelijkheidsbeginsel gere-
geld. En daar zit hem de clou: als
ambtenaren voor herinrichtingskos-
ten wel belastingvrij een vergoeding
mogen ontvangen, dan eist het gelijk-
heidsbeginsel dat niet-ambtenaren
deze kosten mogen aftrekken. U moet
op dat gelijkheidsbeginsel wel uit-
drukkelijk een beroep doen. Als u dat
niet doet dan loopt u de aftrek wellicht
mis.

Bij herinrichtingskosten moet u den-
ken aan de kosten voor het bewoon-
baar maken van de woning, zoals de
kosten van nieuwe vloerbedekking,
gordijnen, verlichting, meubilair e.d.
Maar echt duidelijk is nog niet wat er
onder valt. Dus er zal wel weer een
procedure aan te pas moeten komen
om daarin meer helderheid te krijgen.
Een gewaarschuwde herinrichter
geldt voor twee.

MrdrsB.H.J.deRegtFB

Sursum Corda
tevreden over
verloop loterij
De superloterij van Muziekvereni-
ging Sursum Corda loopt als een
trein. Van de 1000 beschikbare loten
zijn er inmiddels 767 verkocht. Voor-
zitter Jur Ooiman van de activiteiten-
commissie is zeer tevreden. 'Maar we
zijn er nog niet. De laatste tweehon-
derd moeten ook nog de deur uit', al-
dus Ooiman. 'Wie nog een lot wil ko-
pen en de folder is kwijt geraakt, kan
een exemplaar van de folder ophalen
bij één van onze sponsors', vertelt
Ooiman. Zo liggen er bijvoorbeeld
folders bij schilder Boerstoel, Visser
Mode, garage Groot Jebbink, de Her-
berg, 't Pantoffeltje, Barendsen en de
Rabobank. Ooiman benadrukt dat de
antwoordkaart van de folder niet door
de leden van Sursum Corda wordt op-
gehaald bij de mensen. 'Die kunnen
ze zonder gebruik te maken van een
postzegel op de bus gooien', legt Ooi-
man uit. De kaarten kunnen ook wor-
den ingeleverd bij de heer De Niet,
burgemeester Galleestraat 8.

Sursum Corda heeft de komende
maand twee acties op stapel staan
waar de loten verkocht worden. Zo
zal er op Bevrijdingsdag tijdens het
optreden van de Sursum Corda Libe-
ration Band een stand op de feestwei-
de staan. Op vrijdag 26 mei staat de
muziekvereniging met de loten op de
weekmarkt.

van tekeningen en de ideeën waarmee
de klanten rondlopen, probeer je dan
tot een totaaladvies te komen. En dat
kan dus heel divers zijn: van schilder-
werk tot het een compleet nieuw inte-
rieur.'

- Wanneer ik op zoek ben naar nieu-
we gordijnen, loop ik niet in eerste in-
stantie een schildersbedrijf binnen. Is
voor veel mensen de drempel niet erg
hoog om hier naar binnen te gaan?
'Toen we nog aan de Spalstraat ons
bedrijf hadden, was dat inderdaad het
geval. Veel mensen zagen ons alleen
als schildersbedrijf. Maar doordat
steeds meer vaste klanten ons op een
breder terrein zijn gaan ontdekken en
we vorig jaar deze nieuwe showroom
hebben geopend, is dat beeld sterk
veranderd en komen mensen ook hier
om nieuwe gordijnen en vloerbedek-
king uit te zoeken. We zien de toe-
komst daarom ook met veel vertrou-
wen tegemoet.'

- En wat is de toekomst met betrek-
king tot het begrip 'interieur' ?
'Mensen zijn vooral geinteressecrd in
kleur. Dus geen zwart, geen wit, geen
grijs, geen chroom. Mensen^erken
steeds meer met kleuren in hwP Dat-
zelfde geldt voor bedrijven. Uit on-
derzoeken blijkt ook dat in een bedrijf
waar qua interieur veel met kleuren
wordt gewerkt, de mensen ook beter
functioneren. Dat werkt prettiger. Het
ziekteverzuim daalt daardoor en het
draagt bij tot accuraat werken. Dat
klinkt misschien heel raar, maar het is
wel zo.'

- Dan zullen de verkopers in de sho-
wroom wel helemaal hard werken
aangezien ze hier in een een zeer
kleurrijke omgeving verkeren.
'Ha, ha, ha. Ik zeg wel eens: Ik moet
ze 's avonds naar huis jagen, anders
willen ze niet weg. Nee - zonder gek-
heid - we gaan een kleurrijke toe-
komst tegemoet.'

Vrouwenclub
Medler
Maandag 24 april waren de dames
van Vrouwenclub Medler weer bij el-
kaar samen met de dames van de
KPO. De avond werd gehouden bij
Eijkelkamp. Mevrouw Nooringa was
uitgenodigd om het gezelschap te ver-

maken met met sketches van Annie
M.G. Schmidt. De dames vonden het
prachtig en mevrouw Nooringa kreeg
na afloop een hartelijk applaus en een
attentie mee naar huis. Dit was de
laatste avond van het seizoen van de
Vrouwenclub Medler.

j

Het cultuurlandschap van Hackfort is
tevens een broedvogelparadijs. In to-
taal broeden er zo'n 70 verschillende
vogelsoorten, waarvan een dertig tal
zeer zeldzame.

Excursie
Zwembad
l mei open

De Vereniging Natuurmonumenten
houdt woensdag 3 mei een voorjaar-
sexcursie op het landgoed Hackfort.
Het vertrek is vanaf de watermolen op
het voorplein van kasteel Hackfort
aan de Baakseweg 8. De excursie
wordt geleid door medewerkers van
Natuurmonumenten en duurt onge-
veer twee uur. De excursie begint bij
het kasteel waar de stinzeflora inmid-
dels een ander aanzicht heeft gekre-
gen. Verder kunnen de deelnemers
genieten van de narcissen en voor-
jaarshelmbloem en het prachtige
landschap langs akkers en de beek.

Voor de zestigste keer opent maandag
l mei Zwembad 'In de Dennen' weer
de poort. Wie bij voorintekening een
abonnement heeft besteld, kan dit bij
het eerste bezoek ophalen aan het lo-
ket. Verder kunnen nog seizoenabon-
nementen worden genoteerd, alleen
niet meer tegen voorintekenprijs.
Voor zwemlessen kan men zich nog
opgeven bij het loket van het zwem-
bad of telefonisch via 1203. Verder
kunt u rechtstreeks met Mevrouw
Sonneveld bellen, de zweminstructri-
ce: tel. 05750-16699. Er zijn diverse
opleidingen zowel voor de jeugd als
voor volwassenen.

Allerhand
in 't Saksenland
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De angst voor overstromingen in de buurt van Rijn en Maas mag
dan wel voorbij zijn, nog dagelijks lezen we in de krant over te
treffen maatregelen om herhaling te voorkomen. Overstromin-
gen zijn er door de eeuwen heen geweest en vóór de aanleg van de
dijk die de Baakse Overlaat buiten werking stelde stond het Us-
selwater vrij geregeld tot in het centrum van Wichmond. Heel ge-
woon eigenlijk.
Zo waren bijvoorbeeld 1784, 1833, 1894 en 1926 jaren waarin
het water een abnormaal hoog peil bereikte. Extreem hoog was
het ook in 1855. Op 3 maart brak toen bij Doornik (bij Emmerik)
de dijk, vier uur later stond het water reeds bij Gendringen. Het
zocht zich toen een weg door de Achterhoek, langs Zelhem en
Hummelo richting Steenderen. Binnendoor om zo te zeggen.
Daar verenigde het zich met het water van de Baakse Overlaat.
Ook in 1814 was het goed raak. Daarvan getuigt de afgebeelde
gedenksteen. Die bevindt zich in Hummelo in de muur van het
huis dat schuin tegenover een aldaar bekend restaurant aan de
Dorpsstraat staat. De steen zit op ongeveer een meter hoog.
De Rijnweg in de buurtschap Varssel in Hengelo (Gld.) zou zijn
naam ook aan het hoge Rijnwater ontlenen. Het Rijnwater zou bij
gelegenheid daar door de lagere delen zijn gestroomd. Mijn
grootvader die, zoals toen gebruikelijk, eenmaal per jaar'met de
rekeningen van het geleverde schoenwerk de mensen langs ging
om zijn centen op te halen zei dan wel eens het gedeelte' van Vars-
sel 'tot an de Rienkante' te hebben gehad. Zelf geboren in 1876
zal hij wel eens contact hebben gehad met diegene die dat in de
19e eeuw aan den l ijve hadden ondervonden.
De fam. Silvold, afkomstig uit Varssel, wist me te vertellen, dat
het water langs boerderij 'Wentink' en wat nu kampeerboerderij
'Den Haverkamp' is had gestroomd. Dat zal heel wat mensen een
paar natte voeten hebben bezorgd. In de toekomst zal dat wel niet
meer gebeuren. Daarom is het goed dat een dergelijke gebeurte-
nis in de naam van een weg bewaard blijft.

H.G. Wullink .
Voorjaarsmarkt De Vijfsprong geslaagd
'Een belangrijk winstpunt tijdens
deze Voorjaarsmarkt was toch wel
dat ook de ouders van de bewoners
hebben meegeholpen. Niet alleen
waren zij aktief tijdens de voorbe-
reiding en de opbouw van de markt,
ook hebben zij meegeholpen met de
verkoop van aller h and produkten'.
Deze woorden sprak de coördina-
tor Jan Weijsenfeld zaterdagmid-
dag na afloop van de voorjaars-
markt van de Vijfsprong, het biolo-
gisch-dynamisch bedrijf aan de
Reeoordweg. In totaal kwamen
zo'n 700 man een kijkje nemen en
wat voor de organisatie nog belang-
rijker was, de mensen kwamen ook
om te kopen.

Het uiteindelijk doel van deze markt
was om de baten ten goede te laten ko-
men van het Bouwfonds van 'De Vijf-
sprong'. Jan Weijsenfeld: 'De afgelo-

pen maanden hebben we onder meer
veel tijd gestoken in de bouw van een
kwarkmakerij. Wat we nu nog willen
is de oude boerderij vervangen. Daar
willen we een verkooplokatie van ma-
ken met tevens een ruimte waar be-
sprekingen gevoerd kunnen worden.
Hoe we dat allemaal financieel in
gaan vullen weten we nog niet. Dat
hangt nauw samen met de rest van
onze inkomsten. In elk geval is de op-
brengst van deze Voorjaarsmarkt een
eerste aanzet'.
Bij 'De Vijfsprong' waar de bewoners
nauw samenwerken met tijdelijke
hulpvragers (dit alles onder leiding
van therapeutische begeleiders) kent
in feite vier werkgebieden. Te weten
de veehouderij; de zuivel; tuinderij en
het zogenaamde huiswerkgebied. Zo
heeft bijvoorbeeld de plantenopk-
week een regionale funktie. Diverse
produkten die bij 'De Vijfsprong'

worden verbouwd gaan naar natuur-
voedingswinkels en naar een lande-
lijk handelscentrum. Voor de verkoop
van kwark zijn er kontrakten afgeslo-
ten.

De bezoekers konden deze zaterdag
onder meer zien hoe kaas gemaakt
wordt. Behalve zuivelprodukten wer-
den er produkten aan de man gebracht
die op 'De Vijfsprong' verbouwd
worden. Er was tevens een rommel-
markt. Weijsenfeld: 'Voor deze rom-
melmarkt zijn heel wat spullen inge-
bracht. We hebben namelijk een
adressenbestand met de namen van
300 tot 400 personen. Eigenlijk meer
een 'Vriendenkring'. Deze mensen
hebben we ruim van te voren in ken-
nis gesteld en hen verzocht wat in te
leveren. En met succes, want ook op
de rommelmarkt hebben we goede za-
ken kunnen doen'.
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Alexandria - Vorden
Wegens blessures waren deze middag
Peter Hoevers en Udo Hey niet van de
partij. De laatste tijd goed op dreef
zijnde Peter Hoevers werd toch wel ge-
mist.
Vorden begon weer uitstekend en
Alexandria werd ver op eigen helft te-
ruggedrongen. Met snelle combina-
ties via vleugelspelers Ronald Visser
en Mark Sueters trachtte Vorden de
achterhoede van Alexandria te ver-
schalken. De doelman was echtergoed
op dreef, schoten van Mark Sueters,
Wilco Klein Nengerman en Jan Groot
Jebbink werden op fraaie wijze door de
doelman gestopt. Dennis Wentink
kreeg vlak voor het rustsignaal een
unieke kans om Vorden op voor-
sprong te brengen maar ook hij kon de
doelman niet passeren.
Het hoge tempo van Vorden in de eer-
ste helft werd na de theepauze door
Alexandria tot staan gebracht. Gelei-
delijk kreeg de achterhoede van Vor-
den het drukker, maar echt gevaarlijk
werden de gastheren niet. De laatste
twintig minuten zakte het spelpeil be-
denkelijk. Het was duidelijk te zien dat
Alexandria op een gelijkspel uit was.
In de slotfase was het wederom de
doelman die een keiharde schuiver
van Wilco Klein Nengerman uit de bo-
venhoek tikte. Uitslag 0-0.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Epse. Bij winst is Vorden verzekerd
van prolongatie van de Hoofdklasse.

Uitslagen en programma
Vorden El-Zutphania El 2-2, Vorden
E2-Eefde E2 3-5, Gazelle Nieuwland
F2-Vorden Fl 8-4, Vorden F2-Wilhel-
mina SSS F5 2-2, Vorden Al-Vios Be-
Itrum Al 6-1, Rekken B l-Vorden BI
2-2, Vorden Cl-Markelo Cl 0-2.
Alexandria 1-Vorden 10-0, Grol 4-Vor-
den 2 1-0, Vorden 3-H&K 2,1-0, Vor-
den 4-KSV35-2,Socii4-Vorden51-4,
Rekken 3-Vorden 6 2-0, Vorden 7-Wit-
kampers 9 1-8.

Wilhelmina SSS E5-Vorden E2, Wil-
helmina SSS F5-Vorden F2.
Vorden 1-Epse l,Vorden 5-AZC 5 (bij
winst Vorden kampioen), Vorden
7-Diepenheim 6.

Zutphen 5 - Ratti l
Mario Roelvink stond bij Ratti l (zon-
dag) onder de lat voor de geblesseerde
Marcel Dekkers. Een wedstrijd waarin
fel werd gestreden en menigmaal te
hard werd gespeeld, afgewisseld door
goed combinatiespel door beide
teams. Arjan Berenpas kon met een
lob Gerrit Uenk bereiken die beheerst
afrondde O-1. Voor rust kreeg Zutphen
teveel ruimte op het rechtermidden-
veld en konden van daaruit te vaak
nieuwe aanvallen opzetten. Een niet
goed beoordeelde bal op het midden-
veld werd doorgespeeld worden naar
de spits wat 1-1 betekende. Dinand
Hartman gind door de enkel en werd
vervangen door Percey.
De tweede helft een beter draaiend
Ratti die het middenveld goed in han-
den hield en aanval na aanval opzette.
Een tegenstoot van Zutphen en een af-
standsschot werden goed door Mario
verwerkt. De ruststand werd uiteinde-
lijk ook de eindstand 1-1.

Socii
AZC F-Socii F 5-1, Sp. Brummen
E-Socii E 8-3, Socii E-Zutphen E
0-17, ALmen B-Socii B 0-6, Socii
B-Helios B 1-2.
Sp. Gorssel-Socii 0-1, Socii 2-Be
Quick 3 4-2, Socii 4-Vorden 5 2-4,
Drempt Vooruit 5-Socii 5 5-2, Erix
6-Socii 6 1-2.

Socii I-Nieuw Heeten l,Baakse Boys
2-Socii 2, Socii 4-Ratti l, Oeken
3-Socii 5.

De jeugdleden van Squash Centrum
Vorden namen deel aan het landelijk
jeugdtoernooi van de Nederlandse
Squash Bond in Wijk bij Duurstede.
Gecoached door Urby Duin werd Jero-
en-Karel Veldink eerste in de leeftijd-
scategorie tot en met 12 jaar. Mathieu
Turken werd zesde in de A-categorie
tot en met 21 jaar. Maarten Teunissen
en Tjako Weerd wonnen verschillende _ -, j
partijen maar kwamen niet in de fina- VOrQ6ïï
les.

V o l l e y b a l

Dash heren
Afgelopen zaterdagmiddag begonnen
de heren van Dash aan hun laatste
competitiewedstrijd. De tegenstander
was CW Wilhelmina, een team dat
eveneens een matig seizoen door-
maakte. Aangezien Wilhelmina
slechts een plaats boven Dash stond,
was er dus kans om de competitie met
een positief resultaat af te sluiten.
Dash begon in de eerste set dan ook
sterk, er werd vroeg een flinke voor-
sprong genomen die uitliep tot 13-6.
Hierna maakte Dash echter geen punt
meer en verloor de set met 15-13.
De tweede set was bijna identiek aan
de eerste. Ook nu werd er een ruime
voorsprong genomen met goed spel,
maar 13 bleek voor Dash opnieuw het
ongeluksgetal en Wilhelmina won de
set met 15-13 na met 13-8 achter te
hebben gestaan.
Na dit tweede verlies knapte er iets bij
de heren van Dash en met zwak spel -
met uitzondering van het laatste ge-
deelte - werd de derde set met 15-8
aan het eveneens zwakke Wilhelmina
gegeven, eindstand Dash-Wilhelmina
0-3.
Het seizoen is echter voor Dash nog
niet ten einde. Ondanks de laatste
plaats is er nog handhaving in de pro-
motieklasse mogelijk middels een pro-
motie/degradatiewedstrijd tegen Bru-
voc of DSC uit de eerste klasse. Maar
door de bijna zekere terugtrekking van
Boemerang is de kans aanwezig dat
deze wedstrijd helemaal niet nodig is.
De competitie werd in ieder geval toch
gezellig afgesloten tijdens het club-
feest diezelfde avond.

Uitsfy
D4A Harfsen 5-Dash 5 0-3, D4B Let-
tele 2-Dash 6 0-3, HR Dash 3-SVS 2
1-2, H3A Boemerang 3-Dash 3 3-0,
MC2 Heeten 1-Dash l 2-1, HP Dash
1-Wü^mina l 0-3, DP Dash 2-WIK
l 3-2JBIA Dash 4-WIK 4 2-1, D4C
Dash 7-Devolco 8 0-3, MA Dash
1-Boemerang l 0-3.

Bennie en Aleike getrouwd
Zaterdagcompetitie. Heren: Vorden
1-ALTB 2 3-3, Wildbaan 2-Vorden 2
1-5. Gemengd 35+: Vorden 1-Presik-
haaf 2 4-1, Mail Molen 3-Vorden 2 2-3.
Junioren gemengd: Vorden 1-Taga l
5-0. Junioren jongens: Vorden
1-ALTB l 2-4. Junioren jongens t/m
17 jaar: Vorden l-Winterswijk l 6-0,
TC Zuid 1-Vorden 2 0-6.

Zondagcompetitie. Heren: Vorden
1-Beinum l 2-4, Rietstap 2-Vorden 2
4-2. Gemengd: Vorden 1-Groenlo 2
4-4, Ruurlo 5-Vorden 2 6-2.

Woensdagcompetitie. Junioren ge-
mengd: Vorden 1-TC Zuid l 3-2. Ju-
nioren jongens: Vorden I-Winterswijk
l 4-2, Al teel-Vorden 2 2-4.

Dinsdagcompetitie. Dames: Vorden
l-Wildbaan l 4-2, Kolkstede 1-Vor-
den 2 1-5.

Donderdagcompetitie. Dames dubbel:
Vorden l-Altec 6 0-4, Altec 1-Vorden
22-2.

Socii
Tweede competitieweekend
Jeugd gemengd t/m 17jaar: De IJssel-
weide 1-Socii l 2-3.
Senioren gemengd: De Kolkstede
1-Socii l 3-2.
Senioren heren: Socii I-De Wildbaan
l 3-3, De Wildbaan 3-Socii 2 0-6.
Veteranen heren: Socii 1-Neede l 2-4.
Zondag heren: Socii-Vragender 9-3.

D a m m e n

Op 7 april was het clan zover. Op deze prachtige dag heeft Bennie Wentink zijn
ja-woord gegeven aan Aleike Abbink. Bennie is voor de meeste Vordenaren
geen onbekende. Al vijftien jaar bepaald hij mede het gezicht van het eerste
elftal van voetbalvereniging Vorden. Familie en vrienden hebben 7 april op zeer
ludieke wijze het bruidspaar vervoerd. Eerste werden ze thuis opgehaald met
een authentieke A-Ford. Daarna moesten ze op een orginele Riksja - een aziati-
sche taxi - van het gemeentehuis naar de feestzaal.

DCV
DCV 4 heeft de eerste ronde van het
bekertoernooi niet overleefd. Tegen
VADAC Varsseveld werd thuis met
1-7 verloren. Alleen Jan Hoenink ver-
overde een puntje. Jo Geerken, Gerco
Brummelman en Wim Slöetjes moes-
ten de vlag strijken.

De loting voor de tweede ronde van
het bekertoernooi heeft opgeleverd
dat Dostal 2 op l mei uit speelt tegen
Terborg en D CV 3 op 12 mei uit speelt
tegen Troesoe Arnhem.
In Stadskanaal is het kampioenschap
van Nederland afgerond. Dostal-lid
Hendrik van der Zee eindigde op de ge-
deelde 6e plaats met 13 punten uit 13
wedstrijden. Vordenaar Wieger Wesse-
link eindigde als lle met 11 punten.
Nederlands kampioen werd de Fries
Auke Scholma.

De Graafschap
Op 17 april won bij het concours in
Rheden Lilian Cuppers met Horinoco-
flow de eerste prijs met 168 punten in
de M2-dressuur. Suzan Groot Jebbink
werd in dezelfde klasse met Efanie
tweede met 155 punten.
Op het concours in Silvolde op 22 en
23 april behaalde bij de paarden Wim
Lenselink met Ike een derde en een
vijfde prijs bij het L-springen. Lilian
Cuppers met Horinocoflow behaalde
een vijfde prijs in de M2-dressuur met
158 punten. Simone Baauwmet Hanja
won een zesde prijs met 158 punten in
de L-dressuur.
Bij de ponies werde de volgende prij-
zen gewonnen: Nicky Woestenenk
met Igor 2 keer een eerste prijs in de
B-dressuur met 181 en 183 punten.
Marjolein Somsen met Irene een eer-
ste en een tweede prijs in de B-dres-
suur met 156 en 183 punten. Annema-
rie Garssen met Fiury een tweede prijs
met 164 punten in de B-dressuur. Jes-
sica Peppelenbosch met Kelly be-
haalde een vierde prijs bij het B-sprin-
gen.

stuur van de fiets van Rudi Peters brak
spontaan en door de val liep Rudi een
scheurtje in het schouderblad op en is
dus voor enkele weken uitgeschakeld.
De volledige uitslag was: 1. Martin
Weijers, 2. Mano Lubbers, 3. Peter
Makkink, 4. Lars Vos, 5. Ralf Vos, 6.
Reynold Harmsen, 7. Jan Wullink, 8.
André Bargeman, 9. Rudi Peters, 10.
Jaldert Steenblik, 11. Jan Pieterse.

Edwin Maalderink en Wim Bosman
stonden zaterdag 22 april aan de start
in Made. Hier ontstond al na drie ron-
den een kopgroep van 11 man. Daa-
rachter kwamen drie man met Edwin
en Wim. Winnaar werd Miquel van
Kessel. Edwin Maalderink werd 13e en
Wim Bosman 14e.
Ook op 22 april was er de Ronde van de
Veluwe voor amateurs B. Ondanks het
hoge tempo kwam er een compleet pe-
loton op de eindstreep af. Winnaar
werd hier Livinus Huenders. Ralf Vos
werd in de eindsprint 35e. Marcel Hel-
mink en Lars Vos finishten midden in
het peloton.

Zondag 23 april was er de Ronde van
Eibergen. Bij de amateurs A reed al in
de tweede ronde een groep van vijf
man weg met o.a. Erik Cent en Rik
Harbers. Zij werden niet meer terugge-
pakt. Op het eind van de koers ont-
stond een tweede groep met Peter
Makkink en Martin Weijers. Erik Cent
werd glorieus winnaar voor Robert
Kuipers. Peter Makkink eindigde als 7e
en Martin Weijers als 15e.

i d g e

BZR
Uitslagen 19 april. Groep A: 1. dames
Van Burk/Hendriks 59,8%, 2. mevr.
den Hartog/heer Machiels 57,6%, 3.
mevr. Meijer/heer van Ufïelen 57,1%.
Groep B: 1. mevr./heer Führi Sneth-
lage 60,4%, 2. mevr. v.d. Vlugt/heer
Gille 57,4%, 3. mevr./heer Jaburg
53,6%.

Wielrennen

RTV
Woensdag 19 april werd op het par-
coers in Delden het clubkampioen-
schap van de RTV verreden. Zo'n twin-
tig renners stonden aan de start voor
de wedstrijd over plm. 60 km. Vanaf
het begin werd er een behoorlijk
tempo gereden en dat eiste ook de no-
dige slachtoffers. Door het hoge
tempo werd de groep gereduceerd tot
9 man. Diverse uitlooppogingen wer-
den teniet gedaan en zo ging de groep
de laatste ronde in. In deze laatste
ronde was het Martin Weijers die weg-
sprong en tot aan de finish zijn voor-
sprong vast kon houden. In de eind-
sprint deed zich een valpartij voor. Het

Ruud Hesp komt
naarkeepersdag
De jeugdcommissie van de voetbal-
vereniging Pax in Hengelo houdt op
dinsdag 2 mei ccn regionale keepers-
dag voor jeugdkeepers in de leeftijd
van 8 tot en met 18 jaar. In totaal heb-
ben zich 120 keepers aangemeld. De
dag staat onder deskundige leiding
van het Twcntskollccticf met als spe-
ciale gast Roda-kccpcr Ruud Hesp.
Het Twentscollectief heeft een goede
staat van dienst, als het om het trainen
van keepers en het houden van kcc-
persdagen gaat. Het programma be-
staat onder andere uit ccn basis- en
circuittraining, vragenrondc en een
demonstratictraining van Ruud Hesp
met medewerking van Eelco Hccgt
(keeper Pax 1) en Eddy Pasvecr
(Twentskollectief). Er zijn voor de

keepers diverse prijzen te winnen
zoals Talent van de dag' en de pcch-
vogelprijs. In de lunchpauze kan men
op een groot beeldscherm de trainin-
gen van de morgen terugzien en wor-
den er gehele dag videobanden ge-
draaid overhel kecpcrsvak.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Vrijwillger gevraagd
Toegegeven: het is een wat ongebrui-
kelijk verzoek. De bibliotheek vroeg
vorige week in een advertentie in
'Contact' een handige vrijwilliger die
er plezier in heeft zo nu en dan allerlei
praktische werkzaamheden uit te voe-
ren. Iemand die van vele markten
thuis is. Iets weet van electriciteit, in
staat is een eenvoudig rekje in elkaar
te timmeren en dat kan beschilderen
of een gordijn kan ophangen. Of zijn
kennis gebruikt bij het opzetten van
een tentoonstelling.
Ongebruikelijk omdat het hier gaat
om een persoon die er in de biblio-
theek tot nu toe niet is geweest. De
aanleiding is duidelijk: de tijd dat een
bibliotheek voor elke kleine repara-
ties of voorziening een specialist kon
bestellen, is voorbij, al blijft dat voor
de wat ingrijpender werkzaamheden
natuurlijk wel het geval. Het heeft te
maken met het feit dat we zuiniger
moeten zijn om een zo groot mogelijk
deel van ons budget te kunnen beste-
den aan dat wat de hoofdtaak is van
een bibliotheek en leeszaal: informa-
tie doorgeven en leesplezier verschaf-
fen door de aanschaf van media in de
vorm van boeke,n, tijdschriften, kran-
ten en CD's. Want al behoort de bi-
bliotheek naar het oordeel van het ge-
meentebestuur tot de basisvoorzie-
ningen, het budget voor de komende
jaren dwingt het bestuur tot een sober
beleid, waarbij de hulp van vri jwil l i -
gers erg welkom is. Zoals dat bijvoor-
beeld ook in de uitlccnpost in Wich-
mond het geval is, die in z'n geheel
wordt gerund door ccn t ien ta l v r i jw i l -
ligers onder leiding van de heer Olt-
hof die ook al als vr i jwi l l iger de admi-
nistratie beheert en de boekenaan
schaf verzorgt. En ook in Vorden k r i j -
gen we hulp van ccn v r i j w i l l i g s t e r .
Zonder deze vr i jwi l l igers /ou h i j
voorbeeld de uitlccnpost, die in WK h
mond en Vicrakkcr erg wordt ge u .mi
deerd, niet mogelijk zijn.
Er wordt in Vorden dus een handige
vrijwilliger gezocht. Hen man ( \ \ a n t
dat zal het waarschijnlijk worden) die
geen enkele verplichting heelt wat
werktijden en zo betreft maar op wie,
als het nodig is, wel zo nu en dan een
beroep kan worden gedaan om met
goede raad en meestal ook praktische
daad bij te springen. Wie dat best ccn
leuk stuk vrijwilligerswerk vindt, is
hartelijk welkom voor ccn gesprek
met de bibliothecaresse of kan telefo-
nisch een afspraak maken.

Boekanier

Dames 6 van Dash kampioen

Dames 6 is kampioen geworden. Zij hadden in de laatste wedstrijd genoeg aan één puntje. Zij promoveren nu naar de
derde klasse. De sponsor, Janssen Administratie, verraste de dames met een heerlijke taart. Op de foto v.l.n.r. staand:
Dienie Siebelink, Toos Wentink, Josje ten Have, Els Bruntink en Marjan Limpers. Zittend: Alie Besselink, Jannie Hart-
man, de fraaie pop stelt Nancy Rossel voor, Anja Menkveld en Lisette Gotink.
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Beatrix vijftien jaar koningin Eneland herinnerde zij de Engelsen er
fijntjes aan dat hun land toch ook een
deel van de Europese gemeenschap

Op 30 april 1980 werd Prinses Bea-
trix ingehuldigd als Koningin der
Nederlanden. De inhuldiging vond
plaats tijdens een Verenigde Verga-
dering van de Staten-Generaal in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Koningin Beatrix ging bij deze in-
huldiging gekleed in dezelfde met
hermelijn gevoerde kroningsman-
tel van rood fluweel, waarmee 140
jaar eerder Koning Willem II zijn
hoge ambt had aanvaard. De inhul-
diging vijftien jaar geleden vond
plaats onder bizarre omstandighe-
den. Terwijl de aanwezigen in de
Nieuwe Kerk alleen oog hadden
voor de plechtigheden die bij een
inhuldiging van een nieuwe konin-
gin horen, braken in de stad overal
gevechten uit tussen de politie en
opstandige figuren uit de krakers-
wereld, waarbij tal van gewonden
vielen. Vijftien jaar later is het in
Nederland en ook in Amsterdam
wat dat betreft heel wat rustiger ge-
worden.

In januari 1980 kondigde Koningin
Juliana, moeder van de in 1938 gebo-
ren Beatrix, aan afstand van de troon
te zullen doen ten behoeve van haar
oudste dochter. Er werd toen ook be-
kend gemaakt dat in de toekomst Ko-
ninginnedag niet gevierd zou worden
op 31 januari, zijnde de geboorteda-
tum van de huidige landsvorstin,
maar op 30 april, dus op de verjaardag
van Juliana. Twee overwegingen zul-
len hierbij ongetwijfeld een rol heb-
ben gespeeld. Door haar verjaardag te
vieren op de 30ste april, de geboorte-
dag van haar moeder, gaf Koningin
Beatrix blijk hoezeer zij haar moeder
waardeerde. En de 30ste april valt nou
eenmaal gunstiger voor feesten in de
buitenlucht, al is met ons grillige kli-
maat in dat opzicht nooit iets zeker.
Het moet gezegd worden dat Konin-
gin Beatrix weergoden vaak op haar
had heeft gehad. Ook op 30 april
1980, de dag van haar inhuldiging,
was het stralend weer. Onze koningin
was 42 jaar oud, toen zij haar hoge
ambt aanvaardde. Aan levenservaring

ontbrak het haar echter niet. Zij groei-
de op in een van de meest turbulente
periodes van de wereldgeschiedenis.
Ze was nog maar een peuter van twee,
toen zij met haar ouders en grootmoe-
der (Wilhelmina, 1880-1962) ijlings
het land moest verlaten, toen de Duit-
sers in mei 1940 ons land binnenvie-
len en dat vijfjaar lang bezet zouden
houden. Juliana vertrok met Beatrix
en haar één jaar jongere zusje Irene
naar Canada. Pas na de bevrijding
zouden zij in ons land terugkeren. Ju-
liana besteeg op 6 september 1948 de
troon als opvolgster van Koningin
Wilhelmina. Anders dan haar moeder,
die haar schoolopleiding via privé-
lessen thuis had genoten, kwam Bea-
trix al als jong meisje met de bevol-
king in contact. Zij bezocht een lagere
school in Bilthoven, een lyceum in
Baarn en ging evenals haar moeder
studeren aan de universiteit van Lei-
den, waar zij in 1961 haar doctoraal
behaalde.
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derd jaar geleden op 73-jarige leeftijd
overleed, werden in Nederland alleen
vrouwen tot de koninklijke waardig-
heid benoemd. Tegen het einde van
Koningin Juliana's regeerperiode wa-
ren in Nederland de discussies over de
monarchie vrijwel verstomd. Juliana
wist zich in vrijwel alle kringen van
de bevolking zo geliefd te maken dat
voorstanders van een republikeinse
staatsvorm alle wind uit de zeilen
werd genomen. Nederland kwam dus
niet terecht in het rijtje landen dat in
de loop van deze eeuw hun vorst ver-
banden, zoals in Duitsland, Oosten-
rijk, Roemenië, Bulgarije, Grieken-
land en Italië. Toen Beatrix vijftien
jaar geleden de troon besteeg waren
de maatschappelijke onlusten in volle
hevigheid aan de gang, maar was de
strijd tussen de republikeinen en mo-
narch isten al lang beslist in het voor-
deel van de laatsten.

Stormachtig
De stormachtige zestiger jaren gingen
ook aan Beatrix niet ongemerkt voor-
bij. De Amsterdamse provo's, die
wilden sleutelen aand e bestaande
machtsverhoudinen, zorgden voor
een maximum aan sociale onrust, ze-
ker nadat ook de studenten in het ge-
weer kwamen (o.a. de beruchte
Maagdenhuisbezetting). Voorstan-
ders van een republikeinse staatsvorm
gingen zich ook roeren, vooral toen
op 10 maart 1966 Beatrix trouwde
met de Duitse diplomaat Claus von
Amsberg. Alle uit de Tweede Wereld-
oorlog stammende trauma's deden
zich gelden, maar gelukkig werd
Claus al heel snel als lid van de ko-
ninklijke familie geaccepteerd en ge-
waardeerd. Uit het huwelijk werden
drie zoons geboren, namelijk Willem
Alexander (1967), Johan-Friso (1968)
en Constantijn (1969). Het zit er dus
dik in, dat voortzetting van het ko-
ningschap zich in de toekomst weer
langs de mannelijke lijn zal manifes-
teren. Sinds Koning Willem III hon-

Eigen stijl
In de loop der jaren heeft Koningin
Beatrix in een geheel eigen stijl de
fundamenten van de constitutionele
monarchie verder versterkt. Vooral in
haar buitenlandse optredens heeft zij
zich een grote faam verworven. Haar
werk in eigen land mag geenszins on-
derschat worden, maar het is natuur-
lijk waar dat de omgang met minis-
ters, kamerleden, ambassadeurs en
het bestuderen van staatsstukken niet
tot de koniklijke activiteiten behoren,
waarop de televisiecamera's regelma-
tig zijn gericht. Wat de koningin, af-
gezien van representatieve activitei-
ten, in eigen land doet trekt evenveel
aandacht als wat zij over de grenzen
doet en zegt. Haar staatsbezoeken aan
diverse landen hebben waren vaak
succesvol. Natuurlijk kent onze vors-
tin haar grondwettelijke positie, maar
dat neemt niet weg dat zij in het bui-
tenland vaak met grote openhartig-
heid over bepaalde problemen heeft
gesproken. In de Verenigde Staten
waarschuwde zij destijds tegen de ge-
varen van een kernwapenloop, in

is.

Modern
Uiterlijk vertoon wordt bij de
staatsbezoeken zoveel mogelijk be-
perkt. De koningin doet haar best
om bij staatsvisites zoveel mogelijk
onderwerpen aan de orde te laten
komen en dan vooral die onderwer-
pen, waar een groot deel van de be-
volking zich bij betrokken weet. De
wijze waarop Koningin Beatrix
zich op dit soort bezoeken voorbe-
reidt en haar brede geïnformeerd-
heid hebben in de gehele wereld
grote bewondering gewekt. Het
functioneren van onze koningin is
derhalve een groot succes geweest.
Het moderne koningschap van Bea-
trix spreekt de mensen ten zeerste
aan, omdat het een eigentijds ka-
rakter draagt en daarom ver ui-
trijst boven de symbolische functie,
die dat koningschap ook heeft.

Toespraak
Koningin Beatrix zal op de dag
dat het vijftig jaar geleden is dat
Nederland werd bevrijd een toe-
spraak houden in de Ridderzaal
in Den Haag. Deze speech zal
rechtstreeks door de televisie
worden uitgezonden. Het lijdt
geen twijfel dat dit een zeer
emotionele gebeurtenis zal wor-
den. Ofschoon reeds een halve
eeuw geleden blijkt duidelijk
dat de Tweede Wereldoorlog
nog velen bezighoudt. Niet al-
leen zij die de vcrschrik|^É>en
aan den lijve hebben ondeWon-
den, maar ook jonge mensen
vragen zich af hoe het allemaal
heeft kunnen gebeuren.

Fotobureau ThuringB.V. Copyright RVD

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

CERTIFICUTHOUOtB

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

Kasteelpoort geplaatst aan Horsterkamp

In de Oranjekrant van vorige week heeft u kunnen lezen dat de Oranjevereniging drie kasteelpoorten wil laten bouwen
die bij feestelijke festiviteiten als Koninginnedag en Bevrijdingsdag 'van stal' worden gehaald. De eerste kasteelpoort is
klaar. Vorige week vrijdag werd de poort door middel van een takelwagen aan het begin van de oprijlaan van kasteel
Vorden geplaatst. De poort blijft hier tot na bevrijdingsdag staan. De drie kasteelpoorten worden gesponsord door trans-
portbedrijf Woltering, schildersbedrijf Van der Wal en Rabobank Vorden.



Dé speciaalzaak in vloerbedekking, gordijnen,
vitrage en zonwering voor binnen en buiten, blijft
natuurlijk De Spannevogel meubel- en tapijtenhuis
in Hengelo Gld. en Ruurlo.

- alle grote merken
- hoge kwaliteit
- lage prijzen

Bovendien in Hengelo Gld.:

- deskundig advies
- gratis offertes
- Dé zaak met service

3000 m2 meubelshowroom
met uitgekiende kollekties

N.B. In verband met de viering van Koninginnedag zijn wij op
29 april zowel in Hengelo Gld., als Ruurlo de gehele dag
gesloten.

Graag tot ziens in de

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

ledere week een nieuwe

Set van de Week

DEZE WEEK

ROK +
BLOUSE +
TOP van Hommer

SETPRIJS:

mödecentfum

ruurlo
Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. 05758-1334

WELGRAVEN
SCHOONMAAKARTIKELEN

Inkoopcentrum voor
grootverbruik, horeca, handel
en industrie

Wegens vakantie gesloten
van 1 mei tot 8 mei

Ons leveringsprogramma omvat o.a.

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

* Calgon produkten
* chloortabletten
* stofzuigerzakken
* vliesdoeken en dweilen
* inloopmatten 90 x 120
* menumappen

Bent u in
verwachting?

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: Kraamzorg op maat

Garantie van zorg
Keuze uit diverse aantrekkelijke
urenpakkettcn
Ervaren kraamzorgverlcners
Nauive samenwerking met
zorgverzekeraars
24 uur per dag bereikbaarheid,
7 dagen per week

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

Handelsonderneming
WELGRAVEN Schoolstraat 6 - Vorden

tel. (05752)2154-fax3871

Geen verkoop aan particulieren.

MOEDERDAGAKTIE
Indien u zich inschrijft vóór juli 1995 voor
kraamzorg ontvangt u:

• semafoon in bruikleen voor de
kraamheer

• een Tevic-verzorgingspakket voor
de kraamvrouw

BEL VRIJBLIJVEND VOOR INFORMATIE:

05750 -16463
NTN Thuiszorg

Regiobureau Midden-IJssel
Rustoord laan 45F, 7211 AW Eefde

4

"Jazeker, want wij hebben meubels, voor elk wat wils"
U wilt nieuwe meubels kopen en u bent nog niet

in onze verkoophal gev/eest om te kijken?
Dan zou het heel verstandig zijn als u dat

eens zou doen! Want bij OTTEN ziet u meubels
te kusten te keur: (salon)tafels, stoelen, kasten,
maar vooral ook losse fauteuils en bankstellen!
U zult versteld staan wat wij u kunnen bieden!

Bankstellen met prachtig leer bekleed,
of bankstellen met mooie stof bekleed,
u bepaalt zelf welke bekleding u wilt.

OTTEN heeft leer in verschillende soorten
en in meerdere, prachtige kleuren en hij

kan u ook vele soorten stoffen laten zien,
in schitterende dessins en mooie kleuren.

En wilt u advies , dan wil OTTEN dat graag
geven, u bent tenslotte bij de vakman!

OTTEN heeft ook losse kussens, voor het
geval dat de kussens van uw bankstel of
fauteuils versleten zijn, maar de rest nog

goed is, dat kan voordelig voor u zijn.
OTTEN geeft een leuke inruilprijs voor
uw gebruikte meubels, als u nieuwe bij
hem koopt, dat is toch uw eerste winst!

U ziet, het is verstandig als u gauw komt
kijken bij OTTEN, Halle-Geiderland!

Daarom zeggen we: tot spoedig ziens!
Openingstijden: iedere dag, behalve zondags,

vrijdags zelfs tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

Meubelfabriek Otten b.v.
DORPSSTRAAT 20 HALLE GLD. TELEFOON 08343 - 1219

Vorstelijk aanbod van Ruesink

Een nieuwe Citroen
voor de vrijmarktprijs vanaf

rWij vieren nu vast Koninginnedag. Alle nieuwe Citroëns
van het modeljaar '95 bieden wij namelijk aan met een vorste-
lijke prijsverlaging. In combinatie met een gratis uitgestelde
betaling tot 1 januari 1996 op Citroen AX en ZX of een
laagrentende financiering" op de Citroen Xantia kan het totale
voordeel oplopen tot maar liefst ƒ 5.000,-. Met deze royale
aanbiedingen maken wij u de koning te rijk. Wij adviseren u er
wel vóór zaterdag a.s. bij te zijn. Want op 29 april zijn wij
gesloten en weg = weg en op = op.

*Exclusief kosten rijklaar maken. **Maximaal f 10.000,-, o.b.v. betaalplan-
voorwaarden CFN (toetsing en registratie bij BKR/Tiel). Geldig tot 1-5-95.

CITROEN

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM

RUURLO: De Venterkamp 11 - Tel. 05735-2004
ENSCHEDE: Kuipersdijk 14 - Tel. 053-308006

DOETINCHEM: Grutbroek 6 - Tel. 08340-23500

RESTAURANT

De £uif el
DORPSSTRAAT 11 - RUURLO

TELEFOON: 05735-1312
FAX: 05735-3525

Met ingang van deze week:

N/EUWZ A-LA-CAKTE-KAART
met diverse dag- en weekmenu's!

Voor reservering: 05735-1312
Alle dagen geopend, keuken van 12.00-21.30 uur



OPENINGSTIJDEN
SUPERMARKTEN
IN HENGELO GU>

Edah
Albert Heijn
Super
„de vrije vogel" buurtsuper v.d. Mondt

29-4-1995
GEOPEND
van 8.30-12.30 uur

Dit betreft de supermarkten in Hengelo Gld.

De leukste woonideeën
Het voorjaar bloeit
open. De kleuren, de
geuren, de zon die
binnenstraalt...
Dit is de tijd om bij
llehnink de bijzonde-
re I'sfera collectie
vloerbedekking, gor-
dijnstoffen en zonwe-
ring te bewonderen.
Wij laten u daarbij
graag zien hoe u zelf
met enkele bijzondere

accenten ook tafel en
stoelen een compleet
nieuw gezicht kunt
geren. Loop daarom
gewoon eens binnen
in onze speciaalzaak.
Dan ontvangt u gratis
liet lisfera patroon-
blad, vol met handige
tips en patronen. Dus
ais u echt leuker wilt
wonen, vraagt u naar
onze lïsfera collectie.

Vond*
Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

HELMINK
meubelen J.W. Hagemanstraat 3

Tel. O5454-7419O , -

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

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST III

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

TOPCOILEC. 5
RAAMDI-CORA1

Naast Luxaflex en Bécé hebben wij sinds kort een Deco Home collectie
raamdecoratie. Een collectie van topkwaliteit die bovendien aantrekke-
lijk geprijsd is. Met natuurlijk dezelfde Deco Home service in maatwerk.

- deco -
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

Vanaf woensdag 26 april
is veel voorjaarsmode sterk in prijs
verlaagd. Tot en met 5 mei
geven we

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

~^^^^^^^^^^

op veel dames-, heren- en kinderkleding.

betalen met je pincode naar

VIEREN FEEST \\
DE WONERIJ bestaat op woensdag
26 april l JAAR
Komt u dat met ons vieren?
Wij trakteren u in ieder geval
t/m 28 april op

10% KORTING op

TAPIJT, GORDIJNEN en MEUBELEN
en... op 26,27 en 28 april ligt er voor
iedere bezoeker een leuke attentie klaar
(zolang de voorraad strekt).
Verder zijn wij op ZATERDAG 29 APRIL
i.v.m. Koninginnedag DE GEHELE DAG
GESLOTEN.

3E WONER J
v/h Ankersmit

Groenloseweg9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694



ULLETWy ORDEN
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\. Hermans Groep B.V., Postbus 585, 3740 AN Baarn, voor het uitbreiden of
wijzigen van een detailhandel dan wel van het veranderen van een daarin
gebezigde werkwijze voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging
of verandering van werkwijze tot stand komt op het perceel Nieuwstad 5 te
Vorden.

IJDELUKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de viering van Konin-
ginnedag en Bevrijdingsdag 1995,
hebben burgemeester en wethouders
besloten om de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen op die
dagen van 08.00 tot 03.00 uur, of
zoveel korter of langer als nodig is
- afsluiten voor alle verkeer behalve

voetgangers van de Dorpsstraat
vanaf de Raadhuisstraat/Burge-
meester Galleestraat tot aan de
Horsterkamp;

- de Kerkstraat
- de Insulindelaan vanaf de Molen-

weg tot aan de Dorpsstraat
- afsluiting voor alle verkeer behal-

ve voetgangers van de Schutte-
straat vanaf de Vordensebosweg
tot aan de Ruurloseweg;

- instelling van een parkeerverbod
voor de westzijde van de Horster-
kamp vanaf de Ruurloseweg tot
aan de Christinalaan;

- instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de burge-
meester Galleestraat.

ERGUNNINGEN
m
De burgemeester en burgemeester en
wethouders hebben in de week van 17
tot en met 21 april 1995 vergunning
verleend aan:
- de Oranjevereniging Vorden voor

het houden van festiviteiten voor
de viering van Koninginnedag
1995 op 29 april aanstaande en
voor de viering van Bevrijdings-
dag op 5 mei aanstaande

- de provincie Gelderland, Wegen-
district Achterhoek, voor het afzet-
ten van eiken en wilgenopslag op
het talud en bermsloot langs de
Rondweg tussen km. 30.5 en 30.7
te Vorden.

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

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het
bepaalde in artikel 50 lid 5 van de
Woningwet en met gebruikmaking
van de door gedeputeerde staten van
de provincie Gelderland bij besluit
van 19 aug. 1986, nr. RO86.28587-
ROV/G5214 afgegeven 'algemene
verklaring van geen bezwaar', mede-
werking te verlenen aan plannen voor
het:
- vernieuwen en vergroten van een

garage/berging op het perceel
Hackforterweg 15 te Wichmond,
kadastraal bekend, sektie S, nr.
713.

De op deze plannen betrekking heb-
bende bouw- en situatietekeningen
liggen vanaf vrijdag 28 april 1995,
gedurende twee weken, voor een
ieder op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke Ordening c.a. (koetshuis) ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar
maken.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 18 april jongstleden zijn de vol-
gende bouwaanvragen ingekomen:
- AJ. Derksen, voor het uitbreiden

ven een garage/berging op het per-
ceel Hackforterweg 15 te Vorden.

- de heer R.W.A. Hartman, voor het
bouwen van een garage/loods/die-
renverblijf op het perceel Wilden-
borchseweg 4 te Vorden;

- de heer J.M. Worm goor, voor het
veranderen van een schuur op het
perceel Lankhorsterstraat 24 te
Vorden.

Deze aanvragen om een bouwvergun-
ning kunt u inzien bij de sektor Grond-
gebied.

NATIONALE HERDENKING 4 MEI 1995
m
Functie van de Nationale Herdenking.
Bij de Nationale Herdenking worden alle burgers en militairen herdacht, die
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer of waar
ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van
internationale organisaties zijn gevallen dan wel door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen.
De Nationale Herdenking is niet alleen herdenken van diegenen die hun leven
verloren, maar houdt ook bezinning in op heden en toekomst. De herdenkings-
bijeenkomst vormt een appèl op de individuele verantwoordelijkheid als op de
collectieve verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van
onderdrukking, discriminatie en onverdraagzaamheid.
Het herdenkingsprogamma voor 1995 ziet er voor Vorden als volgt uit:
1. 18.30 -19.15 uur herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden, m.m.v.

het Vordens Mannenkoor;
- tijdens de herdenkingsbijeenkomst houdt de burgemeester van Vorden een
korte toespraak;
- draagt een leerling van een basisschool een gedicht voor en
- draagt een lid van het comité 4 en 5 mei Vorden een gedicht voor.

2. stille tocht vanaf de N.H. Kerk naar de Algemene begraafplaats te Vorden;
opstellen vanaf 19.15 uur bij de N.H. Kerk te Vorden, vertrek 19.20 uur.

3. Aankomst om 19.50 uur bij de begraafplaats, vanwaar vertrek naar de graven
van de geallieerden en het symbolisch graf voor hen die vielen uit Vorden;

4. 20.00 - 20.02 twee minuten stilte;
5. 20.02 kransleggingen: achtereenvolgens door:

A. de burgemeester van Vorden;
B. Comité 4en 5 mei Vorden;

6. Aansluitend het lied 'boven de sterren' gezongen door het Vordens Mannen-
koor.

7. Gelegenheid om een individuele bloemenhulde te brengen;

Van 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken
luiden.
De burgemeester heeft de horeca-ondernemers verzocht de exploitiatie op 4
mei op passende wijze te laten plaatsvinden.
Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) wordt u verzocht om de vlag
halfstok te hangen.

KLEDING EN TEXTia
APART

OUD PAPIER
APART

GEBRUIKT GLAS
APART

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Geslaagde concertreis mannenkoor

TMILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING (ART. 8.41 ,LIDI)

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur

ligt van 28 april tot en met 26 mei 1995 ter inza

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:
1. de heer A. Maandag, p/a Lankhorsterstraat 18,7234 SR Wichmond, voor het

van toepassing worden van het Besluit houtbewerkende bedrijven milieube-
heer op een reeds opgericht houtbewerkendJ^lrijf op het perceel Lankhor-
sterstraat 18 te Wichmond; ^

2. Stichting voor Chr. Alg. Vormend en Beroepsonderwijs te Vorden, Postbus
65,7250 AB Vorden, voor het van toepassing worden van het Besluit scholen
of opleidingsinstituten milieubeheer op een reeds opgerichte school of oplei-
dingsinstituut op het perceel Het Hoge 41 te Vorden en op het perceel
Nieuwstad 49 te Vorden;

Afgelopen vrijdag vertrok het Vor-
dens Mannenkoor voor een concer-
treis naar Magdeburg. Op het pro-
gramma stonden een korte presen-
tatie in de Dom van Magdeburg en
de deelname aan een concert in sa-
menwerking met het (gemengde)
Polizeichor Magdeburg, Tanzclub
Magdeburg, het koor van de Was-
serschutzpolizei uit Wiesbaden en
de Band van VW/Audi.

In opperbeste stemming en het mooie
weer tegemoet vertrokken ze richting
Hengelo om daar de A l op te gaan die
hen naar Magdeburg zou voeren. Met
een tussenstop rolde de touringcar om
halfzeven 's avonds Magdeburg bin-
nen waar men werd ontvangen met
een goed verzorgd koud buffet en een
heerlijk koud glas bier. Met een forse
afvaardiging van hetMMagdeburgs
koor en een keyboardbel|rcler werd in
een ongedwongen hartelijke sfeer na-
der kennis gemaakt gelardeerd met
het zingen van een aantal nummers
'uit de losse hand'. Al ras werd het
middernachtelijk uur MÉikt waarna
iedereen zich ter ruste Kon begeven
omdat het de volgende morgen om
half acht weer dag werd.
Op het programma stonden een wan-

deling door Magdeburg en een rond-
leiding in de nog steeds in restauratie
verkerende Dom. Het tweede gedeel-
te van de middag werd gevuld met de
voorbereidingen van het concert van
's avonds. Dit had een groots karakter.
Met een VMK-programma dat de
trouwe VMK-aanhang grotendeels
nog kent van de donateursavond sloeg
het mannenkoor bepaaldelijk geen
slecht figuur bij de voor nederlandse
begrippen ongekend hoogstaande
presentatie van zowel het Polizeichor
Magdeburg als de (professionele)
band van V W/Audi.
Was er voor de pauze al een stevig ap-
plaus voor het VMK, na afloop van de
bijdrage na de pauze klonk zo'n aan-
houdend applaus dat de mannen wel
een toegift moesten geven. Toen het
publiek vervolgens gescandeerd ging
applaudiseren, werd tenslotte afge-
rond met' Weh das wir scheiden mus-
sen' uit 'Ritters Abschied'. De geza-
menlijke maaltijd van alle medewer-
kers na afloop van het concert was ui-
termate goed. De verdere avond en de
eerste uurtjes van de nacht werden
verder doorgemaakt in een voor dit
soort gelegenheden passende stem-
ming met het uitwisselen van gastge-
schenken zoals een door de gemeente

Vorden meegegeven glasdecoratie en
een ets van kasteel Vorden voor aan
'einer Mauer' afgewisseld met zang-
nummers die spontaan uit de 'losse
hand' werden gezongen. Tekenend
voor de goede verzorging en de aan-
dacht die de Magdeburgers aan het
Vordens Mannenkoor hadden besteed
was onder andere dat het gastkoor
speciaal voor het eerste Nederlandse
bezoek aan hun koor een meerstem-
mige versie van het lied 'de Wiele-
waal' in het Nederlands ten gehore
brachten.
Na een uitstekend verzorgd ontbijt en
een ontroerend afscheid de volgende
morgen, stapte het gezelschap vol-
daan in de bus voor het vertrek naar
huis. Het mannenkoor hoopt dat in
één van de komende jaren het 'Poli-
zeichor Magdeburg' bereid zal zijn
ook in Vorden aan een optreden mee
te werken. Overigens worden lief-
hebbbers van het Vordens Mannen-
koor nog in de gelegenheid gesteld
het koor dit seizoen voor het laatst te
beluisteren wanneer het -waarschijn-
lijk 24 juni- zal meedewerken aan een
benefietconcert ten behoeve van de
restauratie van de Dorpskerk. Houdt
daarvoor de mededelingen in dit blad
goed in de gaten.

Fysiotherapeut ontwikkelde spierolie die binnen 5 minuten werkt

Spierpijn verdwijnt terwiil ie wacht
ill A \ •-••,':•••+ É

Door Karel Hooy

Als fysiotherapeut en sportmasseur geniet Daniël
van der Pluy m in Nederland een grote reputatie. Hij
heefteen goedlopende praktijk, waar mensen uit
het gehele land hem consulteren. Maar toen zijn ei-
gen vrouw ernstig ziek werd, bemerkte hij tot zijn
grote ontsteltenis dat hij juist haar niet kon helpen.

In 1982 werd mevrouw van der
Pluym plotseling getroffen door

een zware hersenbloeding. Het
gevolg was, dat de rechterzijde van
haar lichaam geheelverlamd raakte.

Tot overmaat van ramp kreeg ze
ook nog last van sterke verkram-
ping van de spieren in haar rechter-
arm en rechterbeen. De revalidatie
van zijn vrouw, die Daniël van der
Pluym zelf ter hand nam, werd ook
nog eens ernstig bemoeilijkt door
de vochtophoping in het onder-
been.
Daardoor kwamen de lymfevaten
en de spieren in het been onder

een enorme pijnlijke druk te staan.

Oplossing

Bij elke aanraking van de huid
verging mijn vrouw van de

pijn. "Ik wist me geen raad", vertelt
Daniël van der Pluym. "Het is
verschrikkelijk om je vrouw zo te
zien lijden. Toch moest er iets
bedacht worden om het vocht uit
haar benen te draineren en om de
spieren soepel te krijgen. Daarom
ging ik op zoek naar middelen om
mijn vrouw te helpen." Omdat de
Budelse fysiotherapeut gespeciali-
seerd is in aroma therapie, lag het
voor de hand dat hij in deze richting
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ii AROMEDICA SPIEROLIE

van 24.95 nu voor 1955

Uw voordeel:

Onder handen bij Daniël van der Pluym

ging zoeken naar een oplossing. Bij
deze therapie worden etherische
oliën toegepast, die als eigenschap
hebben om snel door de huid te
dringen. Daardoor kan met name
het spierweefsel gemakkelijk be-
reikt worden.

Toeval

Het leek een onbegonnen zaak.
Na eindeloos combineren en

experimenteren, had hij nog geen
middel gevonden die bij zijn vrouw
het gewenste resultaat gaf. "Ik werd
er moedeloos van. Maar op een
dag werd ik enthousiast door mijn
vrouw geroepen. De vochtophoping
in haar been was sterk aan het

verminderen. Ook vertelde mijn
vrouw opgetogen, dat de pijn prak-
tisch was afgenomen. Ik was spra-
keloos. Nog geen vijf minuten
daarvoor had ik haar been weinig
hoopvol behandeld met een nieuwe
experimentele olie. Tot mijn grote
verbazing had ik bij toeval een

werkzame combinatie van etheri-
sche oliën ontdekt", aldus Daniël
van der Pluym. Tijdens de revalida-
tie van zijn vrouw, overtrof de
werking van Spierolie zoals hij zijn
preparaat heeft genoemd, zijn stout-
ste verwachtingen.Het had precies
de werking, die hij met zin experi-
menten voor ogen had gehad. Een
directe ontspanning van de spie-
ren, een onmiddellijke verbetering
van de doorbloeding van het spier-
weefsel, een vlotte afvoer van vocht-
ophopingen en een snelle vermin-
dering van de pijn.

Spierpijn

Gedurende de afgelopen jaren
heeft Daniël van der Pluym

Spierolie toegepast op de meest
uiteenlopende soorten spierpijn. In
alle gevallen werd binnen vijf minu-
ten resultaat bereikt. Hij vertelt:
"Spierpijn ontstaat door overbelas-
ting, waardoor de afvalstoffen zich
in de spieren ophopen en de
toevoer van voedings- en zuurstof-

rijk bloed wordt afgestoten. Door
de doorbloeding van het spierweef-
sel te verbeteren, heft Spierolie het
probleem onmiddellijk op.

Ook kan het zijn, dat na ongewone
krachtsinspanningen er scheurtjes
ontstaan. De pijn wordt dan veroor-
zaakt door de ontstane vocht-
ophoping, die druk uitoefent op de
zenuwuiteinden in de spier. Spier-
olie zorgt voor een snelle afvoer
van het vocht, waardoor de druk
afneemt en de pijn verdwijnt.

Jicht en spit

Daarnaast heeft de fysiothera-
peut ook uitstekende resulta-

ten bereikt bij spierpijn, veroor-
zaakt door ziekten als spierreuma,
jicht, artrose en spit. "De pijn zal
verdwijnen, maar de oorzaak van
de kwaal wordt natuurlijk niet weg-
genomen. Het gaat hier tenslotte
om een ziekte. Maar spierolie zal
wel een enorme verlichting bren-
gen." merkt Van der Pluym op.
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