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Oranjeavond met veel humor
en muziek
De Oranjeavond die het bestuur van de Vordense Oranjevereniging zaterdag als 'voorproefje' op het aanstaand Koninginnefeest organiseerde is in alle opzichten geslaagd. De grote
zaal van het Dorpscentrum was 'mudjevol' toen voorzitter
Johan Norde de aanwezigen, waaronder burgemeester Kamerling en wethouder Voortman, verwelkomde.
De heer Norde ging in op het uitgebreide programma dat de Vordense
burgerij op 30 april krijgt voorgeschoteld. Het Oranjebestuur hoopt
volgend jaar meer aandacht te kunnen
schenken aan de versiering van het
dorp. Men heeft wat nieuwe spullen
nodig, waarbij getracht zal worden de
benodigde gelden via sponsoring bijeen te krijgen. Dit jaar is de versiering op Koninginnedag 'sobertjes',
waaraan de herinrichting van het
dorp, die momenteel in volle gang is,
debet is.
Het programma tijdens deze Oranjeavond werd geopend met een optreden
van de toneelvereniging TAO uit de
Wildenborch. TAO voerde het blijs-

pel 'De onbekende wereld' op. Een
stuk geschreven door A.M. Kok en
Joh. Blaaser. Onder regie van Henk
Kreeftenberg zette TAO ook nu weer
een voortreffelijk toneelspel op de
planken en kreeg het menig 'open
doekje' vanuit de zaal. Decors en kleding waren door TAO zelf verzorgd.
Doordat het toneelstuk langer duurde
dan was gepland kreeg een ieder gratis een kop koffie aangeboden. Dit
werd zeer op prijs gesteld, want de
'zit' was toch wel erg lang te noemen.
Na dit komische gedeelte was het de
beurt aan de 'Egelander leselkapel'.
Deze kapel onder leiding van Albert
Ketz heeft haar domicilie in Doetinchem. De muzikanten komen uit de

gehele regio, waaronder ook een paar
uit Vorden. Deze laatsten spelen normaliter ook bij 'Sursum Corda'. Vocaal werd de leselkapel ondersteund
door Liesbeth Ketz, de echtgenote
van de 'Kapelmeister'.
De Kapel bleek heel wat in haar mars
te hebben en had de stemming er bij
de zaal al snel in. Het slotnummer
'Bis bald, auf Wiedersehen' werd
door het publiek enthousiast met
handgeklap begeleid.
Tussen toneel en muziek door was er
deze avond als 'intermezzo' een optreden van de conferencier Hanke uit
Lonneker. Met z'n onvervalste
Twentse humor kreeg hij de zaal behoorlijk 'plat'!

KPO VordenKranenburg
Bijeenkomst op dinsdag 20 april jl. in
zaal Eykelkamp. Na de opening met
een gedicht door de voorzitster, kreeg
allereerst pater Debets uit Kranenburg het woord. Hij vroeg medewerking voor zijn aktie op 8 en 9 mei.
Daarna was het woord aan de dames
Annet Swienink en Wil van Zadelhof
met het onderwerp 'Dyslexie'. Dit

betekend: lees- en spellingsproblemen. Beide dames kunnen spreken
uit ervaring, omdat zij allebei kinderen met dislexie hebben. Zij zijn lid
van 'Balans', de landelijke vereniging van kinderen en (jong-)volwassenen met ontwikkelings-, gedragsen leerstoornissen, waaronder m.b.d.
en dyslexie. Uit deze avond bleek, dat
deze handicap toch veel voorkomt, en
dat er geen genezing voor is. Alleen
bij vroegtijdig onderkennen van dyslexie kan men het kind de juiste begeleiding geven.
Nadat de dames de vele vragen beantwoord hadden, kregen ze een attentie
aangeboden onder een woord van
dank. Tot slot wenste de voorzitster
iedereen wel thuis en een prettige vakantie.
De volgende bijeenkomst is een uitstapje naar Aviko op 7 september.

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

r

LUITING

GEMEENTEHUIS

Op woensdag 5 mei is het gemeentehuis in verband met de viering van
Bevrijdingsdag gesloten.
Op vrijdag 21 mei (de dag na Hemelvaartsdag) is'
eens gesloten.

ERGUNNINGEN
In de week van 19 tot en met 23 april
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan of de melding geaccepteerd van:
- Vordens Dameskoor, voor het
venten met koeken van 6 tot en
met 8 mei 1993;
— mevrouw W. Eskes, W. Alexanderlaan 12 te Vorden, voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel W. Alexanderlaan 12 te
Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsOp 20 april jongstleden heeft de heer beschikkingen kan binnen dertig daH.L.H. Havekes een vergunning ge- gen na het verlenen van de vergunvraagd voo rhet veranderen en ver- ning bij het college van burgemeester
groten van een werktuigenberging op en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.
het perceel Lindeseweg 17 te Vorden.

BOUWAANVRAGEN

w

BEDENKING OP DINSDAG 4 MEI 1993

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei zullen volgens de omschrijving AL onze gevallenen worden herdacht — burger en militair — die,
waar ook ter wereld, het hoogste offer hebben gebracht.
Het programma, zoals dat door het Comit£ 4 en 5 mei Vorden is samengesteld voor Vorden, ziet er als volgt uit:
19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst in de Nederlands Hervormde Kerk te
Vorden; tijdens deze bijeenkomst zal het Vordens Mannenkoor enkele
liederen zingen; de herdenkingsbijeenkomst eindigt om 19.40 uur;
19.50 uur: verzamelen bij de poort van de algemene begraafplaats te
Vorden; waar vandaan vertrokken zal worden naar de graven van de
geallieerden en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden;
na de twee minuten stilte van 20.00 tot 20.02 uur zullen achtereenvolgens
kransen worden gelegd namens:
— het gemeentebestuur"van Vorden door loco-burgemester mevrouw M.
Aartsen-den Harder;
— het comité 4 en 5 mei Vorden door mevrouw E. Braakhekke en de heer
W. Kok;
— aansluitend aan de kransleggingen zal het Vordens Mannenkoor een
kort lied ten gehore brengen, waarna ieder die dit wenst een persoonlijke bloemenhulde kan brengen;
— van 19.45 tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle
kerken luiden;
- de burgemeester heeft aan de plaatselijke horeca verzocht de exploitatie op passende wijze te laten plaatsvinden.

"gemeentehuis even-

f KINDEREN EN
VEILIGHEID
De Gezondheidswijzer, het gezondheidsinformatiecentrum
van
de
GGD, besteedt vanaf maandag 26
april aanstaande aandacht aan het onderwerp 'Kinderen en veiligheid'. Dit
thema sluit aan bij de landelijke campagne die er momenteel is over dit
onderwerp.
Onderdeel van deze campagne is een
trein die door heel Nederland rijdt, de
No-showbo express, met spelletjes en
informatie over veiligheid en kinderen en hun ouders. Deze campagne
trein is te bezoeken in Zutphen van 26
april tot 2 mei.

Bij de Gezondheidswijzer in de hal
van de GGD is informatie te vinden
over veiligheid voor kinderen van Ot/
m 18 jaar. Er is een kleine tentoonstelling en er zijn vele gratis folders
over:
- giftige planten;
— hoe je brandwonden bij kinderen
kunt voorkomen;
— aan welke eisen veilig speelgoed
of een kinderbedje moet voldoen;
— of een peuter wel of geen eigen
stoeltje moet hebben in de auto, en
over nog veel meer onderwerpen.

Men kan de Gezondheidswijzer bezoeken of de informatie telefonisch
of schriftelijk aanvragen.
Het adres is:
Gezondheidswijzer Deventer, Schurenstraat 8a (hoek Hoge Hondstraat),
7413 RA Deventer, tel. 05700-25084.

Natuurlijk kan men ook voor informatie over andere gezondheisonderwerpen bij de Gezondheidswijzer terecht.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
gezinsdienst m.m.v. koor 'Interchrist'.
Dinsdag 4 mei Dodenherdenklng 19.00 uur Oecumenische dienst vanwege de Raad van Kerken, voorafgaande aan de kranslegging op de
begraafplaats. Voorg.: pastoor J. van Zeelst
m.m.v. het Vordens Mannenkoor.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 2 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. P.W. Dekker.

De touwtrekvereniging organiseert in
samenwerking met de Oranjevereniging vrachtwagen trekken. Een team
bestaat uit 4 personen. Opgave mogelijk bij M. Engel, tel. 05752-2836 tot
29 april.

ULLE TIN yORDEN
• Telefoon gemeente: 057527474.
^Telefax gemeente: 057527444.
mHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

^KAMPEREN BIJ
BOER: 10 EENHEDEN
TOEGESTAAN
Het kamperen bij de boej^t in de
•nieuwe Kampeerwet gewq^d. In
plaats van 5 kampeereenheden mogen agrariërs thans maximaal 10 eenheden onmiddelijk aansluitend bij de
agrarische bebouwing plaatsen, als ze
daarvoor een vergunning van burgemeester en wethouders hebben.
Zij mogen bepalen hoeveel eenheden
er binnen het wettelijk toegestane
maximum van tien er mogen staan.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 2 mei 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Herenkoor.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 1 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
Woord- en Communiedienst m.m.v. Rouw- en
Trouwkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 mei Pastor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 1735.
Huisarts 30 april Koninginnedag (zondagsdienst) dr. Haas; 1-2 mei dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christinalaan 18.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Galleestraat
58,
tel.
05752-1494.
Spreekuren
maandag
en
woensdag
11.00-12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Hogestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.
Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Dlstrictskrulsvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Wamsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje april mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Netwerk Thuiszorg
thuisverpleging
24
05750-16463.

Tragter, tel. 05752-

Nederland
uur per

Buro voor
dag, tel.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Dierenarts van zaterdag 1 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

1277.

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om, indien daarom wordt
verzocht, het maximale aantal eenheden toe te staan. Het kamperen bij de
boer is elk jaar toegestaan in de periode van 15 maart tot l oktober.

Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 30 april D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400; 1-2 mei P.J. Waart, Barchem, tel.
05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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.
WV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 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
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230. 10.30-12.30 uur.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
05730-54931, fax 57829.
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

^TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
In verband met de viering van Koninginnedag op 30 april aanstaande, hebben burgemeester en wethouders besloten om op die dag de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen:
afsluiten voor alle verkeer behalve
voetgangers van:
— de
Zutphenseweg/Dorpsstraat
vanaf de Decanijeweg tot aan de
Horsterkamp;
— de Raadhuisstraat vanaf Het Hoge
tot aan de Dorpsstraat;
— de Burg. Galleestraat vanaf de
Molenweg tot aan de Dorpsstraat;
— de Insulindelaan vanaf de Molenweg tot aan de Dorpsstraat.
afsluiten voor alle verkeer inclusief
voetgangers van:
— de Vordense Bosweg tot aan de
Ruurloseweg van 8.00 tot 13.00
uur, of zoveel korter of langer als
noodzakelijk is;
instellen van een parkeerverbod voor
de westzijde van de Horsterkamp
vanaf de Ruurloseweg tot aan de
Christinalaan.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijBureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel. willigerswerk. Tel. 05752-3405.
05751-1846.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. Veldstra, Zutphen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 mei Pastor
Van Zeelst, tel. 05752-1735.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 057521230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

KERKNIEUWS
Gezinsdienst
'Water gevonden!?' is het thema van
de gezinsdienst op zondagmorgen 2
mei in de Dorpskerk, m.m.v. Interchrist. Ds. Klaassens gaat voor; Hermien Bosma verzorgt de inleiding op
het thema. Anneke Paas begeleidt op

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

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

het orgel de gemeentezang en het
koor. Interchrist onder leiding van
Lucian Venderink-Smeenk hoopt een
viertal liederen te zingen.
Een aantal jongeren levert een bijdrage door de schriftvertelling en schriftlezing voor hun rekening te nemen.
Door de keuze van de liederen — die
deels op school Het Hoge worden
geoefend - belooft het weer een echte
gezinsdienst te worden.
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Vrijdag Koninginnedag

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
donderdag 29 april 1993, gedurende een maand, op
de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis), ter inzage ligt het
door de gemeenteraad in zijn vergadering van 30
maart 1993 (gewijzigd) vastgestelde bestemmings
plan 'Buitengebied 1992, nr. 1 .
Het plan geeft een bestemming 'Tuincentrum' aan het
perceel Strodijk 4 en is in die zin gewijzigd vastgesteld dat de op de plankaart aangegeven afschermende groenstrook is verbreed van 5 naar 8 meter.
Zij die bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan
bij de gemeenteraad hebben ingediend en zij die bezwaren hebben tegen de aangebrachte wijziging kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
postbus 9090,6800 GX Arnhem.

Een gezellig feest
en Uw Slager maakt het u
gemakkelijk met kant-en-klare

BAMI of NASI
met babi pangang
MAANDAG + DINSDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 yo 9,90
Hamburgers per stuk 1,00

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti k»o 12,50
Schouderkarbonades 1 k,m 6,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MAALTUD VAN DE WEEK

Schouderham

Bami of Nasi

100 gram 1,49

1 kilo 6,25

Grillworst

Babi Pangang

Vorden, 28 april 1993.

500 gram 6,25

per stuk 5,00 (3 soorten)

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

SPECIALITEITEN

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Barbecueworst of
Barbecueschijven

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!
100 gram 2,85

5 halen 4 BETALEN

GEMEENTE
VORDEN

GELDIG DO. - VR. - ZA.

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Lendelapjes

Haas/Ribkarbonade
1 kilo 9,95

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van 3
mei tot en met 2 juni 1993 voor een ieder ter gemeente-secretarie, sektor grondgebied (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Industrieterrein Vorden 1992'.

500 gram 8,95

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

Dit plan legt heeft betrekking op het verleggen van
een gedeelte van de Ambachtsweg in oostelijke richting.
Tot en met 2 juni 1993 kan een ieder zijn eventuele
bezwaren tegen dit plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001,
7250 HA VORDEN.

Gd

Vorden, 28 april 1993.

Stijlvol, automatisch en met een bijzonder
goed objektief.
DIT IS 'M DAN. 's Werelds knapste en
gemakkelijkste 38-60 mm
zoom-compactcamera. Dankzij de
automatische scherpstelling en belichting
maakt u met één druk op de knop de mooiste
opnamen. De RIVA ZOOM PICO beschikt over
een bijzonder objektief. En over een anti
rode-ogen funktie bij het flitsen. Kortom; een
knappe en eenvoudige camera voor
uitzonderlijke resultaten.

De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

presenteert

DISCO AVOND
Wijs gehandicapten de deur
naar een sportieve vrijetijdsbesteding

zoo
Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden
tel. 05752 - 2812

~\
Schildersbedrijf

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in hè t pand van
vl'h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

TE KOOP:
PRACHTIGE

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk
Winkel in verf, behang etc.

BODYWARMERS

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, zoals stoelen/salontafcls/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende
spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

in blauw, groen en rood

CDNTAET
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Collecteweek 2 t/m 8 mei 1993

KOST MEER!

nu 59.50
/
./

SPIJKERBROEK
vanaf 49.50
SPIJKERBLOUSES 55.RUITHEMDEN
vanaf 27.50

Visitekaartjes

Kom eens vrijblijvend
kijken bij:

Drukkerij
WEEVERS

jjQOSSENS

Postbus 22 7250 AAVoidon
Tolofoon 05752 1010

Steenderenseweg l l
Hengelo -Tel. 05753-2139

Elektriciteit...
een vak apart
Een vak waar je in thuis moet zijn. Zoals wij.
Wij zijn erkend elektrotechnisch installateur en lid
van Uneto. Dat betekent voor u dat u kunt rekenen
op vakmanschap, waarbij veiligheid voorop staat.
Wij kennen de voorschriften, weten wat kan en niet
kan. Wij staan voor u klaar voor reparatie,
onderhoud en aanleg van alle soorten
elektrotechnische installaties. Voor noodgevallen
ook buiten 'de gewone uren'.

m.m.v.

Disco,Fïre Sound Drive In Show

Aanvang 21.00 uur

>JU/RI JDAG 30 APRIL
^^KONINGINNEDAG
ADVERTEREN KOST GELD...

REULING Elektrotechniek
de Voornekamp 41
VORDEN
Tel. 05752-3618/1511

NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

I.id van

umo
Vakmensen in elektriciteit

Café UENK

Bij ons zorgen
• Voet
reflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

SERVICE EN VAKMANSCHAP

steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schldersbedr

"•"«II
DKft

Leo Westerhof:

Telefoon 05752-1208

Op Koninginnedag is er bij ons wéér live-muziek met het:

„Duo Always"
Vanaf 11.00 uur 's morgens, met 'gratis vervoer'!

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

Tot ziens bij:

Toon en Yuonne,
Nieuwstad 13, Vorden, tel. 05752-1363.

De een had een jongen gedacht de ander een meisje
verwacht, maar aan die wens
kon ik mijn niet storen, ik ben
op 27 april 1993 als jongen geboren.
Vandaag mag iedereen het
weten, dat ik

zal heten.

Luke

Mijn trotse ouders zijn:
Frans Arends en
Anita Arends-Wolbrink
Hackforterweg 25
7234 SH Wichmond
Op 27 april 1993 is ons dochtertje en zusje geboren.
Haar naam is

Vloeiende lijnen en zachte materialen.
In alle rust is van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder en grootmoeder

Vorden : Henk Pardijs
Assen : Joop en Letty
Karen en Louwy
Kudelstaart:
Elles
Jeroen
Doetinchem : Gert en Joke
Zeewolde :
Francien en Sandra
Thomas
NörtenHardenberg (D) : Harry en Conny
Hanna

is op woensdag 5 mei a.s.

de gehele dag

GESLOTEN

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder,
groot- en overgrootmoeder
C.M.C. MullinkWiggers
betuigen wij u onze oprechte
dank.
Fam. Mullink.
Vorden, april 1993.
Langs deze weg willen wij iedereen die onze trouwdag tot
één onvergetelijke dag hebben gemaakt door persoonlijke gelukwensen, bloemen of
felicitaties heel hartelijk danken.
Jan en Magrieta
april 1993
Ellenkamp
Berend Schotstraat 12
Hengelo (Gld.)

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette regels: elke regel meer t 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Welk meisje wil mij gedurende 3 uur helpen op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00
uur met huishoudelijke werkzaamheden?
Mevr. Staring-de Mol v. Otterloo, Wïldenborchseweg 24, tel.
6697.
• TE KOOP: een Giant racefiets, maat 50, van aug. '90,
nauwelijks gebr., van f 945,voorf 600,-. Tel. 1103.
• TE KOOP GEVRAAGD:
dames- en/of herenfiets, 28
inch. Tel. 05752-6850.
• TE KOOP GEVRAAGD:
hooibergkap en te koop
Guldner, 2 cilinder en 4 cilinder met hef. Tel. 05752-3124.
• WONINGRUIL: aangeboden ééngezinswoning in Laren of Lochem. Graag ruilen
met Vorden. Tel. 05738-1817.
• MOEZELVAKANTIE
TE HUUR IN DUITSLAND:
mooie caravans. Volledig
huishoudelijk ingericht met
grote voortent. Op Camping
POMMERN/MOSEL. In het
prachtige Moezeldal (8 km van
Cochem). Zeer gunstige All-In
prijzen. Voor- en naseizoen
hoge kortingen.
Fam. Lovink, Thorbeckestraat
22, 7021 AX Zelhem. Tel.
08342-1548.
• Z2-dress. amazone heeft
nog tijd over voor het geven
van (privé) dressuurlessen,
aan enthousiaste paarden- en
pony-combinaties. Tel. 057522928. Bellen omstreeks 19.00
uur.
• TE KOOP: platte ponywagen, in goede staat, geremd,
plm. 2'/2 meter lang. Tel.
05437-71837.
• TE KOOP: gazonmaaier,
electro, met opvang, 40 cm,
z.g.st. f250,-. Tel. 057353144.

voor een zomerse

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN
op het gemeentelijk sportpark

Hoetinkhof17
7251 XM Vorden

Vorden 2 - Reünie 3
aanvang 9.30 uur

D A M E S M O D

Vorden 5 - Sp. Eibergen 7
aanvang 10.00 uur

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie
zal plaatsvinden donderdag 29 april om 9.00 uur
in creamtorium 'Slangenburg', De Nutselaer4te
Doetinchem.
Nadien is er gelegenheid tot condoleren in de
condoléancekamer van het crematorium.

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

FEESTELIJKE AANBIEDING

Wij maken onze cliënten erop attent, dat
onze kantoren op Koninginnedag 30 april
de gehele dag GESLOTEN zullen zijn.

ORANJE SOEZEN
'n Vorstelijk gebakje
Lieve oma,

DONDERDAG:

Knottebol

5 HALEN 4 BETALEN

De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 29 april.

We zullen je nooit vergeten.
WEEKENDAANBIEDING:

Karen
Elles
Jeroen

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN

DE GEZAMENLIJKE BANKEN
VAN VORDEN.

ouderwets lekker met suiker en kaneel
Nog onverwachts ging van ons heen ónze lieve
schoonzuster en tante

DIT WEEKEND:

50
6 voor 4
"T^ww

Marie A. Pardijs-Derksen
ECHTGENOTE VAN H.J. PARDIJS

*

op de leeftijd van 76 jaar.

*

*

* * * * *
GOEDGEVULDE

*

*

ORANJE-KORTING!!!

SPLJKERJACKS LEVI'S

ROOMBOTER

Groenlo : M.F.J. Pardijs-v.d. Berg
Vorden : J.A. Oukes-Pardijs
J. Oukes

kleur rood en groen

SAUCIJZEN

139.95

189.95

LEVI'S SWEATER

Neven en nichten
ZATERDAG è l 5 DO

rood met print

Vorden, 26 april 1993

79.95

109.95

Alleen deze week geldig!!

>4//es vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!
Als leven lijden wordt
is sterven een verlossing.
Intens bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man en baas, onze kleurrijke vader, schoonvader en lieve opa

HENDRIK STIJL

CORNER

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

Zutphenseweg 8 Vorden

Markt 21 Zelhem

FOTOGRAAF

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden
Markelo
Biddinghuizen

C. Stijl-Brinkman
Boef
Frans en Joke
Sandra, Femke
Marna en Meindert

<p
KEUR
SLAGER

27 april 1993
H. van Bramerenstraat 13
7251 XH Vorden

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE
BAKKER

OPPERS

EET SMAKELIJK EN GEZOND.
PER DAG HEBBEN WIJ EEN SMAKELIJKE TIP
VOOR U.

DONDERDAG 29 APRIL

Magere Varkenslappen

DONDERDAG:

500 gram 4,98

Hierbij jonge Hollandse BOSPEEN per bos 295

Zij die hem de laatste eer willen bewijzen worden verzocht om zaterdag 1 mei om 13.15 uur
aanwezig te zijn in aula 2 van het crematorium
te Dieren.

VRIJDAG 30 APRIL
Alle KARBONADE-soorten

Nadien is er gelegenheid tot condoleren in de
condoléancekamer van het crematorium.

ZATERDAG 1 MEI

500 gram 4,98

Hierbij RAUWKOST slank en fit 250 gram 195

ORANJE
TOMPOUCEN
e HALEN 5 betalen

Magere Runderlappen
Geen toespraken.

500 gram 6,98

Hierbij Import SPERZIEBONEN 500 gram 250
ZATERDAG:

ZONDAG 2 MEI

Biefstuk
100 gram 2,49

Achterham
100 gram 1,95

Hierbij ASPERGES 500 gram 695
Hierbij 2 HARDGEKOOKTE EIEREN GRATIS

ROZIJNEBROOD
van 7,10 voor

MAANDAG 3 MEI

Speklappen
500 gram 3,98

MAANDAG - DINSDAG EN
WOENSDAG:

Verse Worst grove/fijne

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

500 gram 4,98

Hierbij grote Hollandse BLOEMKOOL 250

WOENSDAG 5 MEI

Gehakt H.O.H. / Rundergehakt
500 gram.

5,95

Hierbij panklare stiftjes RODE BIETEN 500 gram 250

DINSDAG 4 MEI

4,98/ 500 gram 5,98

KLINKERTJES
voor

Hierbij panklare RODE KOOL 500 gram 125

0,75

VRIJDAGAANBIEDING GELDT NATUURLIJK OP DONDERDAG
ZONDAGAANBIEDING GELDT NATUURLIJK OP ZATERDAG

• GEVRAAGD: hulp voor
schoonmaakwerkzaamheden.
Ca. 2 uur per dag. Brieven onder nr. 5-2. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 2 morgens
of middagen per week. Brieven onder nr. 5-1. Buro Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Kom gerust eens langs,

ZONDAG 2 MEI A.S.

Marie houdt van bloemen.
Hoetinkhof37
7251 WLVorden

Verbeelding
kledin8
heeft vorm '
aangenomen

te Vorden

26 april 1993

Laura
Jan, Margreet, Simon en
Renske Bargeman

mr R. Dos

Maria Arendina Pardijs-Derksen
Marie
18 december 1916

Dat is de grote verrassing van de
modeontwerpers deze zomer.
Geen schokkende effecten, maar mooie
vrouwelijke
vormen voor
comfortabel
zittende

Het kantoor van notaris

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - • 29 31
dag en nacht bereikbaar

KEURSLAGER

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Echte Bakker
VAN ASSELT
Fam. J. Huitlnk - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

mode voor
het héle gezin

f as h.

Er is een bank die
telebankieren
nog aantrekkelijker
maakt.

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

BICSi

DAMES ZOMERJACK*

Voor dames en kinderen.
In prachtige kleuren en leuke prints.
Ook ideaal als nachtkleding.

Wij hebben verschillende jacks speciaal voor
Koninginnedag met grote
kortingen in prijs verlaagd.
Wij hebben nu al jacks
voor de
SPECIALE
ORANJEPRIJS V.A.

Rekening Coulant

SPECIALE ORANJE PRIJZEN
Dames van 9.95
voor...
Kinder van 6.95
voor

Geldt niet voor filiaal Didam

7.95
4.95

Geldt niet voor filiaal Didam en Terborg

HEREN OVERHEMDEN

LEGGINGS,

Met korte mouw. Ze zijn er in de mooiste dessins
en tegen de scherpste prijzen.

KUIT-EN FIETS\
BROEKEN

SPECIALE
ORANJEPRIJS
NU REEDS V.A.

DEZE WEEK EEN SPECIALE

Kosten

ORANJE STUNT.

mmmmm

DE LEGGINS
nu voor

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE

KUITBROEKEN

nu v.a

'.

FIETSBROEKEN
nu v.a...

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG
VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

9.95
9.95
8.

Als ondernemer zijn de voordelen van telebankieren u waarschijnlijk wel
bekend. Onmiddellijk in/icht in uw actuele saldo. Snel en efficiënt overboeken.
Maar bij de Rabobank is telebankieren nog veel aantrekkelijker.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

WILINK

een vast bedrag per transactie kunnen de
kosten met telebankieren omlaag.
En omdat we de valutcringsdagen hebben afgeschaft en u meer rente
krijgt, tot zelfs het niveau van een deposito, gaan uw opbrengsten omhoog.

SANITAIR

Dank/ij de koppeling aan onze rekening

ELEKTRA

courant heeft u grote voordelen.

courant dan ook beter rekening coulant

VERWARMING

Omdat u geen omzetprovisie betaalt, maar

kunnen heten.

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1

()pbrengsten

LOODGIETERSWERK

Eigenlijk

zou onze rekening

n8DOD8IIK

H

Rabobank.Aangenaam.

Betrouwbaar in autoschade expertise.
Via Audatex en computer communiceren wij rechtstreeks met uw
verzekeringsmaatschappij.

autoschade

Ophalen van uw auto en het regelen van een vervangende auto.
Uw auto wordt volgens de fabrieksnormen gerepareerd.
Een jaar garantie voor herstel aan lak of carrosserieschade.

MILIEU EN
JOS
AUTOSCHADE
JOS Autoschade verwerkt
watergedragen produkten, die
minder schadelijk zijn voor het
milieu.
Verfafvalprodukten worden
volgens de wetgeving
afgevoerd.
Gezond- en veiligheidsnormen
worden hier ten strengste
gehanteerd.

J.R.M. van Leussen
©AUTOCOLOR

Autoschade
Z.E. weg 103
7223 DB Baak
Tel. 05754 -1235
Fax 2091
Privé 05755 - 2070

PARTNER

Baak, april 1993
Na een aantal verbouwingen is onze zaak herrezen in een nieuwe outfit.
Op 29 april houden wij open huis van 14.00 tot 21.00 uur waarbij wij U
uitnodigen om ook kennis te maken met het aquabas-systeem.

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 29 april 1993
55e jaargang nr. 5

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Bi'j ons in d'n Achterhoek

Wichmond- Vier akker:

Ruum veur zeuven uur wazze wi'j vegange zaoterdagaovund
al in ' t Dorpscentrum umme de vejeurdag van onze koninginne te viern. 'Lao'w maor vrog gaon', zei mien vrouw, 'a'j lid
bunt van de Oranjeverenugging kost 't niks en dan kump t'r
altied un hoop volk op a f . Now, dat marken wi'j too'w binnen kwamm'n, alles was al hoas bezet. 'Daor veuran bunt
nog wel plaatsen vri'j'. Wi'j nao veur en too, maor lauw! Op
de eerste twee riege stuule leien allemoale pepierkes met
'gereserveerd' t'r op. Dus maor weer nao achteren en un
extra brille d'r bi'j op, dan kow 'tok nog wel zeen.
B. en W. van de gemeente V orden waarn d'r ok behalve Mw.
Aartsen. Die was nog an 't uutfiegeliern woar zee de centen
veur de venijjing van 't zwembad vandan mos haaln.
Precies halfachte begon de veurzitter ons 'teen en ander uut
te leggen. Too hee kloar was mosse wi'j opstaon en zes coupletten van 't Wilhelmus zingen. Gelukkug bedach e zich op
tied dat hee ze zelfok helemoal neet kennen en maak'n d'r l
en 6 van. -Tussen de beide coupletten was t'r nog effen pauze,
die muu was van 't eerste vesjen kon dan weer op aosum
komm'n.
Daornao ging 't doek los veur de toneelverenugging uut 'n
Wildenbarch. Jonge, jonge, wat hè'w ons daor bes met vemaakt, pien in de boek hè'w ons elachen. Dat was teminste
nog 's wat anders as op'n zelfden tied nao 't journaal zitt'n
kiek'n dat ow allene moar narugheid in de kamer brech. Dan
is 't bes 's un keer goed da'j zo'n Oranjeaovundmetmaakt.
Zo tussendeur kreege wi'j allemoale gratis veur niks un köpken koffie aneboan en 't wodd'n ons nog netjes nao-ebrach
ok!
En veur vrolukheid zorgen natuurluk ok de leselkapel, die
met un goed stuk me ziek de stemming d'r goed inheel'n.
Da'w um kwart oaver elf nao huus bunt egaon zal ons wel gin
mense kwaoluk nemmen. Too ha'w d'r zowat vier-en-unhalfuur op 'n stoel ezett'n en veel'n mien vrouw, die 'n heel'n dag
in 'n hofan 't wark was ewes, de ogen haos dichte. Meschien
de volgende keer un wat minder oaver laden programma?
Maor daor beslist anderen oaver, bi'j ons in d' n Achterhook.

4 Mei herdenking

H. Leestman.

Domper voor Jong Gelre

Ook dit jaar zal vanuit de gezamenlijke kerken Wichmond-Vierakker weer een 4 mei herdenking worden gehouden.
Evenals de voorgaande jaren in de vorm van een stille
tocht en een afsluitende bezinningsbij eenkomst in de Hervormde Kerk. Om 19.30 uur komt men bijeen op het
plein voor de Hervormde Kerk, vanwaar in een stille
tocht naar de begraafplaats gegaan wordt. Diegenen die
de tocht niet kunnen meelopen wordt verzocht om 19.50
uur bij de begraafplaats aanwezig te zijn en zich daar bij
de stoet te voegen.
Men hoopt dat weer velen van u aan deze herdenking
zullen deelnemen. Het thema is deze keer 'Wereld zonder
grenzen'.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de
Openbare Bibliotheek:
Adam, Robert — Moderne handvuurwapens; Bezemer, J.W. — Het einde
van de Sovjetunie; Buttlar, J. von De tiende planeet; Claes, Catalijn —
De loutering; Clark, Mary Higgins —
... heeft een meisje weggehaald; Clifford, Mike -- The Beatles: een onsterfelijke legende; Damen, Paul —
Jong in de jaren '60; Esteban, Claude
- Zon in een verlaten kamer: over
schilderijen van Edward Hopper;
Dibdin, Micheal — Moord in het vaticaan; Forrester, Viviane - Vanavond, na de oorlog; Gucnsberg, Miriam - - De herauten vieren feest;
Hiddema, Bert — Malcolm X; King,
Stephen - - D e spelbreker; Koontz,
Dean R. - - Onderaards; Kordon,
Klaus — Met je rug tegen de muur;
Kuyer, Guus — Het vogeltje van Amsterdam; Lem^a, Pien — Decoupage, knippen.fjkken, lakken met papier en stof; Marchaud, Carlotta Door het oog van de naald; Meijsing,
Doeschka - Vuur en zijde; Miles,
John - - Kroniek uit die doofpot;
Muller, Gerbmid - Evenwichtlopen;
O'Brian, Ed^p~ Tijden en getijden;
Potok, Chaim - - De troop-leraar;
Prange, Peter — De Strauss-dynastie;
Prokosch, Frederic — Storm en echo;
Rhoidis, Emmanuel — Pasusin Johanna; Schade, J.P. — Nieuw handboek Eerste Hulp; Stappers, dr. J.G.
— Massacommunicatie: een inleiding; Thomas, Craig — Crash; Topoi, Edward — Vlucht naar Moskou.

lecte of over Amnesty International,
dan kan men contact opnemen met
Wilma Hebbink, Pr. Bernhardweg
17, tel. 05752-2820 of met Ansje
Vrielink, het Vogelbosje 8, tel.
05752-3589.

De stichting Oranje Comité Vierakker-Wichmond heeft op Koninginnedag 30 april een fietstocht georganiseerd. Deze tocht is georganiseerd
voor het gehele gezin, men mag zelf zijn eigen tempo bepalen i.v.m. de
kleintjes. De tocht gaat door de bosrijke omgeving en is ca. 20 km.
De start is 's middags bij café 'Den Olde Kriet' te Wichmond. ledere
deelnemer of -ster ontvangt na afloop een medaille. Tevens is er Koninginnedag 's avonds gelegenheid tot het maken van een dansje in het
Ludgerusgebouw met medewerking van het dansorkest 'De Players'.
Deze avond is georganiseerd door het Oranje-comité. De toegang is gratis.

' Sursum Corda' in een nieuw
uniform
Koninginnedag 1993 zal voor de chr. muziekvereniging 4 Sursum Corda9 Vorden een extra feestelijke dag zijn. Op deze dag
zullen nl. de nieuwe uniformen voor de leden van het orkest en
de malletband in gebruik worden genomen! De bekende geelzwarte outfit zal na bijna 20 jaar worden vervangen door een
geheel nieuw model en andere kleurstelling.

Schrijfavond
De maandelijkse schrijfavond is
maandag 3 mei in het Dorpscentrum
in Vorden. Er liggen voorbeeldbrieven in het Nederlands en Engels klaar
om overgeschreven te worden.
Zondag 2 mei is er in de kerken in
Vorden weer de gelegenheid om een
handtekening te zetten voor een gevangene.
Mensen die thuis hun brief willen
schrijven kunnen contact opnemen
met
Ank
Wallenburg,
tel.
05752-2337 of met Leni Lamers, tel.
05754-1341 voor Wichmond.

Nieuwe
presidente
Vrouwenraad

De Vrouwenraad heeft e
presidente. Mevr. S. Kamerling, echtDe luxe touringcar die zaterdagmiddag vanaf het Dorpscengenote van burg. Kamerling, zal
trum naar Kerk Avezaath vertrok had louter en alleen 'optimevr. A. Krooi gaan opvolgen. Deze
mistische' jongens en meisjes aan boord. De inzittenden, allelaatste vond het na tien jaar (eerst een
aantal jaren bestuurslid, vervolgens
maal Jong Gelre leden, wilden hun ploeg tijdens de provinciapresidente)
welletjes.
le kulturele wedstrijd ondersteunen.
Tijdens een bijeenkomst van de
Vrouwenraad bedankte sekretaresse
'Kunst'. Middels sketches en liedjes
In Kerk-Avezaath kwamen nl. de remevr. G. ten Duis mevrouw Krooi
werd dit thema uitgevoerd. Toen alle
gionale winnaars alsmede de numvoor haar inzet. Zij memoreerde
mers 2 en 3 van elke regio aan de deelnemende groepen in aktie waren
daarbij de staat van dienst van haar
'start' om uit te maken wie zich kam- geweest, natuurlijk door de deelnevoor de Vrouwenraad.
mers onderling een druk gespecupioen van Gelderland mag noemen.
Mevr. Krooi volgde in 1984 mevr.
leerd wie de jury uiteindelijk als kamOp woensdag 21 april kwam HVG Vunderink (die wegens benoeming
Het optimisme bij Jong Gelre Vorden pioen van Gelderland zou uitroepen.
leek gerechtvaardigd, want een paar André Knoef, voorzitter van Jong Dorp in 'De Voorde' in vergadering van haar man tot burgemeester van
weken terug was de afdeling Vorden Gelre: 'Bij ons was de algemene opi- bijeen om te luisteren naar het thema Borne vertrok) op als presidente.
Mevr. ten Duis zei dat de vertrekkenin de regio West Achterhoek winnaar nie dat het zou gaan tussen Borculo 'Thuiszorg'.
geworden, waarbij het juryrapport en Vorden. Toen bekend werd dat Het werd ingeleid door mevr. Janssen de presidente heel veel energie in de
Borculo afdeling Gelderland tijdens uit Lichtenvoorde. Deze thuiszorg is Vrouwenraad heeft gestoken. Als
zelfs sprak over een zeer hoge kwaliteit van de groep bestaande uit Ant- de landelijke finale zal vertegen- al gestart in 1930 en in 1989 is men blijk van waardering overhandigde
wan Havekes, Herbert Hulstijn, Ber- woordigen, konden we daar vrede vanuit Lichtenvoorde begonnen deze zij mevr. Krooi een prachtige mand
die Lenselink, Mardy Wolsink, Wen- mee hebben. Dat wij uiteindelijk als zorg bekendheid te geven, ook in met violen.
Mevr. Krooi zei in haar dankwoord
vierde zouden eindigen kwam hard deze regio.
dy Zieverink en Bert Eggink.
dat met name in de beginjaren de
Thuiszorg
besteed
aandacht
aan
liEen optimisme dat nog werd aange- aan. Hadden we totaal niet verwacht.
wakkerd door het feit dat Jong Gelre Dat er op de terugreis naar Vorden in chamelijke, geestelijke en sociale Vrouwenraad weinig bekendheid getijdens een voorgaand kampioen- de bus een domper hing, is wel duide- zorg rondom de patiënt en er wordt noot. Het was niet iedere vrouw in
nauw samengewerkt met de kruisve- Vorden duidelijk dat zij niet persé lid
schap als de beste van Nederland uit lijk', aldus André Knoef.
van een vereniging moet zijn om aan
De tweede en derde plaats werden be- renigingen en de wijkverpleging.
de bus kwam.
de aktiviteiten van de Vrouwenraad
In Kerk Avezaath moest het spits haald door resp. Almen en Wams- Het was een uitstekende info-avond.
te kunnen meedoen.
worden afgebeten. Het thema luidde veld.
Mevr. Krooi hoopte dat zij, door de
vele cursussen en themamiddagen die
de Vrouwenraad door de jaren heeft
georganiseerd, heeft bijgedragen aan
de ontwikkeling en de bewustworAmnesty International houdt in de ding van de vrouw in Vorden.
week van 17 t/m 22 mei een collecte
in de bebouwde kom van Vorden en
Wichmond. De collecte is bedoeld
De subsidiëring van de gehandicaptensport door de overheid voor het landelijk hoofdkantoor in
neemt steeds meer af. Op het Nationaal Fonds Sport Gehandi- Amsterdam.
gedeelte van het geld is voor het Door de bomen het bos leren zien
capten wordt dan ook in toenemende mate een beroep gedaan. Een
landelijk werk, b.v. het ondersteunen Het voorjaar is aangebroken, de naEn dat terwijl de inkomsten van het fonds vooralsnog niet van de plaatselijke groepen, het orga- tuur trekt ons naar buiten. Toch lopen
niseren van acties, het maken van fol- of rijden we vaak achteloos voorbij
groeien.
ders en video's. Een ander deel wordt aan interessante bomen en hun omgeHet NFSG, een particulier fonds, is in Het Nationaal Fonds Sport Gehandi- door het hoofdkantoor afgestaan aan ving. Voor mensen die (nog) meer
Nederland op het gebied van gehandi- capten is daarom naarstig op zoek het internationaal hoofdkantoor in willen genieten van bomen en bossen
captensport de grootste subsidiever- naar nieuwe financieringsbronnen, Londen.
organiseert het IVN in Vorden een
strekker. Door middel van een lande- naast de jaarlijkse collecteweek.
In Londen wordt gecontroleerd of de korte cursus op 4 woensdagavonden.
lijke collecte verwerft het fonds het De tijd is rijp om als fonds meer naar gegevens die men binnen krijgt over Op 12 en 26 mei is de IVN in het
merendeel van de benodigde gelden. buiten te treden. Zo is eind 1991 het een persoon kloppen en dan wordt er Dorpscentrum te Vorden met de onDit jaar is de collecteweek van 2 tot eerste nummer verschenen van 'Over gekeken of actie moet worden onder- derwerpen 'wat is een boom en hoe
en met 8 mei. Gemiddeld wordt er 2,5 Winnen'.
leeft hij' en 'het bos leren zien'. Op
nemen voor die persoon.
miljoen gulden opgehaald, een beAls niet duidelijk is of de gegevens 19 mei en 2 juni wordt buiten de werdrag dat steeds minder toereikend is. De collecteweek van 2 tot 8 mei 1993 juist zijn, dan zet Amnesty zich er kelijkheid bekeken. De cursus gaat
Want het aantal aanvragen van invali- zal door Socutera met een film over niet voor in. Maar al dit werk kost door bij tenminste vijftien deelnedensportverenigingen groeit en over- gehandicaptensport
ondersteund veel tijd en veel geld. Vandaar dat mers. Inlichtingen en opgave bij H.
treft al enkele jaren ruimschoots de worden. In Vorden collecteert men in hiervoor in Vorden een collecte wordt de Klerck-Stegeman, Vorden, tel.
financiële armslag van het fonds.
de week van 2-8 mei.
05753-7304 of K. Baars, Vorden, tel.
georganiseerd.
Wil men meer informatie over de col- 05752-3303.

HVGDorp

Minder subsidie voor méér
gehandicapte sporters!

Fietstocht Stichting Oranje
Comité

Amnesty
International

I.V.N.

Geschiedenis
Enkelen zullen het zich misschien
nog kunnen herinneren hoe 'Sursum
Corda' is begonnen. Het orkest had
als eerste 'uniform' een witte pet.
Daarbij droeg men dan een blauwe
blazer en grijze broek, waarvoor de
leden zelf moesten zorgen. Later, ongeveer 20 jaar geleden, kwamen pas
de 'echte uniformen': geel/zwart, gedragen tot op de dag van vandaag.
De toenmalige drumband, nu malletband, is begonnen met lichtblauwwitte uniformen, samen met de majorettes. Deze zijn ingeruild voor geelzwart met de aanschaf van de uniformen voor het orkest.

Financiën
Een grote wens van 'Sursum Corda'
is met de aanschaf van deze uniformen in vervulling gegaan. Het merendeel van de uniformen was al enkele
jaren geleden aan vervanging toe,

maar door ontoereikende financiën
was dit niet mogelijk.
Mede dankzij een geweldige donateursaktie is een en ander nu mogelijk
geworden. Het geld voor deze grote
aanschaf heeft de vereniging kunnen
lenen en zal binnen enkele jaren moeten worden afgelost. Ook hebben
meerdere leden binnen de vereniging
geld beschikbaar gesteld.

Anjerfonds
D.m.v. een subsidieaanvraag bij het
Anjerfonds Gelderland heeft 'Sursum
Corda' f 2.500,- ontvangen, te besteden voorde aanschaf van deze uniformen.
De vereniging hoopt, dat zij met deze
nieuwe kleur en dit andere model een
goede keus heeft gemaakt en dat zij
zich de komende jaren weer goed kan
presenteren! De uniformen zijn gemaakt door Seezo Uniformen B.V.,
Keyenborg.

'De Herberg' presenteert:

Not Beethoven
'Yes, Not Beethoven is back!' Na een onderbreking van twee
jaren heeft de band besloten de draad weer op te pakken
onder het motto: 'We're on a mission from the blues.' Op
Koninginnedag, vrijdagmiddag 30 april, zullen zij bij 'de
Herberg' weer van zich laten horen!
De band ontstond in december 1988
.naar heeft een tijd stil gelegen wegens muzikale activiteiten in de professionele sfeer. Maar het bloed
kruipt waar het niet gaan kan en Not
Beethoven is herboren... en hoe!
Het grootste gedeelte van de oude
bai.d is weer present met daaraan toegevoegd enkele musici, die er ook
wat van weten.
Het resultaat is een l O-mans formatie,
waarbij échte muziek en veel lol op
de eerste plaats staan.
Een swingende ritmesectie ondersteunt de zang en een vijftal blazers.
Aan de zelfgeschreven arrangementen en de achtergrondzang is veel
aandacht besteed.
Not Beethoven staat garant voor een
swingend optreden met soul-, blues-

en rhythm & bluescovers op het repertoire (van o.a. The Blues Brothers,
Joe Cocker, B.B. King en Harry Muskee).
De bemanning van de band is als
volgt: Gerrit Donderwinkel - zang,
percussie; Peter Paul Nijhuis - basgitaar; Mare Besselink - toetsen; Gerrit
Hiddink - drums; Henk Hulshof - gitaar; Rob Hulshof - trombone; Haimo
Tonnaer - alt-saxofoon; Jan Willem
Klein Willink - tenor-saxofoon; Gerben Klein Willink - trompet; Martin
Hiddink - trompet, mondharmonica.
De achtergrondzang wordt verzorgd
door de gehele band.
Kom op vrijdagmiddag 30 april naar
'de Herberg' en geniet van een spetterend optreden!

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

05752 - 1546

M
een wurm gevoel van zekerheid

Maak van uw feest een
bijzondere dag...

GEVRAAGD MET SPOED:

een VOEGER

BODY&BODY
DE

MATRAS DIE HET

VERSCHIL AANVOELT

Werk in de regio
Voor nieuwbouw en renovatie

Het lichaam van de Vrouw verschilt
met die van de Man.
Haar gewicht is geconcentreerd rond het
bekken en daar zal de meeste druk op het
slaapvak ontstaan.

De breedte van de Man is verschillend
aan die van de Vrouw.
Zijn gewicht is geconcentreerd rond de
borstkas en is verdeeld tussen de schouders
en het bekken.

THEO TERWEL

DAAROM
VOOR HEM

VOOR HAAR

Tel. 05754-1662 b.g.g. 1554

AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

SOFT

M

••\

!OTM

HAKO VASTGOED
Voor haar, voor hem: keuze uit 3 matrassen,
die u kunt uitzoeken volgens een eenvoudig schema.
ECHTE SPECIALISTEN VERKOPEN

BEIMNG

BODY&BODY

„Heeft U plannen tot verkoop van Uw woning?
Vraag dan GRATIS taxatie bij HAKO VASTGOED."
llRELLI

BEDMNG

„Wij bemiddelen bij aan- en verkoop van
registergoed. Wij hebben veel vraag naar woningen in
alle prijsklassen."
Ruurloseweg 70 - Vorden

interieuradviseur
Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

Lid Vereniging Bemiddeling
Onroerend Goed VBO Den Haag

PARTY

Telefoon: (05752) 64 30

RESTAURANT

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Moederdag
Geef Moeder een ligbed
van Hartman met
bijpassende kussens!

****

NU MET 10%KORTING

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF

• Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Uw GROENSPECIALIST op de BRADERIE

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

A.S. ZATERDAG IN HENGELO (GLD.)

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

Onze specialisten staan voor U klaar om al Uw

Bij:

vragen over Uw tuin te beantwoorden.

GOOSSENS

KONINGINNEDAG
VRIJDAG 3o APRIL

Steenderenseweg 1 1
Hengelo-Tel. 05753-2139

Dames Opgelet
Wordt nu lingerie
consulente manager van
Italiaanse ondermode.
Bepaal je eigen uren,
géén eigen geld nodig.
Info: 08340-24211 b.g.g.
0949-2456929.

KEN IE DIE ZAAL

ASSORTI
ZATERDAG 8 ME!

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

IMIi'SUP&WE -KliND
IEDERE

Kunstgebittenreparatie

BRADERIE-AANBIEDING 20% KORTING OP:
Buurtvereniging „de Brouwershoek"

WATERPLANTEN in ca. 70 soorten
ROTSPLANTEN in ca 100 soorten

GROOT
TREKKERTREK
SPEKTAKEL

U wilt Uw planten niet meenemen, maar wel reserveren
met de BRADERIE-KORTING, DAT KAN, afhalen 8-5-1993.
VU VERPLANTENBOEKJE met veel informatie over
aanleg en onderhoud van f 14,95 voor f 12,50

on
OLDTIMER
MANIFESTATIE
Ruurlo

TUINONTWERPEN:
Op de broderie maken wij een schetsontwerp van Uw tuin of deel
daarvan, max. 100 m2.
Wat moet U meebrengen: situatietekening op millimeterpapier, schaal

l : 100 of l :50.
Voor iedere klant hebben wij een attentie.

Zondag 2 mei
Aanvang: 11.00 uur

TOT ZIENS OP DE BRADERIE.

Terrein aan de

Groenspecialist G. J.

Höfteweg / Brouwershoekweg

Kervelseweg 23 7255 BE HENGELO (GLD.)
Tel. 05753-2619 Fax 05753-2693

SEEGERS

ZATERDAG

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak.

Bus bestellen?

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

Zomerweg 21
DREMPT, 08334-72722

r

Heeft U iets
te vieren?

GRATIS FILM
Tegen inlevering van
deze bon krijgt u de

L

2* film GRATIS

Deze aktie is geldig van 28 april t/m 4 mei 1993
Meimaand Filmmaand
ook in de Videotheek

huur^kük
5PALSTRAAT 28A - HENGELO GLD.
TEL. 05753-3636

Als je de beste merken verkoopt,
geef je toch ook de beste service...

[LANCIA®

£38
l

van Adderen,

Larenseweg 55

- Lochem - Tel. 05730-51230

l
l

Wij verhuren ook
stoelen en tafels, ca
35 stuks.

In onze winkel aan de Laarstraat te Zutphen vindt u een
ruime keuze aan wasmachines, koelkasten, wasdrogers,
alles op het gebied van beeld en geluid en klein huishoudelijke apparatuur. Alleen de allerbeste merken tegen
betaalbare prijzen. Natuurlijk zorgen we ook voor vakkundige plaatsing van de apparatuur. Onze eigen reparatieafdeling zorgt bovendien voor snelle en optimale service.

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

HAVI Reizen

INSTALLATIEBEDRIJF

J.L HARREN

GJ.OLDEMHAVE

Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Baakseweg 11 WICHMOND 0 5 7 5 4 - 1 7 5 5 1 Laarstraat 61 ZUTPHEN 0 5 7 5 0 - 1 8 3 8 3
• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 76026

Tel. 05758-1334

Vraag vrijblijvend
informatie bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11
Hengelo-Tel. 05753-2139

BETAALBARE DEGELIJKHEID = VOORDEEL VOOR ü

Bel nu voor een offerte!

BOUCLE TAPIJT 'KRETA'
in groen of blauw 400 breed
op juterug 500 breed

89.-

LEGGEN GRATIS

AUTOSTALLING
Inl.tel. I4I7.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

109.-

MODERN LUSTAPIJT 'HAÏTI'
400 breed op juterug
LEGGEN GRATIS
ZWAAR WOLLEN TAPIJT
4-sterrenwol 'Bagdad'
400 breed op juterug
LEGGEN GRATIS
BIJ ONS UIT VOORRAAD:
! * 70 rollen kamerbreed

ZONWERING NODIG
* SNELLE LEVERING
* VAKKUNDIGE MONTAGE
* SCHERPE PRIJZEN
HET ADRES VOOR BINNENEN BUITENZONWERING

NU

169.-

HELMINK
NU

239.-

meubelen
VORDEN/ TEL 05752 - 15)4 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74)90 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

meer dan 250 tapijtcouponnen

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

SPORT-nieuws

LRenPC
'De Graafschap'
Bij het concours voor ponies op 24
april in Neede behaalde Helene Garssen met Fiury een 4e prijs in de L2dressuur met 131 punten. Martine
Rutting behaalde met Saltimbanque
de 3e prijs bij het B-springen cat. D.
De paarden gingen op 25 april naar
Silvolde, daar behaalde Heleen Klein
Breteler met Bliksum de 5e prijs in de
M l-dressuur met 117 punten, en de
4e prijs bij het L-springen. Herman
Maalderink met Desi-M behaalde de
6e prijs bij het B-springen. Simone
Baauw met Wola behaalde een 4e
prijs in de B-dressuur met 122 punten. Monique Groot Roessink met
Charmeur behaalde de 6e prijs met
122 punten.

Zaterdagvoetbal
Ratti —Eefde
Voor Ratti zit het seizoen erop. De
gedeelde achtste plaats op de ranglijst
mag dan misschien tot tevredenheid
stemmen; het vertoonde spel zeker
niet. Ook tegen aartsrivaal Eefde was
de Kranenburgse ploeg niet in staat
om een vuist te maken.
Vanaf het beginsignaal van de goed
leidende scheidsrechter bleek dat
Eefde meer gemotiveerd was en beter
voetbalde. Toch waren er in het begin
kansen voor beide teams. Jan de
Vries wist tot drie keer toe de bal niet
de juiste richting te geven, terwijl
Eefde de slecht lopende buitenspelval
van Ratti geregeld omzeilde. Toch
wist Eefde het betere voetbal voor
rust nog uit te drukken door 2x te scoren.
Na rust geen verandering in de verhoudingen op het veld en Eefde
speelde soepel tegen een zwak Ratti.
Gevolg was dat Eefde voor 3, 4 en
5-0 kon zorgen alvorens Mark Sueters het leed voor Ratti iets kon verzachten. Het vierde doelpunt van Eefde werd zelfs gescoord terwijl Eefde
met l O man speelde.
Ratti mag opgelucht het nieuwe seizoen tegemoet zien, waarin met een
aantal versterkingen van buitenaf een
nieuwe speelwijze moet worden ontwikkeld, onder leiding van trianer
Percey Lash.

WWV-Vorden
Het eerste elftal van de v.v. Vorden
heeft zondag jl. op een zonovergoten
sportpark aan de Oude Zutphenseweg
de competitie tegen WWV uit Deventer winnend afgesloten.
De elf van trainer Guus Tieleman begonnen in een niet al te hoog tempo
aan de wedstrijd en nadat er aan Vorden-zijde een aantal scoringskansen
waren die niet werden benut, was het
in de twintigste minuut Ronny de
Beus die een verdedigingsfout van de
Deventernaren goed afstrafte: l -0.
Doordat Vorden niet doorging om de
wedstrijd verder in haar voordeel te
beslissen kon het gebeuren dat WWV
via doelpunten van W. Balster in de
26e minuut en P. Staring in de 39e
minuut met een 2-1 ruststand de
kleedkamers opzochten.
Na de thee was aan het spel van Vorden te zien dat ze het niet bij deze
stand wilde laten. De druk op het Deventer doel werd groter en er kwamen
een aantal goede scoringsmogelijkheden. Het publiek moest echter toch
nog tot de 75e minuut wachten voordat Rob Enzerink de stand met een
afstandschot weer gelijk trok: 2-2.
Met dit doelpunt was de ban aan
WWV-zijde gebroken en via doelpunten van achtereenvolgens Gert
Verbeek in de 77e minuut, Ronny de
Beus in de 82e minuut en tenslotte
Udo Hey in de 85e minuut kwam de
eindstand 5-2 tot stand.
Uitslagen
Zaterdag 24 april: Pax A — Vorden A
2-3; Vorden B2 — Loil BI 0-7; Vorden Cl - Ruurlo Cl 7-2. Pupillen:
Wilhelmina SSS D3 -- Vorden D2
7-0; Wilhelmina SSS E3 — Vorden
El 2-2; Vorden E2 — Warnsveldse
Boys E3 16-2; Wilhelmina SSS Vorden E2 0-0.
Zondag 25 april: Vorden l — WWV
T 5-2; Vorden 2 — Grol 4 2-2; Pax 9
— Vorden 4 2-5; Wolversveen 3 Vorden 5 0-4; Dierense Boys 6 Vorden 7 0-2; Vorden 8 - Sociï 6 2-3.
Zaterdag l mei geen programma voor
de junioren.
Programma
Zondag 2 mei: Vorden 2 — Reunie 3
Kampioenswedstrijd voor Vorden;
Witkampers 6 — Vorden 4; Vorden 5
- Eibergen 7 Kampioenswedstrijd
voor Vorden; Vorden 8 — Witkampers 10.

Op zondag 2 mei gaan de dames van
Ratti de strijd aan met VIOS Beltrum
om een plaats in de finale op 15 of 16
mei. De krachtsverschillen tussen
deze twee ploegen zijn minimaal en
het belooft dan ook een waar spektakel te worden, het is voor de eerste
keer in de geschiedenis dat de dames
van Ratti zo ver zijn gekomen in de
beker. De wedstrijd wordt gespeeld
op het Ratti terrein (Kranenburg).

Viswedstrijd
'De Snoekbaars'
Zondag 25 april werd in het Twente
Kanaal de eerste wedstrijd gehouden
door de visvereniging 'De Snoekbaars' voor senioren. Er werd deel
genomen door 23 vissers die totaal 43
stuks vis vingen met een lengte van
9.24 meter.
l. A. Golstein, 6 stuks — lengte l .41
meter; 2. mevr. D. Jansen, 5 stuks lengte l .24 meter; 3. V. Eikelkamp, 6
stuks — lengte 1.01 meter.
Volgende wedstrijd is op 16 mei. Op
8 mei is de feestavond van 'De
Snoekbaars'. Men kan zich nog opgeven bij Wim Vreeman.

Vordens Tennis
Park
Onder prima weersomstandigheden
hebben alle competitiewedstrijden
afgelopen week kunnen plaatsvinden. Jl. weekend werd bij zomerse
temperaturen menig zweetdruppel op
het kunstgras of elders op gravel achtergelaten.
Veelvuldig werd gebruik gemaakt
van 'vochtrijk water' dat door kantinedienst hebbende leden met veel
enthousiasme vanuit het tijdelijk
'café' werd aangedragen. Als alles
meezit, kan binnenkort vanuit de
nieuwe kantine de dorst gelest worden!
Niet alleen óp, maar ook naast de banen is hard gezwoegd door een ploeg
tuinierders, bielsenleggers, paaltjesplanters, etc. Wederom is er een prima stuk werk afgeleverd, waardoor
het met de week aangenamer toeven
is op het nieuwe park.
Om iedereen in de gelegenheid te
stellen om het park, de kantine, de
banen etc. in optimale conditie te
krijgen, is de officiële opening drie
weken uitgesteld. Deze zal nu plaatsvinden op zaterdag 26 juni!
Uitslagen competitie
20 april: Vorden Dames l — Ruurlo
35-1; Ruurlo 4 — Vorden Dames 2
3-3.
21 april: Vorden Jun. Mix l — Eerbeek l 1-4; Ugchelen - - Vorden
Jong. l 6-0.
22 april: LTC Zutphen 2 — Vorden
Dames l 1-3; Vorden Dames 2 —
Winterswijk 63-1; Winterswijk 2 —
Vorden Dames 3 4-0.
24 april: Laerveld l -- Vorden Jun.
Mix l 2-3; Vorden Jun. Jong l — de
Maten 11-5; Vorden Heren l — Vragender l 6-0; Vorden Mix l 3 5 + de Hoven 14-1; Tega l -- Vorden
Mix 2 3 5 + 2-3; Nieuwe Hellewei l
— Vorden Mix 335 + .
25 april: IJsselweide 2 - - Vorden
Mix 2 2-6; Vorden Mix l — Braamveld l 6-2; Alta 2 — Vorden Heren l
4-2; Vorden Heren 2 — Harreveld l
0-6; Vorden Jun. Mix l — Wildbaan
l 6-2; Brakkenstein l — Vorden Heren l 35+5-1.

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 21 april
Groep A: 1. dhr. Greidanus/dhr.
Kloosterman 61.9%; 2. mv. Van
Burk/mv. Gilles 54.8%; 3. dhr. Groot
Bramel/dhr. Wolters 51.8%.
Groep B: 1. mv. Van Gastel/dhr. Van
Gastel 64.6%; 2. mv. Bergman/dhr.
De Bie 56.8%; 3. mv. De Jonge/mv.
Louwerse 53.6%.
ledere woensdagmiddag in het
Dorpscentrum/'t Stampertje; inlichtingen tel. 2830.

Klootschiettoernooi
Aan het rekreatieve klootschiettoernooi dat Johan Pardijs namens de
'Klootschietclub Wildenborch' organiseerde namen 33 teams van elk vier
personen deel. De deelnemers kregen
een route voorgeschoteld van 3,8 kilometer. De uitslagen waren als volgt:
Dames: l. Linde I — 57 schoten; 2.
Hackfort I — 65 schoten; 3. Hackfort
3 — 80 schoten.
Gemengd: 1. Wildenborch I -- 58
schoten; 2. Delden I — 61 schoten en
30 meter; 3. ANBO — 61 schoten en
12 meter.
Heren: l. Wildenborch I — 42 schoten; 2. Stokkink I — 44 schoten; 3.
Delden I - 47 schoten.

Stratenvolleybal
VierakkerWichmondDelden
Het afgelopen weekend is voor de 7e
keer het Stratenvolleybal georganiseerd met een deelname van 18
teams. Op vrijdag- en zaterdagavond
zijn de poulewedstrijden gespeeld,
waarna er 8 teams overgingen naar de
2 finale-poules. Dit waren Vogelzang
2, Kapelweg 2, Hackforterweg l,
Delden l, Dorps Baron l, Dorps Baron 2, Boshuisweg en Koekoekstraat.
Na de wedstrijden in de final-poules
bleven er 4 teams over die voor respectievelijk de Ie, 2e en 3e/4e plaats
gingen strijden. De wedstrijd om de
ïe/2e plaats ging tussen Delden l en
Vogelzang 2. Na een spannende Ie
set ging deze met een stand van 17-16
naar Vogelzang 2. De 2e set werd
door Vogelzang 2 met 15-7 gewonnen, winnaar dus Vogelzang 2.
De wedstrijd om de 3e/4e plaats ging
tussen Koekoekstraat en Boshuisweg. De Ie set werd gewonnen door
Koekoekstraat met 15-11, de 2e set
ging met een stand van 15-13 naar de
Boshuisweg. De 3e set moest dus de
beslissing brengen, de Koekoekstraat
trok aan het langste eind en won met
15-7,3e plaats.
Voor de 4 teams waren er bekers beschikbaar gesteld en voor de winnaar
ook nog een heerlijke taart.
Volgend jaar zal voor de 8e keer het
Stratenvolleybal worden georganiseerd. Het ligt in de bedoeling dit in
februari/maart te doen.

'De Graafschaprijders'
Zaterdagmiddag organiseerde 'De
Graafschaprijders' voor het eerst in
dit seizoen een clubwedstrijd op het
'Delden-circuit'. Hieraan namen 27
rijders deel. De uitslagen waren als
volgt:
Bromfietsen: 1. Jan Groot Enzerink,
Vorden; 2. Wiljam Groeve, Voorst; 3.
Rien Mombarg, Vorden.
Rekreanten: 1. F. Versteege, Hengelo; 2. J.A. Wuestenenk, Zelhem; 3. P.
Brunsveld, Lochem.
Super klasse: 1. Gerben Vruggink,
Vorden; 2. Marcel Bulten, Vorden; 3.
Wim Hoenink, Vorden.

Dash
Uitslagen
MA Olympia — Dash l l -3; DP Vios
2 — Dash 2 0-3; D2A Overa l Dash 4 3-0; H l DSC l — Dash 23-1;
H3B Vios 4 — Dash 4 3-0; MC Overa l — Dash l 0-3; D2B Dash 3 Bruvoc 2 l -2; D4A Dash 6 — Bruvoc
4 2-1; D4B Dash 5 — Overa 3 2-1;
H2A Dash 3 -- Bruvoc 2 1-2; IA
Dash l — Bruvoc l 3-1; MA Dash l
- Bruvoc l 2-2; MB Dash l — DSC
13-0.

S.V.Ratti
Afd. jeugd uitslagen: Ratti Al — Sociï Al 1-3; AZSVC2 —RattiCl 3-3.

Damesvoetbal
Ratti l — Gelre 2 3-0
Afgelopen zondag hebben de dames
van Ratti hun op één na laatste comUitslagen 3e speelweekend
petitiewedstrijd gespeeld. De eerste
Woensdagmiddag gemengd t/m 12
helft speelde Ratti onder hun kunnen
jaar: Sociï l — Beckson l -4.
en het eerste doelpunt liet lang op
Zaterdag gemengd t/m 14 jaar: Sociï
zich wachten. Na ca. 20 minuten sol -- LTC Zutphen l 0-5; gemengd leerde Petra Vissers door de defensie
t/m 17 jaar: Beekhuizen l — Sociï l
van Gelre en rondde beheerst af: l -0.
2-3.
Dit was tevens de ruststand.
Senioren, zaterdag gemengd: TC In de 2e helft was Ratti iets beter bij
Zuid 4 — Sociï 14-1; Sociï 2 — de les. Een mooie combinatie tussen
Ruurlo 4 2-3. Heren: Sociï l — De
Petra Vissers en Monique Geurts reManege l 0-6; Winterswijk 3 — Sosulteerde in een tweede doelpunt van
ciï 2 4-2. Veteranen: De Kei l — SoPetra Vissers.
ciï l 2-4.
Het
derde doelpunt kwam itffcde voet
Zondag, ^Bfengd: Sociï l — Voorst
van
Monique Geurts, en c^was te12-3.
vens het 100ste competitiedoelpunt
van dit seizoen, hiervoor werd ze gefeliciteerd met een bloemetje door
Freddy Hagens, de trainer.
Monique Bleumink had n^fcans de
Program^!
score uit te breiden maar emIPe fraaie
2 mei: Be Quick 7 — Sociï 4; Sociï 5 afstandsschoten misten maar net. Zo
— Warnsveldse Boys 5.
bleef de eindstand 3-0.
Woensdag 28 april spelen de dames
Uitslagen
hun laatste competitiewedstrijd thuis
Sp. Brummen F — Sociï F 3-12; So- tegen DIS. Zondag 2 mei is de halve
ciï E — Wilhelmina SSS E 4-3; Sociï finale voor de beker thuis tegen Vios
C _ WVC C 5-1; Ratti A — Sociï A Beltrum.
1-3.
25 april: Sociï — SVBV 3-5; Sociï 2
— Baakse Boys 31-1; Sociï 3 — KI.
Dochteren 31-1; AZC 5 — Sociï 4
l -2; Vorden 8 — Sociï 5 2-3.

Tennis Sociï

Sociï

RTV
Rudi Peters heeft een goede omloop
van de Veluwe gereden met start en
finish in Apeldoorn gaat de klassieker
over ruim 100 km. o.a. over de Postbank. In deze wedstrijd waar meer
dan 140 renners meedoen sprintte
Rudi naar een keurige 2e plaats.
Club kampioenschappen individuele
tijdrit 20 km. in Baak. l. Peter Makkink, tijd 28.19; 2. Jan Wullink, tijd
16 sec.; 3. W. Bosman, tijd 17 sec.
Overige uitslagen Eibergen: Rudi Peters 14e plaats, Peter Makkink 13e en
Martin Weyers 20e. Naarden: Wim
Bosman 2e plaats.

KPOVierakker
20 April had men alweer de laatste
avond van het seizoen 1992-1993. Na
het openingswoord van de voorzitster
werd een gedicht voorgelezen dat betrekking had op het trouwe lid Gerda
Müller-Kolleman die 17 april jl. na
een langdurig ziekbed heenging op de
leeftijd van 45 jaar.
Aangezien mevrouw Hiddink-Dijkman wegens ziekte niet aanwezig kon
zijn, moest men de avond anders invullen.
Dit heeft men gedaan d.m.v. een
raad- en luisterspel. Er werden 4
groepjes gemaakt. Door het afdraaien
van een cassettebandje waar verschillende geluiden op stonden, moest
men er proberen achter te komen
welk geluid het was. Het was soms
erg moeilijk om het juiste geluid te
herkennen.
Na afloop van deze avond bedankte
de voorzitster allen voor de toch nog
geslaagde avond en wenste allen een
mooie zomer toe, en hoopte allen
weer te zien in september als het
nieuwe seizoen weer begint!

Dames Dash/
Sorbo sluiten
seizoen af met
winst

De laatste wedstrijd van de volleybalkompetitie werd door het eerste damesteam van Dash/Sorbo met 3-1
(setstanden 13-15, 16-14, 15-12 en
15-13) gewonnen van Wevo '70 uit
Weerselo. Na de 3-1 nederlaag in
Weerselo op 3 oktober van het vorig
jaar waren de revanchegedachten bij
de Vordense dames aanwezig.
De setstanden alsmede de duur van de
wedstrijd (bijna 2 uur) lieten zien dat
het geen gemakkelijke opgave was.
Het feit dat alle speelsters tijdens
deze wedstrijd speeltijd kregen,
waarbij in de vierde set met een
'bloemenwissel' afscheid werd genomen van Ellen Leunk (dames 2) en
Jolande Wentink (stopt), is hieraan
mede debet. Het geheel kreeg door de
vele wissels een wat rommelig aanzien.
De doelstelling, het seizoen afsluiten
met drie winstpartijen op rij met
speeltijd voor iedereen, werd uiteindelijk gehaald. Het team toonde hierbij over veerkracht te beschikken.
Regelmatig werd door gezamenlijke
inspanning een grote achterstand omgebogen tot setwinst. De derde set tegen Wevo '70, maar liefst van 0-10
tot 15-12.
Na dit seizoen met zo sterk wisselende resultaten en een uiteindelijke
achtste plaats op de ranglijst zullen de
komende weken gebruikt worden als
voorbereiding op het nieuwe seizoen.
De aanvulling voor de twee opengevallen plaatsen zal bestaan uit de terugkeer van Bertine Vlogman en uit
het inpassen van eigen jeugd.
De wedstrijdbal tegen Wevo '70 werd
beschikbaar gesteld door Wilbert en
Yvonne Grotenhuis 'SUPER'.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Ruim een jaar geleden heb ik aandelen gekocht van een liquiditeiten groeifonds en
een obligatie groeifonds. Nu is er sprake van dat de
waardestijging van dit soort aandelen belast gaat worden met een fictief rendement. De koersen zijn daardoor al wat gedaald. Is het verstandig om die aandelen
te verkopen?
Het eventueel gaan belasten van de door u bedoelde waardestijging is
één van de vele ideeën waar politici ons geregeld mee confronteren.
Maar een idee is nog geen wet. Denkt u maar aan het eventueel (weer)
aftrekbaar maken van groot onderhoud, waar de heer Wöltgens mee
kwam. Toen dat bericht in de pers verscheen heeft dat nogal wat storm
veroorzaakt. Bouwbedrijven hadden er in die zin last van, dat opdrachten werden opgeschort. Totdat na een paar weken bleek, dat er voorlopig niets van doorging.
Een ander voorbeeld is het idee van de heer Dijkstal - ook een kamerlid
- om net als in Duitsland de hypotheekrente niet meer aftrekbaar te
maken. Omdat de huursubsidies worden verlaagd, zouden volgens
hem ook de lasten voor eigen-woning bezitters zwaarder moeten worden. Kennelijk woog bij hem niet zo zwaar het feit, dat die eigenwoning bezitters toch al zwaarder worden belast door enerzijds de
behoorlijke stijging van het huurwaardeforfait en anderzijds door een
in veel gevallen hogere grondslag als gevolg van de invoering van de
WOZ (Waardering Onroerende Zaken, waar we in januari over schreven). Gelukkig voor die eigen-woning bezitters kondigden een dag
later al enige kamerleden van de regeringspartijen aan, dat dit voorstel
niet bespreekbaar was.
Vervolgens kwam minster Kok hoogstpersoonlijk met een belastingvoorstel waar de CDA-ministers tegen waren: de zgn. belastingvrije
voet zou moeten worden vervangen door een voor iedereen gelijke
heffingskorting, een zogeheten 'tax credit'. Het doel was banen te
scheppen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar het Centraal
Plan Bureau betwijfelde sterk of het voorstel een gunstige uitwerking
zou hebben op de arbeidsmarkt.
En nu ligt er dan weer dat voorstel van de heer Vermeend om de
waardestijging van aandelen in groei fondsen te belasten met een fictief
rendement en prompt had dat een ongunstige uitwerking op de koersen. Toch is het idee op zich niet onbegrijpelijk. Onze belastingwet
kent zowel een forfaitair rendement als een fictief rendement.
Van een forfaitair rendement is sprake, als u heeft belegd in
waardepapie ren waarbij een ander gerechtigd is tot de opbrengsten
daaruit. U moet dan een vastgesteld rendement bij uw inkomen opgeven. U bezit dan de blote eigendom of de mantel (zonder coupons of
dividendbewijzen) van die waardepapieren. In deze gevallen gaat het
om een tijdelijk gevestigd recht. In het geval dat de andere persoon een
levenslang recht heeft op de opbrengsten is deze forfaitaire regeling
niet van toepassing. Verder is van belang wanneer u de beleggingen
heeft gekocht!
Een fictief rendement is ingevoerd voor aandelen die men bezit in een
buitenlandse beleggingsmaatschappij of als er sprake is van een
deelgerechtigdheid in een buitenlands beleggingsfonds. Die regeling
geldt dus niet voor de door u bedoelde groeifondsen, zoals veel Nederlandse banken en beleggingsinstellingen die in het leven hebben geroepen. Dat zou dus volgens het idee van de heer Vermeend anders
worden.
Maar zoals uit de gegeven voorbeelden blijkt is dat idee nog lang geen
wet. En als het al zou doorgaan, dan duurt het nog wel even voordat het
door de beide Kamers is (als het daar al ongeschonden door zou komen). Bovendien gaat het om groeifondsen waarbij de waardestijging
wordt bepaald door de rente-ontwikkeling. Zolang er rente bestaat zal
de waarde in principe toch weer toenemen, zeker bij een liquiditeiten
groeifonds. De koers zal dus waarschijnlijk wel weer bijtrekken. En
hoewel niemand van ons profeet is, lijkt het verstandig om de aandelen
voorlopig maar vast te houden en de ontwikkelingen goed in de gaten
te houden.
Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden.

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

Sauna en massage
Wil men zichzelf eens verwennen in de sauna dan raadt men
aan een afspraak met de masseur of masseuse te maken. Sauna en massage is een ideale combinatie, zo hebben velen al
ervaren. Het is dan ook niet toevallig dat vrijwel iedere NSVsauna een masseur/masseuse in dienst heeft.
Nu zijn er verschillende soorten massages. Een massage van de fysiotherapeut is wel even wat anders dan een
massage van de schoonheidsspecialiste. Bij de eerste komt men meestal
terecht wanneer men pijn heeft in
spieren of gewrichten. Denk maar
eens aan de vele rugpatiënten die
soms langdurig bij de fysiotherapeut
op de bank liggen. En het verblijf
daar is niet altijd een onverdeeld genoegen. Maar helpen doet het meestal
wel en daar gaat het om.
Bij de schoonheidsspecialiste komt
men niet in de eerste plaats omdat
men pijn heeft. Hier heeft de massage
ten doel, door middel van betere
doorbloeding, de huid in een betere
conditie te brengen.
Massage in de sauna komt meer in de
buurt van het laatste. In andere info's
heeft men al uiteengezet dat de wisseling van warm en koud in de sauna
een heel goed effect heeft op de doorbloeding van de huid. Door het saunabad af te sluiten — of beter nog: af
te wisselen — met een massage wordt

dit effect zeer versterkt. Wanneer iemands lichaam koud is zijn de spieren
en gewrichten meestal stijver en
strammer dan wanneer het lichaam
lekker warm is.
Een eerste vereiste bij de masseur is
dan ook dat de kamer en de handen
van de masseur/masseuse niet koud
zijn. Dat is niet alleen onaangenaam
voor de gast maar ook niet bevorderlijk voor de massage. In de sauna
komt het lichaam goed op temperatuur en zal de massage plezierig verlopen. Omdat de poriën open zijn zal
de massage-olie goed in de huid doordringen zodat deze soepel wordt.
Bang dat de masseur/masseuse pijn
doet hoeft men in de sauna niet te
zijn. Men is er echt voor het plezier.
En als men na de massage nog een
rondje sauna doet, zal men zonder
meer aan den lijve ondervinden dat
het een heerlijke combinatie is.
Voor uitgebreide informatie kunt u
zich wenden tot Sauna Ter Beek,
Beatrixlaan 20, tel. 05752-1807.

l
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ALBERT HEIJN
HENGELO: „MAAK ER
EEN PLAATJE VAN"

ZES DAVERENDE VOORJAARSWEKEN
INDEPLATENZAAK

Een echte

Dat riepen we vorig jaar in oktober ter gelegenheid van de
helicoptervluchten boven Hengelo en natuurlijk nu weer:

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

FOTO-WEDSTRIJD

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Als U op 1 mei in Hengelo met de helicopter de lucht in gaat
maak dan een foto van de nieuwe ALBERT HEIJN
Supermarkt met zijn fantastische parkeerplaats.
Stuur ons de door U gemaakte foto en een deskundige jury zal
3 prijswinnaars aanwijzen:

Martens
sleeJi dotltreffenJI

INCLUSIEF
30 MUZIEKBONNEN MET

Zutphenseweg 9, Vorden.

H 375,Werk voor
opgeruimde
mensen
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS

Hoofdprijs t wv f 250,00
Tweede prijs t.w.v. f 100,00
Derde prijs t w.v. f 50,00

SCHOONMAKEN
LEVERT
SCHOON GELD OP!
Bij ons kunnen jongeren &
volwassenen meteen beginnen,

IN DE MOLENHOEK
DE „WINKELSHOEK"
VAN HENGELO

dagelijks 1.45 uur.*

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN
TEL. 05752-3566

7241 CWLochem

Loon, vakantiedagen, etc.
volgens CAO.
Interesse?
Bel of schrijf dan naar
nevenstaand adres voor
informatie.

05730-51289

* in de vroege avonduren

Eijssink
SCHOONMAAKORGANISATIE

Kwinkweerd 6a

/s uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

De gelegenheid foto's in te zenden sluit 15 mei a.s.
De Hartman zonnestoelen vliegen de winkel uit. U kunt nog
12 weken sparen (tot 17/7). Het is de moeite waard alsnog
mee te doen, want, in ca. 4 weken is zo'n prachtstoel van
U.

Houtstok
PARASOLS

7e LENTEFEEST
Lentetent

* Popgroepen

* Cocktailbar

MOLENHOEK

0 300 vanaf 199.-

P.S. Wij moeten ons medewerkersteam versterken.
lke jonge dame is geïnteresseerd (ook schoolverlaters),
efstca. 18 jaar.
Inlichtingen tel. 05753-1205: J.H. Wansink.

Bij:

Ekstra's

GOOSSENS

VRIJDAG 14 - ZATERDAG 15 EN
ZONDAG 16 MEI

Steenderenseweg l l
Hengelo-Tel. 05753-2139

Op uw trouw- en/of feestdag
een STRALENDE MAKE-UP, ga dan naar:
HUIDVERZORGING
l

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

LLUlta

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Het Jebbink 36 . 7251 BM V o r d e n .tel. 3025

vrijdag 14 mei:

Verras moeder eens écht!

- TRACÉ

De Auping Auronde uniek
in comfort. Royaal in keuze.

- NASTY GIRLS (6 meiden met
heftige funk en zware rock)
- Topact: DE BOB COLOR
...'Nederlands' opwindendste
liveband'...
Kaarten in voorverkoop

(o.a. voorverkoop H0ken in Toldiek:
vr. 25 juni en zo. 27 juni, koffieconcert)
13.00 tot 17.30 uur.

bij de Rotonde
p.p., kinderen tot lOjr. f 10,-

Een zeer uitgebreid buffet
van 8.30-12.00 uur
natuurlijk bij Anneke en Hans.
Graag reserveren.

want de verstelbare spiraal en
matras zorgen voor comfor-

1. NORMAALMARKT

MOEDERDAG-ONTBIJT
f 16,50

De bekende Auping Auronde
geeft een maximum aan comfort,

zaterdag 15 mei:

Een feestelijk

Restaurant Grill „de Rotonde"

tabel lezen, relaxen en slapen.
Het Auronde bed, uit solide

éénpersoons

beukehout, bestaat uit
drie typen: éénpersoons,

2. LENTEFESTIVAL

7 popgroepen op 3 podia:
Buil it, Fles & the Gang, Beuk Brothers, Bivak,
UNDERCOVER, DOREEN, KAZ LUX BAND!
Aanvang: uiterlijk 20.30 uur.

tweepersoons en
lits-jumeaux.

Kerkstraat 3 - Vorden - Tel. 1519

Zo kan iedereen
genieten van

zondag 16 mei: BOH FOI TOCH

.ALLES VOOR UW AUTO

de bijzondere
sfeer van de elegante

uitverkocht
Tent open: 's morgens 10 uur; 's avonds 19.00 uur.

Automaterialen VERHEY

vorm. Er is royale keuze
uit 13 kleuren en luxueuze

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

accessoires.
Bent u een vrouw die
zich comfortabel en modieus wil voortbewegen, dan
hebben wij voor u de ideale
schoen voor gegarandeerd
lang loopplezier. Vraag het uw
schoenen-vakman :

ërhulsl
Schoenen

_

ML

Serieuze
BEZORGERS
aupng
De comfortabele voorsprong

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

IflM'H DORPSSTRAAT 4

WEHL-VORDEN
Soepel Stijlvol Sportief

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

(STERS)
gevraagd voor buitengebied Barchem, Ruurlo
en Vorden.
Goede verdiensten. Liefst in bezit van bromfiets.
Ben je 16 en je hebt geen bromfiets
kun je toch reageren.
Schrijf een kort briefje naar Media Expresse:
G. Kremer, Barchemseweg 21, 7261 DA Ruurlo.
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Besluit Raad Vorden:

De heer W. Polman onderscheiden door het KNOV

Mevr. H. Sueters nieuwe
voorzitter van de Vordense
Ondernemers Vereniging
Onder zeer grote belangstelling hield de VOV afgelopen maandag 26 april haar jaarvergadering. Veel leden met de dames waren naar de Herberg gekomen om afscheid te nemen van hun
voorzitter Wim Polman en de nieuwe voorzitter Henny Sueters te verwelkomen.
In zijn openingswoord herdacht de
voorzitter het overlijden van de erevoorzitter G. Remmers en de oud-leden Dolphijn en Siemerink.

Thans bestaat de VOV uit een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris
en penningmeester met daarnaast 6
bestuursleden, die elk voorzitter zijn
van een commissie bijgestaan door 2
commissieleden.

ieder z'n
verantwoordelijkheden
kent. Veel meer leden zijn nu betrokken bij het wel en wee van onze vereniging', aldus Wim Polman.
Vervolgens nam de voorzitter afscheid van 3 bestuursleden t.w. mevr.
M. Bosman en de heren J. Dijkerman
en D. Vlogman. Ieder van hen werd
persoonlijk bedankt voor hun grote
inzet. De voorzitter overhandigde een
kadobon met een bloemetje.
De laatste daad van Wim Polman was
het installeren van het nieuwe bestuur, dat thans bestaat uit voorzitter
mevr. H. Sueters, secretaris dhr. J.
Krooi, penningmeester dhr. H. Franken en bestuursleden mevr. T. Tolkamp, mej. A. Barendsen, dhr. Joh.
Boerstoel, dhr. A. Klein Brinke, dhr.
H. Huinink en dhr. G. Harmsen.
Met een toepasselijk woord voor elk
van de bestuursleden en met de overhandiging van de voorzittershamer
was daadwerkelijk een vernieuwde
VOV een feit geworden.
Hierna was het de beurt aan de nieuwe voorzitter afscheid te nemen van
Wim Polman. Zij prees hem voor het
vele werk, wat hij voor de vereniging
en voor Vorden heeft gedaan. 'Uw
grote verdienste is het realiseren van
de overbekende kerstactie en de
kerstmarkt geweest. Ook de gehele
verkeersproblematiek en de herinrichting van het dorp heeft veel tijd
van u gevergd', aldus mevr. Sueters.
Uit handen van de voorzitster ontving
Wim Polman een kadobon en een videoband van opnamen uit de kerstperiode. Zijn vrouw ontving een bloemetje. Ook zij werd bedankt voor de
vele uren en avonden, dat zij alleen
was.

'Met deze structuurwijziging zijn de
taken duidelijk verdeeld, waardoor

Vervolgens sprak dhr. Franken namen het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV). Ook

Na de gebruikelijke goedkeuring van
de notulen en jaarverslagen van de secretaris en penningmeester, werden
de begroting voor het jaar 1993-1994
en de contributieaanpassing behandeld. De leden gingen accoord met de
contributieverhoging.

'Willen wij in de toekomst als Vordense ondernemers in de race blijven,
zullen wij ook in de toekomst moeten
investeren', aldus de voorzitter die de
leden voorhield dat voorkomen moet
worden dat we in een neergaande spiraal terecht komen. In Vorden hebben
wij een uitstekend winkelbestand en
dat willen wij graag zo houden. Maar
dan zullen wij moeten vechten voor
onze omzet, zeker in een tijd dat het
economisch minder gaat. Ik ben ervan overtuigd, dat wij straks met een
totaal vernieuwd centrum en met een
nieuw bestuur de toekomst positief
tegemoet kunnen zien', aldus de
voorzitter. De herstrukturering van de
VOV werd unaniem goedgekeurd.

Visser Mode toont prima
seniorenmode

hij prees dhr. Polman voor zijn grote
verdienste en inzet jegens de VOV.
'Ruim 17 jaar voorzitter zijn en ook
nog eens 8 jaar bestuurslid in een ondernemersvereniging is een zeldzaamheid geworden', aldus dhr. Franken.
Namens het KNOV werd dhr. Wim
Polman onderscheiden met de zilveren speld van verdienste. Uit handen
van dhr. Franken ontving hij de daarbij behorende oorkonde.
Tijdens het informele deel van de
avond, waar het drankje en het hapje
niet ontbraken, sprak Wim Polman
zijn afscheidswoord. Hij memoreerde
aan het krantenartikel 'Een opa kan
geen voorzitter van de VOV zijn'.
'Natuurlijk is dat niet de echte reden
geweest van mijn afscheid. Ook jongeren moeten de kans krijgen om zich
te ontplooien. De weg naar de toekomst hebben wij voorbereid en wat
is niet mooier dan te beginnen met
een vernieuwd jong bestuur in een
vernieuwd dorp', aldus de oud-voorzitter. In zijn speech liet hij alle activiteiten nog eens de revue passeren.
'Het is niet de verdienste van mij alleen geweest. Samen met het bestuur
en de leden hebben wij dit klaargespeeld', aldus Wim Polman.
Hij bedankte de bestuursleden en de
leden voor hjainzet en vertrouwen.
Mevr. Poln^P kwam nog met een
verrassing voor haar man, een lintje
van het koningshuis zou te veel zijn
geweest aldus mevr. Polman, doch zij
gaf haar man een'lintje'. 'Van de Koningin van d^iuishouding' terwijl de
kinderen v|H| vader een naambord
onthulden met Wim Polman hofje, dit
onder luid applaus, hierna bleef men
nog gezellig bijeen met muziek van
Dolphijn, er was gelegenheid tot het
maken van een dansje.
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Zwembad In de Dennen' blijft
open!
De raad besloot dinsdagavond tot het garanderen van de betaling van rente en aflossing van
een geldlening van f 950.000,- • die bad- en zweminrichting 'In de Dennen' moet aangaan,
Daarvoor kan het bestuur van het zwembad de broodnodige renovatie laten plaatsvinden. Zo
rond f 640.000,- is nodig voor bouwkundige aanpassingen en f 306.000,- voor de technische
installatie.
Daarnaast zal het zwembad vanaf
1994 een jaarlijkse subsidie ontvangen van f 283.000,-. Hiervan zal voor
een bedrag van f 112.000,- 'ruimte'
gevonden moeten worden in de begroting 1994.
De totale fraktie van het CDA schaarde zich deze avond achter het collegevoorstel. Bij de P.v.d.A. was mevr.
H.A. Horsting tegen, terwijl de VVDers J.M. Pelgrum en G.J. Rietman
eveneens tegenstemden. (Fraktievoorzitter E. Brandenbarg van de
VVD was deze avond niet aanwezig.)
Namens het CDA lichtte mevr.
G.J .G. Tolkamp het besluit van haar
fraktie toe. Zij wees erop dat met
name jonge gezinnen met kinderen de
mogelijkheid moeten hebben om hier
te kunnen zwemmen. 'Ook zijn er
mensen die om welke redenen dan
ook, misschien vanwege de financiën, niet op vakantie kunnen gaan.
Voor hen is een dagje zwembad dan
ook vaak een uitkomst. Ook zijn er in
de gemeente Vorden veel ouderen die
graag willen zwemen. Bovendien
hebben wij het zwembad destijds het
predikaat 'basisvoorziening' meegegeven en hebben wij ons uitgesproken voor een sobere aanpak van het
bad', aldus mevr. Tolkamp die tevens
wees op de funktie van het zwembad
voor toeristisch Vorden.
Zij opperde het voorstel om de toeristenbelasting van 25 cent naar één gulden per overnachting te brengen. 'En
waarom zou er geen sponsosi^feocht
kunnen worden. Het zwembacreou je
dan best een nieuwe naam kunnen geven', aldus mevr. Tolkamp, die er op
wees dat andere voorzieningen zoals
het Ludgerusgebouw en de sporthal
ook bij het CDA hoog in he^»ndel
staan.
P.v.d.A. fraktievoorzitter P.J.M.
Hoogland toonde zich bevreesd voor
concurrentie vanuit Lochem waar een
nieuw zwembad aangelegd wordt.
Hoogland, die uiteindelijk wel met
het collegevoorstel akkoord ging,
stelde wel dat de OZB volgend jaar

Verlenging voorverkoop
abonnementen

met niet meer dan 10 procent verhoogd mag worden.
'We moeten hier nu geen uitspraak
over doen. We streven natuurlijk wel
om het collegeprogram (waarin deze
maximale 10 procent wordt genoemd) waar te maken', aldus een
reaktie van wethouder mevr. M. Aartsen-den Harder (CDA).
De VVD stemde tegen het voorstel.
De heer G.J. Rietman stelde het college voor het gehele voorstel terug te
nemen en met een nieuw voorstel te
komen waarbij ook de sporthal en het
Ludgerusgebouw wordt betrokken en
waar het college met een goed dekkingsplan moet komen. Ook verweet
hij het college dat er voor het zwembad in de afgelopen jaren geen geld is
gereserveerd. Wethouder Aartsen
wimpelde deze 'schuldvraag' af. 'Bij
het vaststellen van de begroting heeft
de raad altijd het laatste woord', aldus
legde mevr. Aartsen de bal weer bij
Rietman neer.
Wat betreft de dekking van genoemde
f 112.000,-, waar nog bijkomt dat de
gemeente Vorden volgend jaar bijna
één ton minder aan bijdragen van Het
Rijk zal ontvangen, stelden zowel
wethouder mevr. Aartsen (CDA) alsmede wethouder W.M. Voortman
(P.v.d.A.) dat het college zich bezig
zal moeten houden met het inruimen
van het oude beleid voor een nieuw
beleid.
Dat wil zeggen: prioriteit aan het
zwembad, het Ludgerusgebouw en de
sporthal. Hoe kan één en ander ingepast worden in de begroting 1994.
Zijn er nog verschuivingen mogelijk
in de budgetsubsidies voor de komende jaren. Geen onrustbarende stijging
van de OZB belasting. 'Al deze facetten duidelijk tegen elkaar afwegen',
aldus de beide wethouders.
Wethouder Voortman: 'Het college
zit echt niet met de handen in het
haar, de grootste zorg is: hoe kunnen
we de ombuigingen aan de inkomenskant van de gemeente pareren?
CDA fraktievoorzitter A.H. Boers

deed nog een verwoede poging de
VVD over de streep te halen. 'Reeds
in 1981 gaven we het zwembad een
subsidie van f 250.000,-. Nu twaalf
jaar later f 283.000,-, en dat in een tijd
dat er heel wat strengere eisen aan het
milieu worden gesteld. Dus in al die
jaren nauwelijks een verhoging, hetgeen niet wil zeggen dat deze f
283.000,- wel een flinke schep geld
betekent. In 1981 stemden VVD en
P.v.d.A. voor. De VVD houdt toch
van het zwembad?', zo sprak Boers.
Hij kan zich heel goed voorstellen,
ook van mensen binnen zijn eigen
fraktie, dat de vrees bestaat: vanavond het zwembad, dan het Ludgerusgebouw en dan is het geld op!
'Wij hebben heel veel vertrouwen in
het college. Het college wil een gedegen onderzoek naar het beleid voor de
komende jaren. In de begroting voor
1993 stond voor het zwembad een
P.M. post. We wisten dat het zwembad niet dit jaar op de begroting zou
drukken, maar pas in 1994. Het zal in
november 1993 best een hele zware
klus worden om de begroting voor
volgend jaar dekkend te maken', aldus CDA fraktievoorzitter Boers, die
overigens niet de indruk wekte pessimistisch gestemd te zijn.
Wethouder Aartsen antwoordde op
vragen vanuit de raad dat het college
binnenkort nog met een apart voorstel
zal komen betreffende de aansluiting
van het zwembad op het riool. Volgens haar zal dit het geraamde bedrag
van f 63.000,- niet te boven gaan.
Naar aanleiding van vragen van
mevr. Tolkamp antwoordde de wethouder dat er binnenkort een notitie te
verwachten valt met betrekking tot
het ophalen van oud papier door verenigingen.
Tot slot van de raadvergadering bedankte Martin Gabriël, sekretaris van
het zwembad 'In de Dennen' raad en
college en bood hij de vroede vaderen
een 'milieuvriendelijk tasje' van het
zwembad aan.

Open act op Koninginnedag in bruin café "De Zwaan"

Rockgroep "Grolsch Busters"
maakt verfrissende herstart

In verband met het feit dat het voortbestaan van het zwembad
'In de Dennen' onzeker was de laatste tijd en er nu door de
Gemeenteraad in vergadering bijeen op 27 april 1933 zeker- Na enige personele wisseling was het enige tijd stil rond de inheid is gekomen, heeft het bestuur van het zwembad besloten middels populair geworden rockgroep "Grolsch Busters".
Volgens bandlid en manager Edwin Stege zit de vaart er nu
de voorverkoop van abonnementen e.d. te verlengen.
weer in, en is men hard aan het werk gegaan om op KoninginDe voorverkooptermijn is verlengd hebben een schrijven ontvangen voor nedag 's avonds een perfect optreden te kunnen verzorgen in
tot en met 15 mei 1993. Deze in- deze opleidingen voor het komende
schrijving dient vanaf nu te geschie- seizoen. Om zeker te kunnen zijn van bruin café " De Zwaan".

Dinsdag 20 april hield Visser Mode weer een drietal seniorenshows in haar zaak. De mannequins Miny, Ammy, Elly,
AH en Johanna en de dressmen Fred en Theo toonden o.l.v.
lady speaker Nel de voorjaarsmode voor de wat oudere dame
en heer, die toch vlot en modieus gekleed wil gaan.
Er werden beelden getoond uit de
vele collecties van Visser Mode.
Voor de dames zagen we prima combinatiesets van o.a. Ara en Weber.
Verder mooie japonnen en pakjes van
b.v. Frankenwalder, Markwald en
Modiana. De roklengte voor deze
leeftijdsgroep blijft natuurlijk kniebedekt, waarbij de merken Bianca en
Seda (de rok zonder boord die altijd
goed zit) de belangrijkste zijn. In de
blouses veel keus in allerlei dessins
en modelleringen, o.a. van Felicia en
Marianne Paris.
In het pullover- en t-shirt gebeuren is
natuurlijk de zeer uitgebreide collectie van Roberto Sarto aanwezig. Verder zagen we verschillende pantalons
en veel bermuda's van o.a. Gardeur
en Zerres. Ook de wat oudere vrouw
draagt graag een bermuda, met name
op de fiets een ideaal kledingstuk!

Ook qua mantels, jacks en blazers lieten de mannequins zien dat Visser
Mode hierin een uitgebreide collectie
heeft.
Voor de heren zagen we natuurlijk de
jacks van Melka. Verder uitstekende
kostuums en combinaties van Pierre
Monnee en Bogart. In de pullovers in
vele mooie kleurstellingen van Roberto Sarto en Pierre Monnee. De
overhemden die prima combineren
bij de pantalons en costuums waren
van Melka en Le Dub.
Al met al lieten de dames en heren,
die perfect door kapper Heersink verzorgt waren, zien dat Visser Mode
zeer veel keus óók voor de wat ouderen onder ons heeft. Mocht u de show
gemist hebben, dan moet u beslist
binnenkort de collecties gaan bekijken.

den bij de kassa van het zwembad aan
de Oude Zutphenseweg.
Deze verlenging van voorverkoop is
tevens ingegeven door het feit dat: er
onzekerheid was over het voortbestaan/open gaan van het bad; het
mooie weer de laatste tijd; de brochure niet overal verstrekt is, omdat di. verse inwoners van Vorden te kennen
hebben gegeven geen ongeadresseerd
drukwerk te willen ontvangen.
Op zaterdagmiddag l mei a.s. is het
zwembad 'In de Dennen' geopend.
Men kan op die dag vrij zwemmen en
de toegang is gratis. Op die dag zijn er
tevens diverse aktiviteiten in het bad
waaronder demonstratie kanovaren
met hindernissen. De temperatuur
van het water zal verhoogd worden
tot een aangename temperatuur van
ongeveer 25 graden C.
Tevens heeft dan de kantine van het
zwembad een sfeervolle aankleding
gekregen. Ook is de midget-golfbaan
vanaf a.s. zaterdag l mei geopend.

Zwemlessen en opleidingen
A.s. maandag 3 mei zullen de zwemlessen voor het seizoen 1993 weer
van start gaan alsmede de diverse vervolgopleidingen in de avonduren en
de volwassenen opleidingen.
Degenen die vorig jaar een opleiding
hebben genoten bij 'In de Dennen'

plaatsing in de diverse les- en opleidingsgroepen dient men z.s.m. te reageren.
Thans zijn méér dan 100 aanmeldingen binnengekomen, beduidend meer
dan bij de aanvang van het vorig seizoen, dus m.a.w. het wordt krap en
vol is vol, kortom er zijn nog plaatsingsmogelijkheden maar reageer
dan wel voor 3 mei om teleurstelling
te voorkomen.
Zij die inmiddels hun aanmelding
kenbaar hebben gemaakt, alsmede
hun inschrijving hebben geregeld,
ontvangen deze week bericht van het
zwembad. De zwemleskaarten of
opleidingskaarten kunnen worden afgehaald v.a. zaterdag l mei a.s. tijdens de open dag maar zijn exclusief
toegang (zie hiervoor de folder) verkrijgbaar aan de kassa van het bad, de
V.V.V. en de Bibliotheek te Vorden.

Meerbaden kaarten
In de folder zijn de 10 badenkaarten
abusievelijk niet vermeld. Men attendeert de bezoekers(-sters) erop dat
deze wel degelijk in het tarievenstelsel voorkomen en dus verkrijgbaar
zijn aan het bad. Tegen de thans geldende tarieven welke enigszins zijn
verhoogd. Voor nadere informatie'
kan men het zwembad bellen (tel.
1203).

Dit etablissement werd in het nabije
verleden al eens uitverkoren voor
filmopnames van de jeugdserie "De
Zevensprong" waarbij het café toen
omgedoopt werd in "Het Dorstig
Hert".
De Busters zullen o.m. covers verzorgen van The Ramones en de Sex
Pistols. Het alombekende "Hey Ho
Let's Go" zal welluidend weerklinken
op die gezellige feestavond ter gelegenheid van Koninginnedag.
De groep houdt van stevige rock, en
zal in stijl gekleed zijn met o.m. oude

legerkistjes, dus van top tot teen een
stoere uitrusting, hun naam eer aandoend.
In dat bruine café is een bekend merk
voorhanden.
De bezetting van "The Grolsch Busters" in huidige samenstelling is als
volgt: Nib Lenting (zang); Michel
Arendsen (drums); Dieter Bouwens
(gitaar); Robby Heusinkveld (gitaar);
Edwin Steege (basgitaar).
De band is een mixture van jongere
en oudere jeugd, welke uitstekend op
elkaar aansluit.

Adressen van de politie
Bureau van politie, basiseenheid IJsselstreek-oost
Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon 05730-54931
Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefax 05730-57829
Bureau van politie te Vorden
Raadhuisstraat 5, 7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230
Het alarmnummer: 06-11
Het politietelefoonnummer van Vorden is en blijft 1230. Dit nummer
is dag en nacht bereikbaar. Indien op het politiebureau te Vorden niemand aanwezig is, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de centrale meldkamer van de regio Gelderland noord-oost, gevestigd te
Apeldoorn. Voor niet al te belangrijke zaken wordt verzocht te wachten tot de bureau-openstellingstijden.

30 april

Het vogelschieten
Campana

(Naar: A.C.W. Staring— 1767-1840).

De herfstmaand had haar taak volbracht;
't Was vreugde in Terborg:
Daar at men koek bij 't kermisbier
En droomde van geen zorg.

Een tweede kreeg, met een fraaie zwier,
Het hoge doel in 't oog;
Maar het eerste schot viel te laag,
Het laatste veel te hoog.

Daar werd het beste laken gespreid,
Op de uitgebreide dis;
Geen suiker voor de pap werd gespaard;
Geen boter bij de vis.

Zo gaat kans op kans voorbij;
Hendrik komt op gang.
Straks toont de duif haar kwetsbaarheid:
Zij wiebelt op de ijzeren stang.

Daar ging de strijkstok op en neer;
De jeugd sprong op de maat;
En als een vrij er zoenen wilde,
Dan wist
de violist wel raad.
%

'Prima!', riep burgervader hem vrolijk toe.
'Die heeft zijn kunst verstaan!
Help mee, opdat de bruid de bruigom ziet;
Dan zal 't nog beter gaan.'

Daar zwierde ons lieve B et je rond;
Een bruid van achttien jaar!
Een jager was haar bruidegom;
Men zag geen mooier paar!

Men haalt het blozend wicht naar voor,
Tot aan Hendriks zij:
De schuttersbeurt wisselt andermaal;
Wie volgen moet is hij.

Zij danste, in effen bruin gekleed;
Dat staat de bleekneus goed.
Maar Hendrik pronkte in groen gewaad;
Met p luimen op de hoed.

Hij loert; zet zich schrap; knikt Betje toe,
Hij kust haar op de mond:
Gejoel, gelach en handgeklap
Gonst bij de kijkers rond.

Iedereen, welk naar de kermis kwam,
Gunt Hendrik 't lieve kind:
A l hield een ieder van bleke Bet,
Hij werd evenveel bemind.

Maar nu!.. .Noodlottig ogenblik!
Rampzalige ommekeer!
Het geweer, zo vaak beproefd,
Verraadt uiteindelijk zijn heer.

Zijn ouders waren grijs en arm;
Zij leefden van zijn loon:
Hij werd geroemd om zijn vlijt;
't Was een dankbare zoon.

Het ijzer wijkt voor 't hete vuur;
Het knalt, met felle slag;
En, uit twee bleke lippen volgt
Een zieldoorborend: ach!

Dat won zijn bruidjes hart!
Ook zij droeg bij haar deel:
Zij paste op haar zieke moer;
't Leek haar nooit teveel.

Verpletterd staat de menigte rondom.
't Ging om Befjes onschuldig hoofd!
Zij valt te neer, de slaap bebloed;
Het oog van haar glans beroofd.

Wat bracht ze vaak de winternacht
In 't zorgelijk huisje door!
Maar, keek men naar haar bleek gelaat,
Dan deed ze zich anders voor.

De ronde wenkbrauw trok tesaam;
Het wit om de kaak wordt grauw;
In druppels vloeit het kille zweet,
Van 't voorhoofd als een morgendauw.

De herfstmaand liep op 't eind;
't Was kermis in Terborg:
Men at, men dronk, men sprong in 't rond;
Voor muziek had de violist zijn zorg.

En het jeugdig aangezicht
Houdt een spoor van lieflijkheid Zoals een bloempje, van de stengel gerukt,
Nog niet verlept door tijd.

En buiten, op een grazige wei,
Omzoomd door 't Oude IJsselbed,
Werd feestelijk, op een fiere mast,
Een houten duif gezet

De klamme hand wordt koud als ijs
En stopt haar moe getril;
Haar boezem golft niet meer;
De pols —het hart —staan stil.

Het jonge manvolk trok tesaam,
Met geladen geweer naar daar.
Want wie de vogel schoot,
Was schutterskoning, voor eenjaar.

Een zachte snik... zij is niet meer!
Vergeefs zijn kunst en klacht!
Geen morgen straalt, met wakker licht,
Op de rustplaats well^^ar wacht.

Hij zocht dan, door triomf begeleid,
Een meisje naar zijn zin;
En voerde 't naar een herberg heen,
Alwaar ze werd begroet als koningin.

Maar jij, welk aan haar droevig eind,
Een traan van meelij wijdt,
Voel ook, wat haar bruigom,
Erger dan te sterven, lijdt!

Zo trekt de jeugd naar 't schuttersveld!
De bruigom is daarbij:
Geen schutter vond men wijd en zijd,
Welke zekerder schoot dan hij.

Ontroostbare wanhoop a^ffhem voort;
Zijn blik stond flauw en strak;
En Betjes naam was 't enig woord,
Dat sindsdien zijn mond nog sprak.

Een bonte stoet komt opgetogen na:
't Zijn meisjes uit de stad.
OokBetje (zoals haar moeder wilde)
Gaat naar 't veld op pad.

Zo zwierf hij, tot zijn bevrijde ziel,
Na 't lijf werd toevertrouwd aan de grond,
Het hemels 'Welkom!' horen kon,
Uit Betjes engelenmond.

Het spel begint! De eerste man
Richt ernstig zij n geweer:
Hij denkt aan vrijster, kroon en roem!
Waar trilde een hart om meer!

Een zelfdepalmstruik, aan de muur,
Geeft schaduw aan hun beider graf.
De stadsjeugd eert de grijze stam
En plukt er geen bladeren af.

Bezoek het Oranjefeest te Vorden op 30 april!
's morgens vanaf 10.00 uur voor elk wat wils: SCHIETEN, RINGSTEKEN,
TOUWTREKKEN,
KINDERPROGRAMMA in het
DORPSCENTRUM,
ORIENTERINGSRITTEN.
's middags vanaf 13.30 uur: KINDERZESKAMP en een
GROTE SHOW van de LIMBURGER LEI GEELEN.
Limburger Lei Geelen demonstreert op wereldniveau zijn
zesspan Haflingers. De alom bekende persoonlijkheid
Lei Geelen in de aangespannen wereld met zijn Haflinger
paarden komt naar Vorden. Grootse demonstraties gegeven in
de Brabanthallen te Den Bosch alsmede op verschillende
nationale keuringen. Dit mag u niet missen!

Om 21.30 uur is er op het feestterrein bij Kasteel Vorden een

Groot
VUURWERK !!!
LAMPIONOPTOCHT

Na onze geweldige Oranje-avond welke totaal was uitverkocht gaan
wij nu het Oranjefeest vieren a.s. vrijdag. Het beloofd weer een
prachtige dag te worden en als het weer zo blijft als nu dan kan het
niet meer stuk.
U hebt allen het programma ontvangen, lees dit goed door, dan bent
u op de hoogte van wat er in Vorden allemaal te doen is. We hebben
zeer positieve reacties gehad over de inhoud van het programma,
vooral wat betreft het formaat en de uitvoering.
De inhoud klinkt als een klok, een ieder kan aan zijn trekken komen
op deze feestelijke dag.

n

Adres
Postcode/plaats:
Handtekening:

J

Inleveren bij één van de bestuursleden: Joh. Norde, voorzitter; Hilde Hissink, secretaris; B. Bloemendaal, penningmeester; J.L.H. Romeijnders, 2e secretaris; W. Gudde, jeugd; G. Weevers en E. Knoef,

organisatie!propaganda.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Vertrek vanaf Nedac Sorbo, Nieuwstad.

ORANJE VERENIGING VORDEN

Naam

L

20.45 uur

't Is Oranje,
't blijft Oranje

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

Ondergetekende wordt lid van de Oranjevereniging Vorden:

Uitreiking lampionnen op het Nedac Sorbo-terrein.

In optocht via bejaardencentrum De Wehme,
Nieuwstad - Raadhuisstraat - Dorpsstraat Horsterkamp - feestterrein.
Met medewerking van de Koninklijke Harmonie
Concordia Hengelo.

't is Oranje,
't blijft Oranje
r

20.15 uur

LET OP!
LET OP!
LET OP!
LET OP!
LET OP!
Daar de oversteek Raadhuisstraat — Burgemeester Galleestraat niet wordt afgesloten i.v.m. de werkzaamheden worden
de ouders verzocht hun kinderen te waarschuwen of te begeleiden naar het Dorpscentrum. Volg de instructies op van de mensen die daar aanwezig zijn om half tien, ook bij het ophalen om
ca. kwart voor elf.
VOOR DE KINDEREN: WEES VOORZICHTIG.
AUTOBESTUURDERS: LET OP!!! RU VOORZICHTIG.
De versiering
In het dorp hebben wij geen versiering aangebracht, dat is wel even
wennen docht gezien de herinrichting en verfraaiing van ons dorp
waar men mee bezig is past het niet om nog langer met onze oude
versleten versiering aan te komen. Op korte termijn dienen dan
ook plannen gemaakt te worden om voor de opening van ons verfraaide dorp om samen met het gemeentebestuur en V.O.V. een
passend plan klaar te hebben om dan gezamenlijk jaarlijks de versiering bij diverse evenementen te gebruiken.
Wie heeft er een goed idee of heeft er in andere plaatsen leuke
versiering gezien? Wie maakt een tekening of plan voor een goede
bruikbare versiering? Wie wil sponsor worden voor de kosten? De
naam van uw bedrijf kan dan jaarlijks genoemd worden!
Neem contact op en het liefst op korte termijn met L.G. Weevers,
Nieuwstad 30, tel. 05752-1010.
Het bestuur van de Oranjevereniging Vorden wenst u
een feestelijke dag!

ZATERDAG

Wij zijn ook ruim
gesorteerd in

GEVRAAGD:

TUINBANKEN
zowel in hout als kunststof

schoonmaakster

al vanaf 99."

voor ca. 12 uur per week

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL:

1 mei

05440 - 61308

(leeftijd: vanaf 30 jaar)

Ook pick-nick tafels. Ook
hebben wij een uitgebreide
collectie

HANDEL, ATTRAKTIE, VERMAAK, KORTOM ZEER VEEL GEZELLIGHEID
UIT, GOED VOOR U, MET HET HELE GEZIN NAAR DE

Cafetaria - Snackbar - Zaal

„&' <2£foe êmttttóe

ROTAN
MEUBELEN

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

met bijpassende tafels
vanaf 99." per stoel
ETAGERES vanaf 69.TUINVERLICHTING
in groen, ook in wit
verkrijgbaar (materiaal:
aluminium)

DECEMBER Hengelose Braderie
WEER EEN AKTIVITEIT VAN DE
HENGELOSE EN KEIJENBORGSE MIDDENSTANDSVERENGING

Uw teimispartner
voor enkel- én
dubbelspel:

Bij:

Krijgt U rioolaansluiting?

GOOSSENS

Vraagt eens prijsopgaaf
aan voor rioolbuizen: 0
110 en 0 125. Hierop
speciale prijs vanaf 6,p.mnd. met trom.
Hierbij hulpstukken
leverbaar.

Steenderenseweg l l
Hengelo-Tel. 05753-2139

H E IvT
Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Jaarverslagen

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

Tyleen SLANG

Drukkerij
WEEVERS

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Postbus 22 721)0 A A V o i d i
felefoon 05752

van 16.00 uur
tot 22.00 uur

1010

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
:) een milieu- maatregel nemen die u
•j geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

fons Jansen
installatiebedrijf

BUSINFO 05440 - 64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Kom vrijblijvend eens bij:

GgossENs
Steenderenseweg l l
Hengelo-Tel. 05753-2139

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winsti

Alles onder één dak bij

afm. 0 16,020,025,032
Tegen speciale prijs
verkrijgbaar.

UITSLAG
verloting DASH
OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Voordat gehandicapte mensen aan wedstrijden en winnen
kunnen denken, moeten ze eerst nog een andere overwinning
behalen. De overwinning op hun handicap. Die overwinning kost
hen bloed, zweet en tranen. En ik kan het weten. In één van mijn
wedstrijden in België knalde ik met een vaart van vijftig kilometer
boven op een geparkeerde auto. Ze konden me in stukjes
bij elkaar vegen. De medische wetenschap staat voor
niets en ze hebben me weer netjes opgelapt. Ik heb
gevochten om weer terug te komen. En dat is me
gelukt, een jaar later zat ik weer op de fiets, dankzij
mijn wil om te winnen.

KRUIDKOEKAKTIE
6,7 en 8 mei

Op de volgende lotnummers zijn
prijzen gevallen:

De overwinning van
Gerrie Knetemann'^

Vordens Dameskoor

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

TVpisch Nederlandse fotomomenten

KONINGINNEDAG

Ik bewonder gehandicapte mensen die gaan sporten.
Zij hebben de echte mentaliteit die een sporter nodig
heeft, de wil om te winnen. Ze hebben er alles voor
over. U kunt daarbij helpen. Geef aan de collectant of
stort een bijdrage op bank of giro.

f

Sport helpt gehandicapten overwinnen
Giro 5855 / ABN-AMRO Bank 70.70.70.058 t.n.v. Nationaal Fonds Sport Gehandicapten

Op Koninginnedag is Nederland misschien wel
op z'n Nederlandst. Vertier voor jong en oud,
sport en spel, kinderoptochten, oude ambachten, vrijmarkten en tal van andere activiteiten,
van aubade tot zaklopen. En of het oranjezonnetje
nu schijnt of niet, kleurrijk is het altijd. Een spektakel van menselijke activiteit en creativiteit,
een fotografisch hoogtepunt.

Puur

Kinderen als clowntjes geschminckt.
De rommelmarkt voor het goede
doel. De vrijmarkt voor de kleine
winst. Twee blokfluitende vriendinnetjes die een pet vol dubbeltjes,
kwartje en guldens bij elkaar spelen.
Een kraam met meer of minder gelukte lekkernijen. De optocht langs
het gemeentehuis, mét burgemeester, mét ambtsketen. Koniginnedag
biedt een keur aan fotografische
momenten.

Frisse lucht en veel gro
natuur. Geniet erv
op
zo'n nieuwe
Ga
*
—r^~.

Gazelle
Enorme keuze en voorraad van de NIEUWSTE MODELLEN
in de grote bovenshowroom van Gazelle-dealer:
Maar niet alleen de gebeurtenissen
op zich zijn het aanzien waard, Het
zijn de deelnemers die het echt
maken, juist die vormen het meest

A. KLEIN BRINKE
Zutphenseweg 85-7251 DJ Vorden-Tel. 1256
Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

(zie ook de advertentie van f'otoflia Wiltrmien)

kleurrijke element. En het is een uitdaging om die in een karakteristieke
pose te fotograferen. Vol aandacht
voor hun bezigheid, of luisterend en
kijkend als toeschouwer.

tcai
latjeis voor dit
M'S ideaal. Zo klein dat het in
uw jaszak past, zo licht, dat u nauwelijks merkt dat u het bij u hebt. Het is
prettig dat u niet met apparatuur
behangen hoeft rond te lopen, maar
snel even een toestelletje uit uw zak
kunt toveren.
Veilig ook, omdat er altijd mensen
zijn die zich in mensenmassa's mengen om zich wederrechtelijk over
andersmans spullen te ontfermen.
Jammer, maar zelfs op Koninginnedag moet je daaraan denken.

Tips en ideeën
• Gebruik de moderne, universele 200
ISO film. zodat u ook als hot minder mooi
• . , • • • . , ' '

Spontaan en geposeerd
De beste foto's maakt u dan snel en
onopvallend. Neem situaties eerst
rustig in ogenschouw. Zie hoe ze
zich ontwikkelen, zoek van tevoren
een gunstig stanopunt uit. Als u lang
met de camera aan uw oog staat
te zoeken gaan de mensen zich
anders gedragen. Kijk eerst hoe u
de foto wilt hebben, haal dan snel
de camera tevoorschijn en maak de
foto. Zo krijgt u rake. ongedwongen
foto's. Maar poseren mag natuurlijk
ook. De zakloopkampioen zal zich
maar al te graag laten vereeuwigen,
en de straatartiest zal. mits u hem
daarvoor passend beloont, zijn kunsten maar al te graag voor de camera willen vertonen.

rode-oogjes-effect. Iedereen kan met
deze camera overweg en < ;
teil is zo goed, dat de professioneel
ingestelde fotograaf er een goede
extra camera aan heeft, handig als
hij z'n omvangrijke apparatuur nu
eens niet mee wil zeulen. Een perfecte snapshotcamera, geschikt voor
overzichtsfoto's, maar ook voor
close-ups. En omdat het oog ook
wel eens wat wil, ziet de Minolta Riva
Mini er erg aantrekki !

• Gebruik bi/ tegen/ichtsituaties de invul/lils. zodat uw onderwerp toch mooi
helder op de foto komt.
• Eén ot twee losse loto's ven<
nig, een beeldverhaal is veel completer

Minolta Riva Mini
Voorbeeld van zo'n klein toestelletje
is de Minolta Riva Mini. 165 Gram
licht en bijzonder plat, doordat de
lens naar binnen schuift als u de
camera niet gebruikt. Klein maartoch
compleet, en met een kwaliteitslens
die onder alle omstandigheden voor
scherpe opnamen zorgt. Automatische belichting, automatische
scherpstelling, en een ingebouwd
flitsertje, dat bij weinig licht of tegenlicht voor het nodige extra licht zorgt.
Een spotbeam voorkomt daarbij het

• Overzichtsfo!*i/edrang
vaak moeilijk te maken: een paar closeup's doen hel vaak veel beter.
• Ook bij autotocuscamera's moet u op
•: pslelling letten. Richt eerst op
het hoofdonderwerp, druk dan de
:•• vervolgens de
beeldcompositie en druk
:,!en boven het midden
meld. dat geelt een veel betere
,
van de
activiteiten, maar ook van hol publiek,
en dan natuurlek in de eerste plaats van
de toeschouwers die tot uw gezelschap

Heropening Foto Plus
Willemien

Koninginnedag 's avonds in 'DeWoage' ,Halle.

AGENDA
APRIL:
28 Bejaardensoos Vierakker
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 en 28 Plattelandsvrouwen, Excursie
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 Koninginnedag, fietstocht Oranjecomité, Vierakker-Wichmond
30 Oranjefeest
30 SWOV Open Tafel, de Wehme

Op dinsdag 20 april heropende aan de Dorpsstraat 20, Foto Plus Willemien.
Velen bewonderden onder het genot van een drankje en een hapje de vernieuwde en gemoderniseerde fotospeciaalzaak.
Klantgerichte akties t.g.v. deze heropening zijn onder meer een inruilaktie,
voor de jeugd een kleurwedstrijd en een foto-aktie '2 halen, l betalen' bij
ontwikkelen en afdrukken van de film.

Undercover
Undercover werd eind 1989 opgericht door zanger Bert Heerink en bassist Dick Kemper. Dit duo heeft als lid van de
rockformatie Vandenberg veel tournees gedaan door Japan
en Europa en onder andere met Kiss en Ozzy Osbourne door
Amerika. Ter completering van hun nieuwe band werden
drie getalenteerde muzikanten aangetrokken.

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt Hieronder drukken wy 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

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

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

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

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

ram. deWeerd, Brinkerhof 94, tel. 2520
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K, van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

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

ram. A lof s, Mispelkarnpdijk 50, tel. 3309
B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

ram. Har ge man, Horsterkamp 25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397
HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
Het Gulik
Het Wiemelink
Het Vaatwerk

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

Dat bleef niet onopgemerkt. Er volgden succesvolle optredens en de band
werd al snel benaderd door de platenmaatschappij CNR. Dit resulteerde in
de cd 'Undercover' die zich allereerst
in Japan mocht verheugen op een
warme ontvangst en inmiddels ook in
de Benelux is uitgebracht.
Op dit moment zijn de leden druk bezig met het schrijven van eigen werk
voor de volgende cd die ze ook live
ten gehore zullen brengen.
In september dit jaar werd de echte
Undercover geconfronteerd met een
Britse formatie Undercover. Verwarring ontstond rond het gebruik van de
naam Undercover. Er moesten daarom stappen ondernomen worden. De
echte Undercover heeft haar naam
gedeponeerd bij het merkenbureau
voor de Benelux. Wettelijk had de
band het recht de cd-single uit de han-

del te laten nemen en een flinke schadevergoeding te eisen.
Na overleg besloten de Undercoverbandleden de Britse band aansprakelijk te stellen voor een aanzienlijk bedrag. De Londense platenmaatschappij PWL heeft inmiddels aan deze eis
voldaan.
De bezetting is als volgt: Bert Heerink (zang), Dick Kemper (basgitaar
en zang), Ronald Bekking (gitaar en
zang), JanWilm Tolkamp (gitaar en
zang) en Ivo Elfers (drums). Undercover staat garant voor een avond
spetterende rock, een professionele
show en veel kwaliteit. Kortom, rockmuziek van de bovenste plank met
een typisch Undercover karakter.
Vrijdag 30 april in 'De Woage', 'Koninginnedag'.
Zaterdag l mei: grote zaal 'Break',
Ken-Ie-Die-Zaal 'Assorti'.

IVN in mei

P.V. V orden

Vorige maand heeft de IVN er al melding van ufluaakt dat aan het leerpad
in de ka^lltuin vernieling waren
aangebracht en dat nestkastjes in de
Olde God waarin al eitjes zaten ook
waren vernield. Ook zei IVN dat de
daders er, zoals meestal, geen naam
bij gezet WÉLlcn. Wel kreeg het IVN
reakties imHe bevolking. Zo hoorde
zij dat het vernielen van nestkastjes
het werk was van een groepje jongeren van een jaar of twaalf/veertien.
Dat hangt vaak in het bosje rond,
spant onder andere draden over het
pad en springt vanaf de bosrand voor
rijdende auto's. Levensgevaarlijk!.
Als u die jongens kent of iets meer
over hen weet omdat u er regelmatig
met uw hond loopt, wilt u het de IVN
dan laten weten? Het is de bedoeling
van de IVN hun over-aktiviteit in positieve richting om te buigen, liefst
zonder de politie hierin te kennen.
Maar als het de spuigaten uitloopt en
de IVN niet anders meer kan zal de
politie er toch aan te pas moeten komen. 'We kunnen nog best wat jongeren geruiken voor het maken van
nestkastjes, het ophangen en controleren ervan. Of voor een ander karwei
waarin ze hun energie kwijt kunnen',
aldus de IVN.
Het winterseizoen voor Venelwerk
(Vrijwillig Educatief Natuur en
Landschapsbeheer) is afgesloten. Er
wordt niet meer geknot of afgezet. De
singels en bosjes moeten nu eerst
weer aan de groei. Er zijn wel aanvragen voor hulp bij het hooien van drassige graslanden en het schonen van
heideveldjes. Daarvoor zijn nog geen
data vastgesteld omdat het werk afhankelijk is van het weer. Hou dus,
als u mee wilt doen, de kranten in de
gaten of geef u op bij de coördinatoren tel. 05735-3554 en 05457-74533.
Doe daadwerkelijk mee aan natuurbeheer.
De maandelijkse wandeling van IVN
afdeling Lochem en omstreken is op
zondag 9 mei 's middags in Vorden.
Verzamelen op de kruising Oude Zutphenseweg/Hamalandweg,
vlakbij
het zwembad. Deze wandeling door
de bossen, die gratis voor iedereen is,
duurt ongeveer anderhalfuur.
Gewoontegetrouw is het IVN-winkeltje open op woensdagmiddagen.
De Poolse Paaseieren waren een
groot succes. Er is een nieuwe voorraad en ook de houten minikistjes zijn
er weer. Kinderen die plaatjes zoeken
voor werkstukken kunnen op die tijd
terecht. En hebt u nog (oude tijdschriften met) plaatjes van natuur,
milieu, energie, landschap en dergelijke? Dan kunt u die meteen inleveren op het bekende adres: Emmastraat 30 te Lochem.

Leden van de P. V. Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgei^nen aan
de 3e Vitessevlucht. De ^ptc duif
die zijn hok bereikte was een duif van
de comb. Boesveld. De uitslagen waren als volgt: comb. Boesveld l, 4, 6,
7 en 8; W. Oldenhave 2; C. Bruinsma
3 en 5; Eykelkamp en Zn. 9^L Eulink

10.

•

Dash-feestavond
Afgelopen zaterdag heeft Dash haar
jaarlijkse feestavond gehouden. Het
werd een groot succes. De avond
werd bezocht door ca. 200 personen.
De koffie werd aangeboden door
Frank en Mirjam Meulenbroek van
het Pantoffeltje.
De avond werd verzorgd door dansorkest 'Turbo' die er tot in dé kleine
uurtjes goed de gAg in had. Het optreden van Heren 2 werd een halfuurtje 'housen' wat bij de jeugd goed in
de smaak viel.
Door de goede opbrengst van de verloting heeft de AC zich ook dit jaar
weer zelf kunnen bedruipen. De uitslag van de verloting vindt men elders in dit blad.

Historische film
'Krieg am
Nieder-Rhein'
in de Brink
In het kader van de bevrijdingsherdenking in mei zal op zondag 2 mei 's
middags in Sociaal Cultureel centrum
De Brink in Zelhem de filmdocumentaire 'Krieg am Nieder-Rhein' worden vertoond. De historische gebeurtenissen uit deze film spelen zich af
tussen 17 september 1944 en april
1945. De film is samengesteld in opdracht van Kreis Kleef. De makers
hebben voor vijfenzestig procent gebruik gemaakt van het authentieke
materiaal van de geallieerden. De
overige vijftien procent komt uit de
Duitse archieven. Voor alle inwoners
van de Achterhoek is deze film interessant door tal van fragmenten uit
deze contreien, zoals de gebeurtenissen in Arnhem, Oosterbeek en Nijmegen.
De twee uur durende film bestaat uit
drie delen, te weten de luchtlanding
bij Arnhem, de beslissingsslag tussen
Goch, Xanten en Rees en de sprong
over de Rijn met de luchtlanding bij
Wezel en Emmerich. Gezien de grote
belangstelling voor deze film (in
Doetinchem was de zaal vorig jaar
voor deze film geheel uitverkocht) is
het raadzaam kaarten van tevoren te
reserveren bij het V.V.V.-kantoor

MEI:
l SWOV Trimmorgen
l Zwembad 'in de Dennen', feestelijke opening
l SWOV Open Tafel, de Wehme
3 ANBO, Klootschieten op de
Goldberg
3 S WO V Open Tafel, de Wehme
4 ANBO, Midgetgolf in de Dennen
4 Herdenking Stille Tocht, Wichmond
4 SWOV Open Tafel, de Wehme
4 Soos Kranenburg, gymnastiek en
soosmiddag
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
5 Welfare Handwerken, de Wehme
6 ANBO, Ledenbijeenkomst in het
Stampertje
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 HSV de Snoekbaars, feestavond
De Herberg
8 Muziekuitvoering Concordia
8 S WO V Open Taf el, de Wehme
10 ANBO, Klootschieten op de
Goldberg
10 SWOV Open Tafel, de Wehme
11 S WO V Open Tafel, de Wehme
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
fietstocht
12 ANBO, Korte Fietstocht
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 HVG Wichmond, slotavond
12 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
blijspel
13 SWOV Hobbymiddag
13 PCOP Jaarvergadering
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 Bejaardenkring, reisje
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 HSV de Snoekbaars, onderlinge
kompetitie senioren
17 ANBO, Klootschieten op de
Goldberg
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
18 HSV de Snoekbaars, onderlinge
kompetitie jeugd
18 Open Tafel, SWOV, de Wehme
18 NCVB, Th. v.d. Broek, dia's van
Vorden
18 S WO V Tentoonstelling
18 Soos Kranenburg, gymnastiek
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 HVG Dorp, Oud-Vorden en soosmiddag

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

19 HVG Wildenborch, Oud-Boerenleven
19 Welfare Handwerken, de Wehme
20 ANBO, Fietstocht met pick-nick
20 Zwembad 'in de Dennen', dauwzwemmen en fietstocht
21 S WO V Open Tafel, de Wehme
22 Int. Sorbo Jeugdtoernooi, velden
v. v. Vorden
22 SWOV Milieu-estafette
23 Int. Sorbo Jeugdtoernooi, velden
v. v. Vorden
24 ANBO, Klootschieten op de
Goldberg
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 Bejaardensoos Vierakker
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
28 S WO V Open Tafel, de Wehme
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
JUNI:
SWOV Open Tafel in de Wehme iedere dag m.u.v. zondag.
1 Soos Kranenburg
2 Welfare handwerken, de Wehme
5 HSV de Snoekbaars, ond. competitie jeugd
6 HSV de Snoekbaars, ledenwedstrijd 'de Ring'
7 ANBO, Klootschieten op de
Goldberg
9 ANBO, Korte Fietstocht
9 Zwembad in de Dennen, jeugdrekreathlon
10 Ledenvergadering 'de Vogelvriend'
11 Zwembad 'in de Dennen, rekreathlon volwassenen
12 Buitentoneel Krato
13 HSV de Snoekbaars, ond. competitie senioren
14ANB.O, Klootschieten op de
Goldberg
14 t/m 19 SWOV Wandelavondvierdaagse
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, reisje
15 Soos Kranenburg
16 ANBO, Bustocht
16 SWOV, Wandelen met een bomenkenner
16 Welfare handwerken, de Wehme
19 HSV de Snoekbaars, ond. competitie jeugd
20 Buitentoneel Krato
21 t/m 25 Zwem vierdaagse en midgetgolftoernooi
21 ANBO, Klootschieten op de
Goldberg
23 SWOV, Achtkastelentocht
23 ANBO, Grote Fietstocht
23 HSV de Snoekbaars, ond. competitie senioren
26 Midzomeravond zwemmen in de
Dennen
27 HSV de Snoekbaars, wedstrijd
Gorssel-Hengelo-Vorden
28 ANBO, Klootschieten op de
Goldberg
29 Soos Kranenburg
29 HSV de Snoekbaars,.ond. competitie jeugd
30 HSV de Snoekbaars, koppelwedstrijd

VRTC
De Achtkastelenrijders
Op zondag 2 mei organiseert de
VRTC De Achtkastelenrijders een
fietstocht, de zgn. voorjaarstocht. De
afstanden zijn 40, 80 of 120 km.
's Morgens kan gestart worden vanaf
café-rest. De Herberg, Dorpsstraat
10, Vorden. Inlichtingen tel. 057521001.

ri)litievar/a
In de afgelopen week werd het verkeer door Vorden omgeleid. Dit leverde diverse stremmingen en verkeersgevaarlijke situaties op. Daarom
werd er besloten om de omleiding via
de Rondweg en de Horsterkamp te laten plaatsvinden. Deze omleidingsroute voldoet beter.
Om 23 april omstreeks 12.00 uur
vond er oeen ongeval plaats op de
kruising
Zutphenseweg-Mispelkampdijk. Een bestuurster van een
personenauto rijdende over de Mispelkarnpdijk verleende geen voorrang aan een bromfietster die over het
fietspad van de Zutphenseweg reed.
De bromfietsbestuurster botste tegen
de auto op en vloog over de auto heen
en raakte gewond aan arm en been.
Een passerende arts nam de bromfietster mee naar het ziekenhuis. Aldaar werd haar beenwond gehecht,
waarna zij weer huiswaarts mocht keren. De bromfiets raakte geheel ontzet. De auto liep lichte materiële
schade op.
Op 23 april 's middags hield de poli-
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tie in het Dorpscentrum een voorlichtingsmiddag over de gedragsregels in
het verkeer. Deze middag was verzorgd voor de ouderen in de gemeente in verband met het Jaar voor de
Ouderen. Er werden diverse verkeerssituaties besproken en toegelicht. Al met al een nuttige middag,
zo concludeerden de aanwezigen na
afloop.
In de avonduren 'speelden' enige jongelui in het in aanbouw zijnde Emsvoorde gebouw/complex aan de Zutphenseweg. Bij aankomst van de politie kozen ze haastig het hazepad.
Op 24 april omstreeks 03.30 uur werd
er ingebroken in een woning aan de
Brinkerhof. Op dat tijdstip blafte de
hond hevig. Uit een jas in de gang
werd een portefeuille en portemonnaie ontvreemd. Er worden diverse
pasjes en enig geld vermist.
Op zaterdag 24 april is er geassisteerd
door de politie bij de Batavierenrace.
Tussen 9.00 en 12.00 uur passeerden
300 busjes, 260 lopers en 260 fietsers
en steppers de Ruurloseweg. Men
ging allen richting Barchem.

