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Zonnebloem Vierakker-
Wichmond
De Zonnebloem afdeling Vierakker-Wichmond heeft haar eerste
lustrum gevierd in het Ludgerus gebouw. Voor deze middag wa-
ren alle ingezetenen van de kerkdorpen Vierakker en Wichmond
boven de 60 jaar uitgenodigd om met hen het eerste lustrum te
vieren.

Deze middag werd geopend door de
plaatselijke voorzitster. Mevr. W.
Hermsen-Nijenhuis die in haar ope-
ningswoord alle aanwezigen hartelijk
welkom heette en was verheugd over de
buiten gewone grote opkomst, welkom
ook voor de mensen van Vierakker en
Wichmond die in de verzorgingshui-
zen wonen in Zutphen, Vorden en
Hengelo (G.).
Verder werd nog meegedeeld dat de
Zonnebloem in 1986 opgericht werd
met 148 leden terwijl het aantal in

1991 was opgelopen tot 186 leden en
nog steeds openstaat voor meerdere le-
den. 'Ga zo verder', aldus de regiovoor-
zitter Dhr. J. Visser.

Na de opening werd het woord gege-
ven aan de dames Coops, die deze mid-
dag met hun liedjes en sketches verder
zouden verzorgen, evenals dhr. Visser
met zijn muzikale omlijsting.
De dames brachten de lachspieren van
de aanwezigen wel los met hun toepas-
selijke en zeer goed begrijpelijke sket-

ches o.a. 'De Klok van Arnemuiden' en
'Maak van elke dag een goede en fijne
dag'.
Zij brachten het in dialect, zodat alle
aanwezigen zich er erg bij betrokken
voelden.
Dhr. Visser met zijn accordion bracht
vele liedjes ten gehore die door velen
werden meegezongen o.a. werd er een
Duitse Polka gespeeld wat door enkele
paren, boven de 80 jaar, op de dan-
svloer werd gedanst.
Na deze zeer geslaagde middag werden
alle aanwezigen en medewerkers be-
dankt door de voorzitster en werden de
dames Coops en dhr. Visser een bloe-
metje aangeboden.
Hierna dankte dhr. H. Pardijs als voor-
zitter van de bejaardensoos Vierakker-
Wichmond voor deze uitnodiging en
gezellige middag, en hoopte deze inge-
slagen weg voort te zetten. Het huis
moet vol zijn, op 24 april zullen twee
artiesten de bejaardensoos komen ver-
maken, hij hoopte op eenzelfde op-
komst.

QEMEENTE JfULLETINyORDEN

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

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

Afspraken hunnen telefonisch
morden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

^BOUWVERGUNNIN-
GEN

Op 26 maart jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de NV Pgem te Arnhem, voor het
bouwen van een transformatorhuisje
aan de Handelsweg te Vorden;
- de heer H J. Hukker, de Horst 2 te
Vorden, voor het vergroten van een lig-
boxenstal op het perceel de Horst 2 te
Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

> VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.

De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op dinsdag 9
april 1991 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de
volgende punten:

- subsidiering Vrouwen Advies Com-
missie;
huurovereenkomst met de Vorden-
se Voetbalvereniging Vorden inza-
ke gemeentelijk sportcomplex aan
de Oude Zutphenseweg;

- verkoop gedeelte sportterrein aan
de Oude Zutphenseweg;

- bijdrage over 1991 aan de SOMIJ;

- nota informatievoorziening en
automatisering;
notitie belastingen.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 9 april 1991 om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende punten:
- aanvaarding ten geschenke aange-

boden schilderij en twee etsen;
- wijziging Reglement van Orde voor

vergaderingen van de gemeente-
raad Vorden;

- privacy-beleid voor de gemeente
Vorden;

- straatnaamgeving op voormalig
Gemsterrein;

- vaststelling bestemmingsplan 'Kra-
nenburg 1990, nr 2';

- subsidiering Vrouwen Advies Com-
missie;

- naamgeving Industrieterrein;
huurovereenkomst met de Vorden-
se Voetbalvereniging Vorden inza-
ke gemeentelijk sportcomplex aan
de Oude Zutphenseweg;

- verkoop gedeelte sportterrein aan
de OUde Zutphenseweg;
bijdrage 1991 aan de SOMIJ

De commissie voor Welzijn en Milieu
vergadert op woensdag 10 april 1991
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende punten:

invoering mini-containersysteem;
- huurovereenkomst met de Vorden-

se Voetbalvereniging Vorden inza-
ke gemeentelijk sportcompex aan
de Oude Zutphenseweg.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

NVOERING MINI-
CONTAINERSYSTEEM

Burgemeester en wethouders willen in
september aanstaande het mini-con-
tainersysteem invoeren. Het doel hier-
van is om het huishoudelijk afval aan
de bron te scheiden. Ieder huishouden
in Vorden krijgt dan twee containers,
een van 140 liter voor groente-, fruit-
en tuinafval en een container van 240
liter voor het overige afval.
In het Gewest Midden IJssel is al beslo-
ten dat iedere gemeente van het Ge-
west hieraan meedoet, dus ook Vor-
den.

Aan deze manier van inzamelen van
het huisvuil zijn behoorlijke kosten
verbonden. Er komen extra kosten
voor overslag, transport naar verwer-
kingsinrichting en de verwerking van
het vuil zelf. De verwerking van het
groente, fruit en tuinafval zal in Voorst
plaatsvindeM^orlopig voor twee jaar.
Het overige T^al zal vanaf 1993 naar
een nieuwe vuilverbrandingsinstallatie
in Wijster worden afgevoerd.
De mogelijkheid bestaat dat oudere al-
leenstaanden kleinere containers kun-
nen krijgen^^plaats van de grote 240
liter contaiHFvoor het overige deel
van het huisvuil.

fiKoEKAKTIE VOR-
DENS DAMESKOOR

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Vordens Dameskoor vergun-
ning verleend voor het houden van een
koekaktie op 4, 5 en 6 april 1991.

.» BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED

RIJKSWEG 841 1991
(RIJKSWEG VORDEN-

RUURLO)
Het onderhavige voorontwerp-bestem-
mingsplan maakt het mogelijk om een
parallelweg langs de rijksweg aan te
leggen en om de hoofdrijbaan en en-
kele aansluitingen daarop te wijzigen.
Na bestudering van alle mogelijkhe-
den door Rijkswaterstaat is uiteindelijk
gekozen voor een enkelzijdige in twee
richtingen berijdbare parallelweg.
In de periode 1986 tot en met 1989
werden op het weggedeelte van deze
weg tussen Vorden en Ruurlo, 200 on-
gevallen geregistreerd, waarvan 2 pro-
cent met dodelijke afloop, 13 procent
met persoonlijk letsel en 85 procent
met alleen materiele schade. Bij circa 3
procent van de ongevallen waren
(brom)fietsers betrokken. 28 procent
van de ongevallen betroffen kop-
staartbotsingen met langzaam verkeer
en afslaand verkeer. De reconstructie
van kruispunten en het opheffen van
een groot aantal aansluitingen moet
een oplossing bieden voor het pro-
bleem met het afslaande verkeer.
Omdat de weg tussen Vorden en Ruur-
lo door een landschappelijk bijzonder
fraai gebied loopt, is zeer veel aandacht
besteed aan het ontwerp. Op 8 septem-
ber 1988 is over de parallelweg een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden.
Bij de opstellingvan het bestemmings-
plan is zoveel mogelijk rekening ge-
houden met de daarbij ingebrachte
reakties.
Het voorontwerp-bestemmingsplan
ligt vanaf 8 april aanstaande geduren-
de 3 weken ter gemeente-secretarie, af-
deling ruimtelijke ordening, ter inza-
ge-

'Soos Kranenburg'
Als voorbereiding op het Paasfeest
hield men deze middag de Passiemid-
dag, waarbij de pastoor geassisteerd
werd door de heer Overbeek. Er werd
stilgestaan bij het lijden en sterven van
Christus. Door mevrouw Zents werden
beiden dank gebracht voor de fijne
middag.

K.P.O. Vierakker-
Wichmond
19 Maart jl. had men weer K.P.O.-
avond. De voorzitster opende met een
gedicht over het voorjaar en heette
daarna allen van harte welkom. Ook
een woord van welkom aan mevrouw
Jantje Hendriksen uit Drempt die deze
avond zou verzorgen i.p.v. Dierenarts
Waringa die deze avond door omstan-
digheden verhinderd was.
Eveneens een welkomstwoord aan Ans-
je Frielink die in het kort iets kwam ver-
tellen over Amnesty International.
Vrouwen over de hele wereld nemen
meer deel aan maatschappelijke en po-
litieke activiteiten. Daardoor lopen zij
in sommige landen ook meer risico om
vanwege deze activiteiten opgepakt,
gemarteld of vermoord te worden.
De slachtoffer zijn vrouwen van alle
leeftijden, uit alle lagen van de bevol-
king. Je kon in de pauze je naam invul-
len op een kaart. Zij zou er dan voor
zorgen dat deze op de plaats van be-
stemming zou komen.
Tevens werd men attent gemaakt op de
laatste avond op 16 april bij 'De Smid'
in de Keyenborg. Dit zal een gezellige
avond worden met o.a. oud-Hollandse
spelletjes. Opgave bij mevrcu^Truus
Dimmendaal.
Eveneens kunt u zich bij haar opgeven
voor 24 april voor een gezellige avond
in het Dorpscentrum te Vorden i.v.in.
het 10-jarig bestaan van de Vrouwen-
raad.
Het jaarlijkse reisje zal plaat^B^en op
6 juni en zal richting Wij bij Duurstede
gaan. Daarna gaf de voorzitster het
woord aan Jantje Hendriksen. Zij
droeg gedichten in het dialect voor die
door haarzelf geschreven waren. Zij
vond het ergjammer dat veel jongeren
het dialect niet meer kunnen spreken.
Daarom gaan er zo veel oude woorden
en gezegden verloren.
Voor de pauze droeg ze meer serieuze
gedichten voor i.v.m. het naderende
Pasen. Na de pauze kwamen de vrolijke
stukjes over haar lippen, waar hartelijk
om gelachen werd. Aan het eind van de
avond werd haar een envelop met in-
houd en een bos bloemen aangebo-
den. De voorzitster bedankte allen voor
de komst en wenste ons een wel thuis
en tot ziens.

Vrouwenclub
Medler
Vrijdagavond 22 maart was het weer
een uitgaansavond. Dit keer mochten
de mannen ook mee. Men ging naar de
Groene Jager in Barchem waar ver-
schillende spelen op ons lagen te wach-
ten, o.a. sjoelen, vier op 'n rij, enz.
Het was een gezellige en een geslaagde
avond, en waar ook veel te lachen was.
De prijzen vielen als volgt:
De heren 1ste: Hans Stokkink
Poedel: Dik Wolterink
De dames lste:]opie Hulstijn
Poedel: Aaltje KI. Geltink
De voorzitster bedankte ieder voor de
geslaagde avond en een wel thuis.
Maandagavond werd de avond ver-
zorgd door Ton Lauckhart. Hij is ver-
zekeringsadviseur. Hij vertelde over 2
soorten verzekeringen en wel de
A.A.W.endeA.N.W.
Hij was er niet op uit om een verzeke-
ring te verkopen, maar in de eerste
plaats om te adviseren. Men kon vra-
gen aan hem stellen, en daar werd
goed gebruik van gemaakt. Na afloop
kreeg ieder een presentje mee.
De voorzitster bedankte hem namens
de dames voor de toch wel leerzame
avond.

Opbrengst kollekte
De Simavi-kollekte die in de gemeente
Vorden werd gehouden heeft
f 6.632,95 opgebracht.
Alle kollektanten worden door Simavi
dank gebracht.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 7 april 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. kerk Vorden
Zondag 7 april 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. G.J. de Jong-Baerends, Halle.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 6 april 18.30 uur Woord- en Commu-
nieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 7 april 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 april Past. Ch.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Hulsarts 6 en 7 april dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: het Vaarwerk 1.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 6 april 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 6 en 7 april N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand.

Alleen op afspraak.

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

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

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

Tafeltje Dekje maart mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 april 10.00 uur ds. J. Veenendaal,
em. pred. te Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 april 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 april Pastor
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

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

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

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

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

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

Eierzoekwedstrijd
Kranenburgs
Belang

Op le Paasdag werd op de Kranenburg
weer het inmiddels traditionele eier-
zoeken gehouden.

Terwijl het voorjaarszonnetje lekker
scheen, namen 41 kinderen, in 3 leef-
tijdsgroepen deel aan de wedstrijd. An-
toine Peters lukte het maar liefst 7 eie-
ren op te zoeken.
Na afloop was de prijsuitreiking in zaal
Schoenaker, waar alle kinderen nog ge-
trakteerd werden op een sinaasappel,
aangeboden door groentevakman
Huitink.
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GEMEENTE
VORDEN
VRIJSTELLING BESTEMMINGS-
PLAN 'BUITENGEBIED 1982'

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, tot uiterlijk
1-1-1992, vrijstelling te verlenen van de bepalingen
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'.

Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van de heer
H.C. Smits, p/a postbus 2 te Hazerswoude, in verband
met de tijdelijke plaatsing van een caravan op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B,
no. 2092, plaatselijk bekend Ruurloseweg 46 alhier.

De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 19 april 1991 ter inzage ter gemeentese
cretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (Koets-
huis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van burgemeester en wethouders.

Vorden, 4 april 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af maandag 8 april 1991 voor een ieder ter gemeen-
te-secretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij hun besluit d.d.26 maart
1991, no. RG91.2563-RWG/G5208 onherroepelijk
goedgekeurde bestemmingsplan 'Vorden Kom Gems-
terrein 1990, nr. 2'.

Dit plan heeft betrekking op wijziging van de bestem-
ming van een gedeelte van het voormalige Gemster-
rein in een bestemming voor woningbouw.

Vorden, 4 april 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 8 april 1991, gedurende 3 weken, ter ge-
meente-secretarie ter inzage ligt het voorontwerp-be-
stemmingsplan 'Buitengebied RW 841 1991'.

Genoemd plan heeft betrekking op de voorgenomen
aanleg van een parallelweg langs de Ruurloseweg al-
hier.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 4 april 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

"a^^^^^^m

B Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn,om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18 A
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel
21 sub a van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening,
medewerking te verlenen aan het volgende bouwplan:

- het oprichten van een tuinhuisje door E.J. Elsman,
op het perceel kadastraal bekend, gemeente Vor-
den, sektie S, nr. 229 en plaatselijk bekend Baron
van der Heijdenlaan 9.

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken lig-
gen t/m 19 april 1991 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening
(koetshuis).
Eventuele bezwaren kunnen tot en met die datum
schriftelijk aan hun college worden kenbaar gemaakt.

Vorden, 4 april 1991.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Grote verkoop van schoenen, laarzen, werkkleding,
jacks, nieuwe en gebruikte legerkleding, enz. Let op...

AANSTAANDE
MAANDAG

8 APRIL

1 0.00 tot 1 4.00 uur op het

Marktpjein Vorden
(tegenover café-bar „De Herberg")

1 5.00 tot 1 7.00 uur bij café

te Kranenburg

Legerjacks nieuw of gebruikt, met of
zonder voering.
Body warmers: 25,00 - 49,00
blauw, groen en zwart.
Parka's: alle maten.
Ski-jacks; grote sortering.
Regenpakken en cape's.
Kinderoveralls: alle maten, groen en
blauw.

Werkschoenen
hoog en laag, met of zonder stalen
neus, ook in oliebestendig. 44,95,
49,95, 59,95, 64,95 enz. enz.
Gebruikte legerschoenen.
Rubberlaarzen: 10 modellen.
Klompen: met leren kap. Vanaf
29,95,39,95 enz. enz.
Gevoerde leren laarzen: 40 t/m 48

Havep werkkleding, overalls, werkbroeken, kieltjes, spijkerbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls

• Blauwe werkoveralls met versterkte kniestukken
NU 44,95 2 stuks voor 79,50

Commandotruien in wol en acryl blauw-groen-zwart v.a. 49,00
Schipperstruien raf-zwart en blauw v.a. 28,95
Werkhemden in katoen en in flanel extra lang (ook grote maten).
Manchesterbroeken 48 t/m 66. Legerbroeken S t/m XXL.

Fiets- en bromfietshanc^Boenen
Grülsehe wanten, gebrelH» wanten
Qlacé's - Werkhandschoenen
Elastische steungordels
Hoeden en petten
Corduroy en jagershoeden
Ruitpetten 19,95. Atpino's
Koppels en leren riemen,

Leger sokken, beige en zwart
Noorse sokken (t/m maat 49)
Jagerssokken met badstof
Bamasokken
Leren klompsokken

Waxjassen ....129,00
Wax bodywarmers 89,00

• Verrekijkers • Bankschroeven • Pukkels

Fa. W. Veenstra en Zn.
Varsseveld tei. 08352-41451

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

RKIL

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

NIEUWE OOGST:

Granny Smiths
Sla
Verse Aardbeien
Surprise (aardappelen) 5 kilo 3,50

9e RABOBANK/DASH

STRAT ÏNVOL EYBAL
TOERNOOI

SPEELDATA:
28 M El

3-4-10-11-15JUNI

INSCHRIJVEN
MOGELIJK TOT

15 APRIL

BIJ WILLE KUIT
HOETINKHOF 275-VORDEN

VOEDINGSBOND FNV
AFDELING VORDEN

Gelegenheid tot inleveren van

Vakantiebonnen van de Landbouw
en

Vakantiecheques van het ASF

in de week van

8 t/m 13 APRIL 1991

bij: H.W. Esselink
Pr. Bernhardweg 26, Vorden
Telefoon: 05752-2324

De Paaskoe woog?
Het gewicht was 414,5 kilo

geslacht.
De winnaars zijn:

Dhr. J. W. Weijs met 415 kilo
Mevr. Groot Jebbink met 413 kilo

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 R,IO 9,90
Schouderkarbonades 1 uio 7,45

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 \

Babi Pangang
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt ui 11,50
H.o.H. Gehakt 1 küo 7,95

met zwoerd 1 kilo 6,75

zonder zwoerd 1 kilo 7,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Runderrollen of
Gelderse Schijven
s haten 4 betalen

GrÜIWOrSt 3 soorten per stuk 5,-

Casseler Rib
100 gram 1,69

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,1 D

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes
1 kilo 10,95

Lamsshoarma-
vlees

500 gram 7,65

Magere
Priklapjes
1 kiio 17,90

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

•Je

groenten en fruit
35 en noten ORVEN*

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 4 . 5 -6 april 1991

zware

Kasste
en grote Hollandse

VERS VAN HET ME)

Goudse
KOMUNEKAAS

UITDENOTENBAR:

Pistachio's noten
GEBRAND

250 gram 2,95
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 8, dinsdag 9
en woensdag 10 april: Panklare RAAPSTELEN 500 gram 1,95

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

Verschil moet er zijn. U proeft wel waarom.

AANBIEDING

Slagroom- of Mokkasnit van 6,75 voor

Abri kozen- of Kersenvlaai van 5,25 voor

1 pakvan6,55 NU

De enige échte Vordense mik NU

6,25

4,75

3,50

5,25
Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

TELEFOON 1373

X WARME BAKKER 'öT Ji

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!



Een groot wonder, een mensje teer
en klein, zorgt ervoor
dat wij voortaan
met z'n vieren zijn.

Wij zijn erg gelukkig met de ge-
boorte van ons dochtertje en
zusje

TESSA

28 maart 1991

Eric, ErnaenDebbie
Schepers

Hoetinkhof255
7251 WN Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

JURJEN

Donderdag 28 maart 1991.

Janet en Laurens
Temming

MispelkampdijkSO
7251 DC Vorden.

Jurjen en Janet rusten van 13.00 tot
15.00 uur.

G.H. Sterringa
huisarts

8 t/m 12 april

geen praktijk

De praktijk wordt voor
spoedgevallen waargenomen:

voor patiënten A t/m K door
dr. J.M. Dagevos, Vaarwerk 1,

tel. 2432

voor patiënten L t/m Z door
dr. W.J.C. Haas, Christinalaan

18, tel. 1678.

ï

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vonlc-M
Telefoon 05752-101 O

REUMA
BESTRIJDING

MÓÉT
DOORGAAN

Statenlaan 128,
2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.:
70.70.70.848.Giro:324.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

V

"!"

l

i
*

fBTBTHTH:H;B:B:BTBfBï̂ ^

In plaats van kaarten

Op maandag 15 april 1991
zijn wij 25 jaar getrouwd.

Dit willen wij samen met U vieren.

Receptie vanaf 19.30 uur
inBodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Henk en Annie van Ark

*t

*--

Dr. C. Lulofsweg 1
7251 XP Vorden

Hi~iB}BiHi~l~iH:HiHiĤ

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat toch nog vrij
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

JOHANNES JAN VAN DIJK
op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden: G.A. van Dijk-Hartgers

't Harde: JohnenAnnle
Sonja, Anita

Vorden: Bert

Apeldoorn: Margriet en Walter
Anne

30 maart 1991.

Julianalaan2
7251 ER Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 3 april van 19.00-19.30 uur in het uitvaart-
centrum,,Monuta", Het Jebbink4a te Vorden.

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 4 april om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

MONUTA
VERZORGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-821 2240
Uitvaartcentrum:

Het Jebbink 4 Vorcten (05700-1 43 32)

Dag en nacht bereikbaar

4-5-6 april

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze medeoprichter, oud-voorzitter en
drager van de Dr. Tilanus-penning, de heer

Johan J. van Dijk
Gedurende vele jaren heeft hij zijn beste krachten aan
de E.H.B.O. afd. Vorden gegeven.

Zij vrouw en kinderen wensen wij veel sterkte toe met
dit zware verlies.

E.H.B.O., afd. Vorden.

Op zaterdag 30 maart 1991 ontvingen wij het bericht
van het overlijden van ons bestuurslid en medeoprich-
ter van de afd. Veilig Verkeer Nederland, de heer

Johannes van Dijk
Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe met dit
verlies.

Het bestuur en leden van de
afdeling Vorden van Veilig Verkeer Nederland.

Op zaterdag 30 maart 1991 overleed na enkele moei-
lijke jaren, op 70-jarige leeftijd

Johannes Jan (Jo) van Dijk
Vele jaren heeft hij zich, vooral in de St. Nikolaas-
periode, ingezet voor onze vereniging.
We hebben vaak en nooit tevergeefs een beroep op
hem gedaan.
Wij hebben dit altijd zeer gewaardeerd en zullen dit
nooit vergeten.
Wij wensen mevrouw van Dijk, haar kinderen en klein-
kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Vordense Ondernemersvereniging.

Met verslagenheid namen wij kennis van het nog plot-
seling overlijden van ons bestuurslid

J.J. van Dijk
in de leeftijd van 70 jaar.

Wij verliezen in hem een trouw bestuurslid. Jarenlang
heeft hij zich als voorzitter en secretaris ingezet voor
de vereniging.
Vele jaren heeft hij geheel belangenloos werkzaam-
heden verricht op het zwembad.
Vele bezoekers van het zwembad zullen hem missen.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om
dit verlies te dragen.

Bestuur en medewerkers van de
Vordense bad- en zweminrichting
'In de Dennen'te Vorden.

Wegens familiefeest

MAANDAG 15 APRIL

G E S L O T E N
KLUVERS Vorden C.V.

mengvoeders

KLUVERS Sport Totaal

WATERSCHAP
IJSSELLAND-BAAKSE BEEK

AFSCHEID

DE HEER J. VAN WIJK te Vorden, hoofd
technische dienst van het waterschap,
zal wegens vrijwillig vervroegd uittreden
per 1 mei a.s. de waterschapsdienst
verlaten.

Tijdens een openbare receptie
op donderdag 11 april a.s. in
Bodega ,,'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34, Vorden, is er
van 15.30 tot 17.30 uur
gelegenheid persoonlijk
afscheid te nemen van de heer
en mevrouw Van Wijk.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli-Kruidkoek
extra gevuld met noten en

rozijnen

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

3.75

't winkeltje in vers brood en banket

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

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Zutphenseweg 41 -Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
.inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme ol dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Luxaflex breed 2 m, uitval
1,60 m of RUILEN voor breed-
te ï .45 m.
2 Veldbedden, opvouwbaar.
Prijs f 45-.Tel. 2514.

• WAT KAN IK ER ZELF AAN
DOEN? Praatgroep „Heelheid
van de Schepping" wil graag
op maandag 8 april van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over milieu-vriendelijk bezig
zijn in de tuin. Hartelijk wel-
kom!

• TE KOOP:
Jonge dwerggeitjes en jonge
cavia's bij Marijke Rietman,
Geesinkweg 11, 7231 RE
Warnsveld.

• TE KOOP:
Blauwe paardrijbroek, maat
176. In zeer goede staat. Inl.
na 19.00 u: De Steege 40, tel.
05752-2100.

• TE KOOP:
Houten plinten ca. 32 m.
Hoog 4,5 cm, dik 0,8 cm. Tel.
05752-3692.

• TE KOOP:
g.o.h. kunststof aanrechtblad,
2 spoelbakken 2.501 + 4-pits
gastoestel + afzuigkap.
Insulindelaan 31. Tel. 2708.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

• TE KOOP:
schrijfburo.
Tel. 05750-41714.

• Gelegenheid om pinken in
te scharen.
Aalderink, Joostinkweg 2, Vor-
den. Tel. 3211.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp, 1 a 2
morgens per week.
Werktijden in overleg.
Brieven onder nr. 1-1 van blad
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

KEURSIAGER

GRATIS
KANSKAART
bij specialiteiten
of vlugklaar vlees.

Van 18 maart t/m 13 april ontvangt
u een kanskaart bij aankoop van
specialiteiten of vlugklaar
vlees. De week na uw
aankoop hangen de
winnende'nummers bij
uw Keurslager. Staat uw
nummer op het actiebord
dan krijgt u een waardebon
voor een rollade naar keuze ter
waarde van ongeveer 25 gulden

Voor het weekendrecept:

Klapstuk
500 GRAM 5,98

Tip voor de boterham:

Varkenslever
GEKOOKT

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

100 GRAM

Pekelvlees
1 ,98100 GRAM

extra voordelig:

Kippebouten
6,981 KILO

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 459ö

Rundergehakt
500GRAM 5,98

Katen-
varkens-
haasjes

100 GRAM

2,95

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

UKt

Een abonnement op de Openbare Leeszaal kost zo weinig. Maar f 30.-
voor een heel jaar leesplezier. Met keus uit bijna 20.000 boeken.
Jongeren tot en met 17 jaar zijn gratis lid. Ze kunnen kiezen uit ruim
8.500 titels. U bent van harte welkom bij de bibliotheek
(nu ook open op zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur).
Deze advertentie is aangeboden door EMSBROEK INSTALLATIETECHNIEK B.V. - Vorden

DONDERDAG 4 APRIL 0002100) VRIJDAG 5 APRIL 0002100)
ZATERDAG 6 APRIL p.oo -,6.oo)

Het allernieuwste garen en modellen worden u
getoond. Ook borduurstramiens.

WOLSHOP REGELINK SUSBST"



H. H. Agrariërs

L.M.B. H. ARENDS
te WICHMOND

houdt op vrijdag 5 april van 14.00 tot 21.00 uur
en op zaterdag 6 april van 10.00 tot 17.00 uur

INTRODUCTIEDAGEN t.b..
NIEUW MODEL

N
l
E
U
W

80-SERIE

N
l
E
U
W

Tevens te zien:

NIEMEYER Hooibouw Lijn
MENGELE Opraap- en Doseerwagens

Zodebemesters TIJPE
IPSA M-AHUISFLEX en MEYCO

maar ook het adres voor: CALLAGHER schrikdraad

apparatuur en afrasteringsmaterialen

Ons adres: Dorpsstraat 5, tel. 05754-1688

Voor al uw loodgieterswerk,

Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Gezellige
ROMMELMARKT

op zaterdag 13 april

van 14.00 tot 16.00 uur

School
'de Kraanvogel'

Eikenlaan 22
VORDEN

KANS
Nu extra lage rente.

Ga direct naar de
Rabobank voor de voordeligste

hypotheek.
Inderdaad. De voordeligste hypotheek krijgt u als u recht-

streeks naar de Rabobank gaat. Maar er is meer: meer keus in
hypotheken. Meer kennis van de lokale woningmarkt. En meer
begeleiding bij de financiering van uw huis.

Rabobank
Meer bank voor je geld

Slank de zomer in
met a la carte van

WEIGHT
WATCHERS
Kom nu naar WEIGHT WATCHERS

elke woensdag van 18.30-19.30 uur
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6

Inl. mevr. Brouwer, tel. 05735-3188

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijd bogen.

Martens
tleedt Jofltrrffrndl

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

GEVRAAGD:

ONDERHOUDSSCHILDERS

SMEELEN
schilderwerken
Ventersteeg 2

7261 RP Ruurlo

Tel. 05735-1425

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullef-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

THE MATCHING FIVE

kombinatie van bermuda 89,- blazer 149,-
en blouse met stippen of uni 109,-
wijde doorknooprok 139,- en kort jasje 109,

Modecentrum

Ruurlo

Voor reparaties

van
alle

merken

'RUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur
* M m

iet e rSB
Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

qs juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Café - Restaurant

De Cuifel
Dorpsstraat 1 1

7261 AT RUURLO
Tel.05735- 1312

KOFFIECONCERT
met BOH-FO/-TOCH en Hans Keuper

ZONDAG 21 APRIL

aanvang 11.30 uur - entree f 6,50
ALLEEN IN DE VOORVERKOOP - 300 PLAATSEN

J

Verkoop van

TUINPLANTEN
Vele soorten:

Ook voor:

— Haagconiferen

— Sierheesters
— Rhododendrons

— Vaste planten
— Heide enz. enz.

Tuinturf, boomschors,

potgrond, veldkeien,

mest, vijverturfen enz.

U wordt geadviseerd door vakbekwame

hoveniers.

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak.

Groenspecialist G.J. BoSfTia.11
Kervelseweg 23 - 7255 BE Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-2619

Als de stroom plotseling
uitvalt moet er bij u een lichtje

gaan branden
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ-OLDEhHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Voor uw

rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

IL^SERVICE

K€ w. j. d™ KOOI
Off. GM-dealer voor OPEUISUZU

Opel/lsuzu-dealer: Tramstraat 1 3, Lochem. ÏÏ: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. Ö: 05735-32 95.

K€
W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie
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Warnsvelds Operette Gezelschap sporten heipt, heipt Oud-Vordenaar Frans Hesselink
komt naar Vorden met grootse «porten
Weense Avond
In haar reeks regionale optredens brengt het Warnsvelds Operet-
te Gezelschap zaterdag 13 april in het Dorpscentrum haar jaar-
lijkse openbare opvoering. Ter afwisseling is dit seizoen gekozen
voor een 'Weens' programma, waaraan door eigen koor, orkest en
solisten — met uitzondering van de tenor Joop Verdonk — wordt
medegewerkt.

Het programma omvat een bundeling
van luchtig koorrepertoire dat deels is
samengesteld en bewerkt uit historisch
archiefmateriaal, afgewisseld met vele
solistische hoogtepunten en duetten
uit het rijke arsenaal van bekende ope-
rettes.
Een halfjaar van voorbereiding is aan
deze optredens voorafgegaan en met
name de laatste maanden is er gemoti-
veerd gereperteerd onder leiding van
dirigent Nusselder en regisseuse Van
der Ham.
Maar niet alleen instrumentaal en vo-
caal, ook in de technische aspekten
zoals decorbouw en kledij zijn vele
werkzame uren terug te vinden. Er is
clan ook niets achterwege gelaten om
ook als kijkspel goed voor de dag te ko-
men.
Het Warnsvelds gezelschap heeft zich
in de loop der jaren een goede naam

weten op te bouwen en de verwachtin-
gen voor deze concertvorm zijn derhal-
ve ook hoog gespannen.
Wie beroemde melodieën wil horen
vertolken uit o.a. Die Csardasfürstin,
Der Zigeunerbaron, lm Weissen Rössl,
Der Zarewitsch, Paganini of Der Prinz
Student, maar ook zij die meer een
zwak hebben voor b.v. enkele aria's uit
Mozarts' Zauberflöte (een eerbetoon
van de Warnsveldse vereniging aan de
grote componist in dit gedenkjaar) die
brengt op 13 april een bezoek aan het
Dorpscentrum.

Kaartverkoop bij:
— Sigaren-Speciaalzaak Braam, Burg.

(lalleestraat lOa, telefonisch
(05752)3260

— Café-Rest. Eykelkamp (Wapen v.
Medler), Vordenseweg 114, telefo-
nisch (05752)6634.

Ter gelegenheid International Meeting

Deze week vele buitenlanders
te gast
In de loop van woensdag 3 april zullen de buitenlandse gasten
arriveren die zullen deelnemen aan de International Meeting van
Operation Friendship. Een meeting die voor het eerst in Vorden
wordt gehouden. De organisatie is in handen van het hoofd-
bestuur van Operation Friendship Nederland, waarbij de afde-
ling Vorden de helpende hand biedt.

Operation Friendship is een organisa-
tie die tot doel heeft jongeren uit ver-
schillende landen met elkaar in kon-
takt te brengen en /.e gedurende drie
weken met elkaar op te laten trekken.
Hierdoor ontstaat de gelegenheid om
in relatief korte tijd veel vrienden te
maken en een andere kuituur te leren
kennen.
Operation Friendship Nederland kent
in totaal vijf werkende afdelingen waar-
onder b.v. Vorden en Zutphen. Inter-
nationaal begon het allemaal 20 jaar
geleden met uitwisselingen tussen
Schotland en de Verenigde Staten van
Amerika.
In 1973 werd in Nederland Operation
Friendship opgericht. Vordenaar Jan
Rigterink hanteert al gedurende /es-
tien jaar de voorzittershamer. Dus niet
zo verwonderlijk dat destijds in Vorden
(een nog steeds) bloeiende afdeling op
poten is gezet.
Vanuit Nederland zijn tot dusver in de
loop der jaren zo'n 800 jongelui naar
Amerika geweest, terwijl ook een der-
gelijk aantal Amerikanen naar Neder-
land kwam.

Jan Rigterink heeft door zijn funktie
heel wat buitenlandse kontakten ge-
legd. 'Wij proberen jongeren te berei-
ken waarvoor zo'n uitwisseling de eni-
ge mogelijkeid is om naar een ander
land te gaan. Omdat de jongelui dan
bij gastgezinnen worden onderge-
bracht, kunnen we de kosten laag hou-
den', zo zegtjan Rigterink.
Deze week komen in Vorden delegaties
uit Wales, Schotland, Engeland,
Noord-Ierland, Duitsland, Zweden,
Estland en de voormalige DDR.
Jan Rigterink over de doelstelling van
deze International Meeting: 'In de eer-
ste plaats worden de uitwisselingen
voor dit jaar besproken. Hoe gaan we

de formaliteiten afhandelen, douane-
reis-verzekeringen en dergelijke.
Verder houden we evaluerende ge-
sprekken over de uitwisselingen van vo-
rig jaar. Een ander belangrijk ge-
spreksthema zal zijn op welke wijze we
landen uit Oost-Europa bij Operation
Friendship kunnen betrekken.
We proberen landen als Roemenië,
Hongarije, Rusland, Joegoslavië uit
hun isolement te halen.
Een paar weken geleden heb ik nog wat
kontakten in Tsjecho-Slowakije kun-
nen leggen. Het probleem in die lan-
den is het geld. Weliswaar is het kosten-
plaatje laag, maar bij de uitwisselingen
moeten uiteraard de reizen wel betaald
worden.
We bekijken deze week op welke wij ze
de thans deelnemende landen aan
Operation Friendship, kunnen mee-
helpen om ook voor jongens en meis-
jes uit Oost-Europa uitwisselingen mo-
gelijk te maken. Anderzijds zou het
voor onze jongelui ook een hele bele-
venis kunnen zijn een aantal weken bij
Oost-Europese gastgezinnen te kun-
nen vertoeven', aldus Jan Rigterink.
De deelnemers aan de International
Meeting worden deze week eveneens
bij gastgezinnen ondergebracht.
Donderdagmorgen 4 april maken de
buitenlanders een trip per bus door de
Achterhoek. Onder meer zal een be-
zoek worden gebracht aan kasteel Vor-
den. Vrijdag 5 april staat geheel in het
teken van vergaderen met na afloop
een warm en koud buffet in kasteel
Hackfort. Ook het vergadergedeelte
vindt in het kasteel plaats.
Zaterdagmorgen wordt een bezoek ge-
bracht aan Zutphen. 's Middags we-
derom vergaderen en 's avonds een af-
scheidsdiner in Hotel Bakker. Zondag
7 april gaan de gasten weer naar hun
land terug.

In de week van 21 t/m 27 april a.s. zal
iedere Nederlander worden gevraagd
een bijdrage te geven aan de collecte
van het Nationaal Fonds Sport Gehan-
dicapten (NFSG).
Dit jaar bestaat het Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten 16 jaar. Het be-
staansrecht is dus bewezen. In die jaren
zijn vele sportaccommodaties aange-
past en toegankelijk gemaakt voor ge-
handicapte sporters. Daarnaast zijn
vele subsidies verstrekt aan sportvere-
nigingen ten behoeve van de aankoop
van aangepast sport- en spelmateriaal,
het organiseren van evenementen enz.
Het doel van het NFSG is om ieder de
mogelijkheid te bieden 'zijn' of 'haar'
sport naar keuze te kunnen beoefenen.
Niet alleen uit idealistisch oogpunt,
maar zeker ook, omdat het effect van
sport op het leven van een gehandicap-
te medemens wetenschappelijk is be-
wezen.

Het beoefenen van sport helpt om so-
ciale contacten te leggen c.q. te herstel-
len, in sportief opzicht draagt het bij de
eigen grenzen te verleggen.
Het NFSG wil graag de kans krijgen om
ook de toekomst met sportieve voorne-
mens tegemoet te treden. Wie het
Fonds wil helpen de gehandicapten-
sport een zetje in de goede richting te
geven, wordt verzocht een bijdrage te
geven aan de collecte of een bedrag
over te maken op Giro 5855, t.n.v. Na-
tionaal Fonds Sport Gehandicapten te
Den Haag.

Tevens worden er nog collectanten
gevraagd, inl. 3239, mevr. Visser.

Resultaat regionale
alcoholcampagne
Tijdens de regionale alcoholcampagne
'Rij alcoho^M, ook in de regio' welke
van 14 december 1990 tot 17 februari
1991 heeft geduurd zijn tijdens regio-
nale- en lokale acties 653 bestuurders
gecontroleerd.
Van dit aan^ü bleken 92 bestuurders
(14%) alco^^te hebben gedronken. 9
Bestuürder^^werden aangehouden
voor een ademanalyse en tegen 6 van
hen werd proces-verbaal opgemaakt.
De acties vonden plaats in Warnsveld,
Gorssel, Vorden, Lochem en Zutphen,
alle deel uitmakende van het Samen-
werkingsgebied Verkeersveiligheid
Gelderland (regio Midden-IJssel).
Op 13 december werd met het 'wég-
spuiten' van een aantal glazen alcohol
door de burgemeesters van de deelne-
mende plaatsen het startsein voor de
actie gegeven.
Veilig Verkeer Nederland ondersteun-
de de actie en in bibliotheken werd een
kleine expositie ingericht. Naast de
schrijvende pers werd op de Berkel-
stroom Radio en T.V. aandacht aan het
onderwerp besteed.

ontving ontwerpprij s
Nederlandse Onderwijs Televisie
De ontwerper van de huisstijl van het Doetinchems gemeentehuis en het Slingeland Ziekenhuis,
Frans Hesselink, heeft nu ook landelijke faam verworven. In zijn werkkamer prijkt een levensgrote
oorkonde als tastbaar bewijs van de ontwerpprijs die de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT)
hem onlangs toekende voor de grafische ontwerpen van zijn hand. Hij kreeg de prijs voor z'n
vormgeving van tal van handleidingen voor het voortgezet onderwijs.
'Het kwam als een complete verras-
sing', bekent Hesselink. 'Meestal krijg
je geen reacties op je werk omdat het
ontwerp van een boekje, handleiding
of folder niet hoort op te vallen. Als het
wel opvalt is dat meestal een teken dat
de vormgeving de tekst domineert en
een nadrukkelijke vormgeving leidt af.
Juist omdat je weinig reacties krijgt is
het des te leuker zo'n prijs te winnen',
stelt hij.
Frans Hesselink kreeg de prijs niet voor
een speciaal ontwerp, maar voor z'n
werk door de jaren heen. Hij heeft de
afgelopen jaren enkele tientallen
handleidingen voor het voortgezet on-
derwijs vorm gegeven.
De handleidingen voor de meest uit-
eenlopende vakken zijn bestemd voor
leraren, die ze als ondersteuning ge-
bruiken voor de tv-uitzendingen van de
NOT, waarin totaal zo'n miljoen kinde-
ren naar kijken. De handleidingen
worden echter slechts in een beperkte
oplage gebruikt.
'Meestal krijgen slechts enkele duizen-
den leraren de handleidingen onder
ogen. Niet zo vreemd, want de boekjes
zijn bestemd voor een beperkt vakge-
bied van een beperkt schooltype. De
kunst is dan ook altijd om voor zo wei-
nig mogelijk geld toch een aanvaard-
baar ontwerp te maken', zegt Hesse-
link.
De prijswinnaar beperkt zich overigens
niet tot de vormgeving, hij maakt ook
voor een deel het illustratiemateriaal.
Bij een vak als aardrijkskundBbijvoor-
beeld tekent hij zelf de HBrtjes en
maakt de diagrammetjes.
'Meestal krijg ik van de opdrachtgever
alleen de getypte tekst. Die is meestal
afkomstig van verschillende auteurs. Ik
probeer daar structuur in t|Arengen,
maak onderscheid tussen ^PRfd- en
bijzaken, vertaal het geheel grafisch en
maak de lay-out'.

De uitkomst is voor hemzelf meestal
net zo'n grote verrassing als voor de
opdrachtgevers. 'Ik heb nooit meteen
een kant en klaar idee over hoe ik iets
zal aanpakken. Ik ga gewoon aan de
slag. Het is geen kwestie van veel na-
denken, maar meer van doen en kijken
wat het wordt. Als ik niet tevreden ben,
begin ik opnieuw'.
Voor een handleiding voor het onder-
wijs is hij meestal dertig tot veertig uur
kwijt, maar het kan ook langer duren.
'Het ontwerp van de huisstijl van de ge-
meente Doetinchem kostte me drie-
kwart jaar, maar dat is een extreem
voorbeeld. Soms schiet iets je gewoon
te binnen. Tijdens de boekenweek bij-
voorbeeld was het thema 'schrijven en
reizen'. Plotseling bedacht ik dat ik die
twee dingen kon verbinden door van
papier gevouwen vliegtuigjes voor het
ontwerp te gebruiken. Noem het maar
een dichterlijk verband', oppert de
ontwerper.
In zijn produkten is een duidelijk her-

kenbare stijl af te lezen, maar Frans
Hesselink weet absoluut niet hoe hij
z'n handelsmerk zou moeten omschrij-
ven. Zijn stijl slaat in elk geval aan,
want over werk heeft hij niet te klagen.
Hij is bezig met een wandplaat voor
Unicef en verzorgt de folders, adver-
tenties en bewegwijzering van het Slin-
geland Ziekenhuis en van de gemeente
Doetinchem.

Frans Hesselink werkt nauw samen
met de Doetinchemse ontwerper Jan
Mommers. Veel werk van beide ont-
werpers wordt al jaren gedrukt door
de Vordense drukkerij Weevers waar-
onder ook de handleiding van de
N.O.T., huisstijl van het Doetinchem-
se gemeentehuis en het jaarverslag
Ziekenhuis te Doetinchem.
Binnenkort verschijnt van zijn hand
een nieuwere versie van de afvalwijzer,
een handzaam milieukrantje dat in een
oplage van 16.000 in Doetinchem
wordt verspreid.

Jong Gelre
Vrijdag 5 april zal Jong Gelre meedoen
aan een kulturele wedstrijd, waarvan de
provinciale finale zal plaatsvinden op
zaterdag 20 april in 'De Uitrusting' te
Eerfde.
Vrijdagavond vindt de voorwedstrijd
plaats in zaal Langeler. Het thema
luidt 'Emancipatie en dat in de ruime
zin van het woord'.

Berlijnse kinderen
naar Nederland voor vakantie
Op uitnodiging van Pax Christi Kinderhulp, de Nederlandse
hulporganisatie die zich richt op kinderen die in hun land de
dupe zijn (of dreigen te worden) van politieke en sociale misstan-
den, brengen 1.100 Berlijnse meisjes en jongens hun zomerva-
kantie in ons land door. Zij ervaren hoe het is om te leven in een
omgeving waar van ontwrichte verhoudingen geen sprake is. De
meesten waren hier al eens eerder bij Nederlandse vakantieou-
ders en logeren er opnieuw, voor andere Berlijnertjes wordt een
gastvrij gezin gezocht. De leeftijd varieert tussen 6 en 12 jaar.

-/Van onze adverteerders
Inweek 17 (22-26 april a.s.) verschijnt onze

speciale ORANJEKRANT
Advertenties hiervoor kunnen ingeleverd worden t/m vrijdag
12 april a.s.

De redactie.

R E C E P T
N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

De fluwelen revolutie van 1989/1990
maakte in het oostelijk deel van Europa
een einde aan de onvrijheid. Het poli-
tieke en maatschappelijk stelsel stortte
ineen. Maar, de val van de economie,
de produktie, de werkgelegenheid
werd er niet mee gestuit.
De nieuwe verhoudingen binnen
Europa stellen ons voor nieuwe uitda-
gingen. Oost en west zijn geen vij-
anden meer. Voorgoed een einde ma-
ken aan haat en afgunst is in deze jaren
een opgave die misschien wel net zo
/waar is als leven met het Ijzeren Gor-
dijn van toen.
Op de jeugd van Europa komt het aan.
Op hen allemaal. Op kinderen die het
goed hebben. Op kinderen die nog
steeds bedreigd worden. Ook op kinde-
ren die elkaar haten. Zij zijn straks de
bouwers van een nieuw Europa.
Pax Ghristi Kinderhulp dat kort na de
bouw van de Muur begon met het ver-
zorgen van vakanties in Nederland
voor kinderen uit de vluchtelingen-
kampen verwacht door de omwente-

ling in 'Oost' uitbreiding van haarakti-
viteiten in de vroegere Duitse hoofd-
stad. Hoewel deze kinderen niet in
vluchtelingenkampen wonen is hun
behuizing in de woonkazernes soms
niet veel beter.
Door de kinderen wekenlang liefdevol
in het Nederlandse gezin op te nemen
geven we ze een steun in de rug. Om de
problemen beter aan te kunnen. Om-
dat er bijna 1000 kilometer verder weg
iemand om je geeft.
De Berlijnse kinderen komen op 9 juli
met de trein naar Nederland en verblij-
ven hier tot 9 augustus.
Reisgeld en verzekeringen (ziekte, on-
gevallen, WA) zijn verzorgd. De kosten
voor eten en ontspanning nemen de
vakantieouders voor hun rekening.
Na de aanmelding kan de aspirant va-
kantieouder op korte termijn, tijdens
een huisbezoek, aanvullende informa-
tie van de PCK-medewerker verwach-
ten.
Aanmeldingsadres: Mirjam en Ab Rib-
bers, tel. 08342-3008.

U heeft nodig voor -l personeivr
6ÜO gram klapstuk
te wortel
l Stukje s e l d e r i j k n i . i l

l ui
l pi ei
l kruidnagel
l blaadje laurier
l teentje knoflook
te bosje peterselie

Klapstuk met
groene saus

Voor de saus:
6 eetlepels olie
2 eetlepels wijna/ . i jn
peper uit de molen
zout
l eetlepel citroen
l ui
l teentje knoflook
1 eetlepel gehakte bladseldei i j
2 eetlepels gehakte peterselie
2 eellepels fijngesneden bicslook
1 eetlepel gehakte tuinkers
2 hardgekookte eieren
1 eetlepel mosterd

Breng 2 l i t e r wa t e r aan de kook met daai in
de ui, waar in het laurierblad vastgeprikt / i t
met de kruidnagel , het /out, de peper en de
in stukken gesneden prei, selderij en wortel

en de gehakte peterselie, marjolein en het
teentje knoflook. Voeg daarna het vlees toe.

I ..ut het geheel 2'/> uur
zachtjes trekken met het
deksel op de pan.
Meng voor de s.uis de
olie, a / i j n en liet
i itroensap en mosterd
goed door elkaar. Voeg
de f i jngehakte ui en een
uitgeperst teentje
knoflook toe.
Snijd de eieren

doormidden en w r i j f de dooiers door een
/rel. l lak het e iwi t in stukjes en \ oeg het
s.imen met de groene kruiden bij de saus.
Voeg naar smaak wat /out en peper toe.
Dien het vlees warm op en snijd het aan tafe l
in niet te dunne plakken. Geef de saus er
apar t b i j .
Lekker met hutspot. Gebruik de bouillon van
de klapstuk voor het koken van de
aardappelen, uien en de wortelen.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 2365 kj (565 kcal)
E i w i t : 31 gram
Vet: 48 gram
Koolhydraten: 2 gram



oiitievana GROEP VORDEN Sfeervolle hoofdprijs
De afgelopen week zijn er wederom
een viertal fietsen gestolen uit de fiet-
senstalling bij het NS-station. De poli-
tie wijst er nogmaals op om de fietsen
deugdelijk afgesloten aldaar weg te zet-
ten. (Afsluiten behoort u altijd en over-
al te doen).
In l geval is een dader betrapt en door
een burger aangehouden en overge-
dragen aan de politie. Uit het onder-
zoek zijn nog twee daders naar voren
gekomen. 2 Fietsen zijn teruggevon-
den.

In de nacht van 25 op 26 maart heeft
men getracht in te breken in de kan-
toorruimtevan een importeur van keu-
kens aan de Hoetinkhof. Het is hier ge-
bleven bij een poging.

Op 26 maart is er gedurende een uur
een snelheidscontrole gehouden op de
Zutphenseweg, buiten de bebouwde
kom. Van de 350 passanten reden er 25
sneller dan 95 km. per uur. De hoogste
snelheid bedroeg zelfs 136 km per uur.

Op 27 maart kwam er een aangifte bin-
nen van een doorrijding na aanrijding
te Kranenburg, gebeurd aan de Eiken-
laan. Onderzoek loopt nog.

Op 28 maart kwamen op de IJsselweg
te Vierakker twee voertuigen met
hun spiegels tegen elkaar aan. Schade
bleef beperkt tot die twee spiegels. Gro-
ter was de schade op de Zutphenseweg
t.h.v. de Strodijk. Een drietal
auto's stonden aldaar achter elkaar stil.
De vierde zag dit te laat en botste tegen
3, die als gevolg hiervan doorschoot op
2 en 2 weer op l.

Op 30 maart kwam een melding bin-
nen dat op camping 'De Wientjesvoort'
een tent in brand was gevlogen. Ver-
moedelijke oorzaak was een brandende
kaars die vergeten was door de eige-

naar. Eigenaar kwam ternauwernood
op tijd uit de tent.

Op 31 maart kwam een aangifte bin-
nen van vernieling van een ruit van een
woning aan de Vierakkersestraatweg.
Door vandalen is het straatnaambord
Vierakkersestraatweg van een lantaarn-
paal gesloopt en vervolgens door de
ruit gegooid.

Het afgelopen weekend vonden er een
drietal bedrijfsinbraken plaats op het
industrieterrein alhier. Men heeft in-
gebroken bij de fa. Bijenhof fijnhout-
bewerking, Oliehandel Kaptein en bij
de Mevo.
Tot op heden is niet bekend of er wat
ontvreemd is. Sporen wijzen in alle drie
de gevallen in de richting van dezelfde
daders.

Voor het politiebureau is op l april
een fiets aangetroffen met verbroken
slot. Eigenaar heeft zich reeds gemeld
en fiets opgehaald. (Fiets is gestolen bij
Café Schoenaker).

Verloren voorwerpen:
een bodywarmer, blauw met rode voe-
ring; twee bankbiljetten van f25,-; por-
tefeuille, zwart, inhoud bankpas
RABO; damestas met 2 bankpasjes en 2
girobetaalkaarten; autosleutel Citroen
aan ring met portemonnai; gouden
kettinkje, met hangertje; sleutel (Lips);
lichtblauw hondje (knuffel).
Gevonden voorwerpen:
zilveren armbandje, ingegraveerd Mi-
randa; klein bruin lederen portemon-
naie; hangslot met drie sleutels; hang-
slot met een sleutel; oorbel, knopje;
bedelarmband (klok, theemuts,
schoen); blauw etui (gebruikt als por-
temonnaie); blauw etuitje met inhoud,
lxf l lO,- ,2xf l . l,-.
Weggelopen dieren: Cyperse poes met
rode vlek op hoofd, beige/rood.

Boi-foi-toch

Boh-foi-toch zegt de Achterhoeker als hij iets te horen krijgt wat
hij nooit had verwacht. Dat verklaart de naam voor de nieuwe
Achterhoekstallige band, deze samenstelling en deze muziek had
niemand verwacht. De groepsleden: Hans Keuper, Ferdy Jolij,
Willem te Molder en Jan Manschot.

Het aanstaande bruidspaar Bert Borgonjen en Miriejan Zeevalkink uit Vorden heeft op de bruid-
show 18 februari jl. in de Herberg te Vorden de hoofdprijs uitgereikt gekregen door Miss Holland.
De hoofdprijs bestaat uit een roman-
tisch diner van 8 gangen voor 2 perso-
nen. Dit diner wordt verzorgd door de
Herberg en aangeboden door de deel-
nemers van de bruidshow.
Deze woensdag begon al goed want ze
werden met versierde bruidsauto van
huis opgehaald om in Vorden in on-
dertrouw te gaan.
Vandaar ging het naar de Herberg,

waar eerst geborreld werd en daarna
werd het diner opgediend door Dhr.
Covers (Bruidsmode) uit Zutphen die
dit met verve deed. Na het diner ver-
trokken ze voldaan met de bruidsauto
van Taxi Tragter huiswaarts.
Dit wat het einde, van een romantische
dag vol verrassingen!!
Deelnemers bruidshow zijn: Restau-
rant en zaal 'de Herberg'; Walle Tem-

pelman; AMRO-bank Zutphen/Vor-
den; Vakfotografie Ted Buter; Ge-
schenkenhuis Barendsen, serviezen;
Guusta Bruggert, huidverzorging;
Bruidsmode Covers; Schurink 't Win-
keltje in brood en banket; Bloembinde-
rij-kwekerij Kettelerij; Juwelier-opti-
cien Siemerink; Drukkerij Weevers; In-
grids haarmode; Taxibedrijf v/h Trag-
ter, A. Klein Brinke.

,, Dankzij het diner en alles erom heen is de dag, dat wij in ondertrouw zijn gegaan een feestelijke dag geworden. Graag willen wij dan
ook de ondernemers die dit hebben georganiseerd hiervoor hartelijk bedanken. Het was uitstekend.

Bert Borgonjen en Miriejan Zeevalkink.

Ponypark Slagharen
Het ra&ypark Slagharen heeft haar verblijfsaccomohatie uitge-
breid tot 3.600 bedden. Daarmee is het tot heden het grootste
attraktiepark in Europa dat naast de dagrekreatie verblijfsaccom-
Wfttf~\4

>
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De uilÉ^ding tot 3.600 bedden was
noodzakelijk omdat de afgelopen jaren
met een permanente wachtlijst van de
vakantiehuizen werd gewerkt. Dat de
uitbreiding noodzakelijk was, blijkt uit
het feit dat nu al een groot aantal pe-
riodes is volgeboekt.

'De belangstelling voor de binnenland-
se vakantie is de afgelopen jaren sterk
toegenomen. Maar ook is er vanuit de
Skandinavische landen en vooral ook
Duitsland veel belangstelling voor
onze unieke vakantieformule waarbij
het onbeperkt gebruik van alle attrak-
ties bij de huurprijs van het vakantie-
huis is inbegrepen', aldus Henric
Bemboom, woordvoerdster van het Po-
nypark Slagharen.
Behalve voor de aanbouw van vakantie-
huizen zijn er voor het nieuwe seizoen
weer miljoenen guldens geïnvesteerd
in de aanleg van nieuwe attrakties en

de grootscheepse vernie^^kg van het
park. Zo zijn er onderm^^een grote
wildwaterbaan en een bootwaterglij-
baan aangekocht.

Het Westerntheater dat het afgelopen
jaar met haar rekonstrukties van ge-
beurtenissen uit het Wilde Westen gro-
te belangstelling trok, komt dit seizoen
met een kompleet nieuwe voorstelling
waarin naast de indianen, cowboys en
paarden, Texas koeien uit het Wilde
Westen een grote rol gaan spelen.
De try-outs voor deze show vinden met
Pasen plaats.
Het Ponypark Slagharen zal op vrijdag
vóór Pasen haar poorten weer voor de
bezoekers openen.

Hans Keuper trekt al sinds jaren door
Nederland en Duitsland om het dialect
te promoten in woord en muziek. Hans
zingt en speelt op de monica. Het apar-
te geluid van zijn ouderwetse 'monica'
of boerentrekharmohica is zeer ken-
merkend voor de muziek van de groep.
Ferdy Jolij speelt de (meestal) elektrie-
ke gitaar. Hij heeft naam gemaakt als
de eerste gitarist van Normaal en is
mede componist van verschillende
grote Normaal-hits. Ferdy heeft een
eigen stijl van spelen en dat is ook dui-
delijk te horen in zijn composities.
Willem te Molder op de basgitaar. Wil-
lem heeft in verschillende bandjes ge-
speeld maar het bekendst is hij gewor-
den door zijn populaire spel op de vrij-
dagmorgen bij Omroep Gelderland,
'Verblijfplaats Onbekend'.

Jan Manschot op drums. Jan is veertien
jaar drummer geweest bij de groep
Normaal. Ook hij heeft veel ervaring in
de muziekwereld. Jan heeft, toen hij in
Normaal speelde, verschillende num-
mers geschreven waarvan er enkele hits
zijn geworden.
Alle vier de groepsleden componeren,
schrijven teksten in het Achterhoekse
dialect en zingen de door henzelf ge-
schreven teksten. De muziek is een
mooie mengeling van Achterhoekse
folklore met Cajun en Zydeco invloe-
den.
Maar ook de Ierse en Engelse volksmu-
ziek is van invloed geweest op de mu-
ziek van Boh-foi-toch. De groep staat
garant voor een avondje feest en ple-
zirr voor meerdere generaties, voor
jong en oud dus.
Zij treden binnenkort op bij café-res-
taurant 'de Luitel' te Ruurlo (zie adver-
tentie in dit nummer).

Buurtvereniging
'Delden'
De buurtvereniging 'Delden' organi-
seert voor haar leden en huisgenoten
op vrijdag 12 april bij 'De Boggelaar'
een kegelavond. Men kan zich voor 10
april opgeven.
De buurtvereniging zal ook weer oud-
papier gaan inzamelen. De container

staat bij B. Wentink aan de Deldense-
weg 15. Men kan hier het oud-papier
brengen van woensdag 10 april t/m za-
terdag 13 april. Voor zondag 14 april
staat weer klootschieten op het pro-
gramma vanaf café Het Zwaantje.

'Concordia'
De muziekvereniging 'Concordia' or-
ganiseert zaterdagavond 6 april bij
d'Olde Smidse een bingo-avond.

Dynamiek op vliegveld Teuge
Op vliegveld Teuge heeft ATAS B.V. luchtvaart/luchtreclame het
gezegde 'een nieuwe lente, een nieuw geluid' een handje gehol-
pen door een compleet nieuw 11 mtr. hoog gebouw neer te zetten.
Een 'high-tec' aandoend geheel, dat een aantal kleine kantoren
bevat en op de derde verdieping een ruimte die als trefpunt zal
worden gebruikt voor de leden van de nieuwe Stichting Histori-
sche Vliegtuigen Teuge.

Verkeersveiligheid:
een gezamenlijke
verantwoordelijkheid
In ons verkeer vallen elk jaar l .500 doden en meer dan 50.000
gewonden. Dat doen we onszelf en elkaar aan.
Daarom moeten we er ook zelf iets aan doen.
En dat kan.

Samen met de vereniging die al jaren hard werkt aan de
verkeersveiligheid van alle weggebruikers.
Uw verkeersveiligheid.
Daarom verdient Veilig Verkeer Nederland ook uw steun.
Wordt nu lid!

De kantoren zullen worden verhuurd
aan gegadigden die iets met luchtvaart
te maken hebben. Boven de recreatie-
ruimte, die overigens alle horeca facili-
teiten heeft /.oals keuken, bar en open
haard, ligt een zeer fraai dakterras, dat
een onbelemmerd uitzicht biedt op het
actieven en passieve vliegen op Teuge.
De opening vindt plaats op 6 april a.s.
Een aantal vooraanstaande en bekende
mensen uit de luchtvaart zijn uitgeno-
digd /oals de heer Mr. R.J.E.M. van
Zinnicq Bergman, jachtvlieger RAF in
de Tweede Wereldoorlog en nadien
l lof maarschalk, Intendant, Jagermees-
ter van het Koninklijk Huis en last but

not least schrijver van het zeer lezens-
waardige boek 'Het doel bereikt', dat
handelt over zijn vlucht naar Engeland
en de jaren bij de RAF.
Verder werd uitgenodigd de heer G.].
Burgers die zo'n kleine twintig jaar als
Directeur/Havenmeester het vliegveld
Teuge heeft geleid maar die voor die
periode ook al zijn opleiding kreeg bij
de Royal Air Force en daarna vele mis-
sies vloog in het voormalige Neder-
lands-Indië tijdens de tweede politio-
nele actie.

Het wordt een bijzondere dag voor het
Vliegveld Teuge.

l a. ik meld mij aan als lid van Veilig Verkeer Nederland.

Voor de contnbutie van ƒ 20.- per jaar ontvang ik zes keer per

verkeersmagazine Wegwijs.

Ik wacht met betalen tot ik een accept-g,rokaart ontvang.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats :

Handtekening

ar het

APRIL:
3 HVGVorden-Linde, Voordrachten
3 HVGWichmond, Modeshowfa.

Lammers, Vorden
4 Bejaarde n kring, Dorpscentrum
5 Samenwerkende ouderbonden,

lezing in Dorpscentrum
5 Culturele wedstrijd in Hengelo,

Jong Gelre Warnsveld
5 Ned. Bond v. Plattelandsvr.,

Feestavond 40-jarig jubileum,
Dorpscentrum

5 SWOV, Open Tafel
6 Muziekjubal, Ludgerusgebouw
8 ANBO, klootschieten, de Goldberg
8 Vrouwenclub Medler, Spelavond
9 SWOV, Open Tafel
(J, 10, 11 Provinciale

Handwerktentoonstelling,
N.B.v.Plv. te Eerbeek

9 NCVB, Inleiding ds. Dekker
9 Soos Kranenburg met gym

11 PCOB Vorden, ds. Dekker
11 HVG Dorp, Ringvergadering in

Vorden
12 Jong Gelre Warnsveld, nafeest

revue
12 SWOV, Open Tafel
13-14 de Graafschap, Concours

Hippique, pony's en paarden
15 ANBO, klootschieten, de Goldberg
15 BloemschikcursusFloralia
16 Bloemschikcursus, fietstocht v.a.

Marktplein
16 KPO Vierakker-Wichmond,

Gezellige avond
16 KPO Kranenburg-Vorden
16 SWOV, Open Tafrl
16 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Doe-

avond Dorpscentrum
17 HVGWichmond, Middag voor

ouderen
17 HVG Dorp, Lezing kerkuilen
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
19 SWOV, Open Tafel
20 Jong Gelre Warnsveld, ROV

culturele wedstrijd
22 Bloemschikcursus Floralia
22 ANBO, klootschieten, de Goldberg
22 Provinciale Voorjaarsvergadering,

N.B.v.Plv.
23 SWOV, Open Tafel
23 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Reisje

Delft
23 Soos Kranenburg, Dia's met mr.

v.d. Broek + gym
24 ANBO, bustocht Overijssel-Drente
24 Jong Gelre Warnsveld,

gespreksavond
24 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond
25 HVG Vorden-Wildenborch, Lezing

Roemenië
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Avond

excursie Wilp
26 SWOV, Open Tafel
27 Oranjeavond, Dorpscentrum
29 ANBO, klootschieten, de Goldberg
29 Bloemschikcursus Floralia
30 Oranjefeest Vorden
30 Oranjever. Wichmond,

gezelligheidsrit

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

Days, Dorpscentrum
5 Voorjaarstocht, VRTC de

8-Kastelenrijders, vanaf de
Herberg

6 ANBO, klootschieten, de Goldberg
7 Soosmiddag Schoenaker
9 ANBO, fietsen picknicktocht, v.a.

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

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

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

Vorden
21 NCVB, lezing over gevel-toptekens
21 Soosmiddag Schoenaker
25-26 w Vorden, Int. Sorbo

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

Plattelandsvrouwen, fietstocht
Harfsen

29 HVG Wichmond, slotavond
29 HVG Linde, eigen avond

ANBO
De ANBO organiseert vrijdagmiddag 5
april een bijeenkomst waarbij mevrouw
E.W.H. Laman-Trip uit Warnsveld een
lezing zal houden over het onderwerp
'Moeilijk ouder worden'. Deze bijeen-
komst waarbij ook leden van de oude-
renbonden KBO en PCBO aanwezig
zullen zijn wordt gehouden in het
Dorpscentrum.
Mevrouw Laman-Trip (medewerkster
van de Alzheimer Stichting) zal het
hebben over dementie (verzwakking
van het verstandelijk vermogen bij
ouderen). Zijn er mogelijkheden daar-
aan iets te doen? Wat is de invloed op
de direkte omgeving? Hoe gaat men er-
mee om? Op dit soort vragen zal uit-
voerig worden ingegaan.



Echte kindermodeshow bij
Visser Mode
Voor het eerst hield Visser Mode een echte kindermodeshow. De
laatste jaren waren de kinderen te zien als onderdeel van de be-
kende trendshow.
Ditmaal hadden Rianne, Wouter, Sander, Rebecca, Chiel, Lid-
wien, Tim en Sanne o.l.v. Reina Groenendal een heuse show in-
gestudeerd.

De/.e show werd gehouden op de kin-
derafdeling, /odat men om /.ic:h heen
meteen de verschillende thema's uit de
show kon zien.
In de show kwamen duidelijk de ver-
schillende kleurthema's van de kinder-
kleding voor dit voorjaar naar voren.
Zeer sterk was het beginnummer in
marine/wit met rood. Heel vrolijk was
het eindnurnmer in het fel oranje/geel
(voor de meisjes) en koraal/groen
(voor de jongens). Ook erg leuk was
het 'vakantienummer', waarin lekkere
kleding voor wat warmere dagen te
zien was. Het speelgoed, wat in dit en

andere nummers te zien was, was ter
beschikking gesteld door Sueters.
Visser Mode brengt al met al een zeer
goede kollektie kinderkleding van o.a.
Pointer, Barbara Farber, OK-Sports-
wearen OK-Overdress.
Deze show was tevens de start voor de
ballonnenprikaktie op de kinderafde-
ling (met als hoofdprijs een radio), die
nog de gehele paasvakantie doorloopt.
Tegen het einde van deze maand ver-
wacht men bij Visser Mode de speciale
zomercollectie van Pointer en Barbara
Farber te krijgen. De vaste klanten ont-
vangen hier ter zijner tijd bericht van.

Juridisch spreekuur bij
Kamer van Koophandel
Het arrondisement Zutphen van de Nederlandse Orde van Advo-
caten en de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Noord-
Oost Gelderland en Salland hebben het initiatief genomen tot het
instellen van een juridisch spreekuur. M.i.v. dinsdag 2 april kun-
nen ondernemers, na een afspraak via de Kamers in Zutphen en
Deventer, advies betrekken van advocaten.
Waarover kvmnen ondernemers met
de advocaten van gedachten wisselen?
Tijdens het spreekuur kan men worden
voorgelicht voor huur- en koopover-
eenkomsten, milieuwetgeving, leve-
rings- en betalingsvoorwaarden in het
k;idrrvan Kuropa '92, octrooi- en han-
delsrecht, arbeidsrechtelijke proble-
men, produktaansprakelijkheid, beta-
lingsgeschillen, en/.

De adviezen worden gegeven door ad-
vocaten, die een royale ervaring heb-
ben (tenminste 5 jaar) met het mid-
den- en kleinbedrijf en die de taal van
de ondernemer spreken.

Voor de afspraak wordt drie kwartier
uitgetrokken. Aan het spreekuur /ijn
grrn kosten verbonden.

Aanmelding voor juridisch
spreekuur
Ondernemers in het gebied van de Ka-
mer van Koophandel voor Noord-
Oost Gelderland kunnen zich m.i.v.
heden aanmelden via het sekretariaat
van de Kamer (Mevr. Y. Nix), tel.
05750-19131. Vanaf 2 april wordt het
spreekuur iedere dinsdagmiddag ge-
houden in het gebouw van de Kamer
Burg. Dijckmeesterweg 12 te Zutphen.
Ondernemers in het gebied van de Ka-
mer van Koophandel voor Salland
kunnen zich opgeven via Mevr.
Boeyen, tel. 05700-87900. In Deventer
wordt het spreekuur eenmaal per twee
weken gehouden op dinsdagmiddag in
het gebouw van de Kamer, Hanzeweg
60.

Concert
Muziekschool
Op zondagmiddag 14 april a.s. vindt
het tweede concert plaats van de serie
Muziconcerten die de Muziekschool
Zutphen organiseert. Het concert
wordt gegeven door musici die als do-
cent aan de muziekschool werkzaam
zijn.
In Odeon te Zutphen begint het con-
cert lichte muziek: jazz. Het program-
ma zal bestaan uitwerken uit het reper-
toire van de geïmproviseerde jazz.
Zoals eikjazzconcert kent ook dit muzi-
concert met lichte muziek een infor-
meel karakter.
Van Bebop tot Fusion, Hardbop tot
Jazzrock, Eastcoast tot Westcoast, Hot
tot Cool zullen de professionele musici
swingen tijdens dit evenement. Als be-
zoeker krijgt men dus met dit concert
de gelegenheid de zondagmiddag op
plezierige wijze door te brengen met
jazz van een groot luistergenot.
Het concert lichte muziek: jazz wordt
gegeven door Robert Schut op trom-
pet, Michiel Oldenkamp op altsaxo-
foon, Berry van Berkum op keyboards,
Ari van Vliet op basgitaar en Willy Eb-
bers op drums.
Gezien het kaliber van het jazz-ensem-
ble en de samenstelling van de muziek
kunt u rekenen op een zeer afwisselend
programma met interessante invals-
hoeken. Het bezoek aan dit jazzconcert
wordt elke jazzliefhebber dan ook van
harte aanbevolen.
Het derde concert van deze serie Muzi-
concerten heeft als thema oude mu-
ziek, en vindt plaats op zondag 12 mei.
Voor het publiek zal het concert in
Odeon op deze zondagmiddag zeker
zeer de moeite waard zijn.

Verzamelaars
tentoonstellings-
markt
Op koninginnedag dinsdag 30 april zal
er in Hengelo (Gld.) een openlucht
verzamelaarsmarkt worden gehouden.
Het idee van deze markt is om de vele
stille verzamelaars in de Achterhoek
met 1000 en l verschillende verzame-
lingen de gelegenheid te geven om
hun collecties eens aan een groter pu-
bliek te tonen.
De ervaring^wt dat veel mensen die
dergelijke c^^cties zien welke met
hart en ziel worden beheerd door en-
thousiaste amateurs graag dingen be-
schikbaar stellen omdat het dan beter
tot zijn rechl^pmt. Veel mensen zijn
zichzelf nie^^wust, wat zij allemaal
nog hebben^rat door anderen wordt
verzameld.
Gedurende de markt zijn er verschil-
lende andere evenementen in Hengelo
(Gld.) die allen veel publiek op de
been brengen. Deze mensen zullen
dan zeker de verzamelaarsmarkt niet
overslaan die in de kerkstraat wordt ge-
houden.

Verzamelaars die meer informatie wil-
len kunnen kontakt opnemen metjean
Kreunen (telefoon 05753-3942). De
heer Kreunen verzamelt zelf al ruim 15
jaar alles met betrekking tot de Tweede
Wereldoorlog en zal uiteraard ook van
de partij zijn meteen mini-museum.
Elke verzamelaar is welkom, van vin-
gerhoed tot koffiemolen en van dinky
toy tot juke box. Gun een ander ook
eens plezier met uw collectie, schrijf u
in voor 7 april.

MINDER
VERKEERS
SLACHTOFFERS

l ZIEIKJE NOG '$'t'EN'KEER?

WAT VIND JE VAN
MORGENMIDDAG IN DE

GLASDAK? Il

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •

DECORATIE-ARTIKELEN

Ruurloseweg 43 - HENGELO (Gld.) Tel. 05753-1073

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

AANBIEDINGEN

Uitnodiging

TONEELAVOND
voor leden, donateurs en leveranciers

van oud-papier

Touwtrekvereniging
Vorden

op zaterdag 6 april
in het

Dorpscentrum te Vorden.
Aanvang 20.00 uur.

De Toneelvereniging KRATO
brengt voor het voetlicht de klucht

"Oma's wil is wet"

Vijverfolie
per m-

Vijverpomp
12001 per uur

5,95

129,-
Borderturfen
lOvoor l

Tuincentrum Vorden heeft nu ook alle soorten
koudwatervissen.

Tevens /s de keuze van voste p/onten gegroeid tot meer dan
300 soorten.

café'- restaurant
ledere zondag van 17.00-19.30 uur

Achterhoeks Boerenbuffet f 25,- p.p.
Onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten.
65 + f21.-- kinderen t/m l O jaar f 12,50

A.u.b. reserveren.

Muzikale omlijsting: „de Trekzakman"!

Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)
Tel.:05752-6614

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

psychiatrisch
centrum 'Het
Groot Graffel'

Bij Het Enzerinck te Vorden, dat deel uitmaakt van
psychiatrisch centrum Het Groot Graffel, is plaats
voor enkele

poolmedewerkers m/v
huishoudelijke dienst
die op afroep beschikbaar willen zijn voor inval-
diensten (ook in de weekenden).

Nadere informatie is desgewenst verkrijgbaar bij
mevrouw W. Becker, unitmanager,
telefoon 05750-22133.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het
stafburo personeelszaken & opleidingen van
Het Groot Graffel, postbus 2003, 7230 GC Warnsveld.

91-05

dealer:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Tonny Jurriöns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

GEVRAAGD:

vaste medewerker
op rundveebedrijf voor ca. 20 uur per week

Leeftijd: vanaf 18 jaar

Eisen: moet kunnen melken en traktor rijden.
Eén maal in de 3 weken op zondag
melken.

ReaMies zien wij graag binnen 1 week tegemoet
onder no. 24-1.
Bureau van deze krant: Postbus 22, 7250 AA Vorden.

VOORJAARS TAPIJT KRIEBELS

Met het
accent op

ZUIVER SCHEERWOL
f 4-sterren TAPIJT o . Q
van Parade 249,-
van 298,- voor leggen gratis

BONAPARTE "Grandeur"
in 2 kleuren
uit voorraad
van 249,- voor leggen gratis l l 400 breed

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

'VELOURS TAPIJT
400 breed Groen
oplegklare rug ,
van 98,- voor leggen gratis

PROJECT TAPIJT

in pink of grijs ui/,'
NU leggen gratis

SLAAPKAMERTAPIJT
•Rocky"

400 breed
oplegklare rug NU ,eggen grat-s

4& MODERN SHAGTAPIJT
in grijs, beige of rose IRQ -

400 breed op jute rug l U */ j
van 225,- NU éénmalig /e99en 9ratis

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752 1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

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

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

> s 2 2 7250AAVo i ( !«Mi
Tulefoon 05752 1010

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

is 22 7250 AA Vorden
Tolofoon 05752 1010

Enveloppen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Voul(M)
Toloioon 05752 1010



Vorden -
Witkampers 1-0
Onder toeziend oog van de pupil van
de week Rody Bos, won Vorden deze
belangrijke wedstrijd met 1-0. De
thuisclub kreeg al vrij spoedig zes cor-
ners op rij, waarbij de Witkampers-de-
fensie zich met kunst en vliegwerk wist
staande te houden.
Peter Hoevers kreeg na 20 minuten
twee prachtige kansen, doch zijn scho-
ten gingen net naast. Na een kopbal
van Mark v.d. Linden, net naast, wer-
den de bakens verzet en werd Vorden
onder druk gezet.
Vier minuten na rust benutte Mark v.d.
Linden een voorzet van Marcel Boek-
holt: 1-0. Witkampers bracht hierna
twee extra aanvallers in het veld en
trachtte daarmee de gelijkmaker te for-
ceren. Uitblinkers Wim Harms, Jan
Groot Jebbink en Frank Rouwenhorst
bleken een 'te grote sta-in-de-weg'.
In de laatste minuut kreeg Witkampers
nog twee keer een goede kans op de
gelijkmaker. Het bleef 1-0, waarbij de
gelukkigste ploeg won. Een gelijkspel
had de verhouding beter weergegeven.
Zondag speelt Vorden uit tegen Beek-
bergen.

Uitslagen
Vorden Cl—WG Cl 1-2;GSV'63C1
- Vorden C2 4-0.
Vorden l Witkampers l 1-0;
Keyenb. Boys 2 — Vorden 2 2-0; SVBV
3 — Vorden 41-1; Vorden 5 — Voorst
6 0-3; Vorden 8 — Baakse Boys 5 1-5.

Programma
Erix Al — Vorden A2; AZSV BI -
Vorden BI; Vorden Cl — Wilh. SSS
C l; Vorden C2 — Grol C3.
Beekbergen l — Vorden 1; Vorden 2
— Ruurlo 2; Zutphania 4 — Vorden 3;

DEO 3 - Vorden 4; Vorden 5 — SCS 3;
Vorden 6 — Eibergen 6; Vorden 7 —
Diepenheim 7; Erica 9 — Vorden 8.

Uitslagen
Zutphania Dl —Vorden Dl 2-3; Vor-
den D2 — Warnsveldse Boys D3 8-2;
Vorden el — Gazelle Nieuwland El
2-5; Vorden E2 — Wilhelmina SSS E2
verschoven naar 13 april; Vorden E3 —
Dierense Boys E2 10-0; Vorden Fl -
Zutphen Fl 7-4; AZC F2 —Vorden F2
10-0; Vorden F3 — Brummen F3 5-6.

Programma
Warnsveldse Boys Dl — Vorden Dl;
Vorden D2 — Zutphania D2; Vorden
El - Socii El; Be Quick E2 — Vorden
E2; Brummen E3 — Vorden E3; Vor-
den Fl - Warnsveldse Boys Fl; Voorst
F l — Vorden F2; Hercules F l — Vor-
den F3.

Rudi Peters wint
S.IJ.C.
Op zaterdag 30 maart werd in Deven-
ter de Salland IJsselstreek kampioen-
schappen verreden. Aanvankelijk zou
deze wedstrijd worden gehouden op 't
Fortmund nabij camping 't Haasje. Dit
ging helaas voor de renners niet door,
dit selectieve parcours werd niet vrijge-
geven i.v.m. de te verwachten paas-
drukte op de camping aldaar.
Maar de wedstrijd in Deventer op de
Rielerenk was er niet minder spannend
om. Bij de amateurs A reden 3 R.T.V.-
ers van voren mee, in de uitslag kwa-
men ze net niet voor. Bij de amateurs b
ging het stukken beter, het peloton
werd de wil opgelegd door de R.T.V.-
ers Torn Schut, Ben Peters, John
Schoenaker, Mark Holtslag en Rudi
Peters. Bij elke vluchtpoging zat er een
van deze mannen bij.
Een ontsnapping van Henry Ruiten-
berg, Laurens v.d. Bor en Rudi Peters
aan het eind van de wedstrijd mislukte
op het nippertje. Een compleet pelo-
ton denderde naar de finish, Rudi Pe-
ters uit Wichmond behaalde hier zeer
overtuigend de overwinning en mag
zich een jaar lang Salland IJsselstreek
kampioen noemen. 2e Werd Ab ten
Have uit Elburg en 3e Ruud Papiermo-
len uitWezep.
Jan Weevers, rijdend voor de Giant for-
matie M.T.B, werd zondag l april 4e in
Enschede achter Belgies kampioen
Paul Herreyger, deze wedstrijd ging
over 60 km. zwaar terrein rondom het
'Rutbeek'.
Lars Vos werd de/.e dag in Doetinchem
3e in de finalewedstrijden voor de zon-
dagcompetitie in het eindklassement
werd hij 5e. Edwin Maalderink werd in
de nieuwelingenwedstrijd 6e, in het
eindklassement behaalde hij een ver-
dienstelijke 3e plaats. Ook behaalde op
deze dag Torn Schut bij de Amateurs B
een derde plaats in Doetinchem.
Rudi Peters ging deze dag naar een na-
tionale wedstrijd te Werkendam, in
deze wedstrijd behaalde hij een 10e
plaats, een wedstrijd onder zeer zware
omstandigheden.
Mano Lubbers reed in het paasweek-
einde in Duitsland, hij behaalde in een
klassieker over 170 km. een 9e plaats
nadat hij de spurt had aangetrokken
voor z'n ploegmaat Ron Verwey. De
kopgroep bestond in deze klassieker
uit 11 renners waaronder 4 renners van
de Giant formatie.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Op l april was weer de onderlinge wed-
strijd op het clubterrein aan de Hame-
landweg. Het was een leuke dag, en het
weer liet de ruiters deze dag niet in de
steek. Hier volgen de uitslagen van
deze dag:

Dressuur gevorderde ponies:
1. Elke Oldenhave metjappeloup, 128
punten; 2. Ilse Winkel met Cinderella,
128 punten; 3. Heidi Vruggink met
Danny, 127 punten.

Dressuur gevorderde paarden:
1. Jorien Heuvelink met Henri, 127
punten; 2. Suzan Gr. Jebbink met Efa-
nie, 126 punten; 3. Brenda Groenen-
dal met Valentina, 124 punten.

Dressuur beginners ponies:
1. Wim Kruisselbrink met Bento, 130
punten; 2. Patrick Buunk met Simone,
128 punten; 3. Irma Wormgoor met
Tosca, 126 punten.

Dressuur beginners paarden:
1. Monique Gr. Roessink met Sasja,
136 punten; 2. Reinoud Maalderink
met Brienta, 129 punten; 3. Arie Win-
kel met Carolien, 112 punten.

Springen gevorderde ponies:
1. Heidi Vruggink met Danny O fout,
72 sec.; 2. Rinie Heuvelink met Sarah 4
fout; 3. Elke Oldenhave metjappeloup
4 fout.

Springen gevorderde paarden:
1. Saskia Vreeman met Ricardo O fout,
40 sec.; 2. Jeanine v.d. Berg met Unix O
fout, 45 sec.; 3. Martine Rutting met
Erasmus O fout, 46 sec.

Springen beginners ponies:
l. Wim Kruisselbrink met Bento O fout,
32 sec.; 2. Irma Wormgoor met Tosca O
fout, 55 sec.; 3. Egbert Harmsen met
Quienta O fout, 57 sec.

Springen beginners paarden:
1. Simone Baauw met Ferra 3 fout; 2.
Monique Gr. Roessink met Sasja 4 fout;
3. Reinoud Maalderink met Brienta 4
fout.
Clubkampioen van de Gevorderde
Paarden en Ponies is geworden Jorien
Heuvelink met Henri. Zij werd tevens
de kampioen van de vereniging en
kreeg de Norde beker.

Achtkastelen
Mini-M arathon
De Achtkastelen Mini-Marathon welke
de WV te Vorden zondagmiddag 7
april organiseert vertrekt vanaf de par-
keerplaats bij Hotel Bakker. De afstand
is 30 kilometer. De finish is op de opri-
jlaan naar Kasteel Vorden.

'De Snoekbaars'
De hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' organiseerde voor haar leden de
traditionele Paaseierenwedstrijd. Het
aantal deelnemers bedroeg 32, die in
totaal 42 bovenmaatse vissen vingen
met een totale lengte van 7 meter 98.
Winnaar werd H.J. Fleming; 2. W. Möl-
der; 3. H. Golstein. De volgende wed-
strijd vindt plaats op 28 april.

Ratti-zaterdag
Zaterdag: E.G.V.V. — Ratti: 3-3
In een wedstrijd met 2 totaal verschil-
lende helften heeft Ratti volkomen on-
nodig l punt weggegeven aan E.G.V.V.
In de eerste helft bouwde Ratti na een
ongelukkig tegendoelpunt een over-
wicht op wat resulteerde in een 1-3
ruststand. Doelpunten van Piet Im-
mink (een dubieuze treffer), Dinand
Hendriksen en MarkSueters.
Na rust was het E.G.V.V. dat de toon
aangaf en Ratti was geen schim meer
van de ploeg voor de rust. Uiteindelijk
werd het 3-3, maar pas nadat een vier-
de treffer van E.G.V.V. door de matig
leidende scheidsrechter was afgekeurd.

Maandag: Eerbeekse Boys — Ratti
De wind speelde beide ploegen danig
parten in deze wedstrijd. Voor rust had
Ratti al het betere van het spel maar
kreeg toch een doelpunt tegen toen de
wind een afzwaaier in het doel deed be-
landen.
Na rust was het Ratti, dat de toon aan-
gaf en Eerbeek kwam niét meer aan
aanvallen toe. Toch duurde het tot 20
minuten voor het einde eer Mark Sue-
ters uit een hoekschop gelijk maakte.
Vlak daarvoor had Dinand Hendriksen
al een goede mogelijkheid onbenut ge-
laten.
Ratti ging goed door; via een straf-
schop, benut door Mark Sueters en de
mooiste aanval van de hele wedstrijd
via Dinand Hendriksen en Piet Immink
werd Mark Sueters in staat gesteld om
voor 1-3 te zorgen. Met deze hattrick is
Mark Sueters nu op 30 doelpunten ge-
komen.
Zaterdag speelt Ratti uit in Apeldoorn
tegen Z.V.V. '56, dat op gelijke hoogte
staat met de Kranenburgers.

Sociï
Uitslagen 30-3: Sociï El-Wilhelmina
SSSE1 4-5; Sp. Eefde Dl-Socii Dl 3-3.
Sociï4-Voorst53-l.
Bekerwedstrijd 1-4: Doetinchem Bl-
SociïB13-0.
Sociï 3-Sp. Brummen 7 5-0; Sociï 3
Kampioen; De Hoven 4-Sociï 4 4-1 ; KI.
Dochteren 4-Sociï 5 4-3; Sociï 6-Baak-
se Boys 6 6-4.

PROGRAMMA 6-4: Sociï Fl-Zutpha-
nia; Vorden El-Sociï El; Sp. Brummen
D2-Sociï D l ; Soci ï B l -Ratti B l .
4-4: Steenderen 5-Sociï 6.
7-4: EGW-Sociï; Sociï 2-Baakse Boys
2; Zutphen 5-Sociï 3; Sociï 4-SCS 2;
SCS 4-Sociï 5; Sociï 6-AZC 8.

Ratti
Uitslagen: Pax B2 - Ratti BI 1-0.
Programma: Sociï B l - Ratti B l .

Nieuwe sporttassen
voor Vordense
touwtrekkers
De leden van de touwtrekvereniging
hebben dezer dagen van de Firma Klu-
vers een nieuwe sporttas aangeboden
gekregen. De heer Jan van Ark reikte
de eerste tas uit aan de voorzitter van
de touwtrekvereniging, de heer G. Ba-
rink.
Ook sprak de heer J. van Ark lovende
woorden over de touwtrekkers en
hoopt dat de nieuwe tas van de Firma
Kluvers ook een goed en toepasselijk
geschenk mag zijn. Onder een groot
applaus en een handdruk van de leden
werd de heer Jan van Ark bedankt.

De touwtrekkers hebben een geslaagde
wintercompetitie achter de rug, na
twee maal in de sporthal te hebben ge-
trokken op rubbermatten en daarna
twee tournooien in een manege heeft
Vorden de volgende plaatsen behaald:
Jeugd 5e plaats (2 ploegen) 640 kg
Vorden l een eervolle 2e plaats, en het
tweede team van Vorden behaalde een
6e plaats. De start van de zomercompe-
titie is op zondag 14 april in Noorddijk.

BZR
Bridgeclub 'B.Z.R. Vorden' — uitsla-
gen van woensdag 27 maart
Groep A: 1. Dms. Bomkamp/Hendriks
57.691^2. Dms. Elferink/Nekkers
56.9^^Echtp. Schigt56.2%.
Groep B: 1. Mv. Bergman/Hr. de Bie
61.9%; 2. Hm. Bergman/Snel 60.3%;
3. Dms. Louwerse/Halfwerk50.8%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-

f tStampertje; inl. tel. 2830.

VAMC

de Graafschaprijders
Tijdens de 37-ste internationale AD AC
tweedaagse enduro in het Noord-Duit-
se Kaltenkirchen kwamen een vijftal rij-
ders van de VAMC 'De Graafschap rij-
ders' tot uitstekende prestaties.
Vanaf 7.00 uur 's morgens gingen
paaszaterdag zo'n 294 rijders van start.
Het parcours had een lengte van ca. 57
kilometer, dat de rijders vier c.q. vijf
keer moesten afleggen. Per ronde was
er een crossproef, en een zogenoemde
'special test'.
De tweede dag kregen de rijders één
c.q. twee ronden voor hun kiezen met
tot slot een gezamenlijke motorcross-
wedstrijd over acht en tien ronden.
In de klasse senioren internationaal
behaalde Vordenaar Jan Klein Brinke
op een Oostenrijkse K.T.M. een prima
derde plaats. In deze klasse gingen 40
rijders van start. De afsluitende motor-
crosswedstrijd leverde hem een tweede
plaats op. Een zelfde klassering was er
in de klasse viertact tot 350 CC wegge-
legd voor Alfons Hoevers.
Peter Lenselink kreeg in de klasse 125
CC inters af te rekenen met een onwil-
lige motor, doch met veel improvisatie
en doorzettingsvermogen wist hij zich
toch nog als 23-ste te klasseren.
In de motorcrosswedstrijd behaalde dit
jeugdige VAMC-lid en talentvol rijder
in een sterk internationaal veld een
uitstekende vijfde plaats.
Eveneens hebben zij aan deze enduro
met een clubteam deelgenomen. De
rijders van dit VAMC enduroteam wa-
ren Alfons Hoevers, Jan Klein Brinke
en Peter Lenselink, Van de twaalf inge-
schreven clubteams behaalden wij een
fantastische tweede plaats, achter het
sterke team van Zweden, met als één
van de rijders wereldkampioen 1990
Peter Hansson.

Volleybalvereniging
'Dash'
Programma:
MB1A Devolco 1-Dash 1; D3 Div.B
Vios 1-Dash/Sorbo; Dl WSV 1-Dash 3;
D2B Heeten 1-Dash 4; DSC WSV
3-Dash 8; Hl SVS 2-Dash 1; H2A Hee-
ten l - Dash 2; MA l B Heeten 2-Dash 1;
IC l SVS 1-Dash 1; DP Dash 2-Devolco
4; D3A Dash 5-Harfsen 2; D3B Dash
6-Harfsen 3; DSC Dash 7-Epse 2; H2B
Dash 3 - Epse l; H3B Dash 4-Hansa 4.

Dierense Boys-Ratti
(dames)
2e Paasdag moesten de dames naar het
hoger geklasseerde Dierense Boys, een
wedstrijd altijd vol spanning.
De strijd ging in de Ie helft aardig ge-
lijk op, maar in de 20e minuut kreeg
Dieren een vrije trap net buiten de 16
meter. De bal belandde via de binnen-
kant paal achter de Ratti-keepster. Rat-
ti kreeg ook enkele kansen maar deze
werden niet benut.
Na een aanval van Dierense Boys, in de
35e minuut, belandde de bal, via de lat,
voor de voeten van een speelster van
Dieren. Zij liet deze kans niet onbenut:
2-0. Ratti probeerde nog wat, maar dit
leverde alleen een schot tegen de paal
op.
Na rust hadden de Ratti-dames een
overwicht, wat resulteerde in enkele
kansen. De penalty, die Ratti werd toe-
gekend wegens hands, bleef onbenut.
Zo bleef de stand 2-0 voor Dierense
Boys.
Zondag 7 april speelt Ratti uit tegen
D.C.S.

Amnesty
International
nieuws
Op maandag 8 april kunt u 'schrijven
voor gevangenen'. Voorbeeldbrieven
in het Nederlands en Engels aanwezig.
U kunt schrijven voor de volgende 3
gewetensgevangenen.

Rolando Vindel Gonzalez uit Honda-
res werd ook in 1981 gearresteerd
maar door gebrek aan bewijs vrijgela-
ten. Gonzalez is voorzitter van de Na-
tionale Energiearbeiders en verliet in
maart 1984 zijn huis om een vakbonds-
vergadering bij te wonen.
Hij werd op straat door een groep
zwaar bewapende mannen gegrepen
en meegenomen. Deze mannen zijn
agenten van de inlichtingendienst van
de veiligheidstroepen. Zowel politie als
leger ontkennen zijn arrestatie.

Huang Hua uit Taiwan; deze 52-jarige
politieke activist zit al 21 jaar in de ge-
vangenis wegens vreedzame politieke
activiteiten.

Oleg Gorsjenin uit de Sovjetunie zit
een gevangenisstraf UÜKUI 18 maan-
den omdat hij als ge\«phsbezwaarde
weigerde de militaire dienst te vervul-
len.
Amnesty werkt aan meer dan veertien
vrijlatingen van gewetensbezwaarden
in de Sovjetunie, de ra^teten van hen
zijnjehova's getuigen^J
Thuisschrijven is ook mogelijk, bel
voor info. tel. 3391. Graag tot ziens op
8 april.

NCVB
Dinsdag 9 april a.s. ledenvergadering.
Spreker is Ds. P.W. Dekker uit Vorden.
Onderwerp: Als je moest kiezen tussen
een dubbeltje of een gulden. Plaats van
samenkomst in het Dorpscentrum.

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen geeft vrijdag-
middag 5 april in 'De Herberg' t.g.v.
haar 40-jarig bestaan een receptie.
Vrijdagavond vindt er in het Dorpscen-
trum een feestavond plaats waaraan
medewerking wordt verleend door de
'Battumse Revue'.
Voor woensdag 15 mei staat er in 'De
Herberg' een koffietafel op het pro-
gramma.

Aktie Roemeense
kindertehuizen
Op dinsdagavond 9 april a.s. is er in de
Hanzehof te Zutphen een folkloristi-
sche avond t.b.v. Roemeense kinderte-
huizen in Oost Roemenië. Er treed een
Roemeense kinderopvang op en een
volksdansgroep uit Zutphen.
Info en toegangskaarten verkrijgbaar
bij de Vordense Apotheek, Zutphense-
weg 10, Vorden.

Zomerpostzegels 1991:

Vakantiereis hoofdprijs
in fotowedstrijd
Fonds Zomerpostzegels
Een reis naar keuze ter waarde van f 2.500,- is de hoofdprijs in de
fotowedstrijd die het Fonds Zomerpostzegels in samenwerking
met het fotovakblad Foto & Doka organiseert rond de jaarlijkse
verkoopactie. De opbrengst uit de wedstrijd is bestemd voor de
restauratie van een historische wasserij/blekerij in het Open-
luchtmuseum in Arnhem.
Het Fonds kent meer dan 300 plaatse-
lijke afdelingen, via welke de actie gro-
tendeels loopt. De stand van de afde-
ling Vorden staat tot 20 april in het
postkantoor Vorden en is geopend tij-
dens de openingsuren van het kantoor.
De Zomerpostzegels zijn vanaf 16 april
in de postkantoren verkrijgbaar. Ze
hebben een frankeerwaarde van 55
cent (plus 30 cent bijslag), 65 cent
(plus 35 cent) en 75 cent (plus 35
cent).
De plaatselijke afdelingen verkopen
naast de Zomerpostzegels, zomerpost-
zegelmapjes, -boekjes en maximum-
kaarten, en hebben verder aardige arti-
kelen die allemaal iets te maken heb-
ben met postzegels en post.
Elke afdeling mag een derde deel van
de netto-opbrengst van de artikelen
(behalve van die van de postzegels)
besteden aan een plaatselijk project op
het gebied van cultuur of maatschap-
pelijk welzijn.
De bijdrage van de afdeling Vorden
gaat dit jaar naar Steun Stichting Be-
jaardentehuis de Wehme voor de aan-
schaf van spelmateriaal voor de dagop-
vang van thuiswonende ouderen, die
door lichamelijke situatie praktisch
geen deel kunnen nemen aan sociaal
contact.
De fotowedstrijd heeft als onderwerp
'Het leven op en om de boerderij'. Dit
sluit aan bij het thema van de zomer-
postzegels van 1991: 'Nederlandse
boerderijen'. Folders over de wedstrijd
liggen klaar in de stands van de plaatse-
lijke afdeling.

De deelnemers aan de fotowedstrijd
dingen mee naar vier grote landelijke
prijzen. Behalve de hoofdprijs maken
de deelnemers onder meer kans op een
bijzondere dag met familieleden of
vrienden in het Openluchtmuseum ter
waarde van f 1.750,-, een driedaags ar-
rangement voor vijf personen in vijf-
sterren hotel 'Chateau Marquette' in
Heemskerk (waarde f 1.250,-) en een
luxe leren schrijfmap ter waarde van
f 500,-.

Voor iedere provincie zijn nog eens zes
extra prijzen beschikbaar, waaronder
prachtige fotocamera's.
Het Fonds Zomerpostzegels in Bunnik
is een landelijke, particuliere stichting.
Het Fonds geeft jaarlijks drie miljoen
gulden aan instellingen voor projecten
op het gebied van cultuur en maat-
schappelijk welzijn.
De opbrengst van de bijslag wordt lan-
delijk en provinciaal over dergelijke
projecten verdeeld. Landelijk werkza-
me instellingen kunnen een verzoek
om een bijdrage richten aan het Fonds
Zomerpostzegels, Postbus 11, 3980 CA
Bunnik.
Plaatselijk werkzame instellingen kun-
nen een dergelijk verzoek indienen bij
de commissaris der Koningin in hun
provincie.
De presentatie vindt plaats op 16 april
in het Nederlands Openluchtmuseum
te Arnhem. De eerste Zomerpostzegels
worden door de heer drs. P. Bukman,
minister van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij in ontvangst genomen.

Kranenburgspaasvuur enorm succes:

Jos Besseling 'Vuurtonne van
Kranenburg 1991'
HetC.C.K. (Cultureel Collectief Kranenburg) is bijzonder tevre-
den over de festiviteiten die zich eerste Paasdag afspeelde op de
Paasweide van Henk Wesselink aan de Bergkappeweg.
Even leek het erop dat het feest Ie
Paasdag niet door kon gaan, Prins
Toon de Eerste van de carnavalsvereni-
ging Kranenburg had namelijk de luci-
fers vergeten. Maar adjudant Bennie
Mullink zorgde ervoor dat precies om
half negen Prins Toon de Eerste alsnog
werd voorzien van vuur, zodat het Paas-
vuur kon worden aangestoken.
Naar schatting 1500 toeschouwers (ge-
teld door de brandweer van Vorden)
kregen een sprookjesachtig spektakel
te zien. Het olde gebroek werd in de
Kranenburg weer in ere hersteld.
Maar voordat het allemaal zover was, is
er Paaszaterdag heel wat werk verzet
door de firma Beeftink om het hout
voor het vuur opgestapeld te krijgen.
Wie vorige week over de Bergkapper-
weg reed moet hebben gedacht dat er
een nieuwe stortplaats in aanbouw was.
Een gigantische oppervlakte hout lag
in de weide.
De medewerkers van de firma Beeftink
hebben de enorme hoeveelheid hout
op een vakkundige wijze opeen gesta-
peld zodat het Paasvuur de vorm kreeg
die het verdiend.
De gemeente Vorden verleende ook de
nodige medewerking. Zo brachten zij
een stam naar de Paasweide die een
omvang had van maar liefst 2 meter.
Dat de stam van goede kwaliteit was,
bleek na afloop van het Paasvuur.
Voorlopig zit Kranenburg met dit sou-
venir behoorlijk in de maag.
'Misschien kunnen we volgend jaar een
tsaditie bedenken rondom dit hete
hangijzer', zegt Hannie Nijenhuis, een
der organisatoren van het Paasvuur.

Vuurgooien in de teertonne
Ongeveer een kwartier nadat prins

Toon de Eerste het paasvuur had aan-
gestoken kregen de toeschouwers een
leuke folklore te zien. De 'stoere jon-
gens van Kranenburg' melden zich
voor het gooien van brandende be-
zems naar een op tien meter hoge paal
geplaatste teerton.
Het uit de middeleeuwen -stammende
gebruik werd weer in ere hersteld en
met enorm succes. De jongens stonden
in de rij om mee te doen en het publiek
genoot zichtbaar.
Om kwart over negen was het Jos Bes-
seling uit de Kranenburg die de wijde
omgeving liet zien dat de Vuurtonne
van Kranenburg 1991, zich had gepre-
senteerd.
Jos zijn bezem was het die in de tonne
terecht kwam, hetgeen onmiddelijk tot
een grote steekvlam leidde. Jos Besse-
ling verdiende daarmee de titel 'Vuur-
tonne van Kranenburg 1991' en zal
volgend jaar degene zijn die het Paas-
vuur mag ontsteken.
Nadat zich aanvankelijk wat proble-
men hadden voor gedaan toen bleek
dat een aanhangwagen vol puin tussen
het aangeboden materiaal zat is echter
verder alles vlekkeloos verlopen en on-
dervonden de organisatoren overal en-
thousiaste medewerking.
Het C.C.K. wil graag iedereen hartelijk
bedanken die in meer of mindere mate
heeft meegewerkt om dit Paasfestijn tot
een onvergetelijke succes te maken.
In het bijzonder: Fam. Beefting, Henk
Wesseling, firma Kettelerij ('t Hoge),
gemeente Vorden, Brandweer Vorden,
Weulen-Kranenburg, de bewakers
Rien Mombarg en Roald Wolbert alle
medewerkers en Drukkerij Weevers.

Ver in de omtrek was het vreugdevuur van
Kranenburg te zien. (Foto Fons Rouiv-
horst).

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086


