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Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 41 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-1310

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

•

ORDEN fS,

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 21 tot en met 25 maart
zijn bouwaanvragen ingekomen van:
— de heer P. Becker, voor het geheel

vernieuwen van een wagenloods
op het perceel Helderboomsdijk 2
te Vorden;

— de heer G. Burkink, voor het
bouwen van een varkensschuur op
het perceel Polweg 6 te Wich-
mond;

— de heer A.A. Walgemoet, voor het
geheel vernieuwen van een gara-
ge/berging op het perceel Delden-
seweg 11 te Vorden;

— de heer H.G.M. Helmink, voor het
uitbreiden van een loopstal op het
perceel Eldersmaat 3 te Vorden;

— de heer G.J. Kroese, voor het
bouwen van een garage op het per-
ceel JulianaJaan 17 te Vorden;

de heer P.K. van Hal, voor het ver-
groten van een woning op het per-
ceel Molenweg 12 te Vorden.

ERGUNNINGEN

In de week van 21 tot en met 25 maart
1994 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:

— de heer D. Pardijs, voor het slopen
van een boerderij en een werktui-
genberging op het perceel Broek-
weg 7 te Wichmond;

— chr. basisschool 'Het Hoge', voor
het vellen van l douglas op het
perceel Het Hoge 36 te Vorden.

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

ASPOORTEN

Er bestaat nog veel misverstand of men bij het reizen naar het buitenland wel of
geen paspoort of toeristenkaart nodig heeft. Als u naar het buitenland gaat moet
u beschikken over een geldig reisdocument. Dit kan een paspoort zijn (geldig-
heidsduur 5 jaar) of een toeristenkaart (die 2 jaar geldt en slechts voor een be-
perkt aantal landen is). In het buitenland dient het reisdocument als een soort
persoonsbewijs. U moet zich daar kunnen legitimeren. Ook bij het opnemen
van geld kunt u zich met een paspoort legitimeren. Toeristenkaarten accepteert
men daarvoor niet altijd. Een rijbewijs is in het buitenland geen geldig legitima-
tiebewijs.

Een nieuw reisdocument kunt u aanvragen bij burgerzaken. U moet 2 dezelfde
zwart/wit foto's, die niet ouder dan een jaar mogen zijn, meenemen. Een pas-
poort kost tot en met 15 jaar f 65,-, vanaf 16 jaar f 89,-.

Een toeristenkaart kost tot en met 15 jaar f 18,-, 16 jaar en ouder f 30,-. Voor het
aanvragen van een pas of toeristenkaart moet de aanvrager zelf komen.

Voor het bijschrijven van kinderen tot 16 jaar in een reisdocument is schriftelijk
toestemming nodig van de ouder in wiens reisdocument het kind niet wordt bij-
geschreven. Bijschrijven in beide reisdocumenten is ook mogelijk. Kosten:
f 6,50 per reisdocument.

Minderjarigen die een reisdocument willen, hebben schriftelijk toestemming
nodig van beide ouders. Minderjarigen van gescheiden ouders hebben toestem-
ming nodig van de voogd.
Formulieren voor het geven van toestemming zijn verkrijgbaar bij burgerzaken.

Denkt u eraan tijdig een nieuw reisdocument aan te vragen?

MEENTELIJKE BELASTINGEN 1994

Vorige week is de aanslag gemeentelijke belastingen 1994 verzonden.
Aan ruim 3400 belastingplichtigen is een aanslag gestuurd. De aanslag betreft
een combinatie van vier soorten gemeentelijke belastingen.

De volgende gemeentelijke belastingen kunnen voorkomen:
1. hondenbelasting
2. afvalstoffenheffing
3. rioolrechten
4. onroerende-zaakbelastingen, eigenaren- en/of gebruikersbelasting

Gemiddeld genomen komt de aanslag voor een belastingplichtige uit op een
bedrag van circa f 770,—. De totale opbrengst voor de gemeente is ruim 2,6
miljoen. De stijging van het totaalbedrag van de aanslag ten opzichte van 1993
wordt veroorzaakt door de verhoging van de tarieven voor het rioolrecht en de
onroerende-zaakbelastingen.

Het belastingbedrag
De hondenbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolrechten worden per maand
berekend. Bij wijziging, bv. bij verhuizing naar een andere gemeente, worden
deze belastingen berekend/verrekend over het aantal maanden dat u in Vorden
heeft gewoond. Verhuizing binnen de gemeente heeft meestal geen gevolgen
voor de hoogte van de aanslag. Wanneer dit wel gevolgen heeft, wordt u hiervan
automatisch op de hoogte gesteld. De onroerende-zaakbelastingen betaalt u
voor het gehele jaar. Als u verhuist of het object verkoopt worden de onroeren-
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PREEKUUR
VREEMDELINGEN-

ZAKEN
Vreemdelingen en alle andere ingeze-
tenen kunnen voor de behandeling
van vreemdelingenzaken terecht op
het gemeentehuis. Tot nu toe werden
zij daarbij te woord gestaan en gehol-
pen door medewerkers van de ge-
meente Vorden.

Omdat de vreemdelingenwet is aan-
gepast komt hierin verandering.

Met ingang van dinsdag 29 maart zul-
len de werkzaamheden voor de
Vreemdelingewet door een medewer-
ker van de Vreemdelingendienst in
het district IJsselstreek worden be-
handeld.

Voor informatie, advies of een ge-
sprek kunt u:

DINSDAG van 10.00 tot 12.00 uur;
DONDERDAG van 14.00 tot 16.00
uur; VRIJDAG van 10.00 tot 12.00
uur

terecht in het politiebureau aan de
Houtwal 3 te Zutphen.

U hoeft geen afspraak te maken.

In dringende gevallen kan buiten de
tijden van het spreekuur telefonisch
contact worden opgenomen met de
Vreemdelingendienst in het district
IJsselstraak, telefoon: 05750-91178.

de-zaakbelastingen niet door de gemeente verrekend. De notaris kan bij ver-
koop wel de eigenaren-belasting verrekenen.

Betaling van de aanslag
Met ing^^van het belastingjaar 1994 is het één en ander verandeg^) het ge-
bied van^Plalingen en daaraan gekoppeld de betaaltermijnen. U hwrt kunnen
kiezen uit twee betaalmogelijkheden.

/: automatische incasso
In januari hebben alle belastingplichtigen informatie ontvangen over automati-
sche incasso, met de daarbij behorende machtigingskaarten. Door terugzending
van de groene machtigingskaart (voor l maart 1994) heeft u de gemeente toes-
temming gegeven, de gemeentelijke belastingen automatisch af te schrijven.
Het totaalbedrag van de aanslag zal dan ook in acht maandelijkse termijnen,
beginnend op l mei 1994 en eindigend op l december 1994, van uw rekening
worden afgeschreven.
Meer dan 2100 belastingplichtigen hebben de gemeente gemachtigd. Dit is
ruim 60 % van het totaal aantal belastingplichtigen.

ƒƒ; niet-automatische incasso
Wie niet voor automatische incasso heeft gekozen, heeft bij de aanslag twee
accept-giro's ontvangen. U moet dus zelf voor de betaling zorgen. Het totale
belastingbedrag kunt u in twee termijnen betalen. Uw eerste deelbetaling moet
op 30 april 1994, en u w laatste betaling op 30 juni 1994 binnen zijn.

Bezwaar
Bezwaar tegen de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aan-
slag schriftelijk indienen bij het hoofd van de sektor middelen, Postbus 9001,
7250 HA Vorden. Hef indienen van een bezwaar schort de verplichting tot beta-
ling niet op!

Kwijtschelding/minimabeleid
Voor een aanvraag voor kwijtschelding of een verzoek om een bijdrage/tege-
moetkoming in het kader van het gemeentelijk minimabeleid moet u zich wen-
den tot de sektor samenleving van de gemeente Vorden.

NADERE INFORMATIE
Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de sektor middelen,
telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren onder nummer 05752-7429 (door-
kiesnummer).

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor grondgebied, bureau milieu
ligt van 5 april 1994 tot en met 2 mei 1994 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage meldingen alge-
mene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:
1. de heer H.A. Nijenhuis, Wildenborchseweg 34,7251 KJ Vorden voor het van

toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen Wet milieubeheer
op een reeds opgerichte melkrundveehouderij op het perceel Wildenborchse-
we£ 34 te Vorden.

2. de heren H.B. Uben en H. Wagenvoort, Almenseweg 35, 7251 HN Vorden
voor het van toepassing worden van het Besluit horecabedrijven Wet milieu-
beheer voor een petit-restaurant/afhaalcentrum op het perceel Almenseweg
35 te Vorden.

Oranjekrant Koninginnedag
In week 16 (18 t/m 23 april) verschijnt erop donderdag 21 april de bijlage voor Konin-
ginnedag. Advertenties en berichten ontvangen wij gaarne voor of op vrijdag 8 april

De rcdaktic

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

DIENSTEN ROND PASEN

R.K. Kerk Kranenburg
Donderdag 31 maart (Witte Donderdag) 18.30 uur FA Ml LI E-viering
m.m.v. de Kerkuiltjes.
Vrijdag 1 april (Goede Vrijdag) 18.30 uur Goede Vrijdagviering m.m.v.
het Rouw- en Trouwkoor.
Zondag 3 april 10.00 uur Verrijzenis van de Heer: met wijding van Paas-
kaars en Doopwater m.m.v. Gemengd Koor.

R.K. Kerk Vorden
Vrijdag 1 april (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg met boeteviering
m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Zaterdag 2 april21.30 uur Paaswake m.m.v. het Herenkoor.
Maandag 4 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Herdenking van de Kerk-
wijding van de eigen kerk in 1964.
Weekendwacht Pastores: 3-4 april Pastoor C. Loeffen, Lochem, tel.
05730-51457; 5 april Pastoor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Hervormde gemeente
Donderdag 31 maart (Witte Donderdag) 20.15 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, viering van het Avondmaal.
Vrijdag 1 april (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. H. Westerink, viering van
het Avondmaal; 19.30 uur ds. H. Westerink, kruiswake - gedenken van
het sterven.
Zondag 3 april (Pasen) 9.00 uur Paasontbijt voor alle kinderen van de
gemeente; 10.00 uur Eredienst op Paasmorgen, ds. K.H.W. Klaassens
m.m.v. Schoolklas 't Hoge.

Geref. kerk Vorden
Vrijdag 1 april (Goede Vrijdag) 19.30 uur drs. E. de Vries, Kampen, H.A.
Zondag 3 april (Pasen) 10.00 uur dhr. H.H. de Vries, Oosterbeek; 19.00
uur dhr. H.H. de Vries, Oosterbeek.

VIERAKKER-WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 31 maart 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Witte Donder-
dagviering, H.A.
Vrijdag 1 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Goede Vrijdag.
Zondag 3 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort. Pasen. Dienst voor
jong en oud.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Donderdag 31 maart (Witte Donderdag) 9.00 uur Eucharistieviering.
Samen met de kinderen van onze school. /
Vrijdag 1 april (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg; 19.00 uur Plechtig-
heden van Goede Vrijdag.
Zaterdag 2 april22.00 uur Paaswake, Dames- en herenkoor.
Zondag 3 april 11.00 uur Hoogfeest van Pasen. Plechtige hoogmis.
Herenkoor.
Maandag 4 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Gebedsdienst met vie-
ring van woord en communie. Dameskoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 april Pastoor C. Loeffen, Lochem, tel.
05730-51457; 5 april Pastoor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Voor weekenddiensten zie pagina 2.

Kerknieuws

Paasontbijt
Waarschijnlijk herinnert u zich nog
het zeer druk bezochte paasontbijt
van vorig jaar. Ook dit jaar hopen we
weer veel kinderen te begroeten aan
het paasontbijt van de Hervormde en
Gereformeerde kerk. Het ontbijt
wordt op eerste paasdag 's morgens
gehouden. De kinderen worden
vroegtijdig verwacht, zodat op tijd
kan worden begonnen.
Het ontbijt staat uiteraard in het teken
van Pasen, wat o.m. duidelijk zal wor-
den door het zingen van paasliedjes.
Men kan uw zoon/dochter na het ont-
bijt weer ophalen, om eventueel sa-
men naar de Paasdienst in één van
beide kerken te gaan.

Programma koor
Interchrist
In de week voor Pasen verleent het
koor Interchrist muzikaal medewer-
king aan enkele kerkdiensten in de re-

gio. Op Witte Donderdag 31 maart
a.s. zingt Interchrist in de avonddienst
in de Vordense Dorpskerk. Speciaal
voor deze avondmaalsdienst heeft het
koor enkele nieuwe liederen ingestu-
deerd. Op Stille Zaterdag 2 april a.s.
werkt Interchrist mee aan de
avondviering in de Ned. Hervormde
kerk te Steenderen. Hierbij zal het
koor worden ondersteund met trom-
pet en dwarsfluit.

Plattelandsvrouwen
De dames van de Plattelandsvrouwen
hebben bezoek gehad van mevrouw
Jansen uit Didam. Zij vertelde op een
leuke manier over haar ervaringen
met het gebruik van kruiden en het
verwerken ervan. Na de pauze wer-
den de meegebrachte potjes met azijn
gevuld. Er werden diverse soorten
kruiden bijgevoegd en zie er ontstond
een heerlijke kruidenazijn. Mevrouw
Jansen kreeg voor haar medewerking
aan deze avond een bos tulpen aange-
boden. De volgende bijeenkomst is
gepland op woensdag 13 april en
wordt verzorgd door het 'Eendags-
bestuur'.



VROEGER SHOWDE DE SLAGER ZIJN PAASKOE EN LIEP ERMEE DOOR HET DORP. DIE
TRADITIE WILLEN WIJ GRAAG, IETS GEWIJZIGD, VOORTZETTEN. DOOR MIDDEL VAN

FOTO'S SHOWEN WIJ ONZE PAASKOE. WlJ LATEN U ZIEN DAT ONS RUNDVLEES EEN

KLASSE APART IS. NlET ALLEEN DEZE PAASWEEK, MAAR HET HELE JAAR DOOR.

CONTINU KWALITEITVAN VORDENSE BODEM UIT EIGEN SLACHTPLAATS,
DUS NET ALS VROEGER, MAAR EEN TIKJE ANDERS . . .

- LEKKER - LEKKER - LEKKER -

VORDENSE
VARKENSRUG

in mosterdsaus, lekker gekruid
ca. 20 min. braden per pond

Wij wensen u fijne paasdagen toe!
Jan, Nel, kinderen en medewerkers

RUNDER-
GEHAKT

Bij aankoop van 100 gram
Boterhamworst

50 GRAM GRATIS

Waag een gokje en raad
het juiste gewicht en win
zon LEKKERE

ROLLADE!

Wat zullen we smullen van een gourmet- of fondue
schotel, fijn gekruide rollade, een lekkere entre cöte

of een stukje rosbiefoffricando, heerlijke paté of fijne
vleeswaren.

Door uw slager zelf gemaakt, en dat smaakt!

slagerij
jan rodenburg

Dorpsstraat 32 - Vorden - Tel.*470

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE
BIEFSTUK

'ONGEWOON LEKKER

100 GRAM 2,85

VOOR DE BOTERHAM

PAAS-
ROLLADE
GEVULD MET El

100 GRAM 2,25

ACHTERHAM
J 00 GRAM

Nieuws van Woningstichting "Thuis Best"Hengelo/Vorden

Huren per l juli gemiddeld
5 procent omhoog?
Thuis Best heeft aan de huurdersvereniging haar huurbeleidsplan met daarin de
huurverhoging per l juli 1994 voorgelegd. Daarbij gaan de huren gemiddeld met 5%
stijgen. Vorig jaar was dat nog 5,29%. De werkelijke huurverhoging voor uw woning
kan echter hoger of lager uitvallen dan de gemiddelde 5 procent. Dit komt door het
nieuwe huuraanpassingssysteem dat vorig jaar werd ingevoerd: de huursombenade-
ring. Hierdoor kan de huurverhoging per woning(complex) verschillen. Wel geldt
voor alle woningen een maximale huurverhoging van 6 procent.

Dalenden tendens: De gemiddelde
huurverhoging blijft dalen: van 5,9
procent in 1991, via 5,6 procent in 1992
en 5,29 procent vorig jaar, naar 5 pro-
cent in 1994. Verwacht wordt dat deze
dalende tendens zich ook in 1995 en la-
tere jaren voort zal zetten.
Dit is een gevolg van de toenemende
verzelfstandiging van de corporatie.
De rijksoverheid bemoeit zich steeds
minder met de volkshuisvesting, waar-
door de verhuurder een grotere vrij-
heid krijgt om een eigen huurbeleid te
voeren.
Huursombenadering: De eerste stap
hiertoe was vorig jaar de invoering
van de huursombenadering. Daar-
mee kwam de jaarlijkse "trendmatige"
huurverhoging te vervallen. Verhuur-
ders waren vroeger verplicht dat vaste
verhogingspercentage aan al hun
huurders door te berekenen. De huur-
sombenadering biedt huurders de mo-
gelijkheid om - in overleg met hun
huurders-voortaan zelf de huurverho-
ging vast te stellen.
Maximaal 6 procent. De maximale
huurverhoging voor een woning mag
echter niet meer dan 6 procent bedra-
gen. Hoger mag niet, lager dus wel.
Ook wordt het mogelijk dat de huren
van bepaalde complexen worden be-
vroren of verlaagd. De vrijheid van
Thuis Best om naar eigen inzicht de hu-
ren aan te passen, is echter niet onbe-
perkt. De overheid stelt namelijk nog
wel als voorwaarde dat de totale
huursom van alle woningen tezamen
met tenminste 4,25 procent moet stij-
gen.
Woningmarkt. Het is nu beter mogelijk
om de prijs-/kwaliteitsverhoudingvan
de woningen beter op de woningmarkt
af te stemmen. Zo kunnen woningen,
die erg gewild zijn, eerder met een ho-
ger dan een gemiddelde huurstijging
te maken kunnen krijgen, dan wonin-

gen, die moeilijk te verhuren zijn.
Thuis Best heeft voor de huurverho-
ging per l juli de volgende uitgangs-
punten voorgesteld. Aangezien iets
minder dan de helft van haar wonin-
gen nog een rijksbijdrage ontvangt en
deze per genoemde huurverhogings-
datum wordt afgebroken met 5,5 pro-
cent, komt het gemiddelde van 5% uit
oogpunt van financiële continuïteit als
noodzakelijk voor. Vervolgens stelt
Thuis Best op grond van haar kennis
en analyse van de woningmarkt een
huurverhoging per woning vast, die
marktconform is.
Daarbij is voor een aantal goedkope
complexen bepaald, dat bij mutatie de
harmonisatie geheel of gedeeltelijk
ineens zal geschieden. Ook zullen de
huren voor woningen waarvan de
puntprijs onder de redelijk geachte
prijs ligt, worden verhoogd met 6 pro-
cent. Thuis Best heeft ook naar sociaal
gewenste huurverhogingspercentages
gekeken. Daarbij is zij voornemens de
huurverhoging voor de duurdere se-
niorenwoningen te stellen op maxi-
maal 4 procent. Het sociale percentage
is mede bepaald n.a.v. inkomen en ge-
bruik van de Individuele Huursubsi-
die. Daarnaast is de woningstichting
voornemens de huren van dezelfde
soort woningen, gebouwd onder een
verschillend subsidieregime met el-
kaar in overeenstemming te brengen.
Resumerend betekent dit dat er wordt
voorgesteld een aantal woningen te
verhogen met 6 procent (redelijk ge-
achte prijs), de duurdere seniorenwo-
ningen met 4 procent aan te passen,
terwijl de overige woningen een zoda-
nig percentage krijgen, dat gemiddeld
5% huurverhoging wordt verkregen.
Een definitief besluit zal woningstich-
ting Thuis Best eerst nemen na advies
van de Huurdersvereniging Hengelo-
Vorden.

Ingt /nden mededeling
Huilen verantwoording run de m/fic/iV

Open brief aan de leden van de raad
van de gemeente Vorden.

Vorden, 24 maart 1994

Edelachtbare dames en heren!

Gaarne zou ik als oudere ingezetene
onzer gemeente. enige aanvullingen
tot de brief van drs. De Regt willen ge-
ven. Zijn inzichten deel ik, zeker wat
de ecologie aangaat. Wij willen ons
mooie landschap behouden maar er
ook in kunnen leven net als de genera-
ties na ons. Zonder een bloeiend be-
drijfsleven gaat dit niet. Alleen van
'boertje kijken door toeristen' kunnen
wij niet bestaan.
De Achterhoek moet inderdaad beter
ontsloten worden. Dertig jaar camping
hebben geleerd dat de IJssel voor
West-Nederland hetzelfde betekent
als Oeral voor Rusland/Europa. In het
begin kwamen de meesten uit Rotter-
dam en Den Haag. De autobaan
Amersfoort-Apeldoorn bracht een
grote ommekeer. Dit heeft zich ver-
schoven naar het noordwesten: Am-
sterdam, Haarlem en West-Friesland.
Wij moeten twee economische slag-
aders krijgen: Rotterdam-Twente en
Apeldoorn-Winterswijk. Dr. Drees jr.
heeft de ontwikkeling lamgelegd door
in 1974 bij Ressen en Dieren wegens
geldgebrek de kraan dicht te draaien
met als gevolg dat in Twente nu reeds
de file staat die men pas in 2010 ver-
wachtte. De drooglegging duurt reeds
20 jaar. Door het vervallen van de
spoorlijn Apeldoorn-Zutphen-Roer-
gebied is de isolatie toegenomen.

De verkeersintensiteit leidt terecht tot
stoplichten en rotondes tot hinder.
Vooral het vrachtverkeer veroorzaakt
grote vertragingen en maakt omwegen
om ze te omzeilen, dus luchtvervui
ling en kostenverhoging. Vorden ligt
door IJssel en Twentekanaal niet on-
gunstig, alleen Zutphen-Winterswijk
verlamt Mercurius. De NS heeft in
1938 reeds het personenvervoer willen
staken. In 1950 eveneens. Nu is er zelfs
geen uurdienst meer. Dus het einde is
in zicht. In 1974 heeft bij het eeuwfeest
tijdens een toespraak een NS-mede-
werker de logische gedachte geuit het
spoorop te heffen en dat geld voorbus-

sen ter betere ontsluiting^wi de regio
te gebruiken. ^^
Grote plannen hebben veel tijd nodig.
Daarom had men er toen reeds op in
moeten springen en, inplaats van een
indianenoverval tot behoud van de
trein, met de vuist op tafel moeten
slaan en zeggen: Weg met de trein, ver-
vang het spoor dooreen snelweg. Laat
de GSW een sneldienst Apeldoorn-
Winterswijk op iedere intercity aan-
sluiten. De kreupele Mercurius kan
dan zijn vleugels weer gebruiken.
Onze mooie wegen worden van het
lange afstandsverkeer ontlast. Wij be-
houden onze rust en het bedrijfsleven
heeft een snelle aan- en afvoer van
goederen. Toen het armoedige treintje
van Winterswijk naar Twente werd op-
gedoekt, startte de GTW een snel-
dienst die een van de best bezette lij-
nen werd. Als de autobaan Arnhem-
Duitse grens rijdt, ziet u hoe de werk-
gelegenheid daar uit de grond schiet.
Langs deze wegen kunnen schitte-
rende industriegebieden ontstaan die
door een doeltreffende landschapsar-
chitectuur behoorlijk aan het zicht ont-
trokken kunnen worden. Dan kunnen
evengoed hoger leidinggevend perso-
neel en topmensen een goede baan
vinden.

Als goede en bekwame bestuurders
weet u ook dat u 100 km van Utrecht
en Munster, 150 km van Den Haag en
Düsseldorf (hoofdstad van Nordrhein-
Westfalen) woont. Onze bedrijven lig-
gen 150 km dichterbij de klanten over
de grens in Warschau en verder. Oost-
duitsland ontwikkelt zich in een adem-
benemend tempo. De westduitsers
schijnen pienterder te zijn dan de hol-
landers. Daar worden nu al in snel
tempo industrieën langs de Poolse
grens uit de grond gestampt. Oostelijk
Nederland moet de eindprodukten
voor export vervaardigen. Water en
spoor kunnen de halffabrikaten uit de
lageloonlanden aanvoeren, die wij ver-
edelen (toegevoegde waarde). Hier
kan de nijverheid zich ontplooien zon-
der de overbevolking van de randstad
nog meer te verhogen.

Wü moeten voor nu en later werkgele-
genheid scheppen. Regeren is vooruit
zien. Anders kent gezelligheid nu wel
tijd maar straks en in de toekomst ar-
moede. Behoud onze mooie Achterhoek
maar schudt hem wakker uit: Alles mot
zo blieven at 't wassen is!'Vergeet nooit
dat u met uw plat van Duinkerken tot

Sank Petersburg komt, maar zich met de
taal van het belastingbiUet reeds op de
scheid vastloopt!

E. von Mengden,
Ruurloseweg 81,7251 LC Vorden

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'En Toon, wat is ut zaoterdagaovund ewodden, de zang of de meziek?'.
Veur die ut veurugge wekke neet eleazen heb: Toon van de Spitsmoes
had nogal motteri'je met zien vrouw Riek oaver waor ze veurugge wek-
ke zaoterdagaovund hen zolln gaon, nao ut mannenkoor of Sursum Cor-
da.
'Um ow de waorheid te zeggen, ik heb mien zin ekregen, wi'j bunt nao ut
mannekoor ewes. 'k Heb Riek wetten te oavertuugen da'w daor eigenluk
wel hen mossen, ok al umda'k de veurzitter goed kennen. Maor laot now
uutgerekkend dizzen aovund de veurzitter slim ziek wean. Vasgezette
koldugheid of de boek van streek, dat wet ik zo nauw neet maor hee
schienen ut goed te pakken te hemmen?'
'Maor was ut wieter de moeite wel weerd?'
'Oh, jaowel, meer dan dat. Allene ha'w de blaorn an de konte too ut af-
eloopn was. Umme un goeie plaatse te kriegen wazze wi ' j um zeuven
uur al in de kerke. A'j dan wet dat ut um tien uur pas afeloopn was kö'j
ow wel veurstelln dat ut un heeln zit was zo zonder pauze.
Hondsbli'j wazze wi'j too'w op de beene kwammen en bi'j 'De Her-
berg' un k'uopken koffie konnen haaln. Maor goed, da's allemaole veur-
bi'j.
Gistren bu'w nog nao Reurle ewes nao 't Reurei, un zaal vol paoseier en
palmpaosens en wat t'r zo allemaole bi'j kump kiekn. Maor ut was t'r zo
krimmeneel druk da'w de helfte neetezeen heb, ze traon ow de tene af.'
' A'k dat zo heure he'j neet volle zit in ut gat, dan gao'j zeker eerste Paos-
dag ok nog nao Ut paosvuur op 'n Kranenbarg?'
'Boh wisse, daor maak ze mien altied un wark van, da's meer dan de
moeite wecrd, die luu daor vedient un hoop volk dat kump kiekn. Un
grote tente met meziek kump t'r ok nog en daor kö'j tweede paosdag ok
's margens nog nao Egerlander meziek luustren, ut mot bastend mooi
wodden.'
T j wod t'r nogal druk met met de paosdage.'
'Eerluk ezeg begint ut zaoterdag al.' 'Wat is t'r dan te doene?'
'Luuster i'j dan neet nao Omroep Gelderland? Daor kö'j slager Arie
Boomkamp (den van die Ribbekes) haos eiken dag heurn zeggen dat e
kommende zaoterdag in 'De Herberg' is met ut programma 'Rundum
Reurle'. En zoiets kö'j neet oavcrslaon. De gebr. Eykelkamp (die'j an-
ders haos neet meet heurt) komp ok en dan de Voddensc Pavarotti, Johan
Stapper den in Vodden is wat ewodden. Wieters kö'j d'r ok nog de Jan
Ottink band heurn. Daor mo'j anders flink veur betaln um ze te zeen en
now kö'j d'r gratis veur niks hen. Dan bu'j toch gek a'j d'r neet hen
gaot.'
Argens mos ik Toon daor wel geliek in geven. Maor toch, 't is mien alle-
maole haos tevöllc. En Toon hef wel makkeluk praotn, den hoef elke
wekke gin vehaaltjen te schricven oaver wat t'r zoal gebeurt en te doen
is, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
dochter en zusje

Mirjam

Mirjam is geboren op 25 maart
1994.

Chris en Hennie Arends
Lisette
Inge
Richard

't 'Groeneveld'
Vierakkersestraatweg 32
7233 SG Vierakker

Peter: Arjan Gaikhorst
Meter: Thea Arends

Wij rusten van 12.30 tot
15.00 uur.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken die onze hu-
welijksdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Ronnieen
Lucia Stokkink

Wichmond, maart 1994

Bij deze wil ik iedereen bedan-
ken die mijn 70e verjaardag tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt. Het was gran-
dioos.

H. Zweverink
Vorden, maart 1994
Joostinkweg 8

Voor de vele blijken van mede-
leven die ik, op welke wijze
dan ook mocht ontvangen tij-
dens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve vrouw

Aaltjen Groot Jebbink-
Memelink

betuig ik u mijn welgemeende
dank.

Uit aller naam:
Joh. Groot Jebbink

Vorden, maart 1994

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

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

• Toneelgroep Linde presen-
teert: Goudaaltje. 9 april a.s.
om 19.45 uur in het Dorpscen-
trum.

• TE KOOP: Jonge konijnen,
Hollanders en Vlaamse Reus
Vlinders. Tel. 05752-3557.

• Grandioos Paasvuur in
Baak. Zondag 3 april (1e
Paasdag) om 20.15 uur. Loka-
tie: Bonte Koeweg (Z-E weg)
te Baak. U wordt uitgenodigd
door het Jeugd- en Jongeren-
werk Baak.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

DE MOOISTE

BORDUUR-
PAKKETTEN

van Lanarte

BIJ:

Willy's Boetiek
Burg. Galléestraat 38

VORDEN

Vordens
Mannenkoor
In verband met de
Pasen, dat op de

eerste maandag van
de maand valt,

haalt het

Vordens Mannenkoor
maandag 11 april
weer papier op.

Normale tijd.

Henk Denkers
en

Ans Jansen

gaan trouwen op 8 april 1994 om
15.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

Ons adres:
Brinkerhof 6, 7251 WR Vorden

In plaats van kaarten

Op 12 april 1994 hopen onze lieve
ouders en grootouders

J. Wissels en
J. E. Wissels-Bosman

hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren.

Ter gelegenheid hiervan is er
receptie van 15.30 tot 17.30 uur in
Bodega "t Pantoffeitje', Dorpsstraat
34 in Vorden.

Vorden :
Dieren :

Beetsterzwaag :

Wil en Peter
Wim en Jo
Chris en Tiny
en kleinkinderen

H.K. van Gelreweg 28, 7251 XL Vorden

Geen mens is onmisbaar,
want het leven gaat voort.
Maar nu jij niet meer bent,
is ons leven verstoord.

Verslagen geven wij u kennis van het zeer on-
verwachte overlijden van mijn lieve man, onze
lieve en zorgzame vader, zoon en schoonzoon

JAN WILLEM ZEEVALKINK
ECHTGENOOT VAN DICKY KIP

op de leeftijd van 48 jaar.

Wichmond
Zelhem

Wichmond
Wichmond

Doetinchem

D. Zeevalkink-Kip
Natasja en Peter
Arjan
H J. Zeevalkink-Denkers
J.A. Kip
D. Kip-Berendsen

7234 SN Wichmond, 28 maart 1994
Dorpsstraat 20

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 2
april a.s. om 11.00 uur in de Hervormde Kerk te
Wichmond.
Zij die hem de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd. Aansluitend zal de be-
grafenis plaatshebben op de Algemene Be-
graafplaats aldaar.
Gelegenheid tot condoleren in de kerk voor de
aanvang van de rouwdienst vanaf 10.15 uur.
Na de begrafenis wordt u uitgenodigd in zaal
'Witmundi' te Wichmond.

Goede Vrijdag

GESLOTEN

Rabobank
VORDEN

Aangenaam.

Presentatie van K & B gezondheids-
onderdekens en -kussens bij

Zonnestudio
Coleta

^- Molenweg 43
7251 ED Vorden
Tel. 05752 - 1044

Op maandag 11 april
Aanvang 19.30 uur.

U kunt zich vooraf opgeve
bij de Zonnestudio.

Bij aanwezigheid krijgt u 1 x zonnebank
(cabine 1) t.w.v. f 10,00 kado.

PAASWEEKENDAANBIEDING:

'n Paasslagroomtaart
van 22,50 voor l Ï7 jC/ö

(s. v.p. gaarne bestellen)

* * * * * * * *

Müsli Kruidkoek
gevuld met noten en rozijnen

voor maar

* * * * * * * * * *

Gevulde Shoarmabroodjes
voor l jOO per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

Ook voor de Pasen

"WEER" NET
EVEN ANDERS...

o.a. een uitbreiding van onze
collectie hardhouten meubelen

Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden - « 05752-1508 - Fax 3070

Kapsalon Wiekart
Na 45 jaar bijzonder plezierig het kappersvak aan
de Dorpsstraat te hebben uitgeoefend, hebben
wij de Kapsalon overgedragen aan Marianne en
Bernard Platenburg.
Al onze cliënten hartelijk bedankt voor het
genoten vertrouwen in al die jaren.
Wij wensen Marianne en haar medewerksters
veel succes voor de toekomst.

Jo en Henk Wiekart
SALON >MARIANNE<
Het doet ons bijzonder veel genoegen u mede te
delen dat wij de Kapsalon hebben overgenomen
van Jo en Henk Wiekart.
Ruim 5 jaar bestaat de schoonheidssalon en nu
zijn wij in de gelegenheid om samen met de
ervaren kapsters, die u welbekend zijn een
complete service te bieden.

Vanaf 5 april 1994 staan wij
graag tot uw beschikking.

Marianne en
Bernard Platenburg
Dorpsstraat 30, Vorden, tel. 2033

Het kantoor van notaris

m r R. Das
is op

vrijdag 1 april a.s.
de gehele dag gesloten

Alleen het beste is goed genoeg
4- MEINDL schoenen
+ breed assortiment
4- voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4- dus werkelijk 100% waterdicht
+ sta op MEINDL

tteedi doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

&

KEUR-
SLAGER

Wij presenteren

DE PAASKNALLERS.
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 31 maart - vrijdag 1 - zaterdag 2 april

DE ECHTE GROENTEMAN
DENKT U AAN DE THEMADAGRECLAMES

LEKKER VOQR0E PAASDAQEN:
DIVERSE SOORTEN

ROLLADES

SPECIAL:

GEVULDE
PAASHAASJES

2 85100gram £-^U\J

GEBRADEN
CASSELERRIB

1,79100 gram

KEURKOOPJE DONDERDAG 31 MAART:

GEKRUID GEHAKT
500gram

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321KEURSLAGER

SUPERMOOIE
SPERZIEBONEN

500 GRAM 2,95
VERSE VRUCHTEN

RAUWKOST

250 GRAM 2,50
GRANNYSMITH
HANDAPPELS

3,952 KILO

VOOR ELKE GROENTE- OF FRUITKLANT:

BAKJE AARDBEIEN 1,95

Deze week kunt U nog de
EIERDOPMUNTJES inleveren!

DINSDAG 5 APRIL:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1^0

WOENSDAG 6 APRIL:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 1 \/0

de
èdvte

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

Voor het Paasontbijt
hebben wij diverse soorten

BROODJES
en ook ons heerlijk

PAASBROOD

PAAS-
SLAGROOM-

TAART

van 22,50 voor

SUIKERBROODJE
1,95

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



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

OE v\f ARME

S33S*
«O «***

6,00

ALLE SOORTEN

BROOD

BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS 6 VOOR 5,50

TUINONDERHOUD
voor PARTICULIEREN en BEDRIJVEN

voor PARTICULIEREN:

De tuin wordt u soms teveel, het onderhoud ervan wordt
een verplichting voor u.
Wij hebben veel ervaring in het onderhouden van
particuliere tuinen van klein, ca. 30 m2 tot zeer groot.
Dit kan bijv. met: VOORJAARSBEURT,
NAJAARSBEURT of allebei, TOTAL ONDERHOUD
zoals grasmaaien, borders, hagen, bomen of een
onderdeel hiervan.

voor BEDRIJVEN:

Het aangezicht van elk bedrijf
TOTAALONDERHOUD of onderdelen hiervan
ONKRUIDVRIJ HOUDEN van BESTRATING
zowel chemisch als met onkruidborstel
VEGEN van BEDRIJFSTERREINEN
SNEEUWVRIJ HOUDEN van PARKEERPLAATSEN en
TOEGANGSWEGEN enz.

Vraagt u eens vrijblijvend informatie over de
mogelijkheden en de prijs.
Jaaronderhoud is veel voordeliger dan u denkt.

voor AANLEG en ONDERHOUD VAN TUINEN en
GROENVOORZIENINGEN en SI E R BESTRATING

GROENSPECIALIST
G. J. BOSMAN

Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo (Gld.)
tel. 05753 - 2619; fax 05753 - 2693

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

ANTIEKHANDEL

Boudewijn Smeitink
GRENEN MEUBELEN

EN

DECORATIE-ARTIKELEN

Squash Cenfrun
V O R D E N

Overweg 18
7251 JS Vorden
Tel. 05752-1844

2«PAASDAG GEOPEND
11.00-17.00 UUR

r~ "^ i
i Bij inlevering van deze bon: BON

EEN HALF UUR GRATIS SQUASH
l VOOR 2 PERSONEN
l Geldig gedurende de maand MAART
| 1994 op alle vrijdag-, zaterdag-, en
• zondagavonden tussen 18.00 en 21.00

BON

Ruurloseweg 43 Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1073
Grutbroek l - Doetinchem - Tel. 08340-33047

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

mode voor
het héle gezin

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Klussenbedrijt Ido HummelinK
Wiersserbroekweg l

^^B

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR- AALTEN

7251 LG
Vorden 1°

Tel. 05752-6563 Vix>r al uw
Timmer- en metselklussen

VRIJDAG l APRIL 1994
(GOEDE VRIJDAG)

is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455.

Uitsluitend voor spoedgevallen kunt U kontakt opnemen met:
dhr. Sprukkelhorst, tel. 05752-2138 of dhr. Wanders, tel. 05753-3274.

lamelparket

••**•'• ^jQ&sitËè ^t/*<rtff8fB8% C'

HEGROj
park»» «n cormraring

Garvelinkplein 20
V 05735-1661

SPIJKERBROEKEN
In een prachtige kwaliteit met ritsjes in de pijpen.
Ze zijn er in dames- en kindermaten.
Onze normale prijs is voor de damesmaten 49.95
en de kindermaten 37.50
SPECIAAL VOOR DE PASEN GEVEN WIJ MAAR LIEFST

KORTING

ZEER VOORDELIGE

TUINMEUBELEN,
KUSSENS,

PARASOLS,
LIGBEDDEN

enz.

Ze zijn er weer, de
nieuwste slaapzakken.

Bleekstraat 1
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1 360

HEREN EN JONGENS BLOUSES
Prachtige gedessineerde blouses met korte mouw.
Onze normale prijs is vanaf 22.50

SPECIAAL VOOR DE PASEN GEVEN WIJ
OP IEDERE BLOUSE MAAR LIEFST

KORTING

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

HEREN T-SHIRTS
Met prachtige ingebreide

multicolor strepen.
Onze normale prijs is 19.95

SPECIALE PAASPRIJS
SLECHTS

til

Ze zijn er in verschillende mooie
voorjaarsgeuren.

Onze normale prijs is 35,00

SPECIALE PAASPRIJS
SLECHTS
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Brandweer bestaat 200 jaar
Op 14 mei 1794 vond de 'Markerichter'
in Vorden het hoog tijd worden dat er in
deze gemeente een brandspuit zou wor-
den aangeschaft en bovenal vakbekwa-
me brandweerlieden zouden worden
aangesteld. Vanuit die tijd stamt ook dat
iedere burger van 15 jaar en ouder ver-
plicht werd bü brand te helpen, de zgn.
'plichtbrandweer'.

De bewoners in het dorp of stad waren
tevens verplicht een lantaarn aan huis
te bevestigen met daarnaast een leren
emmer. Ontstond er ergens brand, dan
kon de emmer met water snel wor-
den doorgegeven. Ten tijde van deze
'plichtbrandweer' had elke brandweer-
man een penning. Bij brand moesten
deze penningen afgegeven worden zo-
dat de commandant kon zien of je
daadwerkelijk aanwezig was geweest.
In 1927 werd in Vorden de brandweer
op vrijwillige basis ingesteld. De eerste
brandweercommandant was Jan Mei-
link die zijn functie tot aan de Tweede
Wereldoorlog uitoefende. Gedurende
deze oorlogsjaren was er in Vorden
geen brandweer. In 1946 werd onder
leiding van gemeente-archtict Terpstra
de draad weer opgepakt. Het korps be-
stond uit ca. 15 brandweerlieden. Terp-
stra werd in 1958 opgevolgd door J. v.d.
Broek, de man die Terpstra eveneens
als gemeente-architect had opgevolgd.
Van de Broek op zijn beurt droeg het
commandantschap in 1980 over aan G.
te Velthuis die nu nog steeds de leiding
heeft over het korps. Het korps telt mo-
menteel 28 man. Plaatsvervangend
commandant is T.J. (Teun) Boesveld,
de man die tevens optreedt als coördi-
nator rondom het 200-jarig bestaan.

Veel animo
De animo om lid te worden van de

brandweer is volgens Boesveld erg
groot'Wij kunnen mensen genoeg krij-
gen. Het is overigens wel een vereiste
dat de man in kwestie fysiek goed in
orde is. Ook dient hij een opleiding op
LTS C-niveau te hebben. Er wordt nl.
nogal wat geëist van een brandweer-
man. Zo ondergaat hij een gedegen
keuring, die elke drie jaar wordt her-
haald met daarbij een aantal pittige tes-
ten. Ook moeten de brandweerlieden
op gebied van hulpverlening cursus-
sen volgen', aldus Teun Boesveld.
De brandweerman anno 1994 heeft er
heel wat taken bijgekregen. Boesveld:
'Ik denk dat het bestrijden van branden
hooguit tien procent van al onze activi-
teiten beslaat. Toen de BB is weggeval-
len werden tal van taken naar de
brandweer overgeheveld. Ongevallen,
aanrijdingen, stormschade, je kunt het
zo gek niet bedenken of de brandweer
wordt ingeschakeld. En niet altijd pret-
tige dingen. Onlangs hebben collega's
van mij nog een man uit een auto moe-
ten snijden. En zoiets gaatje niet in de
koude kleren zitten', aldus Boesveld
die nog opmerkt dat brandweerlieden
ook tal van cursussen moeten volgen
om bijvoorbeeld adequaat hulp te kun-
nen bieden bij rampen.
De brandweerman moet dus beslist
geen twee linkse handen hebben, dat
mag duidelijk zijn. Vandaar dat bij veel
bedrijven in Vorden ook brandweerlie-
den werken. 'Zelfs bij de PTT. Er zal
's-nachts maar een oproep komen om
je ergens bij een of andere weg in het
buitengebied te melden en dan is het
maar wat gemakkelijk dat je er een
postbode als collega bij hebt', aldus
Teun Boesveld die het korps in Vorden
erg homogeen vindt. 'Als je eenmaal
bij de brandweer bent terecht geko-
men, dan blijf je er bij. Echter tot 55

Donateursavond
Vordens Mannenkoor
De traditionele donateursavond
van het Vordens Mannenkoor
(VMK) op de inmiddels eveneens
traditionele laatste zaterdag van
maart was weer een daverend suc-
ces.

De organisatie had kans gezien weer
een aantal voor de donateus nog onbe-
kende koren naar Vorden te halen: Het
Hattems Mannenkoor waar het VMK
in 1990 in 't Heem te gast was, Het
Twello's mannenkoor waar het laatste
contact in Twello dateert van alweer
april 1987 en het geheel nieuwe con-
takt met het Oldenzaals Mannenkoor.
Het geluid van de mannnenkoren
werd verfrissend in tweeën gedeeld
door het gemengd koor Montferland;
een zoals de secretaris Gerhard Wol-
bers het in zijn opening noemde 'zus-
terkoor' met als gemeenschappelijk
element hun dirigent Bert Nijhof. Zij
traden in 1989 nog in Vorden op en
hadden voor degenen die zich dit koor
nog herinneren sindsdien nog verder
aan kwaliteit gewonnen. De koor-
klank was ondanks de numerieke
onderbezetting van de mannenparti-
jen evenwichtig. Misschien wel om-
dat de dames daardoor wat ingehou-
den moesten zingen kwam het geheel
beschaafd en warm over. Ook de af-
werking was herkenbaar van de hand
van Bert Nijhof.
Nadat de opening bij de door ziekte de
gevelde voorzitter door de secretaris
was verricht opende het VMK met het
Gelders volkslied waarin de Vale
Ouwe, de Betuw en de Graafschap,
met een knipoog naar het laatste cou-
plet 'Waar kastelen statig rijzen',
worden bezongen. Dit lied werd ge-
volgd door 'Wir lieben sehr im Her-
zen' van D. Friderici een ode aan de
achtergrond van deze avond: 'Die lie-
blige Musik, ein freundlicher An-
blick' en 'ein gutcr frischer kühler
Wein'
Het Twello's Mannenkoor volgde als
eerste gast met een fors programma
dat royaal de maximaal gegunde tijd
overschreed.
Alhoewel zeker het aanhoren waard,
konden hier en daar wat onregelma-
tigheden worden opgemerkt. God-
fried van de Horst nog niet zo lang ge-
leden aan het koor verbonden nam
volop de tijd waardoor het geheel wat
slepend overkwam. Dat is jammer
voor een stuk als 'In der Ferne' Het-
zelfde gold ook voor het koor 'der

Schmiedegesellen' van Lortzing waar
de spetters af behoren te vliegen, de
'blanke Waffe' behoort te 'blitzen' en
het 'Hammersslag Ambossklang' wat
anders is dan het liefelijk strelen van
een knuffeldier. Doordat het wat
moeilijker tussenstuk 'So redet doch
nur leisser' werd weggelaten ontbrak
bovendien de zo nodige variatie die
het kontrast tussen het rondvliegen
van de spetters en het studeren van de
meester nog eens extra moest accen-
tueren.

Het Hattems Mannnenkoor dat ook
niet helemaal genoeg had aan de haar
aangemeten tijd, kwam goed voor de
dag. De mannen van het VMK die het
koor in 't Heem hadden meegemaakt
waren unaniem van mening dat het
koor, misschien mede onder invloed
van de uitstekendse akoestiek van de
volle dorpskerk, ontegenzeggelijk
aan kwaliteit had gewonnen.
Na het Gemengd koor Montferland
trad het Oldenzaals Mannenkoor op

jaar, want dan moet je plaats maken
voor jongeren', zo zegt hij.

Onderkomen
De Vordense brandweerman had in
1946 de beschikking over een brand-
weergarage direct achter het huidige
Dorpscentrum. In 1978 verhuisde men
naar de Nieuwstad waar het voorma-
lige gymnastieklokaal werd omge-
bouwd. Hier vertoeft men nog steeds.
Boesveld: 'We zijn momenteel bezig
uitbreiding te realiseren. Met mede-
werkingvan de gemeente hopen we de
voormalige kantine van de tennisvere-
niging erbij te trekken. We hebben nl.
dringend behoefte aan een grotere
instructieruimte en vergaderruimte'.
(Zoals bekend is de tennisvereniging
vorig jaar naar het industrieterrein ver-
huisd en worden op de voormalige ten-
nisbanen huizen gebouwd.)

Brandmerdag
Ter gelegenheid van het 200-jarig be-
staan organiseert de Vordense brand-
weer op 10 juli op de weide voor kas-
teel Vorden een groots opgezette
brandweerdag waaraan alle dertien
brandweerkorpsen uit het gewest zul-
len meewerken. Er worden tal van de-
monstraties gegeven terwijl ook histo-
rische brandweervoertuigen zijn te be-
zichtigen. Deze show vindt 's-morgens
plaats waarna in de middaguren een
optocht door het dorp zal worden ge-
maakt. Hierbij zal een oude stoom-
spuit, getrokken door twee paarden,
niet ontbreken.

In het najaar zal de Vordense brand-
weer in besloten kring het 200-jarig be-
staan vieren.

jmmmmtm^^^^mmmmm^^^^mmi^^^

onder Icgfez van Ria Taverne. Veel
eer legdéiPfij in met een uitvoering
van 'Groot vaders klok' in een arran-
gemant van R. Hunter en vooral met
de Liederencyclus: 'Ben ik de enige
winterekster' van Joop Stokkermans.
Een werj^^t zeker niet bij de 'klas-
sieken' gerekend hoeft te worden,
maar dat wel aangeeft dat men in Ol-
denzaal begrijpt dat er eens een keer
wat moet worden afgeweken van het
traditionele repertoir van de mannen-
koren om een wat groter en mogelijk
jonger publiek te bereiken.

Het slot was uiteraard voor het Vor-
dens Mannenkoor dat zich (te) duide-
lijk op hun gemak voelde in hun eigen
Dorpskerk. De muziek werd over-
tuigd en met gevoel gebracht. Bij het
'O Domine Jesu Christe' was de
scherpte er kennelijk nog niet hele-
maal wat ook de zuiverheid niet ten
goede kwam. Bij het 'Morgenrot' van
Pracht was het koor echter volledig
ontwaakt en kon men het verschijnsel
van de opkomende zon voor zich zien
afspelen. Uiteraard werd ook de kwa-
liteit van Ludo Eykelkamp niet on-
benut: Prachtig klonk zijn stem in het
'He's the Lilly of the Valley' waarbij
de koorbegeleiding goed werd uitge-
voerd.
Sinds jaren kon het VMK zich weer
eens op een donateursavond laten be-
geleiden door een pianist: Rene Kas-
kens. Daardoor kon het priesterkoor
uit 'Die Zauberflöte' weer eens op het
repertoir gezet worden waarbij hij de
begeleiding keurig verzorgde. Dat de
pianist in zijn vuurdoop liet merken
toch onder de indruk te zijn van de
volle kerk met zoveel koorgeweld
geeft te meer aan hoe enerverend zo'n
donateursavond moet worden erva-
ren.

Het zanggedeelte van de avond werd
afgesloten met een ruiker voor de diri-
genten, solisten en begeleiders, waar-
na het gehele gezelschap naar 'de
Herberg' toog waar de toch al korte
nacht nog wat korter gemaakt werd
onder begeleiding van naar aard,
kwaliteit en volumeregeling geheel
andersoortige muziek.

Miep Diekmann
voor Nederlandse
Bond van
Plattelandsvrouwen
Op donderdagmiddag 14 april a.s.
komt de bekende schrjjfcter van
jeugd- en kinderboeken, Hip Diek-
mann, voor de 'Ring Lochem' van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
vertellen over haar leven en werk. Ze
vertelt ook over haar ervaringen met
de problemen van de (^voeiende
jeugd. Op die middag lig^i er boe-
ken van haar ter inzage. Er zijn er ook
te koop. Mevrouw Diekmann zal uw
exemplaar graag signeren. De bijeen-
komst wordt gehouden in 't Jolink bij
de Ned. Hervormde Kerk aan de
Zutphenseweg te Eefde.

Gaat u iv nieuwe
keuken ƒ 25OO,- of

?25OOO
(De keuze is aan u bij HCI)

«^

^HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G),

tel.05753-8181.

Perfecte uitvoering Sursum Corda
De chr. muziekvereniging Sursum
Corda heeft de plaatselijke bevolking
gedurende twee avonden in de grote zaal
van het Dorpscentrum een perfecte mu-
zikale show voorgeschoteld. Vrijdag-
avond onder het toeziend oog van burge-
meester Kamerling en wethouder mevr.
Aartsen. Zij werden dan ook door voor-
zitter Dick Boerstoel speciaal welkom
geheten.

Het muziekfestijn werd geopend door
het jeugdorkest onder leiding van Ge-
rald Roerdinkholder. De jeugd speelde
een variatie van liedjes waaraan ze de
titel gaven 'Zeven delen uit ons eerste
concert'.
Dirigent Gerald Roerdinkholder kon
hierna op het podium blijven want hij
is ook dirigent van het harmonie-
orkest. Het orkest speelde eerst de ko-
raal 'Songof Praise'van Jacob de Haan.
In juni aanstaande zal Sursum Corda
meedoen aan een concours in Vorden.
Het verplichte nummer 'Discovery
Fantasy'van componist De Haan werd
deze avond alvast aan het publiek ge-
presenteerd. Tijdens dat concours zal
wat betreft de vrije nummers een keus

worden gemaakt tussen 'Reflections'
van Johan Nijs of 'Exaltation' van Ja-
mes Swearingen. Beide nummers wer-
den deze avond ten gehore gebracht.
Het programma voor de pauze werd
besloten met optredens van de leerlin-
gen majorettes en minirettes beiden
onder leiding van Erna Wolsink-Rein-
ders.
Na de pauze gingen de minirettes ver-
der met de 'Singing Blues March', ter-
wijl de majorettes op de discotoer gin-
gen waarbij de lichtgevende batons
een leuk effect gaven.
De mallet band (drumband) onder lei-
ding van Harry Klaassen en het harmo-
nie-orkest (samen op het toneel) na-
men de aanwezigen mee 'Met muziek
door de jaren heen'. Zo speelde de
drumband nummers als 'My little
lady', 'Quantanamera', 'Yellow River'
en 'Mambo, Jambo'. Het harmonie-
orkest opende sterk met de 'Carpen-
ters in concert'gevolgd door'The best
of Abba' en de wereldhit van Stevie
Wonder 'I just called to say I love you'
met solozang van Joanne Wichers. Tij-
dens de verschillende nummers prach-
tige saxofoonsolo's van Anita Liever-

dink. Een van de hoogtepunten
vormde de muziek uit de film 'Dances
with the wolves', met daarbij hoofdrol-
len voor de slagwerkers Robert Vis-
schers en Marcel ten Brummelstroete.
Daarna werd het op het toneel een
drukte van belang want alle muzikale
geledingen van Sursum Corda traden
gezamenlijk op tijdens de slotmars 'Ju-
bilissimo'. Een waardig besluit van
deze uitvoering.

Huldiging jubilarissen
Vrijdagavond werden een zevental le-
den van Sursum Corda gehuldigd. Be-
rnadet Wunderink, 10 jaar majorette,
Jeroen Vredenberg, Eddy Sloot en
André Jimmink maakte 12,5 jaar deel
uit van de Malletband (drumband).
Herman van Heerde, Jan Wullink en
Wim Arendsen vierden hun zilveren
jubileum bij deze band.
Voorzitter Dick Boerstoel en KNF-
afgevaardigde Cor Putman spraken lo-
vende woorden tot de jubilarissen
waarna Ellen Schuurman de onder-
scheidingen (een speld voor de man-
nen en een hangertje voor Bernadet
Wunderink) uitreikte.

WEEKENDDIENSTEN
Huisarts 2-4 april dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 1-2-3-4 april Jelsma/Ruskamp, Lo-
chem, tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.

Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Openingstijden: maandag t/m vrij-
dag 9.30-17.30 uur; zaterdag 9.30-15.00 uur
m. i. v. 1 april.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKKR - WICHMONI)
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Scholieren te gast op het
Vordens Tennis Park

Bijna 300 leerlingen van de basisscholen hebben vorige week kennis gemaakt
met de tennissport. Als onderdeel van hun gymles kregen de leerlingen van de
groepen 5,6,7 en 8 een uur lang de mogelijkheid om te tennissen. Onder leiding
van tennisleraar Bas Coulier en ccn jeugdcommissielid konden de kinderen vol-
op oefenen. De kinderen waren erg enthousiast, wat ook wel blijkt uit de aan-
melding van 15 nieuwe leden. De tennisvereniging zal dan ook proberen om dit
evenement in de toekomst te herhalen. Aanmelden bij Truus Brandenbare, tel
2024.

Foto: Bas Coulier met leerlingen van de Dorpsschool.



— Na uw militaire dienst bent u gaan
werken in het bedrijf van uw vader.
Had u altijd al de ambitie gehad om
later in de zaak te gaan?
"Nee, dat niet. Maar je weet hoe
zoiets gaat. Ik was de oudste van het
gezin en dan was het haast vanzelf-
sprekend datje later de zaak zou over-
nemen. Zo is het dan ook gegaan. In
1950, ik zat nog in militaire dienst,
was mijn vader ernstig ziek en werd
door mijn ouders een beroep op mij
gedaan. Zodoende kon ik ook eerder
uit het leger. Ik werd toen van de ene
op de andere dag voor de leeuwen
geworpen. De post had zich hoog
opgestapeld en het werk in de winkel
ging ook gewoon door. Het was een
gekkenhuis die eerste dagen. Dat
weet ik me nog goed te herinneren.'

— Wat is er zo leuk aan het runnen
van een eigen winkel?
'Ten eerste natuurlijk het contact met
de mensen. Je bent de hele dagen
onder de mensen en dat spreekt mij
bijzonder aan. Daarnaast was het zo
dat wij in het begin ook nog van alles
verkochten. Het werk was heel divers.
We hadden echt van alles in de win-
kel: kinderspeelgoed, kerstartikelen,
vloerbedekking,gordijnen,noemmaar
op. En natuurlijk niet te vergeten
heren- en damesconfectie. Alleen de
kleding is overgebleven. De rest heb-
ben we er allemaal uitgedaan.'

— Het was zeker ook pure noodzaak
om een zo breed mogelijk assortiment
aan te bieden?
'Ja, toen wel. Men kocht vroeger ook
niet zo dikwijls nieuwe kleding als nu
het geval is. Toen werden ook nog
veel kleren zelf gemaakt. Als onder-
nemer kon je dus niet alleen leven van
de verkoop van de heren- en dames-
confectie. Je moest een zo breed
mogelijk assortiment aan produkten
hebben. Vergeet ook niet dat wij des-
tijds het vooral moesten hebben van
de Ruurlose consument. Tegenwoor-
dig is iedereen een stuk mobieler en
komen ook mensen uit de regio hun
boodschappen doen in Ruurlo. Dat
had je toen niet. In de jaren 50 kon je
het dan ook zo gek niet bedenken of
wij hadden het wel.'

— Ken ondernemer is altijd druk.
Had u naast de zaak nog tijd voor
anderedingen?
'Om eerlijk te zijn vraag ik me nu wel
eens af hoe ik dat vroeger allemaal
klaar speelde. Ik heb namelijk ontzet-
tend veel gedaan in het verenigingsle-
ven. Dat ging allemaal buiten de zaak
om. Ik heb aan toneel gedaan, meege-
werkt aan openluchtspelen, comman-
dant geweest van de plaatselijke
brandweer en niet te vergeten voorzit-
ter van de Oranjevereniging. Je zou
bijna vergeten dat je daarnaast ook
nog een winkel had.'

- Was het toneel een manier om uzelf
uit te kunnen leven? Even weg uit de
sleur van alledag!
'Ja, ik denk het wel. Ik mocht dat
graag doen. Vroeger op school heb-
ben we ontzettend veel aan toneel
gedaan. Het hoofd van de school die
was er ook helemaal bezeten van.
Daar heb ik ontzettend veel van
geleerd. We hielden toen ook twee
keer per jaar uitvoeringen. En later
met de parochie hebben we ook eens
een kerstspel opgevoerd. Daarmee
trokken wc door de schouwburgen in

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

Oud-ondernemer André Tennissen uit Ruurlo:

'Ik kwam gewoonweg tijd tekort'
Die dag was mijn auto kapot en ik besloot met de trein naar Ruurlo te gaan. Ik had om half elf afge-
sproken met André Teunissen (65). Onderweg in de trein dacht ik na over de vragen die ik zou stellen.
Die moesten vooral gaan over de modezaak die de heer Teunissen driejaar geleden heeft overgedaan
aan zijn zoon Rob. Vaak komt in de praktijk maar bar weinig terecht van hetgeen je je hebt voorgeno-
men. André Teunissen blijkt namelijk naast de kledingzaak actief te zijn op verschillende andere ter-
reinen. Al vrij snel praten we over toneel en cabaret, de Ruurlose Oranjevereniging en de plaatselijke
brandweer. Teunissen heeft een veelzijdig leven geleid en dat doet hij nog steeds. 'Maar het voordeel is
dat ik nu meer tijd heb voor mijn hobby's. Vroeger had ik ook nog de zaak erbij. Ik kwam dan gewoon-
weg tijd tekort. Als ik daar nu op terug kijk, dan begrijp ik niet waar ik de energie vandaan haalde',
aldus André Teunissen.

de hele regio. Je kunt wel zeggen dat
het toneelspelen mij met de paplepel
is ingegoten.'

— In de jaren zestig werd elk jaar in
zalencentrum Keizerskroon een revue
gehouden onder de noemer 'Reurle
roert zich'. Daar deed u ook altijd aan
mee. Hoe is dat destijds ontstaan ?
'Dat is een initiatief geweest van de
plaatselijke middenstand. De mensen
kregen bij aankoop van gekochte arti-
kelen bonnetjes en bij een bepaald
aantal bonnen hadden ze recht op een
toegangsbewijs tot de revue die wij
opvoerden. Dat ging erin als koek. De
omzet vloog dan ook omhoog want
men wilde daar kosten wat het kost bij
zijn. Sommige mensen ging zelfs
meer dan één keer kijken. Het leuke
was namelijk ook dat in die revue
allerlei plaatselijke nieuwtjes waren
verwerkt. Dat vinden de mensen
mooi. Elk jaar speelden we zo'n tien a
twaalf avonden. De zaal zat dan
iedere keer tjokvol. Jaarlijks kwamen
er een kleine vierduizend mensen op
de revue af. Echt ongelooflijk.'

— Ging er wel eens iets fout?
'Zeker wel, maar het is dan de kunst
dat het publiek niet door heeft dat er

iets fout gaat. Met de revue heb ik een
keer gehad dat één van mijn tegenspe-
lers wegbleef en dus niet opkwam.
Dat kwam omdat hij dacht dat hij
klaar was ai daarom was hij voor in
het café ^Bi zitten en had hij een
erwtensoep besteld. Terwijl hij dus
uitgebreid aan de erwtensoep zat
stond ik daar alleen op het podium
met 350 mensen in de zaal. Het is dan
de kunst o |̂et hele stuk over te slaan
zonder dzWnet op gaat vallen. Nie-
mand heeft er toen iets van gemerkt.
Achteraf gezien zijn dat leuke dingen
maar op het moment zelf denk je daar
wel anders over.'

— Begin jaren 70 hield de revue op te
bestaan.
Waarom?
'Aan alles komt een eind, ook aan
zoiets. Je moet goed begrijpen dat het
om vrijwilligerswerk ging. En we
deden echt alles zelf. Er ging elk jaar
dus ongelooflijk veel tijd inzitten. Op
een gegeven moment zeiden enkele
van de groep dat ze nog wel door wil-
den gaan, maar dat ze het betaald wil-
den hebben. En dan is het hek natuur-
lijk van de dam. Het was toen ook snel
afgelopen.'

— In die tijd werden er toch ook
openluchtspelen gehouden?
'Ja, maar dat was niet ieder jaar. Dat
was om de drie jaar als ik me niet
vergis. Daar kwamen echt^izenden
mensen op af. En niet Q^cn uit
Ruurlo zelf, maar ook uit de regio. Ik
zal je wat foto's laten zien van toen.
Dan kun je je misschien een beter
beeld vormen van het openluchtspel
dat wij toen opvoerden.' ^^

Het foto-album wordt uit de kast
gehaald en we bladeren door de jaren
zestig en het begin van de jaren
zeventig. André Teunissen prijkt op
menige foto en elke keer heeft hij
weer een ander kostuum aan. Hij
praat honderduit over het open-
luchtspel en als hij iets niet meer weet
dan is daar altijd zijn vrouw nog die
hem aanvult. 'Net zoals bij de revue
kijk ik met veel plezier terug op de
openluchtspelen. Een heerlijke tijd
was dat', zegt de heer Teunissen ter-
wijl hij het foto-album weer opbergt.
Naast toneelspelen is André Teunis-
sen ook 31 jaar bij de brandweer
geweest, waarvan 16 jaar als
commandant. 'Dat was een hele leuke
club mensen. We waren een heel

hecht team. Het geld dat er binnen
kwam stopten we altijd in een pot en
daarvan gingen we eens in de zoveel
tijd samen met de vrouwen een week-
endje van weg. Zoiets deed het altijd
heel erg goed. Je groeit dan naar
elkaar toe tijdens dat soort dagen en
dat komt de sfeer alleen maar ten
goede.'

— Laten we even over de Oranjevere-
niging hebben. Al ruim dertig jaar
bent u daar voorzitter van. Moet je
heel koningsgezind zijn als je een der-
gelijke functie bekleed?
'Nee, zo moet je dat niet zien. Het is
natuurlijk wel mooi meegenomen als
je koningsgezind bent. Maar dat is
niet de reden geweest waarom ik
voorzitter ben geworden in 1961.
Daar ging namelijk een heel ander
verhaal aan vooraf. De vereniging
stond op het punt ter ziele te gaan. Er
werd een opheffingsvergadering ge-
houden waar ik destijds ook aanwezig
was. Er was sprake van het afschaffen
van het kinderfeest en nog een aantal
andere dingen en daarmee zou het
hele koninginnefeest verdwijnen in
Ruurlo. Met nog twee anderen heb ik
daar destijds een stokje voor gesto-
ken. Jongens dit kan niet, hebben wij
toen gezegd. Prompt zaten wij met
z'n drieën in het bestuur.'

- Wie waren die andere twee?
'Mulder en Kreeftenberg. We hebben
toen Koninginnedag helemaal op-
nieuw vorm gegeven en tot op de dag
van vandaag wordt dit feest nog volop
gevierd. Daarnaast hebben we het
septemberfeest ingevoerd. Zeg maar
de kermis. We hebben dat destijds
helemaal met z'n drieën opgezet en
het leuke is dat Mulder en Kreeften-
berg ook nog steeds in die Oranjeve-
reniging zitten. We weten precies wat
we aan elkaar hebben. Vergaderen
doen we dan ook heel weinig. Meestal
één keer per jaar. We verdelen dan de
taken die iedereen moet uitvoeren op
zo'n dag als 30 april. Het rare is dat
het feest op de dag zelf helemaal aan
je voorbij gaat. Je bent zo druk met
het organiseren van allerlei dingen dat
je geen tijd hebt om even gezellig de
kroeg in te duiken.'
Ruim drie jaar geleden droeg André
Teunissen na een hartinfarct de zaak
over aan zijn zoon Rob. In tegenstel-
ling tot zijn vrouw bemoeit hij zich
totaal niet meer met de modewinkel
aan de Dorpsstraat. Mevrouw Teunis-
sen: 'Ik mag het nog veel te graag
doen en sta nog vier dagen in de week
in de zaak. Ook om onze zoon wat te
verlichten. Bovendien vond ik voor
mezelf de stap te groot om er van de
ene op de andere dag uit te stappen.
En dat geldt ook in feite voor onze
zoon Rob. Voor hem is het ook een
hele klus om het alleen te doen. Nu
kan ik nog af en toe bijspringen. Zo-
iets moetje langzaam afbouwen.'

De heer Teunissen zegt tot slot tegen
mij: 'Je moet in je verhaal ook de rol
van mijn vrouw niet uitvlakken. Zij is
degene geweest die het mogelijk heeft
gemaakt dat ik naast de zaak ook tijd
had voor andere dingen zoals het
toneel en de brandweer. Als er brand
was kon ik met een gerust hart de zaak
uitrennen. Mijn vrouw zorgde er dan
wel voor dat de klanten geholpen wer-
den. Een modezaak run je dus niet
alleen, zoiets doe je samen.'

Jac. Niessen uit
Sittard wint
mini-marathon

Na zo'n ruim drie kwart eeuw gaat
de naam 'Kapper Wiekart' in Vor-
den verdwijnen. De kapperszaak
op zich aan de Dorpsstraat blijft,
hoewel de naam na Pasen gewijzigd
wordt in 'Haar- en huidverzorging
Salon Marianne'.

Het besluit van Henk Wiekart (58) om
te stoppen is mede bepaald door het
feit dat hij geen opvolger heeft. Bo-
vendien heeft hij het vak bijna 45 jaar
uitgeoefend en vindt hij het nu welle-
tjes. Toch heeft hij er wel een beetje
moeite mee dat de naam 'Wiekart'
verdwijnt. Zegt hij: 'Zo rond 1900
was er in de Kerkstraat, op de plek
waar nu de fa. Borgonjcn zit reeds een
kapperszaak met de naam 'Kapper
Hictbrink' , een zaak gerund door
mijn oma. Na haar overlijden heeft
mijn opa met behulp van een bedien-
de de zaak voortgezet waarbij ervan
uitging dat mijn vader (Jan Wiekart)
het later wel zou overnemen', zo zegt
Henk Wiekart.

Wel Jan Wiekart bleef de zaak aan de
Kerkstraat vanaf 1922 tot 1929 behe-
ren. Daarna betrok hij het huidige

pand aan de Dorpsstraat om daar als
herenkapper verder te gaan. Tegelij-
kertijd begon zijn vrouw met een da-
messalon. Intussen had het echtpaar
Wiekart twee zonen. Het was in die
tijd vanzelfsprekend dat de oudste
zoon (Henk dus) de zaak van zijn va-
der zou overnemen, (broer Jan heeft
in Vorden een banketbakkerszaak,
red).

Henk kwam als joch van 14 jaar bij
senior in dienst. Hij bezocht vervol-
gens de kappersschool in Haarlem om
in 1954 weer op het vertrouwde nest
in Vorden terug te keren. Na zijn hu-
welijk in 1960 nam hij de zaak defini-
tief over. De herenkapsalon werd 'af-
gesloten' en voortgezet door kapper
Sietsma. Samen met zijn vrouw Jo en
een viertal medewerksters legde
Henk Wiekart zich tot op het dames-
kappen.

Prijzen
In de zestigeren zeventiger jaren was
Henk Wiekart diverse keren deelne-
mer bij regionale wedstrijden dames-
kappen. En niet zonder succes. Hij
wist diverse prijzen in de wacht te sle-
pen. Uiteraard een goeie reklame

voor zijn zaak want de kapsalon heeft
niet alleen cliënten uit Vorden, maar
ook uit de regio.
Henk Wiekart: 'Waar ik toch wel een
beetje trots op ben, is de service die
we altijd hebben gegeven. Met name
ouderen, die zich moeilijk kunnen
verplaatsen, haalden we van huis op
om ze vervolgens in onze salon te
kappen'. Wanneer de verhuiswagen
straks is volgestouwd (het echtpaar
Wiekart gaat in de Brinkerhof wonen)
neemt Marianne Platenburg haar in-
trek aan het pand in de Dorpsstraat.
Van huis uit schoonheidsspecialiste
(dit vak oefent zij al ruim vijfjaar uit)
wordt nu het accent gelegd op haar-
en huidverzorging.

Marianne Platenburg: 'Je ziet de com-
binatie van haar- en huidverzoriging
meer en meer. Het bruidje dat het haar
laat kappen en tevens de huid laat ver-
zorgen. Dus duidelijk als den geheel.
Qua st i j l en sfeer wil len wc voort-
borduren op het verleden al is het niet
uitgesloten dat in de toekomst nog het
één of ander wordt verbouwd'. Voor-
lopig wordt alles op dezelfde voet
doorgezet. Het personeel van Wiekart
'verhuist ' mcc naar salon Marianne.

Christelijke zangvereniging
'Excelsior' geeft
jubileumuitvoering
Ter gelegenheid van het 110 jarig
bestaan geeft de Christelijke ge-
mengde zangvereniging 'Excelsior'
woensdagavond 6 april in de Chris-
tus Koning Kerk een jubileumuit-
voering.

Er wordt een zangprogramma gebo-
den met vrijwel allemaal geestelijke
liederen. Het koor zingt onder leiding
van Peter Rouwen. De chr. muziek-
vereniging 'Sursum Corda' onder lei-
ding van Gerard Roerdinkholder ver-
leent eveneens medewerking aan dit
jubileumprogramma. 'Excelsior' telt
momenteel 30 leden, waarvan het me-
rendeel (21) uit vrouwen bestaat. 'We
kunnen inderdaad nog best een aantal
mannelijke leden gebruiken, al blij-
ven vrouwen natuurlijk ook altijd
welkom', zo zegt sekretaris Gerrit
Wullink.

De zangvereniging begon in 1884 als
jeugdkoortjc in de christelijke school
aan de Smidstraat. (Hier staan mo-
menteel woningen). De oprichting

was in handen van leerkrachten aan
die school. Toen in de twintiger jaren
de bijzondere school het Hoge werd
gebouwd, vond 'Excelsior' dat in-
middels tot een waardig volwassen
koor was uitgegroeid, hier onderdak.

Daarna verhuisde men naar het ge-
bouw 'Irene' (op deze plek thans ook
woningen), waarna nog een aantal ja-
ren in het voormalig jeugdcentrum
aan de Insulindelaan (inmiddels
plaatsgemaakt voor bejaardenwonin-
gen) werd gereperteerd. Thans wordt
er onder leiding van dirigent Peter
Houwen (hij is al vijftien jaar aan het
koor verbonden) elke woensdag-
avond met veel enthousiasme in het
Dorpscentrum gezongen.

'Excelsior' treedt jaarlijks ongeveer
acht keer in de 'openbaarheid'. Rond-
om Kerst en Pasen, terwijl ook optre-
dens in b.v. het bejaardencentrum 'De
Wehme' worden verzorgd. De jubi-
leumuitvoering op woensdag 6 april
is gratis toegankelijk.

Prachtige weersomstandigheden met
daarbij weinig concurrentie van wed-
strijden in de regio heeft de VVV
flink in de kaart gespeeld tijdens de
hardloopwedstrijden t.w. een halve
marathon (21 kilometer) en een mini-
marathon over een afstand van 30 ki-
lometer. Uit alle delen van ons land
kwamen zondag ruim 200 athleten
naar het Achtkastelendorp. De start
van dit evenement vond plaats vanaf
de parkeerplaats van Hotel Bakker,
waar mevrouw Bakker het startschot
gaf. Het declnemersvcld liep vervol-
gens eerst een 'klein' rondje door het
dorp om daarna richting kasteel
Hackfort te coursen.
Het parcours voor de deelnemers aan
de mini-marathon was vrijwel gelijk
aan die welke de fietsers 's zomers af-
leggen tijdens de Achtkastelentoch-
ten. Vrijwel alle kastelen werden
'aangedaan'. De deelnemers aan de
halve marathon volgden hetzelfde tra-
jekt. Alleen waren de kastelen Hack-
fort en de Wildenborch niet in het par-
cours opgenomen.
De uitslagen waren als volgt:
Mini-marathon, 30 km heren: l . Jac
Niessen, Sittard l uur 52 minuten en 2
seconden, 2 Kees Pertijn, Hardewijk
1.54.49, 3. Paul Tielbeek, Raalte
1.55.42. Dames, 30 km: l Ans Vrij-
dag, Lichtenvoorde 2.25.39, 2. Caro-
line Bijl, Berg en Dal 2.27.55, 3.
mevr. Nahuis, Zutphen 2.29.04.
Halve marathon 21 km. heren: 1.
Wim Rijswijk, Warnsveld l . 13.26, 2.
Dick Knoef, Haaksbergen 1.15.31, 3.
Jan de Reug, Enschede 1.18.42. Da-
mes 21 km: l . Brigit Landeweer, Boe-
kelo 1.31.03, 2. Bernadette ter Heur-
ne, Enschede 1.34.27, 3. Suus Bouw-
land, Eelde l .37.20. Na afloop kreeg
de VVV veel lof toegezwaaid voor
het uitzetten van het fraaie parcours
en de feilloze organisatie. Voorzitter
Jules Honig reikte de prijzen uit en
bedankte daarbij de medewerkers,
zoals b.v. de EHBO voor hun inzet tij-
dens deze marathons.

BZR
Uitslagen groep A: l . mv. den Hartog/
hr. Machiels 58.5%, 2. mv. Broertjes/
mv. Gilles 54.0%, 3. mv./hr. Vreeman
53.1%.
Groep B: 1. mv. den Elzen/mv. van
Manen 62.1%, 2. mv. Gasseling/mv
Warnaar 61.7%, 3. mv./hr. van Gastel
58.7%. Elke woensdagmiddag in het
Dorpscentrum.

MAART:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
30 Bejaardensoos Vierakker
31 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag

APRIL:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

l Jeugdhonk voor junioren w
Vorden

3 Paasvuur op de Kranenburg
4 Koffieconcert met

Egelandermuziek op de
Kranenburg

5 Soos Kranenburg
6 Welfare Handwerken, de Wehme
6 H VGWichmond, Oud Vorden
7PCOP

10 HSV'de Snoekbaars',onderlinge
seniorwedstrijd

11 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg

11 VrouwenclubMedler
12KPOVorden
13 Plattelandsvrouwen,

Eendagsbestuur
14 HVGWildenborch.Kapsalon

Manny
14 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 Plattelandsvrouwen,Stekjes

ruilmarkt
18 Klootschieten b ij de Goldberg
19 KPO Vierakker, afsluiting seizoen
19 NCVB.Ds.enmevr.H.Nusseldcr
19 Soos Kranenburg
19 H VG dorp, jaarvergadering Ede
20 Welfare Handwerken, Wehme
20 H VG Wichmond, Mevr. Warringa,

dierenarts
20 HVG Dorp, Homeopathie
20 Plattelandsvrouwen,

Kofficmorgen in de Herberg
21 HVG Wichmond, Ringvergaderng

in H ar f se n
23 Muziekver.Concordia 125 jaar,

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

seniorwedstrijd
25 Klootschieten bij de Goldberg
25 VrouwenclubMedler
26 Plattelandsvrouwen,

Voorjaarsvergadering
28 NC VB, Dagreisje naar Wijk bij

Duurstede



Albert Heijn Hengelo
op z'n Paasbest
en met gratis spaarzegels voor flankerend kristal

Blanke
snitzeis

1 OOgram

1.99
Paastaart
„Maïtre Paul

875 gram

8.95
Chablis en
Pouilly Fumé

fles van 1 2.95

9.95

Yorkham

1 OOgram

van 3.O9 voor

1.99

Tirannisu

5OO gram

van 8.95 voor

6.95
WELKOM

MET PAS + PIN
Goed nieuws voor moderne
betalers. Vanaf nu kunt u in
onze winkel ook elektronisch
uit de voeten en betaalt u - als

u dat wilt - uw boodschappen met uw bank-
pas, voorzien van pincode. Makkelijk. Veilig.
En plezierig. Tot spoedig ziens!

Albert Heijn, Molenhoek, Hengelo. UT l

Culinaire
Ragoüts

Diverse soorten
van 3.49

1.99

Hollandia
Matres

2OO gram

1.99

chSpeciaal
Brood

Muesli - Chocola - Krent-roz. -

Fries suiker4OO gram

1.99
cn
Slagroom

O,25 Itr.

1.49
Varkens
filetrollade

1 kilo

oh Albert Heijn Hengelo
in de Molenhoek: de Winkel-Hoek van Hengelo!

15.99

JLJl l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

MOEZELVAKANTIE
Te huur in Duitsland
MOOI E CARAVANS.

Volledig huishoudelijk
ingericht.

Met grote voortent.
Op camping

POMMERN/MOSEL
In het prachtige Moezeldal

(8 km van Cochem).
Zeer gunstige All-In prijzen.

Voor- en naseizoen
hoge kortingen.

fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AX Zelhem

Tel. 08342 -1548

^KIH
Jansen & gal jj

autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
w 05750-22816 BOVAG

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

DE VAKMAN
Alles voorde doe -het-zelver

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

PROVIMI
BIGGEVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDER

hoge voeropname,
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaal voeders

Wichrnond
Tel.:05754-1748

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

^"\/"\X-V/-\X-X

Zaterdag 2 april

Rondom Reurle
CD presentatie

Jan Ottinkband
Zaal open 10.30 uur.

Na afloop toegift Jan Ottinkband.

ALLES VOOR UW AUTO

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

'Pniutewi

PAAS BKUNCH BUFFET

't Pantoffcltjc bij u alom bekend om zijn koude en warme buffetten, heeft als
primeur in Vorden op Tweede Paasdag een uitgebreid Brunch Buffet.

AANVANG van het Brunch Buffet 12.00 uur (geen doorlopend buffet).

De prijs is hfl. 40,- per persoon (ook ge/insprij/.en).

Het buffet wordt muzikaal omlijst door het Return Combo.

Onder begeleiding, organiseren wij tijdens dit brunchbuffct voor uw kinderen een
kinderbuffet, video kijken, speelhoek en een cier/.oekwedstrijd.

Deelname alleen door reservering. Telefoon 05752-1770.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek. j
'ONZE VAKANTIEGIDS IS UIT!'
NATIONAAL REUMAFONDS 070-3503231

Feestmenu in het restaurant
Een zeer exclusief vijf-gangen menu met

specialiteiten uit vier grote Chinese Keukens

Chinees-Indisch Restaurant

FAN SHENG

Dorpsstraat 28 - VORDEN - Tel. 05752-1905

Na een grondige interne verbouwing
houden wij op vrijdag l april

Open Huis
vanaf 12.30 uur tot 16.30 uur. Wij nodigen u

van harte uit een kijkje te komen nemen onder
het genot van een drankje en een hapje.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Speciale aanbiedingen (afhaaimenu)

Ter gelegenheid van de heropening van ons
vernieuwde restaurant bieden wij u de

mogelijkheid om uit onderstaande 15 gerechten
er 3 te kiezen C_

voor slechts JL
(voor 2 a 3 personen) inclusief voorgerecht

Chinees Pangsit en Kaliko.
Babi Pangang Koe Loe Yuk Baby Pangang Spek
Babi Ketjap Kipf ilet met Kerry Saus Ajam Pangang
Foe Yonghai Kipf ilet met Tomaten Saus Sie Lin Kai
Tjap Tjoy Rundvlees met speciale Kerrysaus Kongpo Yuk
Cado dado Shamhais Foe Yonghai Cha Sue



Wegens herinrichting
centrum Ruurlo

moclecentrum

De totale nieuwe collectie
dames & herenmode

nu:

ruurlo

10% korting
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon . 05735 - 1438

massief parket

HEGROI
Garvelinkplein 20

05735-1661

PAAS-
SHOW
2e Paasdag
10.00-17.00 uur

ORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden

Tel. 05752-3671

OPRUIMING
in gaas en diversen

VRAAG PRIJSOPGAVE.

fa. JANSEN
Bleekstraat 1
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1360

Bus bestellen?

GEDRAGS&
GEHOORZAAMHEIDS-
TRAINING

VOOR PUPPIES
BEGINNENDE EN GEVORDERDE HONDEN

(A-/B-/C-NIVEAU)

START: ZATERDAG 9 APRIL A.S.
OM 16.30 UUR

"DE BANNINKHOP'
BANNINKSTRAAT28 HENGELO (G)

VOOR INLICHTINGEN EN OPGAVE:

JOOP KAMPHUIS: 05750-11232 (A)
HANS & INEKE LICHTENBERG: 05753-2042 (C)

H El Dl VOLLEN HOVEN: 05752-2550 (B)
JAN VREDEGOOR: 05753-2968 (PUP)

****

***

PRIMEUR.D WOAGE

FAHRENHEIT
(Ex LEROUX,MONTE-VIDEO& TRIP TO TRIP)

Harren bellen!
KEUKENHOF en
BOLLENVELDEN
16/4- 19/4-23/4
(en corso) - 25/4 -

28/4 - 7/5
(alleen bij voldoende deelname)

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

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 -

Voorst
Tel. 05758-1334

QUATTRO-BAND
l (Dl SC O B U'S S EN R f )DE N A LS l ATË Rbl|l

MONTE-VIDEO
RAAS DAM

Afscheidsconcert
WHY-NOT
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

MEUBELSHOW BIJ OTTEN?
"Geen paasshow, maar wel veel te zien!"

Beide paasdagen is de verkoophal van OTTEN
gesloten, géén paasshow dus.
Maar normaal kunt u er terecht iedere week
van maandag tot en met zaterdag.
Dan kunt u er rustig rondkijken.
Dan kunt u zien dat OTTEN een
geweldig assortiment meubels biedt.
Bankstellen, losse fauteuils, salontafels,
eethoeken en kasten en nog veel meer.
Allemaal prachtige meubels, die
degelijk zijn gemaakt.
Bekleding kunt u zelf uitzoeken,
of u nu leer of stof wilt hebben.
Kleur en dessin zoekt u ook zelf uit. OTTEN zorgt wel dat het erop
komt. Degelijke, mooie meubels tegen betaalbare prijzen, voor elk
wat wils. Gauw eens komen kijken is het beste, dan kunt u zich
overtuigen van de goede kwaliteit en de gunstige prijzen van de
meubels van OTTEN!
De verkoophal is geopend van maandag tot en met vrijdag van
9.00-18.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD. - TEL 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Wij zijn op alle manieren goed bereikbaar. Parkeren voor de deur.

Verkoop
van bomen, haagplanten, zoals buxus,
beuk, coniferen en mooie heesters.
Particuliere verkoop alleen op zaterdag.

BOOMKWEKERIJ
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
OUDE ZUTPHENSEWEG SA
VORDEN -TEL. 05152 - 1464

GRANDIOZE

op 2e Paasdag van n.oo-izoo uur in de Spannevogel
De nieuwste collecties meubelen zijn binnen!

Wij geven op Meubelen altijd 10% Kontant-korting.

Tevens altijd diverse aanbiedingen in

Meubelen - Tapijten en Gordijnen. / /- -ec/o<

Ook wordt er tijdens deze show

onder alle bezoekers een dekbed

ter waarde van f 600,-verloot!

Kom vrijblijvend in de gezellige winkel waar u zich direkt thuis voelt

en waar de nazorg en service onze naam groot maakt.

P.S. De koffie staat klaar.

PANNEVOGEL
MIÏPBEL-ENTAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 (bij de kerk)

NISSAN

HENGELO G
NISSAN MICRA
Nissan Micra 1.0 DX 3-drs., 1987 8.750,-
NissanMicra1.0DX3-drs., 1988 10.950,-
NissanMicral.OL, 3-drs., 1990 12.950,-
Nissan Micra 1.0 L, 3-drs., 1993 20.250,-
Nissan Micra 1.0, Beat, 3-drs., 1993 .... 20.950,-
Nissan Micra 1.0 LX, 5-drs., 1993 23.950,-
Nissan Micra 1.2 LX, 3-drs., 1989 14.250,-
NissanMicra 1.2March,3-drs., 1992 ... 18.250,-
Nissan Micra 1.2 Trend,3-drs., 1991 ... 16.500,-
Nissan Micra 1.3 LX, 3-drs., 1993 22.950,-

NISSAN SUNNY
Nissan Sunny 1.3 SLX, 3-drs., 1988 .... 12.950,-
Nissan Sunny 1.3 Trend, 3-drs., 1989 .. 15.950,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs., 1989 15.500,-
NissanSunny 1.4SLX,3-drs., 1990 .... 17.950,-
Nissan Sunny 1.4 SLX, 3-drs., 1989 .... 16.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs., 1991 21.250,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs., 1991 20.950,-
NissanSunny 1.6SLX,3-drs., 1990 .... 18.250,-
Nissan Sunny 1.6i GT, 3-drs., 1991 19.750,-
Nissan Sunny 1.6i GT, 3-drs., 1990 17.950,-
Nissan Sunny 1.6 SLX Coupé, 1990 ... 20.750-
Nissan Sunny 100 NX SLX+,1992 31.750,-
Nissan Sunny 1.3 LX, 4-drs., 1987 10.950,-
Nissan Sunny 1.3 Trend, 4-drs., 1989 .. 16.500,-
Nissan Sunny 1.3 LX, 4-drs., 1987 10.950,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 4-drs., 1991 22.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 4-drs., 1991 22.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX +, 4-drs., 1993 .... 29.500,-
NissanSunny 1.6SLX,4-drs., 1987 .... 11.250,-
Nissan Sunny 1.6IGT, 4-drs., 1990 18.950,-
Nissan Sunny 1.6Sail II, 4-drs., 1991 ... 19.750,-
Nissan Sunny 1.6 LX, 4-drs., 1991 24.250,-
Nissan Sunny 1.6 LX, 4-drs., 1991 23.500,-
Nissan Sunny 1.6 SGX, 4-drs., 1987 ... .12.950,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 5-drs., 1991 21.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 5-drs., 1992 25.950,-

NISSAN STANZA, BLUEBIRD EN PRIMERA
Nissan Stanza 1.8 GL, 5-drs., 1985 6.850,-
Nissan Bluebird 2.0 LX, 5-drs., 1986 8.500,-
Nissan Bluebird 1.6 LX, 4-drs., 1990 .... 18.500,-
Primera 1.6 LX, 4-drs., 1991 24.500,-
Primera 2.0 LX, 4-drs., 1991 26.950,-
Primera 2.0 LX, 4-drs., 1991 25.950,-
Primera 2.0 LX, 5-drs., 1991 25.950,-

Ik zoek.eH.fc*
wet

Ik sta in de showroom bij Jos Herwers. Ik

ben pas twee jaar oud en altijd erg zuinig op

mezelf geweest. Ik ben eerlijk en

betrouwbaar-vraag maar aan m'n vorige

baas- en zoek een nieuwe baas met

rijbewijs (m/v). Referenties kunt u verkrijgen

bij Jos Herwers in Hengelo G. en in

Zutphen.

2E PAASDAG
GEOPEND

JOS HERWERS
HENGELO G./ZUTPHEN

S E R V I C E OP Z'N H E R W E R S

HENGELO G
VREEMDE MERKEN
Audi 80 1.8 S, 1991 28.950,-
BMW 316i, 1990 25.950,-
Citroën AX TGE, 1991 14.950,-
CitroënBX1.6TGi, 1990 17.850,-
Fiat Ritmo 60 CL, 1987 7.750,-
Fiat Uno VAN 45 iE, 1991 13.500,-
Fiat Uno 60 S, 3-drs., 1986 7.850,-
FiatUno75SXi, 1990 14.950,-
Ford Transit dubb. cab. 80,1982 2.500,-
Hyundai Pony GS, 3-drs., 1990 16.950,-
Peugeot 405 1.9 GRi, 1989 17.950,-
Suzuki Alto GLX, 1993 13.950,-
Suzuki Alto GL, 1984 3.000,-
SubaruUSTD, 1985 5.250,-
Volvo 340 1.7 DL, 5-drs., 1987 8.950,-
Volvo 340 DL, 4-drs., 1988 12.950,-
Volvo 740 Turbo wagon, 1988 32.500,-
Volkswagen Jetta 1.3,4-drs., 1990 20.500,-

AUTOMATEN
Nissan Micra 1.2 LX, 1991 17.500,-
Nissan Sunny 1.6 SLX, 3-drs., 1991 .... 24.950,-
Mazda 323,1989 11.950,-
LanciaY10,1991 16.250,-
Toyota Corolla, 1983 4.750,-
Volkswagen Golf, 1981 3.750,-

DIESEL OF LPG
Nissan Sunny, 5-drs., diesel, 1984 2.500,-
Nissan Sunny, 3-drs. VAN, diesel,
1992 16.850,-
Nissan Primera wagon 2.0 LX, diesel,
1991 28.500,-
Nissan Patrol 2.8 R HT, diesel, 1992 .... 46.50o!-
Nissan Florida 1.6 SLX, LPG, 1987 10.500,-
Nissan Primera 1.6 LX, LPG, 1990 21.500,-
Opel Vectra 1.6i, 4-drs., LPG, 1990 21.250,-
Opel Vectra 1.6i, 4-drs., LPT, 1991 23.950,-
Toyota Carina II, LPG, 1991 23.950,-
Renalut 19 Chamade, LPG, 1992 22.950,-
Volvo 340 DL, Diesel, 1989 11.950,-

SPORTIEVE AUTO'S
Nissan Sunny Coupé 1.6 SLX, 1990 .... 20.750,-
Nissan100NX1.6SLX-t-1992 31.750,-
Audi801.8S, 1991 28.950,-
BMW316i, 1990 25.950,-
Peugeot 405 GRi, 1989 17.950,-
Nissan 300 ZX Twin turbo, T-bar,
automaat, 1992 prijs op aanvraag

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522
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Koninklijke onderscheiding
voor W.A. J. Lichtenberg

'Toen ik mü vanavond moest omkleden
en ik zag het blauwe pak liggen dat ik
moest aantrekken, dacht ik bij my zelf
dat is geen zuivere koffie". Aldus sprak
W.A.J. (Teun Lichtenberg) dinsdag-
avond nadat burgemeester E.J. Kamer-
ling hem de Ere-medaille in goud, ver-
bonden aan de Orde van Oranje Nassau
had opgespeld.

Lichtenberg kreeg deze onderschei-
ding niet alleen voor 20-jarig lidmaat-
schap van de raad van Vorden, maar bo-
vendien voor zijn vele verdiensten op
bestuurlijk gebied. Zo bekleedde hij
onder meer bestuursfunkties bij de
vml. Coöp. "Ons Belang" uit Linde;

VRC "De Graafschap"; ABTB, Raad
van Toezicht Rabo Kranenburg; raad
van Commissarissen Coöp. Zuivelfa-
briek Vorden etc. etc. Wat betreft zijn
periode in de raad zij vermeldt dat
Lichtenberg gedurende de periode
september 1978 - september 1981 wet-
houder was.
"Toen u de raad op gegeven moment
voorstelde om 15.000 gulden beschik-
baar te stellen voor een sociaal kultu-
reel werker en de meerderheid daar
niets voorvoelde, trad u af als wethou-
der", aldus burgemeester Kamerling
die daarmee aangaf Lichtenberg een
sociaal bewogen en vooral eerlijk
mens te vinden. "Ook hebt u zich inge-

spannen om de sportaktiviteiten in
Vorden rondom het zwembad samen
te bundelen. Dit plan haalde het niet,
het gaf wel uw bewogenheid voor de
sport aan", zo vervolgde burgemeester
Kamerling.
Naast de gebruikelijke afscheidsca-
deaux kreeg Lichtenberg een door
Frank Letterie ontworpen herinne-
ringsmedaille uitgereikt. TJ bent de
eerste i Jkrden die deze onderschei-
ding kry^n zo sprak burgemeester Ka-
merling.
Teun Lichtenberg,die vanaf 3 septem-
ber 1974 zitting heeft gehad in de raad
van Vorjtó heeft nu een punt gezet
achter i^ppolitieke loopbaan.

Opbrengst collecte
Reumafonds
De actie voor het Nationaal Reuma-
fonds in het kader van de landelijke
inzameling in de week van 13-19
maart heeft in de kerkdorpen Vierak-
ker-Wichmond het bedrag van
f 1679,- opgebracht. Hartelijk dank
aan iedereen die spontaan heeft
meege werkt tot het welslagen van de
collecte. Mocht men door om-
standigheden de collectant gemist
hebben dan kan men alsnog een bij-
drage storten op giro 842 t.n.v. het
Nationaal Reumafonds te 's Graven-
hage.

Tafeltje dekje
In Contact van 24 maart jl. staat een
artikel met als titel: Zorggroep en Ta-
feltje dek-je samen in maaltijdvoor-
ziening. Naar aanleiding van dit arti-
kel zijn er bij het bestuur van Tafeltje
dek-je veel reacties binnengekomen.
Om misverstanden te voorkomen wil-
len we graag benadrukken dat er bij
Tafeltje dekje Vorden geen wachtlijst
bestaat. Iedereen die op medische in-
dicatie gebruik wil maken van een
warme maaltijd kan die, net als in de
afgelopen 18 jaren, van ons betrek-
ken. Voor Vorden geldt: Zorggroep en
Tafeltje dekje beide dragen zorg in de
maaltijdvoorziening.

Voorverkoop
Vordense musical
Ruim 100 Vordenaren maken zich op
voor een drietal opvoeringen van de
musical 'Anders dan de nacht' van
Kees de Bruine. Vijftig personen zul-
len hierbij op de planken staan en
ruim vijftig werken mee achter de
schermen. De musical is een activiteit
van de drie Vordense kerken. Afgelo-
pen week is de voorverkoop van de
kaarten van start gegaan. Kaarten zijn
te verkrijgen bij Schildersbedrijf
Boerstoel. Drogisterij ten Kate, de
VVV en telefonisch (tel. 1375 en
1732). De uitvoeringen van de musi-
cal zijn op 15 en 16 april 's avonds en
17 april 's middags.

'Piraten' stalen de show
bij Visser Mode

Een 9-tal piraten en piraatjcs openden
de kindershow by Visser Mode. Zy toon-
den de kindermode voor dit voorjaar.
Het werd daarna en show waarin de pira-
ten, het pi raten vlot, de schatkaart en een
heuse schatkist als thema doorgevoerd
werden. Ook de speurtocht door de di-
verse landen kwam door de muziek-
keuze duidelijk naar voren.

Roos, Jacco, Mark, Eva-Lynn, Maaike,
Duco, Sanne, Tim en Lise lieten vro-
lijke kinder- en jeugdmode zien. Voor
de meiden veelal "piraten"broeken
(kuitlengte dus). Natuurlijk waren er

jeans in vele soorten, leuke shorts met
T-shirts en prima jacks en sweatshirts.

Voor de kleine piraatjes was de kollek-
tie van het merk Marybel leuk en uitge-
werkt. Visser Mode liet met deze door
Reina Groenendal ingestudeerde
show zien dat ze een prima en uitge-
breide kollektie voor de kleine en
grote jeugd heeft. De merken van Vis-
ser Mode zijn o.a. Barbara Farber,
Pointer, Locker, Claire Kids, Salty Dog,
Marybel, Lee Kids en Lapagayo. Op de
kleurige kindermodeafdeling komen
deze merken prima tot hun recht.

Toneelgroep 'Linde' Volleybalsucces
Toneelgroep 'Linde' brengt op zater-
dagavond 9 april in het Dorpscentrum
het toneelspel 'Goud Aaltje' voor het
voetlicht. 'Goud Aaltje' woont op een
boerderij en heeft de touwtjes goed in
handen. Met de komst van een nieuwe
knecht breken er evenwel moeilijke
tijden aan voor Aaltje met daarbij bo-
vendien de nodige huwelijksproble-
men!

In de sporthal Zandweer te Deventer
werd dezer dagen een volleybaltoer-
nooi gehouden voor 55 plussers. Ook
namen oud-medewerkers van de
jeugdgevangenis uit Zutphen aan dit
toernooi deel. De ploeg die voor het
eerst deelnam, drong door tot de fina-
le en hoe! ' Just i t ia ' werd zelfs win-
naar. Alle deelnemers kregen een hcr-
inneringstegeltje uitgereikt.

Kerknieuws

Gezinsdienst
Tijdens de gezinsdienst op Paasmor-
gen in de Dorpskerk zal het Paasver-
haal worden gelezen uit het Johannes
evangelie.
De groep "Kwint" zal muzikale mede-
werking verlenen terwijl Rudi van Stra-
ten het orgel bespeelt en er natuurlijk
ook wel gemeentezang is.
Ds K.H.W. KJaassen krijgt steun van
een aantal gemeenteleden bij het ver-
zorgen van de liturgie.
Komt u wel goed op tijd, vorig jaar
moesten een aantal mensen naar huis
omdat de kerk te vol was.

Praise in
Doetinchem
Op zaterdag 9 april is er praise in Doe-
tinchem. De praise wordt gehouden in
de gereformeerde kerk, Doetinchem.
Tijdens de praise zal samenzang cen-
traal staan. Er worden vlotte en gemak-
kelijk aan te leren liederen gezongen,
die met name de jeugd zal aanspreken.
De samenzang wordt begeleid door de
praise band White, en door het jeugd-
koor Sjir L'adonai.
Ds Bosveld uit Doetinchem zal in het
kort een bijbelgedeelte overdenken.

ANBO goed bezig
De Sociaal Culturele Commissie van de
ANBO Vorden heeft het afgelopen jaar
weer veel en verdienstelijk werk voor de
afdeling verricht. Daarvoor mochten de
dames donderdagmiddag tijdens de
jaarvergadering van de ANBO in het
Dorpscentrum uit handen van voorzitter
P. Takken een bloemetje in ontvangst
nemen.

Gedurende het gehele jaar worden
er tal van activiteiten georganiseerd
zoals bijvoorbeeld klootschieten bij
camping De Goldberg, midgetgolf
rondom het zwembad, kegelen bij De
Boggelaar terwijl bovendien tal van
fietstochten worden georganiseerd.
Dit soort activiteiten zullen ook dit
jaar weer op de agenda prijken.
Uit het jaarverslag van secretaris J.
Brandenburg bleek dat het ledental
stabiel is gebleven. Dit schommelt al
een aantal jaren tond 292. De heer L.
van der Graaf heeft namens de ANBO
zitting in de werkgroep Personenalar-
mering. De heren P.Takken en J. Bran-
denburg nemen deel in de werkgroep
Wonen/Toegankelijkheid. De werk-
groepen op zich zijn initiatieven van
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

Uit het jaarverslag van penningmees-
ter D. Krol bleek dat een flink aantal le-
den de handen regelmatig uit de mou-
wen steekt om geld in kas te krijgen
voor de AN BO. Gedurende een zestal
jaren is met veel enthousiasme ge-
probeerd dit via het deelnemen aan
braderieën te verwezenlijken. En niet
zonder succes. Een opbrengst van
f7.562,30 spreekt wat dat betreft boek-
delen. Mede daardoor kan de ANBO
zich financieel bedruipen. Penning-
meester D. Krol werd bij de bestuurs-
verkiezing herkozen, zij het dat de
heer Krol niet de volle vier jaar zitting
blijft nemen. Als er een opvolger voor
hem is gevonden, treedt de heer Krol
terug. De heer A. Bunkers zal voortaan
ook deel van het bestuur gaan uitma-
ken.
Na het officiële gedeelte hield mr. P.
van Staverenjurist van het AN BO een
inleiding over de werkzaamheden van
de vijf parttime juristen die de ANBO
rijk is. Van Staveren gaf een uitvoerige
toelichting op zaken zoals behartigen
ledenservice, wetsgeving en wetstoe-
passing, ondersteunen van verenigin-
gen. Allemaal dingen waar de juristen
zich zoal mee bezig houden.

Galeriek
Onder het motto "Op zoek naar de
zon" is in de "Galeriek" van de Vor-
dense kunstenares rond de Pasen
een expositie te zien van tekenin-
gen en schilderijen. Impressies die
Riek Schagen tijdens haarvele rei-
zen heeft opgedaan. De expositie
is te bezichtigen op vrijdag l april
t/m Tweede Paasdag 4 april.

Landbouw moet toekomst-
gericht ondernemen

K.P.O.
Op 15 maart j.1. was mevr. D. Suitela te
gast bij de K.P.O. Zij is Wijkverpleeg-
kundige te Zutphen en vertelde over
het ontstaan van de Zor^jroep Oost
Gelderland. W
Kort samengevat is het de bedoeling
dat er op elke hulp-aanvraag (groot of
klein) snel de juiste hulp geboden
wordt.
Hulp in de vorm van Gezinshulp -
Kruiswerk - Maatschappelijk werk -
Gezondheidservice en de thuiszorg
winkel.
Ook kreeg men van mevr. Suitela uit-
leg over de diverse hulpmiddelen die
ze bij zich had. Deze middelen zijn van
belang voor gehandicapten om zo zelf-
standig mogelijk te kunnen leven.
Op 12 april a.s. gaan de K.P.O.-leden
naar Lichtenvoorde, naar de Breimo-
defabriek van Westerman. Men kan
zich nog opgeven tot 2 april bij een van
de bestuursleden.

Het Agrarisch Volwassenen Onderwas
reikte dit seizoen 26 getuigschriften uit
aan jonge ondernemers die deel hebben
genomen aan de cursus Economische
Vorming Toekomstige Ondernemers.
Een verheugend resultaat in een ty'd dat
er veel verandert.

Bij de uitreiking ging de directeur van
het AVO in op de situatie waarmee het
agrarisch ondernemerschap wordt ge-
confronteerd. Niet alleen een efficiënt
produktieproces maarvooral rekening
houden met geluiden uit de samenle-
ving is van betekenis. De boer en de
boerin hebben te maken met milieure-
gels, een kritisch oog van burgers, ei-
sen die klanten als afnemers stellen
aan het produktieproces. Ook de over-
schotmarkt en het prijsbeleid zijn fac-
toren waarmee rekening gehouden
moet worden.
Toekomstgericht ondernemen bete-
kent vooral zelfanalyse. Zorg ervoor
datje de sterke en zwakke punten in je
ondernemerschap en van je bedrijf
kent en ga daarmee aan de slag. Strate-
gische doelstellingen ontwikkelen kan
het bedrijfsbeleid ondersteunen, zo
stelt de heer Paulusse. Naast vakvaar-
digheid en bedrijfseconomisch inzicht
staat de dialoog met de maatschappij
steeds vaker voor het voetlicht. Boeren

is een beroep dat in alle openheid
moet kunnen worden uitgeoefend.
Agrarische ondernemers stellen
daarom ook steeds vaker hun bedrijf
open voor bezoeken, er ontstaan dis-
cussies. Er ontstaat zo werderzijds
meer begrip en respect voor eikaars op-
vattingen.

De tweedaagse cursus Maatschappij
en Communicatie, ontwikkeld in het
kader van de beleidsnota Koersen en
Kansen, stimuleert boeren en boerin-
nen openheid en betrokkenheid na te
streven. De veelheid aan wet-en regel-
geving en veranderingen in de maat-
schappij is niet alleen een zaak van het
agrarisch bedrijf maar van de hele
maatschappij. Met nadruk stelde de di-
recteur Agrarisch Volwassenen Onder-
wijs daarom ook dat regelmatige scho-
ling een noodzaak is voor het bedrijf
en een goed meerjaren scholingsplan
een onmisbaar instrument hierbij is.
Met de woorden 'volg elk jaar een cur-
sus'werde de cursisten gefeliciteerd en
de getuigschriften uitgereikt.
In ons verspreidingsgebied slaagden
voor het EVTO: J.W. Abbink uit Vor-
den en D. Wullink uit Hengelo. Voor
de cursus Maatschappij en Communi-
catie slaagden C.G. Hiddink uit Keijen-
borg en G. Schuerink uit Vorden.

Subsidie voor 1200 jaar Wichmond
De gemeenteraad heeft dinsdagavond
11.676 gulden beschikbaar gesteld aan
de Stichting Wichmond 1200 en de
Stichting Oranje Comité Vierakker-
Wichmond. Geld bestemd voor de vie-
ring van het 1200-jarig bestaan.Het gaat
hier om een bedrag van 1,20 gulden per
inwoner. Genoemde Stichtingen moeten
onderling uitmaken waarvoor /y het
geld willen gebruiken.

De gemeente Vorden heeft plannen in
petto voor de bouw van sociale koop/
huurwoningen op het terrein van de
muziekkoepel nabij het Emmaplein.
Tijdens de begrotingsvergadering had
de WD hierop aangedrongen.
Zowel A.H. Boers, fraktievoorzitter
van het CDA als zijn collega van de
WD E. Brandenbarg "Moedigden"
het college aan daar woningbouw voor
jongeren te realiseren. "In elk geval
hebt u goed naar ons geluisterd", zo
sprak Brandenbarg waarderend rich-
ting college.
De raad stelde tevens de Verordening
Wet voorzieningen gehandicapten ge-
meente Vorden vast. Mevrouw Tol-
kamp (CDA) attendeerde het college
erop nauwlettend toe te zien dat er
geen grote verschillen tussen de buur-
gemeenten gaan ontstaan. Wethouder
mevr. Aartsen (CDA) beaamde dat
zorgvuldigheid is geboden. "We moe-
ten goed luisteren naarde signalen uit
de samenleving", aldus de wethouder.

Een raadslid in de war!
Lezen of luisteren blijkt niet iedereen
even gemakkelijk af te gaan. Dat bleek
dinsdagavond in de raad van Vorden
toen burgemeester Kamerling mede-
deelde dat Mr. H.E. de Boer zijn funk-
tie als voorzitter van de "Bezwaren-
commissie" met ingang van l januari
j.l. heeft neergelegd.
Als zijn opvolger werd voorgesteld Mr.
J.U. van der WertT, advocaat in Zut-
phen. Mr. van der Werff werd natuur-
lijk gekozen, dat moge duidelijk zijn.
Toch bleek uit de schriftelijke stem-
ming dat één raadslid zijn voorkeur
voor Mr. H.E. de Boer had uitgespro-
ken!

Afscheid raadsleden
Behalve van Teun Lichtenberg, nam
de raad van Vorden deze avond tevens
afscheid van mevrouw G.J.G. Tol-
kamp (CDA) en mevrouw H.A. Hor-
sting (P.v.d.A.). Beiden vielen door de
resultaten van de gemeenteraadsver-
kiezingen buiten de boot. Burgemees-
ter Kamerling omschreef mevr. Tol-
kamp als een serieus iemand die met
een vrolijke lach en helder de zaken
formuleerde.
"Het was verfrissend wanneer u in de
raad namens uw fraktie het woord
voerde", aldus burgemeester Kamer-
ling die haar een cadeaubon, bloemen
en een wandtegel aanbood. Mevr.Tol-

kamp heeft vier jaar deel van de raad
uitgemaakt.
Mevrouw Horsting vertegenwoordig-
de haar partij 8 jaar in de raad. "U was
strijdvaardig en sociaal bewogen", zo
omschreef burgemeester Kamerling
haar. Ook voor mevrouw Horsting de-
zelfde cadeaux.
De nieuwe nestor van de raad is thans
de 55-jarige Bert Brandenbarg (WD).
Namens de raad bedankte hij de af-
scheid nemende raadsleden voor de
samenwerking. Mevrouw Tolkamp
noemde Brandenbarg een warm pleit-
bezorgster van de emancipatiege-
dachte. Wat betreft mevr. Horsting be-
schreef hij haar voorliefde voor de vier-
voeter de hond (Afschaffen van de
hondenbelasting zo bepleitte mevr.
Horsting door de jaren heen!)
Brandenbarg wees erop dat hij het
meest in dezelfde commissie als Teun
Lichtenberg heeft gezeten. "U toonde
respekt voor het standpunt van een an-
der, maar u liet zich niet gemakkelijk
door een ander overtuigen!" aldus
Brandenbarg.

Mevrouw Horsting betreurde het dat
zij de raad vaarwel moet zeggen. "Ik
was nog graag een raadsperiode door-
gegaan", zo sprak zij. "De kiezer heeft
het voor het zeggen, persoonlijk voel
ik mij niet door de verkiezingsneder-
laag aangesproken", aldus mevr. Hor-
sting.



Zaterdag 2 april a.s.

Primeur in De Woage
Regelmatig wordt allen bestookt met mailingen waarvan men dan denkt "Het zal wel,
wat moeten we daar nou mee?" Nu is het echter weer eens ouderwets raak. Het onder-
werp van deze keer: "212 Fahrenheit".

Als men de namen van de handleden
heeft gelezen,zal het meteen duidelijk
zijn waarom De Woage vol trots dit be-
kendmaakt.
Namen als Rogier van Wegberg (mr.
Blue Eyes), ex-lid van Class winnaars
van N.C.R.V.-Popshow, één van Ne-
derlands beste bassguitaristen.
Hennie Tielens, door vriend en vijand
verguisd. Fantastische guitarist en nog
beter vocalist, was in het verleden lead-
zanger van o.a. Game en Trip to Trip.
Denise van Wijngaard, "Black pearl
from Rotterdam": enkele jaren gele-
den bij de top van Hennie Huisman's
Soundmixshow, optredens in binnen-
en buitenland; reeds verschillende
C.D.'s uitgebracht enz. enz.
Daarnaast de namen van de onlangs
ter ziele gegane formatie Le Roux:
Manfred Schermuly (ex-Monte Vi-
deo) waarschijnlijk "life on stage" de
beste slagwerker. Ralf Rudnik (ex-
Monte Video) zonder twijfel de aller-
beste leadguitarist. Christof Erbse
(keyboards) maakt 212 Fahrenheit
compleet.
In het begin was er slechts een idee;
een idee voor een stijl die zich zou on-
derscheiden van alles wat men gewend

is. Een totaal andere muzikale beleve-
nis. Het publiek zal vanaf het begin in
extase worden gebracht. 212 Fahren-
heit zal garant staan voor die extase.

Afscheidsconcert "Why Not"
Op zaterdag 2 april zal dancing "De
Woage" in Halle in het teken staan van
het afscheidsconcert van de Veld-
hoekse Rockband "Why Not".
De band, opgericht in 1986, timmerde
de laatste jaren behoorlijk aan de weg
door binnen & buiten Achterhoekse
optredens. Tijdens dit laatste concert
in de Woage, waar het allemaal is be-
gonnen, willen de handleden nog een
keer ouderwets vlammen, waarbij het
niet uitgesloten is dat ex-Why notter
Robert Colenbrander nog even met
zijn oude maatjes mee zal spelen, om
de Veldhoekse "Palmbomen sound"
door het bos te laten weerklinken.
Aan een periode van "zeven en een
halfjaar gitaar trekkerij is dan nu een
eind gekomen aan de succesvolle Ach-
terhoekse formatie "Why Not". Voor
de laatste keer te zien en te beluisteren,
in het grote dierenbos van De Woage
te Halle op maandag 4 april (2e Paas-
dag).

Paasvuur, vuurpop en Egerlanderconcert
in Kranenburg
Vier jaar geleden heeft het CCK het
paasvuur weer in ere hersteld. Door het
paasvuur te omlijsten met een aantal
oude tradities wil het CCK het even-
ement nog meer allure en aantrekkings-
kracht geven dan in de voorgaande jaren.

Mede uit Medler heeft ervoor gezorgd
dat het paasvuur in Kranenburg die
vorm heeft gekregen die een echt paas-
vuur verdient. Eerste Paasdag klokslag
half negen zal de Vuurkoning van vo-
rig jaar, Hans Bos, het paasvuur op tra-
ditionele wijze ontsteken.
De teertonne is van ieder Achterhoeks
en Twents paasvuur de eigenlijke kern,
want een stapel zonder teertonne op
een 'baoken' of paal werd vroeger ner-
gens voor vol aangezien. Op het paas-
vuurterrein prijkt naast de brandstapel
voor de vierde maal de ca. 15 m hoge
paasstaak met de teertonne. De stoere
jongens uit Kranenburg en omgeving
kunnen proberen een brandende be-
zem in de teertonne te mikken zodat
de inhoud gaat branden als een grote
fakkel. Vorig jaar vormde de paal met
de teertonne de spil van het paasvuur,
het publiek amuseerde zich uitste-
kend. Vooral toen Hans Bos zijn bran-
dende bezem in de ton mikte, hetgeen
meteen tot een grote steekvlam leidde.
Ver in de omtrek was te zien dat de
vuurkoning in Kranenburg zich had
gepresenteerd. Hij verdiende daarmee
de eretitel Vuurkoning van Kranen-
burg 1993 hetgeen inhoudt dat hij het
paasvuur dit jaar op traditionele wijze
mag ontsteken.

Het randgebeuren rondom het vuur-
gooien zal dit jaar worden uitgebreid.
Er is een schitterende technische stunt
bedacht door Nico Bouwmeester. Be-
rtus Waarle, een van de organisatoren,
is van mening dat met name deze acti-
viteit (het vuurgooien) het paasgebeu-
ren in de Kranenburg onderscheidt
van brandstapels in andere plaatsen.
'We willen meer dan alleen het ver-
branden van een hoop afvalhout', al-
dus Waarle.
De presentatie van het paasgebeuren
is dit jaar in handen van Wim Dolphijn
uit Ruurlo. Het feest van paasvuur zal
muzikaal opgeluisterd worden door
muziekvereniging Concordia bege-
leid door twee levende paashazen.Car-
line Nijenhuis zal de vuurfakkel dra-
gen naar het paasvuurterrein.

Big Mamma's Mad en Doreen
en Egelandermuziek
Tweede Paasdag 's-morgens speelt in
de grote tent de Excellanderkapel uit
Imbergen. Deze kapel behaalde vorig
jaar de eerste prijs op het Egelanderfes-
tival in Schoonhoven. Tevens werd de
kapel tweede op het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade. Zonder over-
drijving kan worden gezegd dat zij er in
zijn geslaagd met Bohmische blaas-
muziek en Egelanderklanken uit te
groeien tot een van de beste en meest
gevraagde blaasorkesten van Neder-
land.
Gezien de te verwachten belangstel-
ling is reservering wenselijk, tel. 05752-
6538.

V o e t

Zutphen-Vorden
Deze middag stroopte Vorden weer
eens ouderwets de mouwen op. Vanaf
de aftrap probeerde Zutphen met lan-
ge halen de voorhoede te lanceren.
Hieruit schiep Zutphen zich enkele
kansen, doch het vizier stond te hoog
afgesteld. Na l O minuten kreeg Vor-
den greep op het snelle counter voet-
bal van Zutphen, door vanaf de op-
bouw te storen. In de 23e minuut werd
zo'n snelle aanval van. Zutphen on-
derbroeken. Wilco Klein Nengerman
passie de bal op Erwin Hengeveld die
vanaf de achterlijn de bal panklaar op
het hoofd van Peter Hoevers depo-
neerde. Zijn kopbal verdween steen-
hard in het doel 0-1. Vlak voor het
rustsignaal kreeg Zutphen 2 opgeleg-
de kansen om de gelijkmaker te sco-
ren, doch tot opluchting van de Vor-
den aanhang werden de kansen ver-
prutst.
Na de theepauze zette Vorden Zut-
phen zwaar onder druk. Kopballen
van Reint Jan Wcstcrvcld en Peter
Hoevers en enkele schoten van Peter
Hoevers, Erwin Hengeveld en Gert
Verbeek werden door Zutphense ver-
dedigers met kunst en vliegwerk uit
het doel gehouden of gingen nipt
langs. Zutphen loerde op de counter.
In de 65e minuut leverde dit succes
op. Een aanvaller van Zutphen werd
onregelmentair binnen de zestien me-
ter door Sander Verkijk neergelegd.
De strafschop werd feilloos door

Henk Schrijver verzilverd. Overigens
dient gezegd te worden dat Sander
Verkijk op uitstekende wijze de ge-
blesseeerde Rob Enzerink verving. In
de slotfase gingen beide ploegen voor
de winst. Frank Rouwenhorst moest
enkele malen aan de noodrem trekken
om onheil te voorkomen. Enkele har-
de schoten van Wilco Klein Nenger-
man werden door de Zutphense doel-
man onschadelijk gemaakt. Al met al
een terechte puntendeling. A.s. zater-
dag speelt Vorden thuis tegen Reünie
om de kampioenstitel van de eerste
periode. Tweede paasdag speelt Vor-
den thuis tegen Diepenveen.

Voetbal
Uitslagen: Hercules D l —Vorden D l
1-0, Vorden El — Eefde El 0-3, Vor-
den Fl — Warnsveld Fl 3-5, Gazelle
Nieuwland F 2 — Vorden F2 O-1, Vor-
den F3 — Gazelle Nieuwland F3 0-4,
Vorden B l — Grol B2 l -1, Vorden Cl
— Eibergen Cl O-1, Brummen C3 —
Vorden C2 0-3, Zutphen 1 — 1 Vor-
den 1 1 - 1 , Vios Beltrum 2 — Vorden 2
0-3, Pax 6 — Vorden 3 10-3, Hercules
3 — Vorden 4 3-4, Vorden 5 — Loch-
uizen 4 3-0, Vorden 6 — Erix 3 0-4,
Vorden 7 — Grol 101-2, Wolfersveen
4 _Vorden 81-5-

Programma: Vorden 4 -- Ratti l ,
Vorden 5 — Lochem 5, Diepenhcim 5
— Vorden 8, D-pupillcn en E pupillen
4 tegen 4 op het AZC veld. Vorden F l
- Wilhelmina SSS F2, Vorden F2 -

Warnsveld F4, Vorden A l — Fortuna

Winterswijk Al, Keijenb. BI — Vor-
den B l , Vorden C l — Necde C l , Vor-
den C2 — Steendcren C l , Vorden l
— B en O l , Vorden 2 — Doetinchcm
2, Vorden 3 — Concordia W. 4, Zutp-
hania 3 — Vorden 4, Longa 10 -
Vorden 5, Vorden 7 — Longa l l , Vor-
den 8—Vios Beltrum 10.

Sorbo Selectie team
Op woensdagavond 23 maart speelde
men tegen Eefde Cl . Het werd een
2-0 overwinning. Op woensdagavond
6 april speelt het elftal op het Vorden
veld tegen Vorden B l .

Damesvoetbal
Victoria Boys l - Ratti l 5-7
Afgelopen zondag speelden de dames
van sv Ratti uit tegen Victoria Boys.
De dames van Ratti kregen in de eerste
helft amper de gelegenheid in balbezit
te komen, want Victoria Boys scoorde
binnen enkele minuten middels een
prima opgezette aanval 1-0. De Ratti-
dames probeerden hierna het spel op
te eisen maar de druk die Victoria Boys
uitoefende resulteerde nogmaals in
een doelpunt identiek aan de eerste.
Ratti leek vervolgens grip te krijgen op
de wedstrijd en kreeg enkele kansen
welke helaas onbenut bleven. Vlak na
rust ontstond er een misverstand in de
verdediging van Victoria Boys en een
verdedigster zorgde er voor dat de ach-
terstand voor de Ratti-dames werd te-
ruggebracht naar 2-1.
Na een inhoudelijk duidelijke speech
van trainer Ronald Bos, gingen de da-
mes van sv Ratti met volle overtuiging
het veld in, echter iets gehavend door
het uitvallen van spits Monique Ge-
urts welke in de eerste helft gebles-
seerd raakte. Wederom werd de druk
van Victoria Boys op de achterhoede
van de Ratti-dames te groot. Victoria
scoorde in de 2e helft nog 3 maal. Ook
in de 2e helft waren de kansen voor de
Ratti-dames maar ook deze konden
niet worden omgezet in treffers.
A.s. zaterdag spelen de dames van
Ratti thuis tegen sp. Teuge.
De 2e Paasdag spelen zij thuis tegen
Victoria Boys.

Socii
Programma: 31-3 Oeken 2 — Socii
6. 2-4 Socii F — Hercules F, Socii A
- Lochuizen A. 4-4 Socii — Alba-

tross, Pax A- Socii 2, Socii 3 — Zel-
hem 5, SowPl — Hercules 3, De Ho-
ven 5 — Socii 5, Zutphania.

Uitslagen: 26-3 Socii F — Warns-
veldse boys F l -7, Lochem C — Socii
C 3-1, Socii A — Longa 30 A 2-1.
27-3 Terwolde — Socii 0-1, Socii 2
- Deo 2 4-0, H en K 2 — Socii 3 l-3,

Socii 4 — Dierense boys 30-10, Erica
76 7 — Socii 5 l -4, Socii 6 — SCS 4
1-1.

w i e l r e n n e n

RTV
Rudie Peters fietste in Haarsteeg naar
zijn eerste overwinning in een open
criterium dit seizoen. Hij liet in een
sterk deelnemersveld o.a. oud Neder-
lands kampioen Ben van Vlaanderen
achter zich. Jan Weevers was in Bel-
feld (Limburg) actief en werd hier on-
danks materiaal pech goede tweede.
André Bargeman reed in Rhede,
Duitsland, naar een hele goede vierde
plaats. De voorjaars trainingswed-
strijden zitten er weer op en de bekers
zijn verdeeld. Bij de amateurs A werd
Martin Weijers eerste en Wim Bos-
man derde in het algemeen klasse-
ment. In de categorie B ging Rudie
Peters met de grootste beker naar
huis, hier werd Edwin Maalderink
derde. Bij de veteranan werd Ben Pe-
ters vierde. André Bargeman eindigde
als vijfde bij de junioren. Jaldert
Steenblik haalde in de zondagcompe-
titie een goede eerste plaats bij de
nieuwelingen.

VRTC
Afgelopen zondag konden de leden
van de VRTC hun geluk beproeven
met een regelmatigheidsrit van zo'n
50 km welke voerde in de richting
Bathmcn als verste punt. De deelne-
mers konden kiezen voor een gemid-
delde van 25 km per uur en 30 km per
uur. Fietscomputers en horloges zijn
bij deze rit verboden zodat zuiver op
het gevoel moet worden gefietst. Bij
het opmaken van de balans bleek J.
Klein Wassink met 25 punten als win-
naar uit de bus te zijn gekomen 2e
Wim Nordc 50 strafpunten, 3 K. Vis-
schers 140 strafpunten. De man die
het minst er van begreep wat regelma-
tig rijden was en met 790 punten op de
laatste plaats kwam was R. Rondeel.
Aanstaande zaterdag tijdens de jaar-

lijkse feestavond wordt bekend ge-
maakt wie de beste tocrfietscr van het
seizoen 1993 is geworden.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de op 26 maart in Barchem gehou-
den indoor-drcssuur wedstrijden voor
ponies behaalde Rinie Hcuvclink met
Gorby de Ie prijs met 130 punten in
de klasse B. Anja Stokkink behaalde
met Silvia in de klasse L l een 2e prijs
met 137 punten.

Waterpolo
De heren 2 van Vorden hebben de
competitiewedstrijd tegen NZC 5 uit
Neede met 4-5 verloren. Voor Vorden
scoorden Martin Nicssink 2x, Kier
Knol en Frans Karmiggelt.

Volleybal
D4c Terwolde 5 — Dash 7 3-0, HP
Devoko 3 — Dash 2 3-1, DP S VS 2

- Dash 2 0-3. H2n Wik l — Dash 3
3-0, MB WSV l Dash l 0-3, HP Dash
l — Deventer l l-3, H3b Dash 4 -
Lettele 2 l -2, D2a Dash 3 — Hansa l
0-3. D4a Dash 6 -- Harfsen 4 3-0,
D4b Dash 5 — Lettele 2 3-0, JA Dash
l — Ovcra l 0-3, JC Dash l — Dcvo-
ko l 0-3.

Programma: H3b Socii l — Dash 4,
HPDV02— Dash l.

Jeugd-ontmoetings-
dag op 30 april
Vorig jaar hebben een aantal jongelui
een feestdag georganiseerd op 30 april
(koninginnedag) in en om Het Witte
Café in Zelhem. Dit is een geslaagde
ontmoetingsdag geworden, alleszins
voor herhaling vatbaar.
Bij een aantal jongelui groeide het idee
dit wat breder op te zetten met een aan-
tal jongeren uit zoveel mogelijk ker-
ken en groepen. Men is dan ook op
zoek naar aktieve jongeren die het
leuk vinden om dit op te zetten en te
promoten binnen eigen kerk of kring.
Het voorlopige idee is om er een dag

van te maken met sport (volleybal),
praise en een grootse barbecue. Jonge-
ren die er de schouders onder willen
zetten kunnen contact zoeken met
Riet Groot Roessink uit Vorden. Het
telefoonnummer is: 05752-2809.
De dag zal opgezet worden voor jonge-
ren van 16 tot 25 jaar. Geïnteresseer-
den die graag van de partij willen zijn
kunnen zich ook al aanmelden. Alle
mensen die reageren krijgen straks
een opgave-formulier met het defini-
tieve programma.

ALLE LEEF-
TIJDEN.
ZE MOETEN
DOOR. GEEF!

NATIONAAL
REUMAFONDS

Statenlaan 128
2582 GW
Den Haag
Giro 324

Bankrekening
70.7070.848

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

ANWB erkende VERKEERSSCHOOL

Start in Vorden met een

theoriecursus A-B
in het Dorpscentrum
op de woensdagavond.

Aanvang 6 apr^.s. 19.30 uur.

De cursus omv^S lesavonden.
AANELDEN./INFO
Zutphen
05750-43044

Brummen
05756-1654

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

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

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

SHELL Tankstation
Groot Jebbink
biedt U:

— Kwaliteitsprodukten
— Ruime openingstijd, 7 dagen

per week
— Ruime betalingsmogelijkheden

- Bankpas
— Giromaat
— Europas
— Multi Tankcard
— Euro Shell
— Shell Gard
— Travel Gard
— Local Service Gard
— Visa
— Eurocard
— American Express
— Diner Club
— Kontant

— Milieuvriendelijk
— Volledig geautomatiseerd
— Ruime keuze in tabak en

zoetwaren
Voor vragen kunt U ook bellen:
05752-1794

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2-VORDEN

•KW
GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend voornemens te zijn, met toe-
passing van de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan het volgende bouwplan:
- het bouwen van een schuur op het perceel kada-

straal bekend gemeente Vorden, sektie D, nr. 2365
en plaatselijk bekend Ganzensteeg 1.

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken lig-
gen vanaf maandag 4 april 1994, gedurende twee we-
ken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die ter-
mijn schriftelijk aan hun college worden kenbaar ge-
maakt.

Vorden, 31 maart 1994.

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

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

UITGAANSCENTRlf M

rmr-iiDo
KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 2 APRIL

ZONDAG 3 APRIL

rLee& *
PAGANINI
MAANDAG 4 APRIL

•:-:-K-x-:*tt:-:-Xw:*:*:-:-:-:-:w:-:w^

1WEÊDE RAAS D AG

FEELING
NIEUW !! DISCOVERVOER

ULFT EN GENDRINGEN
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud



COSMO

Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke Aanbieding!

BANDEN 135x13
Incl. montage
Incl. BTW

ACCU 36 Ah
Incl. montage
Incl. BTW

UITLAAT
COMPLEET
Opel Corsa
Incl. montage
Incl. BTW ~

Afspraak maken hoeft niet.
Klaar terwijl u wacht.
Alle merken en types
personenauto's
zijn welkom.

JJÖ»

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Paasaanbieding
Bij aankoop uit onze
voorjaarscollectie

een panty
t.w.v. 9,95 gratis

Demi Bijou
Exclusieve mode,
betaalbare prijs

Zutphenseweg 8
Vorden - Telefoon 3785

N.A.K. GEKEURDE
POOTAARDAPPELEN

DIVERSE RASSEN, o.a.
Gloria - Doré

Lekkerlander- Parel
Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

7207 DE Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

WINKEL

UIT ONZE EIGEN
WSW-TAPIJT*

l KOLLEKTIE:
LIMONE.
Ijzersterke, fijngenopte
boude voor intensief
gebruik; 100% P.P., action-
back; 400 cm breed.

; Perstr.m. OQ

SLECHTS O •/•"

TAPIJT FLORENCE,
van Louis de Poortere, frisé-
tapijtvan 100% polyamide
garens. Ijzersterk, dus ge-
schikt voor zwaar gebruik,
400 cm breed, met action-
back. P.str.m.

159.- ttt

TAPIJT PARMA, 100% polyamide frisé-tapijt
van PARADE; vuilwerend door scotchgard-behandelmg
Keuze uit 10 schitterende, warme mengkleuren.
Stabilon rug, 400 cm breed.

P.str.m 239.-
UIT ONZE BECORAMA GORDIJN-
KOLLEKTIE v.l.n.r.
Rolina, 53% katoen, 47% viscose, 140 cm breed.

tijdelijk 38.75 per meter
Nanny, 78% polyacryl, 22% katoen, 140 cm breed.

tijdelijk 37.- per meter
Sidonie, 100% katoen, 140 cm breed. 37.90 per meter

(inklusief maakloon!)

LAMMERS
wooNg: • Projekten

• Meubelen
Burg. Galleestraat 26
Vorden-Tel. 05752-1421

Uitnodiging
Tijdens het komende Paasweekend houden
wij een

Auto Show
Wij zouden het prettig vinden u op één van
de volgende dagen te mogen begroeten.

31 maart
1 april
2 april
3 april
4 april

10.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur
Gesloten
10.00-17.00 uur

AUTOBCDRUF

Groot
Jebbink

Rondweg 2-VORDEN

Café Uenk
Nieuwstad 13 -Vorden -Tel. 1363

A/let ingang van 4 mei
zijn wij woensdags
de gehele dag gesloten,

Toon en Yvonne Rust

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

OP STERKTE

Uw Tuin krijgt een Kleur als hij onze Bloemen ziet!
* PRIMULA'S te kust en te keur * MEIZOENTJES

x/ir^rn T TITC VERGEET-ME-NIETJES* VIOOLTJES m 4 soorten

* AANBIEDING:
HAAGCONIFEREN blauw, i .60 tot i.80 voor _ 10,—

Kwekerij-Tuincentrum MUDbno DddK (bij de kerk)

• G L A Z i N S + / - 4 - C2

—OÊ> juwelier
siemerjnk
oo opticien

In verband met

Goede Vrijdag l april
is de markt verplaatst naar de
parkeerplaats van Hotel Bakker

De Marktvereniging

De Vale Weide kocht voor u
heel veel gele paasbloemen.
2 Bos naar keuze f8,95

Vrolijk Pasen
met brood en gebak

van de bakker
die alles zelf bakt,
want dat proeft u!

Wij bakken voor u:
Paasrollen in diverse maten

Paasbrood met tropische vruchten
Amsterdams Paasbrood

Krenten- en Rozijnenbrood
Diverse soorten kleine broodjes voor de brunch

Taarten en gebak

Wilt u bestellen?
Even 1373 bellen.

WARME BAKKER

OPLAAT
bakt het voor U!
VORDEN-Telefoon 1373

EOTEL WITKAMP
presenteert

DISCO AVONDvr

in café •

Jagermeisterband
m.m.v.

Disco Fire Sound Drive In Show
Aanvang 21.00 uur.

ZONDAG 3 april - 1e PAASDAG



ELKE VRIJDAG GEOPEND
Op de vrijdagavond

GRATIS DISCO VERVOER

BUS1:

20.55 v.
21.05 v.
21.15 v.
21.20 v.

21.25 v.
21.30 v.
21.35 v.
21.40 v.

22.00 a.

01.15 v.

01.35 a.
01.40 a.
01.45 a.
01.50 a.
01.55 a.
02.00 a.
02.10 a.
02.20 a.

Doetinchem GVM busstation
Hummelo Gouden Karper
Drempt Kerk
Achter Drempt Café de Saks
Achter Drempt de Olde Jetta
Toldijk Café de Bremer
Steenderen Postkantoor
Baak Bushalte Dorp
Wichmond Café de Krijt

Zelhem Paerdestal

Zelhem Paerdestal

Wichmond
Baak
Steenderen
Toldijk
Achter Drempt
Drempt
Hummelo
Doetinchem GVM

BUS 2:

21.05 v.
21.35 v.
21.45 v.
21.50 v.
21.55 v.

22.05 a.

Doetinchem Huet NS Station
Vorden N.H. Kerk
Hengelo sporthal De Kamp
Keyenborg R.K. kerk
Velswijk postkantoor

Zelhem Paerdestal

01 .1 5 v. Zelhem Paerdestal

01. 25 a. Velswijk
01 .30 a. Keyenborg
01. 35 a. Hengelo
01 .45 a. Vorden
02.1 0 a. Doetinchem Huet NS Station

Informatie disco-bussen:
't Witte Paard 08342-1 227
G.V.M. 08340-64747

Vrijdag l april

APFELCORN
NIGHT

raiws
2® Paasdag

SPITFIRES

„De Paerdestal Zelhem
ledere zaterdagavond en zondagmiddag

DISCO - Zondagavond vrij entree

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Voor een ambachtelijk stuk

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

A an nemingsbedrij f

A. BOSCH
Schuttestraam-7251 MP Vorden
Tel. 6673-

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

""WIL*DCft
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

PASEN 1994:

Vooreen heerlijk

PAASONTBIJT
hebben wij voor U een geweldige sortering
brood en broodjes, o.a. Franse, Duitse en

Italiaanse.

Deze kunnen ook zelf thuis afgebakken
worden. Nieuw zijn onze voorgebakken

broodjes, zonder conserveringsmiddelen,
dus Puur Natuur.

En natuurlijk, de...

PAASSTOL
gevuld met noten, rozijnen en

100% amandelspijs

Een ware delicatesse!
Alles van één kwaliteit, nl. de Beste!

Wij wensen U
Prettige Paasdagen.

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat^ - Vorden - Tel. 1877\UV

SALADES
Vergeet U niet met de Paasdagen zo'n heerlijke
koude schotel te bestellen?

Uit eigen keuken en zoals het hoort, met puur
rundvlees en echte majonaise.

Onze koks maken er zoals bekend weer wat lekkers
van.

Huzarensalade 7,50 p.p.
Russische eieren .... 10,00 p.p.
Zalmsalade 13,50 p.p.

Bestelt U de koude schotels op tijd?

Prettige Paasdagen en tot ziens bij
Frank en Mirjam Meulenbroek.

Ittntt*
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bij Edah vindt ti alles
behalve hoge prijzen

TARTAAR
8 stuks NU

FRIKI KALKOENFRICANDEAU
1 kilo van 23.90 voor

VOOR UW ONTBIJT

7.98
14.90

PAASBROOD
MET BANKETSPIJS

750 gr. van 4.98 voor

VERS GESNEDEN ROSBIEF
100 gr. van 3.49 voor

VERS GESNEDEN COBURGER HAM
100 gr. van 3.49 voor

3.98
1.98
2.98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING

WITLOF
KLASSE l-ï kilo van 2.98 voor

VERSE CHAMPIGNONS

VERSE ANANAS

1.49
250 gr. van 1.98 voor i/ö

per stuk l i

VERS OP Z'N PAASBEST

BRIE VAN DE MAT 60%
100 gr. van 2.29 voor 98

MONA BAVAROIS
DIVERSE SMAKEN O AA

750 ml van 4.99 voor

EDAH SLAGROOM DAGVEPS
250 ml nu 1.65

n/eutvTROPICALVLAAI
27 cm doorsnede

per stuk van 7.45 voor

PAIN MINUTE
PARTY PACK mini broodjes

van 2.59 voor

EDAH GALERIE ZEEFRUIT
doos a 250 gr. van 5.45 voor

NESCAFE A LA CARTE
DIVERSE SMAKEN

per doosje van 5.39 voor

HEROROYALCONFITURE
DIVERSE SMAKEN

pot a 340 gr. van 2.99 voor

JOHN WEST PINK ZALM
blik a 213 gr. van 2.99 voor

RIEDEL DUBBELDRANK
DIVERSE SMAKEN

van 1.99 voor

ABEE HUZARENSALADE
1 kilo van 3.49 voor

EDAH PORT
WHITE, RUBYofTAWNY

fles a 750 ml van 8.59 voor

EDAH ADVOCAAT
fles a 200 ml van 2.99 voor

Namens de
fam. Botterman
en medewerkers:

6.25

1.99
3.99

4.98

2.49
2.69

1.79
2.49

7.95
2.49

FIJNE
PAASDAGEN!

BOTTERMAN B.V.
OPENINGSTIJDEN:

MA 10.00-18.00
DU WO 8.30-18.00
DO 8.30-21.00

VRIJ 8.30-18.00
ZA 8.30-16.00

RAADHUISSTRAAT 53 - HENGELO Gld.
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