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40-jarigebriefwisseling moederen zoon Uitstel Concours
Hippique
Door de aanhoudende regen en de
daardoor veroorzaakte slechte bo-
demcondities zal het concours hippi-
que, dat voor het komende weekeinde
op de terreinen bij het kasteel Vorden
gepland stond, moeten worden uitge-
steld.
In verband hiermee heeft het bestuur
besloten dat het evenement nu zal
worden gehouden op zondag 21
augustus 1994, direct aansluitend op
de Gelderse kampioenschappen voor
paarden, die op 19 en 20 augustus op
dezelfde locatie worden georgani-
seerd.
In verband met de toestand van de ter-
reinen is ook de onderlinge wedstrijd
van l O april niet doorgegaan. Deze zal
nu zondag 17 april op het clubterrein
aan de Hamelandweg plaats hebben.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Toen Lammert Klein Lebbink veertig jaar geleden naar Canada emigreerde, beloofde hij zijn ouders dat hij elke week zou
schrijven. En die belofte hield hij. Tijdens de paasdagen was hij even in Nederland om zijn 87-jarige moeder te bezoeken,
die woonachtig is op De Wehme. 'Hij komt gemiddeld één keer per jaar naar Nederland toe', zegt mevrouw A. Klein
Lebbink-Koerselman trots. Zelf is ze één keer naar Canada geweest. Daarnaast schrijft ze ook regelmatig met zoonlief.
Echt vervreemden van elkaar doet het tweetal dus niet. Daar zorgen de Nederlandse luchtvaartmaatschappij en Tante Pos
wel weer. Op de foto toont mevrouw A. Klein Lebbink-Koerselman enkele van de in totaal 2.000 brieven die Lammert
haar schreef.

Buurt tegen sloop muziektent was Annie Ruiterkamp. Het geluid en
de verlichting was in handen van Fer-
dy Schmitz, terwijl Bennie Scholten
de verantwoordelijke man was voor
de technisd^dienst.

Ncvlr
De NCVB houdt op 19 april een ver-
gadering met het onderwerp: Geloof
en depressie. Dominee H. Nusselder,
pastor in het psychiatrisch ziekenhuis
te Wolfheze komt hierover een lezing
houden. Kan men depressief worden
door geloof en kan men uit een de-
pressie komen door geloof?
Men is van harte welkom.

K e r k n i e u w s

Nederlands
Bijbelgenootschap
De afdeling Vorden van het Neder-
lands Bijbelgenootschap NBG houdt
van 7-14 april een actie voor nieuwe le-
den. Vrijwilligers gaan dan langs gese-
lecteerde adressen om te vragen of
mensen willen meedoen aan het we-
reldwijde bijbelwerk. 4^
Het NBG is een interkerkelJR organi-
satie met ongeveer 260.000 leden. Met
hun geld wordt het wereldwijde bijbel-
werk gesteund. In veel landen is wel
een bijbel in de officiële taal, maar niet
in de moedertaal van grote^iepen in-
woners. Vaak ontbreekt hel^ld voor
het maken van een vertaling en het
drukken en verspreiden van de bijbel.
Het NBG steunt het bijbelwerk in
deze landen met jaarlijks zes miljoen
gulden. Dat is lang niet voldoende om
aan de groeiende vraag naar bijbels te
kunnen voldoen. Vandaar de actie
voor meer leden.
Voor meer informatie kan men terecht
bij Anneke Rigterink, tel. 2933.

Afgelopen weekend kwamen zo'n
veertig kinderen bij elkaar op te pro-
testeren tegen de sloop van de Vor-
dense muziektent en het aangelegen
speeltcrrein. De gemeente is van plan
om op deze plek woningen te gaan
bouwen. Inmiddels hebben de buurt-
bewoners een bezwaarschrift inge-
diend bij de gemeente om te laten we-
ten dat de afbraak van de muziekkoe-
pcl bij hen in het verkeerde keelgat is
geschoten. 'Het gaat hier om een zeer

veilige plek om te spelen. Het zou
zonde zijn als deze voor de buurt niet
behouden blijft', aldus de heer A.
Bunkers van het noodcomité dat in-
middels is opgericht. Volgens de heer
H. Annevelink, hoofd Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw bij de ge-
meente is het nog helemaal niet zeker
of de plannen doorgaan. 'Het is alleen
nog maar een plan. In de toekomst
moet blijken wat we met dit terrein
gaan doen", zegt Annevelink.

Cabaretgroep 'Hoe? Zo!1 wekelijks op de planken:

Veelvuldig applaus in
De Herberg

Toneelgroep Linde
sterk
in 'Goud Aaltje'
De toneelgroep Linde is onder regie
van Rinus Pelgrum de afgelopen jaren
erg succesvol geweest. Helaas voor
de groep moest Pelgrum vanwege
drukke andere bezigheden de regie
voor gezien houden. Om direct een
andere regisseur te vinden is gemak-
kelijker gezegd dan gevonden.

De toneelgroep Linde ging niet bij de
pakken neerzitten en besloot dan
maar te spelen zonder een regisseur of
beter gezegd de verantwoordelijkheid
voor het goed verlopen van een to-
neelstuk namen de spelers een speel-
sters zelf op hun schouders. En dat het
op die wijze ook kan, bewees de To-
neelgroep Linde zaterdagavond in
een goed gevulde zaal van het Dorps-
centrum. Opgevoerd werd het toneel-
stuk 'Goud Aaltje', een stuk in drie
bedrijven en geschreven door A. Boe-
re.

Het stuk speelde zich af in de woon-
kamer van de Marcushoeve. Daar
woonde Goud Aaltje (Nettie Arfman)
samen met haar man Marcus (Bert
Tuinman) en dochte* Marijke (Jannie
Tuinman). Goud Aaltje heeft de teu-
gels goed en strak in handen, met
name over het 'werkvolk'.
Met de komst van de nieuwe knecht
Niek (Henk Sleumer) breken ervoor
Aaltje moeilijke tijden aan, want
Aaltje ziet haar gezag tanen. Ook in
haar huwelijk zijn er diverse proble-
men. Het publiek genoot van al de
verwikkelingen op de Marcushoeve.
Na de dood van Aaltje pakte de stu-
dent Freek Lennep (Marco Arfman)
de kans om dochter Marijke aan de
huwelijkshaak te slaan. Dus eind
goed al goed. De rol van dienstmeid
Maartje werd gespeeld door Janny
Haaring. Antwan Havekes speelde de
rol van eerste knecht Stefaan, terwijl
Hennie Pardijs huisvrouw Klazientje
speelde.

Voor de grimering zorgden Gerrie
Harmsen en Ineke Pardijs. Souffleuse

De Vordense cabaretgroep 'Hoe?
Zo!' heeft een bijzonder succesvol
seizoen achter de rug. Optredens in
een radioprogramma en een TV-
optreden in 'Van Gewest tot Ge-
west' vormden wel de hoogtepun-
ten. Daarnaast vele optredens in de
regio. En nog is het seizoen niet ten
einde, want de groep heeft de ko-
mende weken nog optredens in on-
der meer Zelhem, Brummen, Lun-
teren en Twello.

Intussen is 'Hoe? Zo!' ook de studio
ingedoken. Erik Knoef: 'Het wordt
een cassettebandje met daarop de
liedjes die we de afgelopen paar jaar
in ons programma gezongen hebben.
Een CD is uit het oogpunt van het ba-
ten-kosten plaatje vooreerst nog niet
haalbaar. Eerst maar eens kijken hoe
het bandje uitpakt', zo zegt hij.
Wanneer straks het seizoen voor
'Hoe? Zo!' voorbij is, breken voor
tekstschrijver Erik Knoef wel drukke
tijden aan. Erik: 'Een deel van het be-
staande programma zal worden her-
schreven en op de actualiteit worden
aangepast. Wellicht zullen nog een
paar sterke nummers uit het huidige
repertoir in een ander jasje worden
gestoken. In elk geval gaan we in het
najaar weer vrolijk en fris verder', al-
dus Erik Knoef die al weer een aantal
boekingen in zijn agenda heeft staan.
Vrijdagavond trad 'Hoe? Zo!' op in
De Herberg. Evenals tijdens hun eer-
ste 'thuiswedstrijd' in 1993, ook nu

weer een bomvolle zaal waaruit blijkt
dat de populariteit van de groep nog
steeds groeiende is. Het publiek ge-
noot met volle teugen van het platte-
landscabaret, afgestemd op alledaag-
se dingen.
Liedjes over 'vragen', scheiden, con-
tactadvertenties en euthenasie. Alle-
maal hoogst -actuele onderwerpen
waar de hedendaagse mens regelma-
tig mee geconfronteerd wordt. Erik en
André Knoef, Gerrit Regelink, Hen-
riet Fokkink en de zussen Karin en
Yvonne Boers brachten de veelal ge-
voelige liedjes met veel overtuiging
en warmte.
Natuurlijk was er voor de humor veel
ruimte in het programma ingebouwd,
met als bestseller de tennisscene en
het medisch programma 'Wat scheelt
eraan?'. Het publiek maakte kennis
met de enge ziekte 'flatulentie'. Ook
aandacht voor de belangenvereniging
de 'Neklozen', waarvoor bijvoor-
beeld Vonhof en Erica Terpstra in
aanmerking komen om het voorzitter-
schap te gaan bekleden. Het poëzie-
album en het onderdeel 'misverstan-
den over het dialect' waren ook
smaakvolle ingrediënten uit deze ca-
baretvoorstelling.
Voor 'Hoe?Zo!' zal de komende tijd
adel gaan verplichten, want ook het
volgende seizoen zal het Vordense
publiek (en niet aleen zij) reikhalzend
uitzien naar wat de groep dan te bie-
den heeft. Mogen we Erik Knoef ge-
loven, dan zit dat wel goed!

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 17 april Derde Zondag van de 50-
dagentijdïQ.QQ uur ds. H. Westerink. Bediening
van de Heilige Doop m.m.v. Dik Boerstoel, cor-
net. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 april 10.00 uur ds. M.A. Noorloos,
Apeldoorn; 19.00 uur dhr. H.G. Dijkman.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 17 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 16 april 18.30 uur Woord- en Commu-
nieviering met 30+ koor.

Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 april Pastor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 1735.

Huisarts 16-17 april dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 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 16-17 april N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie 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
11 A, 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 fm 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
Afd. 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.

V I K R A K K K R - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 april 10.00 uur ds. K. Bentveld,
Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 17april 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 april Pastor
Van Zeelst, tel. 05752-1735.

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

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

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

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



Grote evenementen in
Bredevoort Boekenstad

In het oosten van de Gelderse Ach-
terhoek, aan de grens met Duits-
land, ligt Bredevoort. Een klein
stadje met 1600 inwoners en een
roemrijke geschiedenis. De stad lag
aan de periferie van het Graaf-
schap Gelre en heeft tal van over-
heersers gekend. Als laatste werd
zij garnizoensstad van de Repu-
bliek der Nederlanden en eigendom
van het koningshuis van Oranje.
Het middeleeuwse straten patroon
en de kleine vakwerkhuisjes, ker-
ken en de stadsmolen zijn zorgvul-
dig gerestaureerd. Denkt u niet, dat
Bredevoort een museumstadje is.
Neen, Bredevoort leeft!

Boekenstad
In navolging van Hay-on-Wye in Wa-
les en Redu in België is Bredevoort
Boekenstad geworden in het Neder-
lands-Duitse grensgebied. Sinds het
plan in 1992 werd gelanceerd hebben
zich tal van boekhandelaren en anti-
quariaten in Bredevoort gevestigd. Er
is een boekbinderscentrum opgericht
en er worden handboekbindcursussen
gegeven. Voorts hebben het Achter-
hoekse Staring Instituut en het Lan-
deskundliches Institut WestMünster-
land samen een streekcultuurcentrum
geopend. In de planning staan voorts
een papierschepperij in de oude wind-
molen, een dependance van het Zut-
phens Grafisch Museum en verschil-
lende symposia voor antiquariaten en
bibliofielen. Bovendien worden er
behalve een boekenmarkt op iedere
derde zaterdag van de maand, jaar-
lijks tal van grotere evenementen
georganiseerd.

Evenementen
De week van 7 tot en met 14 mei 1994

is een feestelijke voorjaarsweek met
allerlei activiteiten. Het belangrijkste
evenement in deze week is de inter-
nationale boekenmarkt op 13 en 14
mei met zeker 160 kramen. Het thema
van de markt is 'Boeken onder de
meiboom'. Het internationale tintje
blijkt wel uit het feit, dat onder de
kraamhouders zich maar liefst 50 an-
tiquariaten uit Duitsland bevinden.
Vorig jaar werd deze boekenmarkt
voor de eerste maal gehouden en toen
kwamen al 15.000 bezoekers naar het
evenement.
Behalve de boekenmarkt zijn er deze
feestweek nog meer aktiviteiten. Er is
een puzzeltocht door historisch Bre-
devoort met als prijzen boekenbon-
nen. Er zijn straattheater en straatmu-
zikanten, verschillende exposities en
demonstraties in het teken van het
boek en men kan zelf boekbandver-
sieringen laten maken met behulp van
grafische technieken.
De week van 27 augustus tot en met 3
september wordt opnieuw een groot
evenement georganiseerd. Dan is het
boekenstadweek met opnieuw een in-
ternationale boekenbeurs en de tradi-
tionele gondelvaart door de stad-
sgrachten. Voorts zijn er ook dan pas-
sende literaire en muzikale activitei-
ten.

Informatie
Meer informatie over de evenemen-
ten, boekhandels en antiquariaten in
Bredevoort wordt verstrekt door de
Stichting Bredevoort Boekenstad, 't
Zand 21 a, 7126 BG Bredevoort, tel.
(05437) 52380 of VVV Aalten, Post-
bus 142,7120 AC Aalten, tel. (05437)
73052. Bij beide adressen is ook een
gratis folder te bestellen over Brede-
voort Boekenstad.

Zaterdag 7 mei:
Normaalmarkt bij
Flophouse in Toldijk
Want het wordt weer juni, het wordt weer
höken in Toldiek. En dat wordt dus weer
duftug daldeejen achter de varkenskot-
ten van boer Willemsen. Vorig jaar gin-
gen bij 'Höken in Toldiek' qua sfeer, be-
zoekersaantal, entourage, geestdrift en
uithoudingsvermogen alle records aan
diggelen.

Dat lag natuurlijk in de eerste plaats
aan de perfecte show en de muzikale
stoomtrein van 'onze jongens'zelf. De
vierduizend beschikbare kaarten gin-
gen binnen een week de deur uit en
dolenthousiaste hökers kwamen fees-
telijk uitgedost letterlijk met karre-
vrachten naar 't Flophuis voor een
groots feest.
Höken in Toldiek gaat het 18e jaar in
en zeker weten dat heel Nederland dat
zal weten. De telefoon rinkelt al dage-

lijks om kaarten. Vanuit Eijsden tot
Delfzijl en Wenters tot Scharrendijke.
Alle bellers worden als ieder jaar door-
verwezen naar de Normaalmarktdag.
Vorig jaar liep het storm. Uit alle wind-
streken wilden de aanhangers zich ver-
zekeren tegen een uitverkocht huis op
de 24e en 26e juni en togen naar Tol-
dijk.
De Normaalmarktdag is op 7 mei in de
Lentetent bij Flophouse. 's-Middags
zijn de kaarten voor de hökeri'je van
vrijdag de 24e en het koffieconcert van
de zondag erop te verkrijgen. Tevens
marktkramen met T-shirts, affiches,
glazen, attributen, videobanden en
een doorlopende videovoorstelling
van Normaal in Amerika. De markt-
dag wordt al een happening op zich.
En natuurlijk staat het 'Anhanger-
schap' ook voor jullie klaar.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Stapeltje boeken
Stel je toch eens voor dat we geen bi-
bliotheek in Vorden zouden hebben.
Zodat we niet meer lekker ontspannen
zouden kunnen rondneuzen in de
leeszaal in de nieuwe kranten en tijd-
schriften. Niet meer zouden kunnen
snuffelen inde vele rijen informatieve
boeken op zoek naar een interessant
onderwerp. En niet meer in de afde-
ling romans een of twee boeken kun-
nen uitkiezen van schrijvers die je van
naam kent of die je kiest omdat de
korte beschrijving voor in het boek je
aandacht trekt.
Neem nou zaterdag jongstleden. Er
was - volgens een verslag in 'Contact'
- net een lezing geweest van de dich-
ter Jaap Zijlstra. Dat leek een boeien-
de man die iets te zeggen heeft. Laat
er op de speciale boekentafel met ge-
dichtenbundels nou net nog één boek-
je liggen van deze dichter die ook lang
in Vorden heeft gewerkt en gewoond.
Het heet heel toepasselijk 'Voor de ge-
lukkige vinder'.
Iets verderop staat een boek met co-
lumns van Renate Rubinstein. Het
werk van deze vrouw die doorschreef
ook toen ze aan multiple sclerose
leed, is zo veelzijdig en stemt zo tot
nadenken, dat haar boek 'Overgangs-
cursus', ook al verscheen het al in
1990, nog best de moeite waard zal
zijn.
Nog een boek van een vrouw: in de
rubriek 'Biografieën' kom je al zoe-
kend en keurend Liv Ullman tegen.
Nog altijd boeien de films van deze
vrouw met het expressieve gezicht dat
door de Zweedse regisseur Ingmar
Bergman wereldberoemd is gewor-
den. Ze vertelt zelf haar levensverhaal
in 'Veranderingen'. Je vraagt je wel
even af of je het nu wel of niet gelezen
hebt, maar omdat de bibliotheek ge-
lukkig niet op één informatief boek
meer of minder kijkt, gaat het op de
stapel om mee naar huis te nemen.
Dan dwaal je af naar de afdeling 'ro-
mans'. Op de meeste boeken staat al
aangegevej^ot welke rubriek ze be-
horen. EeU^cening van een boerderij
voor een streekroman, een pistool
voor detectives enzovoort. Je oog
wandelt langs al die titels en schrij-
versnamen. Ineens zie je de naam van
een plaatsj^ioot: Peter Hoefnagels.
Al eerder ̂ P je een boek gelezen van
deze hoogleraar die zijn roeping als
schrijver is misgelopen. Dat boek was
zeer de moeite waard en zo gaat ook
zijn novelle 'De Vulkaan', een herin-
nering aan een Indische jeugdvriend,
op de stapel.
Intussen heb je wat bekenden ont-
moet, want de bibliotheek is nu een-
maal een centraal punt in ons dorp
waar je altijd wel iemand ziet en
spreekt die je een tijd niet hebt gezien.
Dan worden de boeken met één licht-
pennenstreek afgestempeld en neem
je een stapeltje geestelijk voer mee
naar huis, dat je nodig hebt om bij te
blijven en je geest te scherpen. Een
mens kan nu eenmaal niet alleen bij
brood leven. Nee, je moet er niet aan
denken dat we in Vorden géén goeie
bibliotheek meer zouden hebben!

Boekanier

Buurtvereniging
Delden
Tijdens de jaarvergadering van de
buurtvereniging Delden maakte voor-
zitter D. Regelink vrijdagavond be-
kend dat de traditionele volksspelen
dit jaar zullen plaatsvinden bij 't
Zwaantje, en wel op zaterdag 11 juni.
De avond ervoor wordt in het Dorps-
centrum het toneelstuk 'De klomp en
de Goudvis' opgevoerd. De kloot-
schietmarathon wordt gehouden op
zondag 3 juli. Na afloop van het ver-
gadergedeelte werd er gekegeld,
waarbij Edwin Schouten en Rinus
Pelgrum met de hoofdprijzen gingen
strijken.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

Tel. 05750-27702

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Welke

leuke JONG EN
ofMEISJE

wil ons tijdens het
seizoen HELPEN op

Camping 'de Reehorst
Vorden.

Inlichtingen:
05752-1582

Nieuw Nieuw Nieuw
RUNDER ROOKVLEES WORST

100% mager rundvlees
lekker op brood of als hapje

100 gram 2,75

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k,b 9,95
Slavinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor een tientje

Rundergehakt 1 kilo 12,50
Schouderkarbonade 1 yo 6,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Tjap Tjoy
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Gehakt-
ballen

4 betalen

Runder Rookvleesworst
100 gram 2,75

Boterhamworst
100 gram 1,15

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,OO

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Kipfilet

1 kiio 13,95

Magere Runder-
priklapjes

500 gram 8,45

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

Voet-
reflexölogie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

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

BH Edah vindt u

RUNDERBAKLAPJES ,.
£ 1 kilo van 23,90 voor l £

GEKRUIDE KTPKLUIFJES , QQ
1 kilo van 7,90 voor 4, i/O

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENBRUIN SESAM ,
800 GRAM GESNEDEN van 1,99 voor l ,

SNIJVERSE ZEEUWS
SPEKROLLADE 100 gram van 2,19 voor 1,69

VERSE JONG BELEGEN
KAAS 1 kilo van 12,50 voor 9,98

UIT ONZK GROENTK-FRUITAFUELING:

ELSTAR HANDAPPELS
zak a 11/2 kg van 2,98 voor

HANDSINAASAPPELEN
net a 2 kg van 4,98 voor

KKN ( J R K K P UIT ON/K WAARDEBONFOLDER
M KT KKN TOTAAL VOORDEEL
VAN MAAR LIEFST 45,-

GOUDA'S GLORIE CULINAISE
350 ml 2,90 NU MET BON 1,- KORTING

YOGHO YOGHO diverse smaken 1/11 pak

2 pakken 3,70 NU MET BON 1," KORTING

UNOX BIG FRANKS OF
FRANKFURTERS

300 gram per blik 3,59 NU MET BON 1,- KORTING

NAVULZAK ARIËL a/^co/or
3 kg 22,99 NU MET BON 5,- KORTING

PAGE KEUKENROL
pak a 2 rollen 2,59 NU MET BON 1,- KORTING

VERKADE SULTANA'S 4S^en
2 pakken 4,78 NU MET BON 1,50 KORTING

Heeft U geen waardebonfolder ontvangen?
Meldt dit dan even bij de vleeswarenafdeling.

>'

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000

**"*0 P E N I N G S T I J D E N*""
*MA. 10.00-18.00 uur*

* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur/ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V,



Wie is niet door dit nieuws
verblijd.
Onze droom werd eindelijk
werkelijkheid.
Hoor je het juichen door de
wind.
Wij hebben een zoon wees
welkom kind!

Dankbaar en bijzonder blij zijn
wij met de geboorte van onze
zoon

Bram Jan Herman

Bram

Christiaan en Marjo
Klein Kranenbarg-Hendriks

6 april 1994
Lage Lochemseweg 4
7231 PLWarnsveld
Tel. 05751-1466

Petekind van:
Marianne Derksen-

Holtermann
en Theo Hendriks

Dankbaar en blij zijn wij met de'
geboorte van onze dochter

Elina Maria Gertruida

We noemen haar

Eline

Charles en
Manneke Masselink-Krijt

30 maart 1994
Covikseweg 3A
7221 CM Steenderen

(Door 'n misverstand
wordt deze advertentie

nu geplaatst. Red.)

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze dochter

Valerie

Ze is geboren op donderdag
31 maart 1994, is 54 cm lang
en weegt 4010 gram.

Marina Steenblik-Onstenk
Rudie Steenblik

Lankhorsterstraat 11
7234STWichmond

Femke

is de naam die wij onze doch-
ter hebben gegeven. Ze weegt
3500 gram en is 54 cm lang.

De blijde ouders zijn:
Joke ten Have-Lebbink en
Martin ten Have.

8 april 1994
Lindeseweg 13
7251 NG Vorden

Een lief klein mensje bracht
ons al geluk, maar wij verlang-
den naar nog zo'n puk.

Robert Bruinsma
en

Monique Visser
i

gaan trouwen op donderdag 21 april
om 13.30 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

•
Ons adres:
Het Elshof 9, 7251 CB Vorden

Gijs
Ger, Ria en Tim Golstein

8 april 1994
De Boonk 53
7251 BT Vorden

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur en na 20.30 uur.

DANKBETUIGING

Voor uw overweldigende blij-
ken van medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze geliefde man, pa en opa

Dèrk Jan Maalderink

onze oprechte dank.
Het is ons tot grote steun en
troost.

B. Maalderink-Engbers
Kinderen en kleinkinderen.

Hengelo (Gld.), april 1994
Bleekstraat 10

Contactjes
• Kamer te huur. Tel. 05754-
1285.
• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• MET SPOED GEVRAAGD:
woonruimte in Hengelo Gld.
of omgeving dorp. Reacties te
richten aan: A. Lubbers, Kerk-
straat 17, 7255 CB Hengelo
Gld. Tel. 05753-1253.
• TE KOOP: diverse spelle-
tjes voor Nintendo, N.E.S.
computer. Tel. 05735-1687.

• Gelegenheid tot inscharen
van jongvee. Tel. 05752-1682.

• Appartementen te huur.
Tel. 05754-1285.

• PV Vorden vraagt tweede-
hands spulletjes voor de
rommelmarkt. U belt, wij ko-
men het halen. Tel. 05752-
2068/05752-1871.

Na een moedig gedragen lijden is, in de vroege
ochtend van 10 april, vredig ingeslapen onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma en overgrooto-
ma

Maria Margaretha Petronella
Catharina Scherpenzeel-

van Snellenberg
WEDUWE VAN HERMANUS JOHANNES JOSEF SCHERPENZEEL

op de leeftijd van 92 jaar.

Tiel

Locamo (CH)
Helmond

Meppel
Tiel

Liesbeth en Jan de Wild-
Scherpenzeel
Jan
Gerard en Margaret

Karlijn
Harry en Corinne
Paul en Bonny

Correspondentie-adres:
het Achterveld 249,4003 VM Tiel

Geen bloemen.

De Avondwake wordt gehouden op woensdag
13 april om 19.00 uur in het uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en
afscheidnemen van 19.30 tot 20.00 uur in boven-
genoemd uitvaartcentrum.

De gezongen uitvaartmis zal worden gehouden
donderdag 14 april om 10.30 uur in de parochie-
kerk St. Antonius van Padua, Ruurloseweg 101 te
Kranenburg (gem. Vorden), waarna de begrafe-
nis om ca. 11.30 uur zal plaatsvinden op de R.K.
begraafplaats tegenover de kerk.

Daarna is er alsnog gelegenheid de familie te
condoleren in zaal Eykelkamp, Ruurloseweg 114
te Kranenburg (gem. Vorden).

1994

Muziekvereniging
Concordia Vorden

Het is ons een genoegen u namens de
muziekvereniging 'Concordia' uit Vorden uit
te nodigen voor de receptie ter gelegenheid

van haar:

125-jarig bestaan
op zaterdag 23 april a.s.

van 18.00 tot 20.00 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

Het bestuur en de leden zullen uw
aanwezigheid op prijs stellen.

Hoogachtend,
Bestuur Stichting Vrienden van
Muziekvereniging 'Concordia'.

E.v.t. giften zullen worden aangewend voor het
instrumenten- en uniformenfonds.

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

PRAKTIJK-
OVERDRACHT

De praktijk van N J. Edens zal, met ingang
van 2 mei 1994, worden voortgezet door

tandarts J.J. de Kruif.

De heer de Kruif heeft al sinds 1985 een

kleine parttime praktijk in het voormalig
station te Vorden, waar nu ook de praktijk

van tandarts Edens zal worden voortgezet.
Tel. 3372.

l.v.m. de W.P.R. delen wij U mede, dat U binnen 2 weken
bezwaar kunt maken tegen overdracht van Uw patiënten-
gegevens.

Met vriendelijke groeten,

NJ. Edens J.J. de Kruif

/ EETCAFE-BAR-RESTAURANT-DIV. ZALEN i

Zaterdag 16 april

GRANDIOZE LIVE-ACT:

The Gay Boy
Hij heeft wegens het enorme

succes van vorig jaar wederom
het zeer sterke nummer:
BILVILTWERPEN in zijn

programma.

Verder vele nieuwe attracties.
e}(pm en Duiver

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Jong
Gelre

Warnsveld

75 jaar

Hierbij nodigen wij u uit
voor de reünie te houden op
zaterdag 23 april van 14.00 tot
17.00 uur in de tent bij café-
restaurant 'de Boggelaar'.

Inlichtingen: 05750-21141.

Het bestuur.

WILINK
JNSTALLATIIBEDRUF DAKBEDEKKING

l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

ORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWEI

'Tuintiefhebbers Opgelet
NBvPlvr. hebben 16 april een

PLANTENRUILBEURS
van half 2 tot half 4

op het kerkplein N.H. Kerk
van tuinplantenstekjes

COSMO

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

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke Aanbieding!

BANDEN 155x13
Incl. Montage
Incl. BTW

ACCU 36 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

UITLAAT
COMPLEET
Daihatsu Cuore
Incl. Montage
8/85-2/90
Incl. BTW

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

^^

<#%u*«*
tA* \\&'

-\Q\

flatN*fca<$

Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. 05752-3773

1 kilo Jonge kaas 9.98

500 gram Gouwenaar minder zout

Gouwenaar Light
minder zout en vet /. £. D

100 gram Dana Blue
deense blauwe ader kaas J. .70

100 gram Rambol hele walnoot 2.98

200 gram gezouten mixed nutS 4.49

NIEUW oranje bonbons
en rood-wit-blauw pastilles

Tot ziens Elly Teeuwen

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden — Tel. 05752-3228

WEEKENDAANBIEDING:

Appel-Abrikozen Vlaai
en

Kersen Vlaai
met zuivere vruchtenvulling

dit weekend van f 11,-

8,50voor

NIEUW!
Noorse Chocolade

Roombroodjes
een ware delicatesse

DIT WEEKEND:

voor maar

f 1,50 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

KEUR
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Let op de thema-reclames

in de winkel.
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 14 - vrijdag 15 - zaterdag 16 april

RIB- en/of
HAASKARBONADE

4,98500 gram

Lekker voor op de boterham!

SNIJWORST
100 gram 1,79

KEURKOOPJE DONDERDAG 14 APRIL:

SCHOUDERKARBONADE

1kilo 6,98
SPECIAL: VLEESWAREN

SPECIAL:
KROKUS-
BURGER

gekruid rundergehakt
met mager spek

100 gram l .80

MUNSTER-
SPEK

mager spek gevuld
met ham en kaas

100 gram 2.25

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

WITLOF klasse l

2,95PER KILO

RAUWKOST
KOMKOMMER-DILLE

250 GRAM 2,50

IMPORT
AARDBEIEN

2 DOOSJES 2,50
MMND4G
18 APRIL:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 fcO

DINSDAG
19 APRIL:

PANKLARE
Stoof-
schotel

500 gram fcOU

IrVOEWSD^G
20 APRIL:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 fcO

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

ROZIJNEN-
BROOD

6,95

MOOR-
KOPPEN

Heerlijk Italiaans
Stokbrood

CIABATTA

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



Uw keuken uit Ruurlo
V. hoort er steeds meer van...!

Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28, tel, 05735-2000

CONTACT een goed en graag gelezen blad

UMYÉ\^y VERZEKERINGEN • -*

Hierbij nodigt het bestuur van de Onderlinge Barchem-Ruurlo
haar leden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke gehouden zal worden op donderdag 28 april 1994 om
20.00 uur in h.c.r. Lievestro te Ruurlo.

Enkele agendapunten: - jaarrekening 1993
- voorstel winstverdeling
- bestuursverkiezing

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering
alsmede de jaarrekening 1993 liggen vanaf heden in het kantoor
voor de leden ter inzage.

Tevens worden uitgenodigd de leden van Univé Verzekeringen
voor het bespreken van de resultaten over 1993 van Univé
Verzekeringen en haar werkmaatschappijen.

Het bestuur.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Barchem-Ruurlo e.o. W.A.

Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo, tel. 05735-1635

Tonny Jurtiërfs
AUTOSCHADE

HE8STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

GELDIG VAN 15 T/M 17 APRIL

15 SUPERSTUNTS !
TIJDENS ONZE VOORJAARSSHOW

Vijverfolie Perm' 4,50

10 Goudvissen voor 10,00
Visvoer 3000 mi l 2,95

Vijverpompje 9ooi/uur_ 89,00

Houten Terrastegel ^
relif,50x50 O

Schuttingpaal 270x7x7 . l 2*50

Rol bord e r 20 cm hoog _ 12*50
2 Terracottapotten
030 cm _ _ _

Plantenvoeding 500 mi _ 3*95

7 Vaste Planten voor _ 1 0*00

Tui naarde s zakken voor _ 1 0*00
Potgrondsoi _ l 1*95

Blauwe Haagconifeer -* r ^^
m^r * _ 75*00

Koemestkorrel iokg_ 15*00

GRATIS KOPJE KOFFIE
• Bij aankoop t.w.v. f 100,- of meer waardebon f 10,- gratis.

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 9.00 t/m 21. 00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 17.00 uur - Zondag 10.00 t/m 17.00 uur

Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden

Tel. 05752-3671

Deze aanbouwwand is 238 cm breed en is opgebouwd uit
7 losse elementen.
Achter de glasdeuren is verlichting ingebouwd.
Alle losse onderdelen zijn onderling verwisselbaar en
uitbreiding is mogelijk.
Normale prijs volgens afbeelding
in blank eiken f 4440.-
Korting f 445, Nu f 3995.-

1500 m2 woonplezier
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. Maandagmorgen gesloten /

Bij inlevering van deze bon:

Een half uur gratis squash
voor 2 personen
Geldig gedurende de maand april 1994
iedere dag tussen 16.00 en 19.30 uur.

PROVIMI
BIGGEVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEE^
SPEENVOEDER

hoge voerppname,
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaal voeders

Wichmond

Tel.: 0575:4-"i-748

Sê>

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

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

mode voor
het héle gezin

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

JEUGDSOOS FLOPHOUSE
TOLDIJK

We zijn er weer! (voor elkaar)

Zaterdag 16 april:
BIG BAM BOOM BAND
21.30 uur

LENTEFEEST: 6, 7 en 8 mei
vr. 6 mei: BOB COLOR! Voorverkoop

gestart!
za. 7 mei: NORMAALMARKT

(veurverkoop hoken in Toldiek)

LENTEFESTTVAL: s popgroepen
zo. 8 mei: ACHTERHOOKFESTIVAL:

5 popgroepen en de rest. Voorverkoop gestart!
v Inl.: Jeugdsoos Flophouse Toldijk, tel: O5755-1773.

Eümfefashlon

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

UNI T-SHIRTS
voor groot en klein in vele modische kleuren
Een prachtige kwaliteit.
Onze normale prijs is 9.95
ALLEEN DEZE WEEK
2 STUKS SLECHTS fit

DAMES LECCINCS]
Een mooie kwaliteit in diverse

prachtige voorjaarsgeuren. Onze
normale prijs is 15.-

ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

PIRATEN BROEKEN
gemaakt in een 100% katoenen kwaliteit in gestreept
of uni, zoek maar uit.

Kindermaten normaal vanaf 15.00
DEZE WEEK VANAF

Volwassenmaten normaal 19.95
DEZE WEEK SLECHTS

Een prachtig zijden jack in enkele
uitstekende kleuren.

Onze normale prijs is 69.95

ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 14 april 1994
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Maaltijdvoorzieningsproject van start

Het PvdA-Tweede Kamerlid me-
vrouw T. Netelenbos was vrijdag-
middag in De Wehme aanwezig om
daar officieel het 'startschot' te ge-
ven voor het maaltijdvoorzienings-
project voor ouderen in de regio
Vorden, Ruurlo, Steenderen en
Neede. Het betreft hier een geza-
menlijk project van De Wehme en
de Zorggroep Oost-Gelderland.
Mevrouw Netelenbos, voorzitter
van de Vaste Kamercomissie voor
Volksgezondheid, was de gehele
dag te gast bij de Zorggroep Oost-
Gelderland.

Het maaltijdvoorzieningsproject is ei-
genlijk al op 28 maart van start ge-
gaan. De direkteur van De Wehme, de
heer W. van de Vuurst, zei hierover in
zijn toespraak het volgende: 'In okto-
ber 1993 zijn we samen met de zorg-
groep de besprekingen gestart om te
komen tot een gezamenlijk project dat
koelvers maaltijden zal bereiden voor
ouderen in de regio. Na enthousiast
overleg is het nu dan zover en kan het
nieuwe project van start gaan.
'Koelvers wil zeggen', aldus Van de
Vuurst, 'gistermiddag gekookt, terug-
gekoeld en vandaag voor consumptie
gereed. Op welk tijdstip men ook wil
eten, de maaltijd is altijd klaar. Zowel
voor ons als voor de zorggroep is dit
een nieuwe poot aan alle werkzaam-
heden die we in De Wehme al verrich-
ten.
De heer Van de Vuurst wees erop dat
in het kader van de verkiezingen on-

der andere de ouderenzorg en daar-
mee ook de verzorgingstehuizen, in
de schijnwerpers van de politiek
staan. Van de Vuurst: 'In de discussies
die het afgelopen jaar gevoerd zijn,
met name over de ordening op het ge-
bied van wonen en zorg en over de be-
zuinigingen, is vaak gebleken dat po-
litici niet altijd een juist beeld hebben
van het verzorgingshuis. We worden
soms beschouwd als een achterhaalde
voorziening die weinig geliefd is bij
ouderen. Dit beeld behoeft enige cor-
rectie. Het huidige verzorgingshuis is
geen achterhaalde voorziening, maar
vormt een wezenlijk onderdeel van de
huidige ouderenzorg. Wel hebben ge-
noemde discussies ons meer bewust
gemaakt dat er in de toekomst wat zou
moeten veranderen willen we overle-
ven.'
Van de Vuurst is ervan overtuigd dat
De Wehme ook in de toekomst een
wezenlijke rol zal kunnen blijven ver-
vullen in de ouderenzorg. 'Wij zullen
ons dan wel om moeten vormen naar
een zorgcentrum annex woonzorg-
complex. Wij kunnen dat in Vorden
niet alleen. Wij zullen dat gezamen-
lijk moeten doen met de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) en
de gemeente. De politiek zal ons daar-
mee een handje moeten helpen', aldus
direkteur Van de Vuurst.

Samenwerking
Verder toonde de direkteur van De
Wehme zich verheugd dat de samen-
werking met de zorggroep in de vorm

van het project koelvers-maaltijden
van start is gegaan. 'Dit project is niet
het eerste project van samenwerking.
Ik ga er vanuit dat het ook niet het
laatste zal zijn. Samenwerking is het
sleutelwoord van de toekomst. Ook
het sleutelwoord om te kunnen over-
leven. Vanaf deze plaats daag ik dan
alle instanties hier in Vorden, die wer-
ken in de ouderenzorg, uit om dit sar
men te doen. Samen is die ene gulden
zeker een daalder waard', aldus Van
de Vuurst.

Problemen oplossen
Door m^Uel van deze maaltijdvoor-
ziening^Pxlt hulp geboden aan men-
sen in een thuissituatie die daar steeds
vaker worden geconfronteerd met
knelpunten bij de maaltijdbereiding.
Steeds meer mensen zijn niet meer in
staat vo^fcichzelf een maaltijd te ko-
ken, terl^ voor hun gezondheid een
goede warme maaltijd juist erg be-
langrijk is.

Tot nu toe kon men in zo'n situatie
een beroep doen op de gezinsverzor-
ging of zogenaamde warme maaltij-
denvoorziening als tafeltje-dek-je.
Echter de gezinsverzorging kan we-
gens de toenemende werkdruk niet
meer in de vraag voorzien en ook ta-
feltjes-dekjes kampen met een wacht-
lijstproblematiek.
Mensen die nu niet voor een maaltijd-
voorziening in aanmerking komen,
kunnen van bovengenoemde service
gebruik maken.

Ontdek regio op fiets
Onder de titel 'Stap op, Stap af no 6'
houdt de Stichting Coördinatie Land-
schapsbeheer Gelderland (SCLG) op
zondag l mei 1994 een educatieve
fietstocht door natuur en landschap
van het gebied de Graafschap.
Na successen van vorige jaren is dit
de zesde 'Stap op, Stap af'. In samen-
werking met tal van medewerkers van
vrijwilligersgroepen uit de wereld
van natuur en landschap wordt een
route uitgezet met een lengte van on-
geveer 32 km. De route is zo gekozen
dat deelnemers op een verrassende
wijze kennis maken met het gebied.
Bij de verschillende afstappunten
wordt uitleg gegeven over landschap,
natuur, de ontstaansgeschiedenis van
het gebied en de historie van de
Graafschap.
Er kan gestart worden vanaf de par-
keerplaats van het bedrijf Opijnen aan
de westkant van de provinciale weg
Zutphen-Deventer ter hoogte van de
bebouwde kom van Gorssel.

Gaat uw nieuwe
keuken ƒ 25OO,- of

f D f» keu&e is aan u hij HCt)

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), V
tel.05753-8181.

Gospelband
No Limit
De uit Almelo afkomstige gospelband
No Limit treedt op vrijdag 22 april op
in de grote zaal van cafe-restaurant
De Herberg.
No Limit is een gospelband die erin
geslaagd is een eigentijdse sound te
ontwikkelen. De stijl laat zich het best
omschrijven als een combinatie tus-
sen pop en jazz-rock. Het grootste
deel van het repertoire bestaat uit zelf
geschreven nummers. Het merendeel

van de bandleden heeft muziek gestu-
deerd op het conservatorium, waar-
door de muziek op een muzikaal hoog
niveau staat.
Bekendheid heeft No Limit verkregen
door op te treden tijdens het Flevo To-
taal Festival in 1991 en de band heeft
inmiddels meegewerkt aan diverse ra-
dio- en televisieprogramma's. Het
bijzondere aan No Limit is gelegen in
het feit dat de band bestaat uit christe-
nen die met hun muziek laten weten
dat het evangelie van Jezus Christus
ontspanning en rust biedt.
De band verzorgt een avondvullend
programma voor zowel een jong als
een wat ouder publiek. Informatie
over deze avond is te verkrijgen bij
Cees van Voskuilen (tel. 3400) of Bart
Masselink (tel. 2946).

De vergadering van de PCOB op 7
april had een bijzonder karakter. De

twee vrouwelijke leden van het 'Ei-
bergs Kwartet', de dames Wipke Wis-
sink en Femmy Kistemaker waren
uitgenodigd deze middag te verzor-
gen met zang, samenzang en decla-
matie.
In het eerste blokje werd 'de lente' be-
zongen. In het tweede gedeelte 'Hol-
land, Gelderland, Vorden' en het laat-
ste blokje was voor elk wat wils. De
dames zongen met mooie geschoolde
stemmen. De aanwezigen kregen vol-
op de gelegenheid mee te zingen en
daar werd enthousiast gebruik van ge-
maakt. Liedjes van vroeger zoals 'Er
schommelt een wiegje' en 'Zie de le-
lieën op het veld' waren voor iedereen
zeer herkenbaar. Ook het nummer
'Veertig rode rozen' sloeg erg aan.
Het was een kostelijke verfrissende
middag. De. voorzitter bedankte de
dames en mevrouw Schot die de zang
begeleidde. Tot slot werd gezongen
uit Gezang. 21. De volgende bijeen-
komst is op 5 mei. Dan wordt de jaar-
vergadering gehouden.

Raad Vorden geïnstalleerd:

Aartsen en Mulderije gekozen
tot wethouder
Onder flinke publieke belangstel-
ling heeft burgemeester Kamerling
dinsdagavond de nieuwe raad ge-
ïnstalleerd. Een raad met drie nieu-
we gezichten, te weten mevrouw
Mulderije-Meulenbroek (VVD), de
heer Bakker en de heer Nobel (bei-
den D'66).

CDA-fractievoorzitter A.H. Boers
gaf tijdens het afgeven van een stem-
verklaring een overzicht hoe de colle-
ge-onderhandelingen zijn gevoerd.
'Voor ons stond een collegeprogram-
ma met een breed draagvlak voorop.
Samen verder gaan met de PvdA leek
ons gezien de krappe meerderheid
(7-6) niet zinvol. Drie wethouders
zoals de PvdA dat voorstond was voor
•>ns niet bespreekbaar gezien het kos-
tenaspect. Toen D'66 liet weten dat zij
geen college met het CDA zag zitten
en toen de onderhandelingen met de
VVD pittig, maar wel plezierig ver-
liepen, hebben wij kenbaar gemaakt
met de VVD in zee te willen gaan', al-
dus de heer Boers.
De fractievoorzitter van het CDA
vond overigens wel dat in deze tijd
twee wethouders voor een gemeente
als Vorden een uitermate zware 'klus'
krijgen voorgeschoteld. De heer
Boers betreurde het dat Den Haag qua
bezoldigingen richting wethouders
danig laat afweten. Behalve mevrouw
Aartsen als wethouderskandidaat
naar voren te schuiven, stelde hij dat
zijn fractie de VVD-kandidate me-
vrouw Mulderije zal steunen.
VVD-fractievoorzitter E. Branden-
barg betreurde het dat D'66 zich tij-
dens de onderhandelingen had terug-
getrokken. 'Wij vonden vergaderen in
het openbaar praktisch^rt minder
passend. Gezien wij bij d^PldA geen
enthousiasme richting VVD bespeur-
den en D'66 zich terugtrok, kozen wij
voor een samenwerking met het
CDA', aldus de heer Bran^nbarg.
PvdA-woordvoerder P-^B- Hoog-
land betreurde het dat he^^DA voor
het 'getalsmatige' heeft gekozen.
'Waarom moesten de onderhandelin-
gen drie weken duren?', vraagt hij
zich af. 'Het CDA had ons dat ook di-
rect kunnen vertellen', aldus de heer

Hoogland. De heer Boers, die tijdens
de onderhandelingen over de college-
vorming optrad als 'technisch voor-
zitter' weersprak de woorden van de
heer Hoogland. Boers: 'Op voorhand
is door geen der fracties aangegeven
wie met wie wilde samenwerken. Dat
bleek pas na de tweede besprekings-
ronde. Toen werd alles helder en heb-
ben wij een signaal richting VVD ge-
geven', aldus de heer Boers.
Boers had overigens nog wel een
vraag aan D'66. 'Ik zou het plezierig
vinden te horen wat er zoal schort aan
het CDA. Hebben wij bepaalde din-
gen verkeerd gedaan?', vroeg hij zich
af. 'Gewoon omdat het naar onze me-
ning eens tijd wordt dat het CDA in de
oppositie zou moeten plaats nemen.
Zou heel verfrissend zijn', aldus de
heer Bakker, de nieuwe fractievoor-
zitter van D'66, die aangaf dat zijn
fractie zich tijdens de wethoudersver-
kiezing van stemmen zou onthouden.
Dat laatste bleek ook wel, want toen
de stemmen waren geteld bleek dat
zowel mevrouw Aartsen als mevrouw
Mulderije beiden 9 van de 13 stem-
men hadden behaald. Precies het aan-
tal raadszetels die CDA en VVD be-
kleden. Er waren 4 blanco stemmen.

Sportief
Oud-wethouder W.M. Voortman vatte
de uitslag van de onderhandelingen,
waarbij hij zelf dus als wethouder bui-
ten de boot viel bijzonder sportief op.
Als eerste wenste hij de beide nieuw
gekozen wethouders veel succes.
Burgemeester Kamerling tot Voort-
man: 'Ik zal eraan moeten wennen dat
u voortaan aan de andere kant van de
tafel zit. Ik heb bijzonder plezierig
met u samengewerkt. U hebt uw taak
met veel deskundigheid vervuld. U
hebt aan veel zaken meegewerkt zoals
de herinrichting, verkeersomleiding
en de aanleg van het fietspad Ruurlo-
seweg. Met uw beleidsvisie oogstte u
bewondering en respect. Gelukkig
betreft het hier geen afscheid en blijft
u lid van de raad', aldus burgemeester
Kamerling.

De nieuw gekozen wethouders tot
slot: 'We gaan er keihard tegenaan'.

Bonte avond
Bijna 300 mensen kwamen zaterdag-
avond naar De Herberg om daar de
'Bonte avond' van de Vordense Loka-
le Omroep (VLO) mee te maken. Een
avond met tal van artiesten, dat begon
met een optreden van 'Meester Lok-
cia', een man die paranormaal be-
gaafd is. Zo liet hij bijvoorbeeld din-
gen bij het publiek in de zaal verstop-
pen. Hijzelf was niet in de zaal. Bij
binnenkomst wist hij de verstopte at-
tributen feilloos op te sporen, het pu-
bliek verbaasd achterlatend.
Na de 'meester' was het de beurt aan
'Dee Dearns', twee vrouwluu uit Aal-
ten die als Achterhoekse dames met
veel humor vertelden over hun bui-
tenlandse reizen.
Het programma voor de pauze werd
afgesloten met een optreden van de
parodist Hans. Een man die zijn vak
goed verstaat en daarbij duidelijk An-
dré van Duin als zijn grote voorbeeld
ziet. Sketsjes en liedjes in play-back
vorm met veel repertoir van André
zelf.
Na de pauze was er allereerst een op-
treden van Pierre van Dam, een neef
van Koos Alberts. Hij zong een aantal
door Koos Alberts bekend geworden
liedjes, aangevuld met eigen reper-
toir. Vervolgens was het dolle pret
met de Alpenzusjes. Het tweetal zet-
ten de zaal volkomen op zijn kop. Het
publiek werd volop geactiveerd om
mee te doen met de liedjes uit Tirol.
En dat deden sommigen met veel ple-
zier.
Het programma werd deze avond mu-
zikaal omlijst door Robert Koers en
Jan Bos als 'The Players'. Graads oet
Riessen praatte de programma-onder-
delen met zijn conferences aan elkaar.
Het ligt in de bedoeling van de VLO
om in de toekomst meer van dit soort
avonden te organiseren.

Opbrengst kollekte
De Simavi kollekte gehouden in de
gemeente Vorden heeft het mooie be-
drag van f 6964,35 opgebracht. Harte-
lijk dank aan al de gevers en natuur-
lijk ook de kollektanten.

Plantenruilbeurs
Zaterdagmiddag 16 april houdt de
N.B.v.Pl.vr. weer de plantenruilbeurs
bij de N.H. kerk. Zie verdere adver-
tentie.

Harkink benoemd tot ere-voorzitter onderlinge
paardenfonds'Wildenborch en omgeving'

Tijdens de 93e jaarvergadering die
het onderlinge paardenfonds 'De
Wildenborch en Omstreken' in zaal
Eykelkamp hield werd de aftreden-
de voorzitter T.G. Harkink door
tweede voorzitter H. Heuvelink in
het zonnetje gezet en geprezen als
een stuwende kracht en als een man
die de afgelopen 40 jaar blijk heeft
gegeven over een vooruitziende blik
te beschikken. Onder luid applaus
van de aanwezigen werd Harkink
benoemd tot ere-voorzitter. Als
blijk van waardering werd de heer

Harkink een Delftsblauw met de
hand geschilderd-bord aangebo-
den.

Bij het paardenfonds wordt steeds ho-
ger verzekerd. Het aantal verzekerde
paarden bleef ongeveer gelijk. Deze
mededeling deed Harkink eerder op
de avond in zijn openingswoord. De
boekhouder van het fonds de heer
D.J.G. Harmsen sprak verder over
een goed jaar voor het fonds. Er wer-
den in totaal 15 paarden en ponnies
overgenomen, waarvoor een bedrag

van f56.500,- werd uitbetaald. Het to-
taal verzekerde bedrag over het afge-
lopen jaar was f l .077.950,-.
Bij de bestuursvergadering werd
D.J.G. Harmsen gekozen. Hij kwam
in de plaats van T.G. Harkink. De ko-
mende week zal het paardenfonds be-
kend maken wie de nieuwe voorzitter
gaat worden. H. Bogchelman werd bij
acclamatie herkozen. Bij de verkie-
zing van de commissarissen werd G.
Eggink uit Lochem gekozen. Hij
volgt de heer Harmsen op. H.J. Klok-
man werd bij acclamatie herkozen.



Oranje-avond op 23 april
in Dorpscentrum
Het is weer zover. Koninginnedag nadert en Vorden is weer volop in de
weer om haar traditionele Koninginnefeest te vieren. De voorbereidingen
zijn getroffen en het programma is goed gevuld, zoals volgende week te
lezen valt in de feestelijke uitgave van Het Contact.
Hier op vooruitlopend wil de Oranjevereniging u alvast attenderen op de
Oranje-avond die wordt gehouden op zaterdag 23 april in het Dorpscen-
trum. Dit wordt volgens de vereniging een gradioze avond, die bedoeld is
voor zowel jong als oud. De toneelgroep van buurtvereniging De Veld-
wijk zal op deze avond een toneelstuk uitvoeren, dat garant staat voor
schateren en lachen. Ook zal het duo Höllenboer uit Salland een optreden
verzorgen. De Oranjevereniging roept iedereen op om naar het Dorpscen-
trum te komen om samen met hen alvast te genieten van het kriebelende
Oranjegevoel.

Kampioenen Flash

Uitvoering Excelsior Sociï volleybal
Het jubileumconcert van de christelij-
ke zangvereniging Excelsior met me-
dewerking van Sursum Corda was af-
gelopen weckend een groot succes.
Na een kort openingswoord verklaar-
de de voorzitter de avond, die gehou-
den werd in de Chr. Koningkerk, voor
geopend. Op het programma stonden
diverse gezangen die door muziek
werden afgewisseld. Naast muziek-
vereniging Sursum Corda verleende
ook organist W. Scholten zijn mede-
werking aan het concert. Dit alles le-
verde een mooie avond op. Al met al
een geslaagd jubileumconcert.

Programma 14-4-'94:
Dames: Olympia l - Sociï l; Wilhel-
mina5-Sociï2.
Heren: Olympia 3 - Sociï l .

Uitslagen:
Dames: Sociï l - Voorwaarts 5 1-2;
Sociï2-Terwolde33-0.
Heren: Sociï l - Terwolde 3 3-0.

Socii

Volleybal
Uitslagen: H3B Voorw. 2-Dash 4 3-0,
MA Voorw. 1-Dash l 0-3, MB De-
venter 1-Dash l 3-0, D rekr. A Dash
A-WSV C 0-3, H. rekr. B Dash
B-SVS B 3-0, D3B Devoko 8-Dash 4
3-0, D4B Epse 2-Dash 5 2-1, HP
Harfsen 1-Dash l 3-0, H2A Bruvve
3-Dash 3 1-2, JA BSC'93 1-Dash l
3-0, JC WSV2 Dash l 1-2, DP Dash
2-Devoko 4 3-0, HP Dash 2-Devoko
2 0-3, D2A Dash 3-WSV 2 2-1, D4C
Dash 7 Boemerang 4 l -2.
Programma: DP Wilp l -Dash 2, D2A
Wilp 2-Dash 3, HP DVO 1-Dash 2,
H3B WSV 3-Dash 4, D 3e div. B
Dash l Sorbo-Alterno, HP Dash 1-
Vios 2, H2A Dash 3-Overa l, D3B
Dash 4, DVO 4, Ma Dash l-DVO l,
MB Dash l-Voorwaarts l, JA Dash
l-BSC'93 l en JC Dash l-WSV 2.

Uitslagen: Klein Dochteren A-Socii
A 3-2, Socii-Warnsveldse Boys 6 l -2,
Zutphen 6-Socii 68-1, Warnsveldse
Boys F-Socci F 6-0, Socii E-Erica'76
E 0-1, Reunie C-Socii C 5-2, Socii
A-Sp. Rekken A 0-2, Socii-Actievia
0-1, Klein Dochteren 3, Socii 2 2-0,
Socii 3-Angerlo V. 3 1-5, Anadoli'90
3-Socii 5 1-3, Baakse Boys 6-Socii 6
2-2.

Programma
Hercules 3-Socii 4, SHE 6-Socii 5,
SCS 4-Socii 6, Socii C-AD'69 C,
Ruurlo A-Socii A, WWV-Socii, Socii
2-AZC 3, Erica '76 3-Socii 3, Brum-
men 4-Socii 4, Socii 5-Zutphania 6,
Socii 6-Steenderen 5.

JongGelre
In het kader van het aspirant leden-
werk gaat Jong Gelre vrijdagavond
aanstaande zwemmen in het subtro-
pisch zwemparadijs in Haaksbergen.
Het vertrek is vanaf het Dorpscen-
trum.

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Vorige week schreef u terloops iets over
de 'oude' 80%-regeling waardoor vermogensbelas-
ting werd terugontvangen. Wat bedoelde u daarmee
en hoe werkt die regeling?

Het tarief van de vermogensbelasting lijkt op het eerste gezicht niet eens
zo hoog: 0,8%. Maar bij grote vermogens kan dat toch behoorlijk oplo-
pen. Als particulier is dat misschien niet zo goed denkbaar, maar een
directeur-grootaandeelhouder, die de waarde van de incourante aande-
len van zijn BV moet aangegeven, kan al gauw voor behoorlijke bedra-
gen aan vermogensbelasting komen te staan.
Zo moet bij een belastbaar vermogen van bijvoorbeeld f 5 miljoen elk
jaar opnieuw f40.000 aan vermogensbelasting worden betaald. En dat is
geen kleinigheid, vooral niet als u bedenkt dat dit netto geld is. Anders
gezegd, bij het huidige toptarief van 60% moet zo iemand dan f 100.000
verdienen, uitsluitend om die vermogensbelasting jaarlijks te kunnen
betalen.
Wanneer iemand wel een groot vermogen heeft, maar een klein inko-
men, valt het niet altijd mee om de vermogensbelasting op te brengen.
Daarom bestaat de zgn. 80%-regeling! Deze regeling houdt in, dat aan
inkomstenbelasting en vermogensbelasting samen niet meer hoeft te
worden betaald dan 80% van het belastbare inkomen. En als er in totaal
meer betaald moet worden, dan wordt de vermogensbelasting vermin-
derd tot die 80% is bereikt.
Nu zitten er aan deze regeling -zoals altijd in belastingland- een heleboel
mitsen en maren. Zo gaat het bij het maximum van 80% om het totaal
van vermogensbelasting en inkomstenbelasting als zodanig en wordt de
premie volksverzekeringen geëlimineerd. Die moet dus voor de 80%-
regeling uit de aanslag worden gelicht. Bovendien bedraagt het maxi-
mum 80% van het belastbare inkomen minus de premie volksverzeke-
ringen.
Dat betekende dat ingewikkelde berekeningen moesten worden ge-
maakt. Maar sinds kort zijn er 2 dingen veranderd:
-80% is 68% geworden en dat is 12% minder, net zoals destijds het
toptarief van de inkomstenbelasting bij de Oort-wetgeving ook terug-
ging van 72% naar 60%;
-het elimineren van de premie volksverzekeringen is vervallen, zodat die
premie voortaan gewoon kan worden meegenomen.
Om aan te geven wat dat nu scheelt, een klein voorbeeldje. Als iemand
een belastbaar vermogen heeft van f 4 miljoen, dan moet hij hierover
f 32.000,- vermogensbelasting betalen. Stel dat zijn belastbare inkomen
f 40.000,- bedraagt, dan krijgt hij een aanslag van bijna f 11.000,-
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, waarvan ruim f 7.000,-
premie. De teruggaaf vermogensbelasting volgens het 'oude' systeem
1993 zou dan ca. f 9.500,- zijn geweest. Volgens het 'nieuwe' systeem
1994 is die teruggaaf vermogensbelasting ongeveer f 15.700. En dat
scheelt nogal wat. Een lastenverlichtende maatregel dus, die zal gelden
voor de vermogensbelasting 1994.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadvi-
seurs, Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden.

Het eerste en derde team van badmintonvereniging Flash Vorden eindigden dit
jaar als kampioen in de tweede en vierde klasse district. Het derde team moest
tijdens de allerlaatste wedstrijd nog flink knokken voor het kampioenschap. Te-
genstander Rianto uit Zutphen kon na winst ook nog kampioen worden, helaas
voor Rianto was Flash net iets sterker. Het derde team bestaat uit Jacqueline
Aarts, Martin Wissink, Martijn Jansen, Jolanda Schuppers en Diny Regelink.
Flash l liet het niet op een eindstrijd aankomen. Met nog een aantal wedstrijden
voor de boeg waren ze al zeker van het kampioenschap. Het eerste team bestaat
uit Jasper Zweverink, Ingrid Weenk, Elly van Zuilekom en Paul Liefveld.

Postduiven-
vereniging
Op zaterdBp> april werd er voor de
eerste keeroeelgenomen aan de wed-
vlucht vanuit Lommei (ca. 120 km).
Ondanks de slechte weersberichten
had de vlucht toch nog een snel ver-
loop. Hiei^Bgen de eerste 25 klasse-
ringen. ^^
H. A. Eykelkamp: l, 8, 15, 16, 18. T.
Wesselink: 2, 10. M. Olyslager: 3. D.
Y. Gotink: 4,5. G. en H. Boesveld: 6,
7, 12, 13, 14, 17, 19. H. Stokkink: 9.
A. A. Jurriens: 11. C. Bruinsma: 20.

Vorden l -
Diepenveen 1:2-1
De stijgende lijn van afgelopen we-
ken werd door het eerste van V. V. Vor-
den afgelopen zondag voortgezet.
Vorden won verdiend met 2-1 van
Diepenveen.
Om de aansluiting met de boven-
staande plaatsen niet te verliezen,
moest Vorden winnen. Ditzelfde gold
voor Diepenveen. Door fris voetbal
en goede combinaties wist Vorden
zich diverse kansen te scheppen.
Schoten van Peter Hoevers, Erwin
Hengeveld en kopballen van Reind
Jan Westerveld werden door de uitste-
kend keepende Olaf Roessink ge-
keerd. In de 25e minuut werd het vel-
doverwicht beloond. Een schuiver
van Udo Hey werd door een graspol
van richting veranderd. De vertwij-
feld kijkende doelman Olaf Roessink
zag de bal in het doel verdwijnen: l -0.
Vlak na de theepauze gebeurde aan
Vordenzijde exact hetzelfde. Bij een
van de spaarzame uitvallen haalde
Herman Harleman van Diepenveen
uit. Ook deze bal werd door een onef-
fenheid in het veld van richting veran-
derd en verdween achter Ronald Hoe-
vers in het doel: 1-1. Een kwartier
voor tijd snelde Frank Rouwenhorst
langs de lijn. De voorgetrokken bal
werd ingekopt door Gert Verbeek:
2-1.
Hierna gingen zowel Vorden als Die-
penveen tot het uiterste. De uitste-
kend leidende scheidsrechter Mulder
uit Vaassen hield echter de touwtjes
strak in handen. Al met al een leuke
pot voetbal. Aanstaande zondag
speelt Vorden in Zutphen tegen AZC.

Uitslagen
Warnsveldse Boys F l -Vorden F l 4-0,
Brummen F4-Vorden F3 8-0, Vorden
A l-Kotten Al 2-1, Vorden Cl - Vios
BeltrumCl 1-2, Vorden C2-EricaC2
0-1, Vorden l-Diepenveen l 2-
1, Longa 3-Vorden 2 0-4 (7/4), Vor-
den 2-Zelhem 2 l -5, Vorden 4 -Brum-
men 4 2-0, Ruurlo 7-Vorden 5 1-2,
Witkampers 7-Vorden 6 2-0, Vorden
8-Klein Dochteren 5 4-5.

Programma
Vorden 2- Vios Beltrum 2, Grol 10-
Vorden 7, Vorden 8-Wolfersveen 4,
pupillen Zwaluwentoerno^fcte Die-
ren, Eibergen A l -Vorden ^^Vorden
B1-DZSVB1,SKVWC1-
Vorden Cl, Warnsveldse Boys C3-
Vorden C2, AZC l - Vorden l, Anger-
lo 3-Vorden 3, Steenderen^tVorden
4, Vorden 5-Rekken 4, ^pden 6-
Neede 6, Vorden 7-Witkampers 6,
Reunie 7-Vorden 8.

Ratti l -MEC l
Dames
Zondag 10 april moesten de dames
van Ratti aantreden tegen het laagge-
plaatste MEC. Wegens diverse bles-
sures en ziekten stond bijna het halve
tweede elftal in het veld. In de eerste
helft waren er diverse kansen voor
Ratti. Ook de tweede helft was het ge-
heel Ratti dat de dienst uitmaakte en
er ontstonden legio mogelijkheden tot
scoren, maar de keepster van MEC
had wel erg veel geluk en hield het
doel schoon.
Tien minuten voor tijd sloeg het
noodlot toe. Uit een van de weinige
aanvallen van MEC schoot hun spits
na een lange sprint de bal langs de
Ratti-keepster: 0-1. Ratti kreeg nog
een aantal kansen om langszij te ko-
men maar het geluk was niet met ze en
het fluitsignaal kwam voor hen te
vroeg. Woensdagavond 13 april spe-
len de dames voor de beker thuis te-
gen Puck.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen vn woendag 6 april. Groep
A: 1. mevr. v. Burk/mevr. Hendriks
62.5%. 2. mevr. Broertjes/dhr. Berg-
man 51.8%. 3. dhr. Groot Bramel/dhr.
Wolters49.4%.
Groep B: 1. dhr. Gille/dhr. Hissink
65.9%. 2. mevr. en dhr. v. Gastel
64.3%. 3. mevr. en dhr. Knoppers
54.6%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum / het Stampertje. Sluitdatum
seizoen '93/'94 op 4 mei a.s. Inl. tel.
2830.

Waterpolo
De dames van Vorden'64 hebben
thuis met 4-9 van de IJsselmeeuwen 2
verloren. De Zutphense dames namen
een 0-2 voorsprong, waarna Grietje
.Wellerweerd tegenscoorde: 1-2. In de
tweede periode scoorden beide ploe-
gen beurtelings. Karin Rouwenhorst
en Andra Eisink scoorden voor Vor-
den. Bij de stand 3-6 scoorde Karin
Rouwenhorst het vierde Vordense en
tevens laatste doelpunt. IJsselmeeu-
wen liep daarna uit naar 4-9.

Weekendrecept
Vlogman

irdewcrkcn
Basisbereiding römertopf:
i:en römertopf is oen poreu/e
pot, waar in vlees (niet of
/onder andere i n g i .
ten) kan worden klaarge-
m a a k t . Vóór gebruik moet
de römertopf eerst een
kwart ier in koud water
worden ge/et. De poreu/e
pot neemt w a t e r op.
I i jdens het garen v o n het
vlees in de oven verdampt
dit vocht uit de pot. Hierdoor kan het vlees
/onder too\oeging van \ et in het eigen vocht
worden bereid. De römertopf is gevoelig
voor grote temperatuurverschil len. Daarom
mag de oven niet voorverwarmd worden en
moet de römertopf na de bereiding a l t i jd op
een onder/et ter geplaatst worden.

U heeft nodig voor 4 personen:
4 ribkarbonades
l grote ui
'/: prei
7: citroen
4 appels (cox's orange)
3 eetlepels rozijnen
1 eetlepel bakgember
2 eetlepels cognac of vieux
2 eetlepels suiker
1 eetlepel Franse mosterd
2 theelepels bouillonpoeder
4 takjes peterselie
peper

Zet de römertopfschaal- en deksel ca. 15
minuten in een bak met koud water. Pel de

Karbonade
met appel

ui en snipper hom grot. Snijd de prei in r in-
gen van ca. 'Acm. en spoel de/e in oon /eet

met koud wa te r schoon.
Pers do c i t roen u i t . Was do
appels en steek met behulp
van oen appolboor de k lok-
hui /en eruit . Snijd mot oen
puntig mesje de si. lul van
do appels rondom in.
St hep in oon kopje do ro / i j -
ivn, bakgember, cognac,
citroensap en suiker door

e lkaar . Vul de appel met het ro/i jnenmeng-
sol. Neem de römertopf uit het water.
Verdool de ui en de prei over de bodem van
de schaal. Wrijf cl e karbonades in met peper
en mosterd en log /.e op hel p r e i - u i m o ; ,
/et do gevulde appels op do karbonados. l os
de bouillonpoeder op in l deciliter water.
Schenk de bouillon in de r ö m o r t o p l en /et
do/e in de koude oven. Schakel de oven in
op 2 ( K ) C' en verwarm de schotel ca. 4^ minu-
ten (gerekend vanaf hot moment dat do o\ en
op tempera tuur is). Noem het deksel van de
schaal en k leur do karbonados in ca. I t ) minu-
ten mooi bru in . C l a r n o o r de appel mot l.
peterselie.
Lekker met l in tmacaroni .

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1250 kj (300 kcal)
Eiwit: 26 gram
Vet: 8 gram
Koolhydraten: 30 gram fl

LET OP

VET

Bij Flophouse gaat het
weer van 'big bam boom'
Zo, de personeelsstaking is voorbij, de
bezoekers kregen de boodschap door:
geen gezeik, samen soos. En dat werd ge-
vierd. Spontaan gaven de Flophouseme-
dewerkers vorige week een feestje. Op
niet mis te verstane wijze ondersteund
door de barstens vol muzikaal talent zit-
tende formatie Not Beethoven.

Flophouse ging op deze avond weer
back to the roots, dat wil zeggen de ja-
ren zeventig, met alle idealen die daar-
aan verbonden zijn (de eigen plek, de
eigen identiteit, wars van het opgehe-
ven vingertje, kleur in de grijze massa).
En daaraan moet weer gewerkt wor-
den, was het algehele gevoel die avond.
En dat ging en gaat er dan ook.

Big Bam Boom Band 16 april
Om een en ander te benadrukken zijn
zaterdagavond 16 april de heren van
de Big Bam Boom Band te gast. Voor-
waar geen onbekenden bij Flophouse-
bezoekers. Muziek recht uit het hart
met een stevige dreun naar het kekun-
stelde karakter dat top 40 nummers
vaak zo kenmerkt. Het muzikale verle-
den van BBBB mag er zijn: Second
Skin, Bintangs, Calsberg, Frank
Kraayeveld Band. Hoofddoel blijft het
amuseren van het publiek. Men moet
uit zijn dak. En prima naar huis gaan
zoals de band zelf. Geen wonder dat
de BBBB zo'n nauwe band met Flop-
house heeft. Ze lijkt ervoor geschapen.
Vergelijk het op zaterdag 16 april.

Topper Via-Vïa terug
in De Woage
Zes Duitse topmusici die weten wat het publiek boeit staan op zaterdag 16 april op
het grote podium van dancing-discotheek De Woage te Halle. Via-Via heeft alle in-
grediënten in huis die garant staan voor een onvergetelijk optreden, een avond Via-
Via is altijd een bijzondere happening.

Opvallend is de uitstekende instru-
mentbeheersing die de musici aan de
dag leggen waarbij vooral de jeugdige
zeer talentvolle gitarist Gregor in het
oog springt. Op vaak onnavolgbare
wijze tovert hij de meest briljante pas-
sages uit zijn snaren. De jeugdige en-
thousiaste uitstraling van deze forma-
tie leverde hen in no-time een grote
schare trouwe fans op die de band we-
kelijks naar de optredens volgt.
Via-Via maakt op smaakvolle wijze ge-
bruik van alle mogelijkheden die de
hedendaagse techniek biedt en weet
zo een sound te creeëren die slechts

door een'enkele professionele forma-
tie wordt geëvenaard. Ondersteund
door een prachtige, uitgekiende en bo-
venal smaakvolle lichtshow en een
splinternieuw hi-fï geluidssysteem
komt de show van Via-Via perfect tot
zijn recht. De band heeft zich door de
uiterst professionele aanpak binnen re-
cordtijd opgewerkt tot een absolute
publiekstrekker en is een van de meest
gevraagde formaties van dit moment.
Het alom bekende Hanska Duo speelt
op deze avond in de Ken-ie-die-zaal
van De Woage. Het wordt weer een
gekke avond voor jong en oud.

Warnsveldse overtuin
voor publiek open
De Warnsveldse overtuin wordt dit voor-
jaar twee weekenden opengesteld. De
eerste keer zal dit zijn het weekend van
16 en 17 april en de tweede keer in het
weekend van 14 en 15 mei.
De historische overtuin behoort tot
Huize Welgelegen, dat met de fraaie
tuin van ca. l ha ruim 150 jaar oud is.
Het huis was echter al in de 16e eeuw
bekend. In 1832 werd het huis,dat toen
in gebruik was als herberg/hofstede,
omgebouwd tot buitenplaats en werd
de parktuin aangelegd in Engelse land-
schapsstijl. Rond 1870 werd de bestem-
ming van het huis veranderd in meis-
jeskostschool. In 1991 is het huis geres-
taureerd. De oude kostschoolkamer-
tjes zijn hierbij intact gelaten en tij-
dens de openstellingsweekenden te
bezichtigen. Het huis is nu in gebruik
bij uitgeverij Terra en de Stichting
Warnsveldse Monumenten.
De Overtuin, die in het oude hart van
het dorp Warnsveld is gelegen, ligt af-
geschermd van de overige bebouwing.

Veel fraaie bomen, bloeiheesters, ge-
zellige besloten hoekjes met doorkijk-
jes en een grote verscheidenheid aan
vroeg bloeiende stinza flora geven ka-
rakter aan de tuin.Tijdens de openstel-
lingsdagenop 16 en 17 april zullen veel
stinza voorjaarsplanten in bloei staan.
Niet alleen sterhyacint, sneeuwroem
en narcissen, maar ook de voorjaars-
helmbloem, bosanemoon, speenkruid
en het longkruid zijn te bewonderen.
Er is een expositie van de schilder Wim
Haenen. Hij stelt dan zijn aquarellen
'Wblkenbeelden' ten toon. De exposi-
tie is overigens ook de volgende drie
weekenden (23 en 24 april,30 april en l
mei en 7 en 8 mei) te bezichtigen. Be-
halve de Overtuin zijn ook de 19e
eeuwse kostschoolkamertjes in Huis
Welgelegen tijdens de openstellingsda-
gen te bezichtigen. Honden worden
niet toegelaten. Om uw dagje Warns-
veld compleet te maken, kunt u op za-
terdag ook een bezoek brengen aan de
nabij gelegen molen.



Grandioze vo
Tuincentrum

Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17
april organiseert Tuincentrum Vorden
alweer voor de vierde keer een voor-
jaarsshow. Met medewerking van de ge-
meente Vorden en de Vordense Onder-
nemers Vereniging is het weer mogelijk
om ook op zondag 17 april een bezoek te
brengen aan en te profiteren van de aan-
biedingen die gelden tijdens deze vierde
voorjaarsshow.Een gratis kopje koffie of
chocolademelk staat al klaar.

Bij Tuincentrum Vorden is groei en
bloei in al haar facetten de belangrijk-
ste pijler van dit bedrijf. Op het gebied
van heesters en coniferen heeft Tuin-
centrum Vorden mede dankzij haar
kwekerij, een ongeëvenaard assorti-
ment. Maar ook op het gebied van ka-
merplanten, terra-cotta potten (let
hierbij vooral op de zeer lage pnjzen),
kuipplanten en vijverbenodigdheden
is er een onwaarschijnlijke keuze
welke nog groter is dan de vorige show.
Tuincentrum Vorden biedt de moge-
lijkheid om geheel vrijblijvend een
kijkje te komen nemen tijdens deze
voorjaarsshow. Er kan dan kennis wor-
den genomen van de veranderingen
die het laatste jaar zijn doorgevoerd.
Enkele van deze veranderingen zijn de
schaduwhal waardoor de kwaliteit van

de vaste planten en heesters nog beter
blijft. De zgn. koude kase met zijn on-
gelofelijke potterie en vijverassorti-
ment. Honderden beelden voor in de
tuin en bij de vijver. Bij de entree een
uitgebreid assortiment aan stenen en
tegels. De kamerplantenhal, ongeveer
250 vierkante meter schitterende ka-
merplanten. Alleen het hierbovenge-
noemde is een bezoek aan Tuincen-
trum Vorden volledig waard.
Zoals men gewend is van Tuincen-
trum Vorden is er alle tijd voor een
goed en gratis advies. Steeds meer par-
ticulieren maar ook bedrijven laten
hun tuin onderhouden en/of aanleg-
gen door Tuincentrum Vorden. Door-
dat het bedrijf efficiënt is opgezet, kan
het tegen zeer concurrerende prijzen
werken. Men kan er gerust eens naar
vragen, uiteraard geheel vrijblijvend.
Elders in dit blad vindt men de diverse
aanbiedingen. Kom en profiteer daar-
van want bij besteding vanaf honderd
gulden krijgt men een waardebon van
een tientje cadeau.
Tot ziens op vrijdag 15, zaterdag 16 of
zondag 17 april a.s. Mocht men verhin-
derd zijn dan kan ook nog een bezoek
worden gebracht aan de perkplanten-
en geraniummarkt op zondag 8 en 15
mei a.s.

Ratti geeft punt kado Dammen
Ratti-Oeken was een prima pot voor
de toeschouwers. Het 2-2 gelijke spel
was echter geen goede afspiegeling
van de krachtverhoudingen binnen de
lijnen.
Ratti was oppermachtig maar vergat 5
a 6 goede kansen te benutten waar-
door Oeken zomaar een punt mee
naar huis kon nemen. Daarmee zijn
beide ploegen 9 wedstrijden op rij on-
geslagen, maar veel heeft het hun niet
gebaat want nog steeds staan ze beide
op de 3e en 4e plaats van onderen.
Vanaf het begin was het een attractie-
ve, afwisselende wedstrijd met in het
begin een snelcounterend Oeken, dat
al snel op 0-1 kwam via een klutsbal,
die voor een Oekense aanvaller viel,
en zo niet te missen was. Ratti pakte
de zaken nu feller aan en Oeken werd
met de rug tegen de muur gezet en er
ontstonden veel chaotische situaties
voor de Oekense keeper. Het leek een
kwestie van tijd voor Ratti zou gaan
scoren. Kansen van Jeroen Tolkamp
en Mark Sueters hadden geen succes
mede door fantastisch keeperswerk
van de Oekense doelman. Ook een
perfecte counter via Dinand Hendrik-
sen en Mark Sueters werd niet naar
behoren afgerond.
Zo werd er gerust met een achter-
stand, tegen alle verhoudingen in. Dat
veranderde echter snel in de tweede
helft. In de stromende regen lukte nu
wel wat voor rust niet lukte. Dinand
Hendriksen schoot via paal en keeper
raak en daarmee was het gelijk. Direct
daarop haalde de Oekense keeper
Harm Welleweerd onderuit, wat een
strafschop opleverde. Deze werd ech-
ter door Mark Sueters gemist. Even
later wist Mark Sueters wel voor 2-1
te zorgen, op aangeven van Dinand
Hendriksen. Het leek met Oeken ge-
daan, want Ratti wist kans op kans te
scheppen, maar niemand wist de der-
de treffer te maken. En zoals zo vaak
valt de treffer dan aan de andere kant
waar een lange trap zomaar voor de
voeten viel van een Oeken-speler die
ongehinderd 2-2 kon inschieten.
Ook hierna kreeg Ratti nog kansen.
Een doeltreffende kopbal van Harm
Welleweerd werd wegens duwen af-
gekeurd en dick Smit schoot een vol-
ley net over. Iedereen was het na de
wedstrijd er over eens dat Ratti prima
gespeeld, maar veel te weinig ge-
scoord had, waardoor Oeken onver-
diend een punt mee kon nemen.
Dinsdagavond speelt Ratti een inhaal-
wedstrijd in Doesburg terwijl zater-
dag DZSV in Dinxperlo op het pro-
gramma staat.

Het tweede damteam van Dostal heeft
de derde ronde van de Gelderse be-
kercompetitie bereikt. In Rheden
werd met 7-1 gewonnen van De Me-
teoor. Het derde team verloor van De
Vriendenkring uit Nijmegen, kam-
pioen van district Zuid.

APRIL:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
12KPOVorden
13 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
14 HVGWildenborch,Kapsalon

Manny
14 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 Plattelandsvrouwen, Stekjes

ruilmarkt
1 8 VVV, Kanovaren op de Veengoot

'tRikkenbarg
18 Klootschieten bij de Goldberg
1 9 KPO Vierakker, afsluiting seizoen
1 9 NC VB, Ds. en mevr. H. Nusselder
19 Soos Kranenburg
19 HVGdorp, jaarvergadering Ede
20 Welfare Handwerken, Wehme
20 H VG Wichmond, Mevr. Warringa,

dierenarts
20 H VG Dorp, Homeopathie
20 Plattelandsvrouwen,

Koffiemorgen in de Herberg
21 H VG Wichmond, Ringvergaderng

in Harfsen
23 Oranjever. Toneeluitvoering
23 Muziekver. Concordia 125jaar,

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

seniorwedstrijd
25 VVV, Kanovaren op de Veengoot,

'tRikkenbarg
25 Klootschieten bij de Goldberg
25 VrouwenclubMedler
26 Plattelandsvrouwen,

Voorjaarsvergadering
28 NC VB, Dagreisje naar Wijk bij

Duurstede
30 Oranjevereniging

Koninginnefeest

MEI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

1 VRTC Voorjaarsfietstocht
2 VVV, Kanovaren op de Veengoot,

'tRikkenberg
2 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
3 Soos Kranenburg
3 Plattelandsvrouwen, Fietstocht

naar Doesburg
4 Welfare Handwerken in de Wehme
4 Dorps^fcrum,

KinderTOorstelling
5PCOB
6 ANBO Ledenbijeenkomst in

't Stampertje
6 Jeu gdhak voor Junioren, v v

7 Concordia, Uitvoering in
Dorpscentrum

9 VVV, Kanovaren op de Veengoot,
'tRikkenberg

9 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg

12 't Pantoffeltje Hamparty-feest
Vorden veur Achterhoek

15 HSV'de Snoekbaars',Onderlinge
seniorwedstrijden

16 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg

17 Soos Kranenburg
17 NC VB Pinksteren in de Kerken
18 H VG Wichmond, Slotavond
18 H VG Dorp, dhr. Marsman uit

Laren
18 Plattelandsvrouwen in de Herberg
18 Welfare Handwerken in de Wehme
19 de Vogelvriend, Ledenvergadering

in het Dorpscentrum
19HVGWildenborch,

Keuringsdienst van waren
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 HSV'de Snoekbaars',Onderlinge

seniorwedstrijden
26 HSV 'de Snoekbaars',Onderlinge

jeugdwedstrijden
28-29 Sorbo voetbaltoernooi

Midzomer
gospelfestival
op de Betteld
Kenny Marks uit Amerika is de hoofdact
tijdens het midzomer gospelfestival.
Camping De Betteld in Zelhem heeft elk
jaar een uitgebreid programma tijdens
bijna alle schoolvakanties. Dit jaar is er
een extra fenomeen bijgekomen nl. het
midzomer gospelfestival op 23 juli.

Het programma omvat eigenlijk voor
elk wat wils. Op de camping komt een
gedeelte met allerlei stands van chris-
telijke organisaties. Deze hebben in-
teressante dingen te zien en te verko-
pen. Er komt ook een braderie met
spelletjes en tweede hands artikelen.
Dan is er nog een hobbybeurs met
mensen die van alles en nog wat zelf
maken en verkopen. En u kunt de hele
dag goedkoop barbecuen. Vroegere
kampeerders en dagbezoekers wor-
den ook van harte uitgenodigd voor
deze dag. Voor het avondprogramma
dient men kaarten te reserveren, tel.
08342-2528.
Mede aanleiding voor dit camping-
feest is de heropening van gebouw De
Ark, In dit gebouw worden bijna alle
programma's van De Betteld georgani-
seerd. De Ark was een houj^gebouw
maar is nu helemaal in &Kn uitge-
voerd. Tevens is de grote zaal vergroot
met 80 m2 vloeroppervlak. Er kunnen
nu ongeveer 600 personen in De Ark.
Bij het gebouw is ook eenJjfone zaal
gebouwd en er komt^^a. een
bookshop naast de entree. Ook de toi-
letgebouwen op de hele camping zijn
zeer ingrijpend gerenoveerd en ver-
fraaid.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Uw tennispartner

C H E M

Zutphcnwwi'i? 2, LcKhom, 05730-54189

Bus bestellen?

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

Infodag "WONEN"
U bent van harte welkom op

zaterdag 16 april
van 10.00 tot 16.00 uur in de

Rabobank Vorden

Tijdens de infodag "Wonen" krijgt u informatie over het beveiligen
van uw woning. Bovendien staat een van onze adviseurs voor u klaar

om voor uw pand een beveiligingsplan op maat te maken.
Graag tot ziens op 16 april a.s.

Tel. 06-0228333 (gratis) Fax 05752-4269

VLEESVEEBEDRIJF

„DE HUIKERT"

RUNDVLEESPAKKET: va 15kg.
Malse biefsrukjes, mager braadvlees, poulet

rimderworst/-gehakt, soepvlees, rollade,

rosbief, entrecote VOOR ƒ 14,95 / kg.

Bel voor folder of informatie Angela Sasse
of Angela Taken Tel. 05739-1202

zonder toegediende hormonen of restanten van andere
genees- of groeimiddelen

Haal voor 1 mei je nieuwe
Interpolis Bromfietsverzekering

bij de Rabobank.

Regel vóór l mei je bromfietsverzekering bij
de Rabobank. Je krijgt het nieuwe plaatje

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

Rabobank S

Zonder drukwerk
geen tijdschrift.

Rare wereld, zonder drukwerk
De D R U K W E R K I N D U S T R I E

We nodigen u uit
voor Nederlands

grootste
Infodag "Wonen".

Tijik-ns dr Infodag "Wonen" kunt

u op video dr vrle facetten van "Huren of'

Kopen" en "I3en huis kopen" / ien. Ook

kunt u kennis nemen

van de nieuwe Cumu-

lent-hypotheek.

En natuur l i jk

staan on/c adviseurs

klaar voor het beant-

woorden %-an uw vragen en liggen er vol

doende brochures en folders over hvpo

U bent van harte
welkom op

zaterdag 16 april
10.00 tot 16.00 uur.

theken, verzekeren, sparen en beleggen

om mee te nemen.

K i j k onder het genot van een

kopje- ko f f i e rustig

rond. De kinderen

worden ge/ellig be/ig

gehouden. Voor ieder-

een ligt er een presen-

tje klaar als herinne-

ring. Graag.tot /.iens op zaterdag 16 april

aanstaande! Rabobank fS

Rabobank Vorden en Omstreken
Zutphenseweg 26 tel. 05752-1 888

met medewerking van:
Projectontwikkelaar: Rebo/lntermed
Architectenbureau: Vaags
Bouwbedrijven: Bargeman, Rondeel en Ruiterkamp
Makelaarskantoren: Pelgrum en van Zeeburg
Tuinaanleg: Arends, Kettelerij en Spiegelenberg
Woninginrichting en Interieurverzorging: Helmink en Polman
Beveiligingsinstallaties: Ebod
Tijdschrift VT Wonen

Rabobank. Aangenaam.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
G.

ftoo>BÖ^
SV3?£* PU

«-K25S
WITTE OF

NU 4

ROOMBOTER

NV) AO

DE WAR-

BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS NU VAN 6.00 VOOR 5,00

Geinige veterschoen met echt
bewegende ogen. Veel kwaliteit voor

de prijs, vanaf

Steengoeie Romeinse sandaal in
gevlochten leer. Hoogmode!

129,95

Verhulst

City-trotteur met zacht voetbed. Zeer
soepel Fraai gevet leer. vanaf

169,95

IE5EN BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

EETCAFE-BAR-RESTAURANT-DIV. ZALEN

Lie Herberg"^
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. 05752-2243

,/^y^\x-x^\/v-
Vrijdag 22 april

in concert

NO LIMIT
funk-pop-gospel band
from Holland, Almelo

Aanvang: 20.00 uur
Entree: ƒ 5,-

Wegens herinrichting
centrum Ruurlo

De totale nieuwe collectie
dames & herenmode

modecentrum

Tennissen nu

ruurlo

10% korting
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438 Wij zijn op alle manieren goed bereikbaar. Parkeren voor de deur.

UITGAANSCENTRUM

CÜHIDO
KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 16 APRIL

ÏOt
& KARAOKE-SHOW

ZONDAG 17 APRIL

JEN ROG
KONINGINNEDAG

BERTUS STAIGERPAIP
HEMELVAARTSDAG

RENE FROGER
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

INFOLIJN TEL: O544O-64145
Toegang onder voorbehoud

Kapsalon
WIEKART

verhuist van Dorpsstraat 30
naar Brinkerhof 80

Waar wij in 1̂  klein verder gaan.
Voor ^^Rraak bellen:

05752-4226
Henk en Jo Wiekart.

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

Zoveel goeds
in één brood: g

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad, J

Zonnebloem- i
pitten, l

gebroken Soja |
g enSesamzaad i

Jansen & gal jj
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
TS 05750-22816

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

DE VAKMAN
Alles voorde doe-het-zelver

BOUW-EN HOUTBEDRIJF

Fa. HEIJINK
LeestenseWeg 10 - ZÜTPHEN - Tel 05750-21796

****

LET OP - TOMATENQUIZ - DEELNAME GRATIS - LEUKE ATTENTIES

Op zaterdag 16 april is onze nationale
tomatenkoning weer in Vorden.
Hij staat van 10.30-11.30 uur op het marktplein met
z'n befaamde:

'Grote Tomatenquiz'
(o.a. bekend van RTL4).

Deelname is gratis en voor iedere deelnemer is een
leuke attentie (tot zolang de voorraad strekt).

LET OP - TOMATENQUIZ - DEELNAME GRATIS - LEUKE ATTENTIES

RECREANTEN
KLOOTSCHIETTOERNOOI

'WILDENBORCH'
ZONDAG 24 APRIL START 13.00 UUR

KAPEL WILDENBORCH

3 KLASSEN:
dames - heren - gemengd - 2 dames - 2 heren

Alleen teams uit gemeente Vorden.
Er wordt gegooid met alleen houten kloten.

Geen deelnemers lid van een klootschietbond.

Opgave en Inlichtingen vóór 20 april bij:
DJ, Pardijs, telefoon 6820,

BACK IN TOWH

VIA-VIA
KEN IE DIE ZAAL

HANSKA DUO
P.P.M.&SMOKINBEAUCOUPBAND
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

cril JotltrtfftnJI

Zutphenseweg - Vorden



CONTACT
NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 14 april 1994
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QEMEENTEJf ULLETINy ORDEN

^KKViK

^GEMEENTERAAD VERGADERT OP 20 APRIL 1994 ^LEGITIMATIEPLICHT
Op dinsdag 26 april aanstaande vergadert de gemeenteraad in het gemeente-
huis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan het eind van de
vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om in het openbaar tegen
de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over een van de onderwerpen die
op de agenda staan, omdat u daarover in de commissievergaderingen kunt in-
spreken. Indien u in deze vergadering het woord wenst te voeren dient u dit op
de maandag voorafgaande aan de raadsvergadering op te geven bij de gemeen-
tesecretaris, onder vermelding van het agendapunt waarover u het woord wilt
voeren. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

— verordening voor de vaste commissies van advies;
— brandweer(onderzoek)

— a. vervanging tankautospuit; b. vervanging en uitbreiding van 8 perslucht-
toestellen met toebehoren; c. aanschaf manschappen/materieelauto;

— wijziging verordening identiteitskaart gemeente Vorden;
— verlengen duur convenant vervoerregio Stedendriehoek;
— eigendomsverkrijging gedeelte Rijksweg 841;
— tweede wijziging legesverordening 1994;
— toekomstige positie van de gemeenten;

— werkterrein en benoeming leden vaste commissies van advies; aanwijzing
gemeentelijke vertegenwoordigers in diverse instellingen.

ERGADERINGENRAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeesteren wethouders hun advies daarna nog bij of
houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voor-
zitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt
begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behande-
ling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 19
april aanstaande om 20.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

— verordening voor de vaste commissies voor advies;
— brandweeronderzoek;
— vervanging tankautospuit; vervanging en uitbreiding van 8 persluchttoestel-

len met toebehoren; aanschaf manschappen/materieelauto;
— wijziging verordening identiteitskaart gemeente Vorden;
— verlengen duur convenant Vervoerregio Stedendriehoek;
— eigendomsverkrijging gedeelte Rijksweg 841;

— toekomstige positie van de gemeenten;
— werkterrein en benoeming leden vaste commissies van advies; aanwijzing

van diverse vertegenwoordigers in diverse instellingen.

De commissie voor middelen en gemeentewerken vergadert op dinsdag 19 april
1994 om 19.30 uur in het dorpscentrum. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:

— 2e wijziging legesverordening 1994;
— procedureschema begroting 1995.

REPENNING GEMEENTE VORDEN

Burgemeesteren wethouders hebben door de Vordense kunstenaar Frank Lette -
rie een erepenning laten ontwikkelen. Deze kennen burgemeester en wethou-
ders toe aan inwoners van Vorden die zich op zeer bijzondere wijze verdienste-
lijk hebben gemaakt voor de gemeente.

De eerste penning is uitgereikt aan de heer W.A.J. Lichtenberg bij zijn afscheid
als raadslid van Vorden. De heer Lichtenberg heeft deze penning gekregen voor
zijn jarenlange raadsl idmaatschap en wethouderschap.

De Wet op de Identificatieplicht geldt
vanaf l juni 1994. In deze wet zijn en-
kele situaties vermeld, waarin een
persoon van 12 jaar of ouder gevraagd
kan worden naar een geldig identi-
teitsbewijs.

Een van de documenten die de nieuwe
wet erkent als legitimatie is de ge-
meentelijke identiteitskaart. Deze is
te koop bij de gemeente. U kunt zich
met deze kaart overal in Nedeland le-
gitimeren. Vanaf 12 jaar kunt u deze
kaart krijgen bij de gemeente. U moet
2 zwart-wit pasfoto's meenemen, de
kaart kost f 30,50.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 4 tot en met 8 april zijn
de volgende aanvragen om bouwver-
gunning ingekomen:

— de heer D.R.J. Kamberg, voor het
gedeeltelijk veranderen en ver-
nieuwen van een woning op het
perceel Deldensebroekweg 17 te
Vorden;

— de heer M.A. Dekkers, voor het
uitbreiden van een woning op het
perceel Hoetinkhof 108 te Vorden.

NZAMELDAG
OPHALEN

HUISHOUDELIJK
AFVAL WIJZIGT NIET!!!

In tegenstelling tot eerdere berichten
in deze rubriek verandert de ophaal-
dag voor het inzamelen van huisvuil
niet!!. De inzamelaar geeft er bij na-
der inzien toch de voorkeur aan om
het huisvuil op de dinsdag in te zame-
len.

ERGUNNINGEN

In de week van 4 tot en met 8 april
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan:

— de heer H.B. IJven en H. Wagen-
voort voor het bouwen van een pe-
tit-restaurant annex afhaalcentrum
op het perceel Almenseweg 35 te
Vorden;

— de heer J.F. Geerken, voor het
bouwen van een tuinhuisje op het
perceel Beatrixlaan 8 te Vorden;

— de heer H.J. Hukker, voor het ge-
deeltelijk slopen van een varkens-
schuur op het perceel de Horst 2 te
Vorden;

— de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten voor het aanleg-
gen van drie poelen voor amfi-
bieën op de percelen Weideman-
weg, Pastorieweg en Riethuisweg.

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.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

j> UITVOERING JACHT-
EN VUURWAPENWET

OVERGEDRAGEN AAN
DE POLITIE

Met ingang van l april 1994 is de
nieuwe Politiewet in werking getre-
den. Op grond van deze wet moeten
de gemeenten de taken die zij tot nog
toe hadden voor de jacht- en vuurwa-
penwet overdragen aan de politie. Zo
mogen gemeenten vanaf l aporil geen
jachtaktes meer afgeven en is de hele
vuurwapenadministratie ook overge-
dragen aan de politie.

Voor zaken over jacht- en vuurwa-
pens kunt u vanaf heden terecht bij het
bureau van de politie van de basiseen-
heid IJsselstreek Oost te Lochem.

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
• 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.

i*

Ï*STARTMANIFESTATIE VLINDERPROJECT MIDDEN
IJSSEL

Vrijdag 15 april vindt in en om de basisschool De Kraanvogel in Vorden de
startmanifestatie plaats van het 'Vlinderproject Midden IJssel'. Het project is
een natuur- en milieu-educatieproject voor de gemeenten Gorssel, Lochem,
Vorden, Warnsveld en Zutphen, de gelderse gemeenten van het Gewest Midden
IJssel. Het consulentschap Natuur- en Milieu-educatie Gelderland is betrokken
geweest bij het opzetten ervan.

Doel van het vlinderproject is de kinderen kennis te laten maken met natuur- en
milieu-educatie en te laten ervaren dat dit heel leuk en leerzaam kan zijn. Het
onderwerp vlinders is hiervoor zeer geschikt omdat het interessante en aantrek-
kelijke beestjes zijn met een relatie naar de eigen omgeving van de kinderen.

Ruim 65 procent van alle benaderde scholen staat positief tegenover dit project.
Gelet op alle activiteiten en ontwikkelingen binnen het onderwijs is dit een
hoog percentage. Een groot aantal scholen zal ook deelnemen aan een excursie
over vlinders in de eigen omgeving. Deze worden georganiseerd door een aan-
tal lokale natuur- en milieugroepen.

y B\RANDWEER VORDEN

Tijdens de komende raadsvergadering behandelt de gemeenteraad het onder-
zoek over de Vordense brandweer van het Gewest Midden IJssel en voorstellen
om een nieuwe brandweerauto aan te schaffen, een nieuwe manschappen/mate-
rieelauto en persluchttoestellen.

Uit het onderzoek naar de brandweer is gebleken dat deze zaken aangeschaft
moeten worden om de brandweer goed te kunnen laten functioneren.

Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat:

— de opkomsttijden voor Kranenburg en Wichmond één a twee minuten te lang
zijn. Burgemeester en wethouders vinden het echter te kostbaar om daar
brandweerauto's te stationeren en vragen de gemeenteraad om de opkomst-
tijden te accepteren. De gewenste opkomsttijd bedraagt 8 minuten, voor Kra-
nenburg is die tijd 9 minuten, voor Wichmond en Vierakker respectievelijk
lOen 11 minuten.

Voor veel woningen in het buitengebied is de opkomsttijd hoger.

— de lokatie van de brandweerkazerne is strategisch gezien goed. Omdat de
kazerne niet aan de Arbowetgeving voldoet, moeten er aanpassingen plaats-
vinden aan de kazerne. Burgemeester en wethouders zullen hiervoor een
voorstel ontwikkelen waarbij ook de kantine van het voormalig tennispark
wordt betrokken.

Het vervangen van de tankautospuit, het vervangen en aanschaffen van pers-
luchttoestellen en het aanschaffen van een manschappen/materieelauto kost in
totaal f 539.500,-.

=^
•fc l



In ontwerp beleidsprogramma CDA en WD:

Bestaand beleid zoveel mogelijk
voortzetten
De fracties van het CDA en de VVD
in de gemeenteraad van Vorden
hebben voor de zittingsperiode
1994-1998 een ontwerp-beleidspro-
gramma opgesteld dat zij zien als
een beleidsconvenant. Zij nodigen
daarbij de fracties van D'66 en
PvdA uit dit programma zoveel
mogelijk te onderschrijven. Het be-
staand beleid wordt zoveel moge-
lijk voortgezet.

De fracties van CDA en VVD willen
graag dat het beleidsprogramma in de
raadsvergadering van 26 april aan-
staande wordt behandeld en dat het
college voor het zomerreces zal rea-
geren en daarbij tevens de financiële
gevolgen zal presenteren. In de raad
van 28 juni kan dan het beleids-
programma worden vastgesteld.
In het beleidsprogramma wordt ge-
steld dat wat betreft het personeelsbe-
leid functionerings- en beoordelings-
gesprekken ingevoerd moeten wor-
den, waarover een nota zal moeten
verschijnen. Bij een goed personeels-
beleid, hoort een passende huisves-
ting. Het gemeentebestuur zal hier-
over een standpunt moeten bepalen.

Voorlichting
Het voorlichtingsbleid kan versterkt
worden door het houden van commu-
nicatie-avonden met de inwoners van
wijken en kernen. Het overleg met
plaatselijke koepelorganisaties en in-
stellingen zal een meer vaste structuur
moeten krijgen. Naast de traditionele
inspraakvormen moeten andere met-
hoden zoals bijvoorbeeld de enquête
in beeld komen. Zelfs een referendum
is daarbij niet uitgesloten.
Er zullen mogelijkheden onderzocht
dienen te worden om de burgers bui-
ten het gemeentehuis om, in het dorp
diensten te kunnen verlenen. De ge-
meentewerf zal op zaterdagochtend
geopend moeten worden.

Meer 'blauw' op straat
Het gevoel van onveiligheid neemt
toe. Het is zaak, zo staat in het be-
leidsprogramma, dat er meer 'blauw'
(politie, red.) op straat komt. Druk
uitoefenen is het minste wat het ge-
meentebestuur moet doen. De burge-
meester zal sterke druk moeten uitoe-
fenen op de korpsbeheerder om met
concrete voorstellen te komen om
vandalisme en kleine criminaliteit in
te dammen.
Wat betreft de brandweer: de inzet
van de brandweer en de veiligheid

van het personeel moet zijn gegaran-
deerd.

Fietsvoorziening
Er zal op het provinciaal bestuur een
nog grotere druk moeten worden uit-
geoefend voor een veiliger verkeers-
situatie (met name voor het langzame
verkeer) op de Vierakkersestraatweg
en de Wildenborchseweg. .

Tevens is de aanleg van een veilige
fietsroute naar de sporthal in Wich-
mond voor 1997 een absolute nood-
zaak. De bestaande verkeerscommis-
sie van advies aan het college zal een
breder draagvlak moeten krijgen.

Verkeersintensiteit neemt toe
De verkeersintensiteit op de Dorps-
straat neemt veel sneller toe dan voor
kort is aangenomen. De verkeers-
drukte zal moeten verminderen.
CDA/VVD achten een studie naar het
tracé voor de noordelijke verkeers-
omleiding noodzakelijk.

De verschillende kernen en zo moge-
lijk ook de buurtschappen moeten wat
het openbaar vervoer betreft (buurt-
bus, schoolvervoer, e.d.) meer be-
diend worden dan thans het geval is.

Economische zaken
Revitalisering van het industrieterrein
't Werkveld is in gang gezet. Het ver-
beteren van de ontsluiting verdient
bijzondere aandacht. Uitvoering moet
voor 1998 mogelijk zijn. De uitbrei-
dingsrichting zal voor 1996 bepaald
moeten zijn. Het gemeentebestuur zal
'ruimhartig' moeten meewerken om
bedrijven van buiten Vorden, toe te la-
ten.
Het werken met een open begroting
inzake het aanbestedingsbeleid, wordt
niet op voorhand verworpen, maar
mag ook weer geen automatisme zijn.

Toerisme en recreatie
Initiëren en activeren van extensieve
verblijfsrecreatie in de omgeving van
het zwembad 'In de Dennen' zonder
structurele financiële bijdragen van
de gemeente. Inpassing van het
zwembad na overleg met het bestuur
is niet uitgesloten. Het CDA en VVD
vinden dat een voor iedereen toegan-
kelijk openlucht zwembad op gelijke
voet als thans gewaarborgd moet zijn.

Onderwijs
Het huidige bevoegd gezag en bestuur
in één college is niet de ideale combi-

natie. Voor de openbare basisschool
'De Dorpsschool' zal onderzocht
worden of een andere bestuursvorm
mogelijk is.

Welzijn
Het welzijnsplan met prioriteitenstel-
ling van de budgetten moet op l ja-
nuari 1995 in werking kunnen treden.
Het ouderenbeleid zal een onderdeel
zijn van dit plan, met als uitgangspunt
het meer richten van de zorg op de in-
dividuele oudere.
Het beheer van de sporthal 't lebbink
is geen kerntaak van de gemeente en
zal doelmatiger en dus goedkoper
moeten kunnen. De aangewezen weg,
die onderzoek verdient is privatise-
ring, met inbegrip van het gebouw.
Wat betreft de bibliotheek en kinder-
opvang vinden CDA/VVD dat de be-
sturen ook verantwoordelijkheid
moeten dragen voor de gebouwen zo-
dat afstoting van de opstallen de aan-
gewezen weg is.

Inzamelen huishoudelijk afval
De gemeente moet de milieuproble-
matie bij de bron aanpakken en voor
zover wettelijk is toegestaan zal de
gemeente het aanbod van huishoude-
lijk afval in Vorden moeten trachten
terug te drukken.

Herinvulling vrijkomende
agrarische gebouwen
De leefbaarheid in het buitengebied is
verdiend met een zekere mate van be-
drijvigheid. Startende ondernemers
kunnen daar zonder al te grote kosten
een bedrijf opzetten. CDA/VVD vin-
den het zaak dat er bij de provincie
druk wordt uitgeoefend om een alge-
mene richtlijn op te stellen. De wo-
ningbouwprogramma's dienen ver-
sneld te worden uitgevoerd. Vooral
geboden voor het huisvesten van jon-
geren en zogenaamde starters op de
woningbouwmarkt.
De gemeente moet een actief grond-
beleid voeren. Om sociale woning-
bouw te h^krderen is het doorvoeren
van diffefl|iatie geboden.

Onroerend zaak belasting
Verhogina^ï principe met niet meer
dan het ^fctiepercentage als richt-
snoer. Nieirw beleid eerst afwegen te-
gen oud beleid. Wat betreft het finan-
cieel beleid: thans al gebruikelijke in-
formatie uitbouwen om tot een ver-
antwoord beleid te kunnen komen via
tussentijdse management-rapporta-
ges.

Nostalgie
At in ut veurjaor ut weer zich betten,
heur i'j al gauw datdepeerde klettert.
Vrogger was dat alles heel gewoon,
too mossen zee al' t wark d' r met doon.

Vaakzwaorepeerde, iezerstark,
dee haddn ze neudug veur ut wark.
O k raspeerdjes zaog i'j un enkele keer,
die kwammen dan meestieds van de heern.

Too de trekkers ut wark oavernommen,
bunt depeerde an de kante ekommen.
Now komp ze as paddestuule uut de grond,
oaveral in de weidens loop ze weer rond.

Waor de ri'jtuuge bunt vandan ekommen?
'kdenke dat ze nog in de schuure stonnen.
Zee bunt now netjes opepoetst,
' t iezer in de varve dat ut neet roest.

Now wod ze gebruukt veur eur plezier,
hiermet heb ze un mooi vetier.
Zowaar de mensen die gaot kieken,
laot dat meestal ok wel blieken.

Zo kump ut olde nog vake weer,
dat ziejjao keer op keer.
't Olde spul was allange operuumd,
now wod de rommelmarkten weer afeschuumd.

Al 'tolde grei dat krig weer weerde,
de koffiemöln, de vazen en depeerde.
At ze d'r zo met wieier gaot,
zet de luu de boel neet meer zo gauw an de straot.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

D. Lindeman.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat vanaf donderdag 14 april
1994 voor een ieder ter gemeente-secretarie, Sektor
Middelen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt:

- de Tweede wijziging Legesverordening 1993;
- de Eeste wijziging Verordening Toeristenbelasting

1993;
- de Verordening onroerende-zaakbelastingen 1993;
- de Derde wijziging Verordening afvalstoffenheffing

1993;
- de Eerste wijziging Verordening rioolrechten 1993;
- de Eerste wijziging Verordening hondenbelasting;
- de Eerste wijziging Verordening begrafenisrechten

1993.

Deze besluiten zijn goedgekeurd door de Kroon bij
Koninklijk besluit van 29 maart 1994, onder nummer
94.002550.

B
- de Eerste wijziging Verordening onroerende-zaak-

belastingen 1994;
- de Vierde wijziging Verordening afvalstoffenheffing

1993;
- de Eerste wijziging Verordening rioolrechten 1994;
- de Tweede wijziging Verordening hondenbelasting

1994.

Deze besluiten zijn goedgekeurd door de Kroon bij
Koninklijk besluit van 17 maart 1994, onder nummer
94.002209.

Vorden, 14 april 1994
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

RTV-Nieuws
In de 32e Dorpenomloop door Dren-
the (Assen) zorgde Peter Makkink
weer voor acht punten door op een
23e plaats te eindigen.
Ook de wielerronde van Hengelo zit
er weer op. Ondanks het feit dat het
aan de koude kant was, waren de
weergoden de wielrenners goed ge-
zind. Er viel namelijk geen regen. Jal-
dert Steenblik had zich iets anders van
zijn eerste echte wedstrijd voorge-
steld. Hij moest namelijk door een
valpartij de strijd staken. Bij de ama-
teurs A/B-wedstrijd ontstond een
kopgroep van 10 man met daarbij
RTV-er Edwin Maalderink. Achter
deze groep reed nog een gezelschap
van zo'n twaalf man voor het peleton
uit. Hier zaten drie RTV-ers bij. Bij
het afsprinten per groep werd Edwin
Maalderink 5e. Peter Makkink was
uit zijn groep ontsnapt en werd l Ie,
kort gevolgd door Wim Bosman die
12e werd. Rudi Peters won de sprint
van de 2e groep en behaalde de 13e
plaats. Mede door de redelijke weers-
omstandigheden en een goede organi-
satie kan de RTV Vierakker-Wich-
mond weer terug zien op een geslaagd
en sportief evenement.

Allerhand
in 't Saksenland

Postduiven-
vereniging
De leden van de postduivenvereni-
ging namen op zaterdag 9 april deel
aan de tweede wedvlucht vanuit He-
verlee. De afstand bedroeg 180 kilo-
meter. Hier volgen de eerste 25: G. en
H. Boesveld (1,5,6,8,10,13,14), T.
Wesselink (2), C. Bruinsma (3,4,15,
16,20.21,24), A. en A. Winkels
(7,23), H. Stokkink (9,11,12,22), H.
Eykelkamp en Zn. (17,18), M. Olij-
slager (19) en E. Bruinsma (25).

VTP Nieuws
Zondag l O april vond op het Vordens
Tennispark voor het eerst een familie-
toernooi plaats. Dit toernooi, geza-
menlijk georganiseerd door de Toer-
nooicommissie en Jeugdcommissie,
werd onder goede weersomstandig-
heden gespeeld.
Het deelnemersveld bestond uit 40
personen. Vooral de jeugdjrette zich
maximaal in met pa of nic^^ii de eer
van de familie hoog te houden. In de
middagpauze werd een gezellige ma-
caroni-maaltijd genuttigd. Na veel
spannende wedstrijden bledcde fami-
lie Van Helden uiteindelij^Vsterkste
tennisfamilie binnen de vereniging te
zijn. De opzet van dit toernooi was
zeer geslaagd en zal zeker volgend
jaar weer op de toernooi-kalender ge-
plaatst worden.

Pasen en de lijdensweken ervoor kenden vroeger vele gebruiken
die gedeeltelijk nog in ere worden gehouden zoals het paasvuur
en de palmpasen. Een traditie in de R.K. Kerk die vrijwel geheel
verdwenen is, is het ophangen van de vastendoek voor het pries-
terkoor, bedoeld om de pracht en praal af te schermen tijdens de
lijdenstijd. De kerkgangers werden er op die manier aan herin-
nerd dat ze soberheid dienden te betrachten. Geleidelijk aan
kreeg deze doek de naam 'hongerdoek', vooral vroeger was de
vastentijd, toen men het toch al niet breed had, echt een honger-
lijd.

Een mooi voorbeeld van zo'n hongerdoek is te zien in de Stifts-
kerk van Vreden (Dld.). Het doek heeft een formaat van 5.05 x
5.06 m, op de elf grote rechthoeken is het lijdensverhaal afge-
beeld. De grootste rechthoek in het midden toont de kruisiging op
Golgotha. De vier kleine vierkanten boven geven de tekens van
de vier evangelisten te zien. De andere kleine zestien vierkanten
bevatten de familiewapens van de vervaardigster, Agnes, abdis
van Elten, Vreden enz.

Het doek stamt uit 1619 en is in 1824 gerestaureerd, een laatste
grote opknapbeurt kreeg het in het textielmuseum van Vreden in
de jaren 1972-1975. De zuster van Agnes, Maria gravin van Lim-
burg enz., vervaardigde in 1624 een kleiner doek voor de kerk
van Korschenbroich. Dit doek is aangekocht door het Rijksmu-
seum in Twente en zal daar t.z.t. te bezichtigen zijn.

Het eerstvermelde doek is te zien in de Stiftskerk St. Felicitas in
Vreden waar het in een vitrine is opgesteld. U zult er beslist geen
spijt van hebben als u daar eens gaat kijken, want daar is nog veel
meer moois te zien.

H.G. Wullink.

Bron: Vreden, Landschaft undGeschichte H. Terhalle 1976.
Die Stiftskirche St. Felicitas zu Vreden 1985.

.

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden

maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 29 maart 1994 een verdeelbesluit woningge-
bonden subsidies voor 1994 heeft genomen en daar-
bij in principe subsidie ter beschikking heeft gesteld
voor:

a. 4 sociale koopwoningen aan 'het Leemgoor' in Ad-
dinkhof;

b. 4 sociale huurwoningen aan het 'Lugder' in Wich-
mond; en indien het budget daarna nog mogelijkhe-
den biedt, voor:

c. 1 ingrijpende voorziening (woning het Stapelbroek
2).

Bij het niet doorgaan van plannen of gewijzigde/ver-
ruimde bouwmogelijkheden zijn burgemeester en
wethouders bevoegd het verdeelbesluit, met inacht-
neming van het Besluit Woninggebonden Subsidies
1994, te wijzigen.

Vorden, 14 april 1994.

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

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend ,met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, jo. artikel 50, lid 6 van de Woningwet, mede-
werking te willen verlenen aan het bouwplan van
V.O.F. De Decanije, te Amsterdam voor de bouw van
16 appartementen op het terrein van de voormalige
verpleeginrichting 'de Decanije' aan het Wiemelink/de
Boonk. Het betreft bouw op de lokatie van het huidige
hoofdgebouw.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 15 april 1994,
gedurende twee weken, op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid bedenkin-
gen hiertegen gedurende die periode schriftelijk aan
ons kenbaar te maken.

Vorden, 14 april 1994,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, rnet nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u x.ich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



FEESTELIJKE UITGAVE VAN WEEKBLAD „CONTACT"

Uitgegeven door Drukkerij Weevers BV, Vorden

Koninginnedag 1994
30 april, dan is het weer zover.
Wat zal ons deze dag brengen?

! Hopelijk mooi weer, dan is de
^dag al geslaagd. Want een feest

in Vorden, het weerzien van
vele vrienden en bekenden, dat
op zich is al een groots ge-
beuren. Ongedwongen sfeer
met voor elk wat wils, zoals u
verder leest in deze Oranje-
krant.

»
Wij beginnen de festiviteiten al op 23 april met
de Oranje-avond, die in het teken zal staan van
toneel, muziek en schets. Gezien de invulling
van deze avond mag u deze niet missen. 30 april
- met het bekende Oranje zonnetje - hopelijk -
zal ons beslist datgene bieden waar wij allemaal
van kunnen genieten. Dit jaar is het feest op
zaterdag, wat voor velen een vrije dag betekent;
des te meer een reden om deel te nemen aan de
festiviteiten.

Vooral voor de schoolgaande kinderen is het
belangrijk dat er een leuk programma is. Dat
begint voor hen altijd met een aubade voor ons
mooie gemeentehuis. Oftewel kasteel Vorden,
waar de burgemeester namens Hare Majesteit
Koningin Beatrix u zal verwelkomen. Natuurlijk
zijn ook de kermisattracties volop aanwezig.
Ook bij de horeca-gelegenheden is er volop
stemmingsmuziek die mede de feestvreugde
zullen vergroten.

Ter afsluiting van Koninginnedag 1994 is er 's
avonds een knallend vuurwerk. Dit wordt ons
aangeboden door de plaatselijke ABN AMRO
bank. Hartelijk dank daarvoor!

Het Oranjefeest is mede mogelijk met de volle
medewerking van: gemeente, Vordense politie
en de muziekverenigingen Concordia en Sursum
Corda en de V.O.V., die verantwoordelijk is voor
het aanbrengen van de driekleur in de Dorps-
straat. Ook hartelijk dank aan al die mede-
werkers(sters) die op welke wijze dan ook zich
inzetten voor het welslagen van het Oranjefeest.

Dan besluit ik met:

EEN STERKE ORANJEBAND
IN ONS EIGEN NEDERLAND.

Namens
de Oranjevereniging,

Joh. A. N orde
voorzitter.

1998: 100-JARIG BESTAAN
Over vier jaar bestaat het Oranjefeest in Vorden
precies 100 jaar. Het is de bedoeling om van dit
eeuwfeest iets bijzonders te maken. De voorberei-
dingen daarvoor zijn al in volle gang. Zo komen er
waarschijnlijk drie kasteelpoorten die ontworpen
zijn door Architectenbureau Vaags. De eerste
poort wordt gefinancierd door schilders- en glas-
in-loodbedrijf Van der Wal. Voor de andere twee
poorten zoekt de Oranje vereniging nog sponsors.
Onder leiding van de heer Bekman zal op korte
termijn begonnen worden met de bouw van de
eerste poort, die in 1995 geplaatst wordt aan het
begin van de oprijlaan Horsterkamp.
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Voor al uw

nieuwbouw
verbouw
renovatie

BOUWBEDRIJF
B.V.

Vorden
Ruurloseweg 42
Telefoon 05752-1479

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

designedfor walking!

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel.:08347-81378

L-VORDEN
DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

tel.: 05752-3006

BV
aannemersbedrijf

h.j. ruiterkamp bv
lindeseweg 26 - 7251 ns vorden

telefoon 05752-6631

Het adres voor al Uw bouwwerkzaamheden,
zowel in nieuwbouw als renovatie.
Ook levering van alle soorten trappen in
vuren- en/of hardhout,
op houten en/of stalen
onderbouw.
Vraag ons eens om een
prijsopgaaf. \NVOB1
Beleefd aanbevelend.

LOON- EN GRONDVERZET

FA. A. BEEFTINK EN ZN.

Machinale bosbouw
Handel in zand en grint enz.

Joostinkweg 12 - Vorden
Telefoon 05752-1249 bgg 2503

Fax 05752-2095

30
april
1994

85e verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana
55e verjaardag van Mr. Pieter van Voüenhove

De viering van de 56e verjaardag van
Hare Majesteit Koninging Beatrix

vindt plaats op:

Koninginnedag 30 april l



Programma
Zaterdag 23 april

ORANJE AVOND (zaal open 18.45 uur exact) Dorpscentrum

Aanvang 19.30 uur: Toneelstuk "Madame de Boerin " door toneelgroep De Veldwijk

Optreden duo Höllenboer

'»

Toneelgroep De Veldwijk met "Madame de Boerin"
Op zaterdag 23 april zal
toneelgroep De Veldwijk het
spel "Madame de Boerin" op
de planken brengen. Het gaat
hier om een toneelstuk in drie
bedrijven dat is geschreven
door J. Hemmink-Kamp.
Het verhaal speelt zich
tientallen jaren geleden af, toen
de moderne tijd ook over het
platteland begon te waaien. Bart
Bavink, een jonge boer, koos
zich in die tijd een meisje uit de
stad. De familie was fel tegen,
maar Bart vond het "medern" en
was zo trots als een pauw op
zijn pittige vrouw.
Vanaf het prille begin van haar
huwelijk liet Nora zien dat zij
opgewassen was tegen elke
struise boerendochter. Ze werkte
als een paard en al heel snel had
ze het boeren vak onder de knie.
Maar toch werd ze niet geaccepteerd in het dorp.
De rollen worden gespeeld door Henk Wullink, Gerie Groot Zwaaftink, José Mokkink, Dick Groot Jebbink, Marjo
Sikking, Petra Ottens, Gerard Smeenk, Ineke ten Damme, Jan Groot Jebbink, Reintje Groot Jebbink, Henny
Harmsen en Dinand Brinkman. Ook werken er een vijftal mensen achter de schermen: Gozien Lotterman
(souffleuse), Betsie Versteege (grime), Ada Winkels (grime), Gerrie Klein Nengerman (toneelassistente) en Marie
Schuppers (regie).

Duo Höllenboer
op Oranjeavond
Het duo Höllenboer bestaat uit Gerard
Oosterlaar (zang) en Bas van de Toren
(gitaar/zang). Sinds enkele jaren maakt dit
tweetal luisterliedjes, hoofdzakelijk in het
Sallandse dialect en soms in het Nederlands. Het
repertoire varieert van rauwe drankmuziek tot
sentimentele smartlappen. De nummers worden
bij de optredens op een humoristische manier
aan elkaar gepraat. Höllenboer is vooral bekend
geworden door de vele optredens bij Radio Oost
en Radio Gelderland. Ook in Hilversum is onder
andere door de Vpro en de Avro aandacht
besteed aan de muziek van Höllenboer. Onlangs
is ook de eerste CD van het duo uitgebracht, die
regelmatig door de regionale omroepen in het
oosten van het land wordt gedraaid.



Oranje
Tompoucen

6 halen 5 betalen

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Keuze uit meer dan
500 fietsen!

GAZELLE
GIANT

SPARTA
Ti BLEUMINK
IJ TWEEWIELERS

VERKOOP- VERHUUR - REPARATIE
Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

Ook UW bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld.

WORDT LID VAN DE
ORANJEVERENIGING!

MIJN SMAAK
IS ALLEREENVOUDIGST:

IK BEN ALTIJD TEVREDEN
MET HET BESTE.

(OSCAR WILDE)

SIGNATUUR VOOR EVOLUTIONAIR WONEN

AUTO
Voor: Verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop,

Onderhoud, Reparatie.
Verhuur:

Fietsen/tandem.

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

il
Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke, Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572

Voor party of lekker thuis. Iets hartigs hoort erbij.
De Keurslager maakt er werk van!

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden. Tel, 1321

«>

Uw geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

De ABN-Amro heeft alles in huis om 't u financieel naar de zin te maken.
Maak er vooral gebruik van.
't Geeft ook een feestelijk gevoel, als uw geldzaken goed geregeld zijn.

Raadhuisstraat 1, tel. 1886 ABN'AM 't O D C

"

de

v.a. 30 april open

Snack-in va

de Rotonde
eindelijk, eindelijk



f Prinses Juliana wordt 85 jaar

Prinses Juliana heeft prins Frederik (1797- 1881) wat leeftijd betreft verslagen. Deze was
een broer van Koning Wülem IL Hij werd 84 jaar, zes maanden en acht maanden oud en
was tot nu toe de oudst levende Oranje. Toch heeft prinses Julina een zeer bewogen leven
achter zich met vele hoogtepunten, maar ook met veel zorgen. Het is in de eerste plaats de
grote verdienste van Juliana dat zij haar taak als staatshoofd met grote wijsheid heeft ver-
vuld en steeds begrip heeft getoond voor de ingrijpende veranderingen die zich, ook toen al,
in de Nederlandse samenleving voltrokken. Tijdens haar ambtsperiode zijn de laatste resten
van het mythisch koningschap, dat ver van het gewone volk stond verdwenen. Juliana was
in alle opzichten een moderne vorstin, niet alleen in de vervulling van haar staatstaak, maar
ook in haar onbevangen contacten met alle geledingen van het Nederlandse volk.

Het constitutionele koningschap is
diep geworteld in de Nederlandse
samenleving. Het Huis van Oranje
is nog even geliefd als toen Juliana
na een officiële inhuldiging in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam haar
moeder, de onvergetelijke Wilhel-
mina opvolgde. Tijdens deze inhul-
di ging sprak de pas gekroonde
vorstin over vde grote liefde, waar-
mee ons volk mij tegemoet treedt',
een liefde die haar, naar zij hoopte,
ook s in tijden van tegenspoed en
verdriet', deelachtig zou worden.
Het Nederlandse volk heeft deze
hoop, dachten wij, zeker niet be-
schaamd. Allerlei complicaties,
verwikkelingen en pijnlijke
gebeur tenissen, die de afgelopen
decennia de gemoederen in bewe-
ging hebben gebracht, hebben niet
kunnen verhinderen, dat het over-
grote deel van ons volk niet alleen
de monarchale staatsvorm is blij-
ven prefereren, maar ook emotio-
neel sterk aan het Oranjehuis ver-
bonden is gebleven.

Bijna staatsgreep
Het leven en de regeerperiode van
prinses Juliana omspannen een
tijdsgewricht dat zonder meer als
één van de meest turbulente episo-
den uit de wereldgeschiedenis kan
worden gekenschetst.
Toen Juliana op 30 april 1909 in
het paleis Noordeinde te Den Haag

het levenslicht aanschouwde, heer-
ste er in Nederland nijpende werk
loosheid en honger onder grote
groepen van de bevolking.
Vijfjaar later breekt de Eerste We-
reldoorlog uit, vier jaar later wordt
het koningshuis bijna het
slachtoffer van een staatsgreep van
Troelstra c.s. en daarna volgden
enkele ernstige economische cri-
ses, bijvoorbeeld die van de derti-
gerjaren,
In 1940 moest het koninklijk gezin
uitwijken voor de Duitse Nazi's, in
1949 verliezen we Indonesië, daar-

na komen de verwikkelingen rond-
om de huwelijken van prinses Ire-
ne en prinses Beatrix. Kortom, de
tijden van tegenspoed en verdriet,
waarover de vorstin tijdens haar •
inhuldiging repte, hebben wel de-
gelijk een stempel op haar leven
gedrukt.

Hoogtepunten
Gelukkig heeft het leven van prin-
ses Juliana ook een groot aantal
hoogtepunten gekend. Tot die
hoogtepunten rekent zij ongetwij-
feld ook zelfde tijd, dat zij in Lei-
den rechten studeerde, een studie
die in 1927 begon en in 1930 werd
afgesloten.
Een tweede mijlpaal in haar leven
is haar huwelijk met prins Bern-
hard van Lippe Biesterfeld. Na de
officiële verloving in september

1936 wordt op 7 januari 1937 het
jonge paar in de Haagse St.
Jacobs kerk in de echt verbonden.

Nieuw geluk werd Juliana in 1938
deelachtig, toen zij het leven
schonk aan een dochter, prinses
Beatrix. Anderhalfjaar later
schenkt zij het leven aan een twee-
de dochter, prinses Irene. Deze
naam was symbolisch. Het prinse-
lijk paar wilde hiermee hun verlan-
gen naar vrede tot uit ing brengen.
Maar kort daarna breekt de Twee-
de Wereldoorlog uit. Tien mei
1940 vallen de Duitse legioenen
Nederland binnen en het konink-
lijk gezin moet vluchten naar het
buitenland. Juliana en Bernhard
wijken uit naar het Canadese Otta-
wa, waar in 1943 prinses Margriet
wordt geboren. Vijfjaar lang leeft
het koninklijk gezin gescheiden
van het volk, dat haar zo dierbaar
is. Pas in mei 1945 kan Juliana met
haar moeder de bevrijde zuidelijke
provincies bezoeken en 2 augustus
van hetzelfde jaar volgt de defini-
tieve terugreis naar Nederland.

Verwikkelingen
Wanneer in september 1948 Julia-
na tot staatshoofd wordt gekroond,
zit Nederland midden in de inter-
nationale verwikkelingen. In
Neder lands-Indië, het grote kolo-
niale gebied in de Oost, is de onaf-
hankelijkheidsbeweging aan de
winnende hand.
Eén van de eerste belangrijke rege-
ringsdaden van de vorstin speelt
zich op 27 december 1949 af, wan-
neer zij in de Burgerzaal van het
paleis op de Dam de zogenaamde
souvereiniteitsoverdracht tekent.
Indonesië houdt op Nederlands ge-
bied te zijn.
In 1953 leeft de koningin intens
mee met dat deel van onze bevol-
king, dat door de grote watersnood
van l februari wordt getroffen. Zij

bezocht meteen de betreffende ge-
bieden.

In de vijftiger jaren speelt zich op
het hof de tragedie af rond de ge-
bedsgenezeres Greet Hofmans.
Prinses Juliana zocht in uiterste
nood haar heil bij deze vrouw die
de problemen met het gezichtsver-
mogen van prinses Marijke moest
oplossen. De vorstin dreigde ech-
ter door de omstandigheden teveel
onder de invloed van deze vrouw
te geraken. Een crisis in het huwe-
lijk van Juliana en Bernhard was
het gevolg en het toenmalige kabi-
net besluit om Greet Hofmans bui-
ten de deur te zetten.

Grote beroering ook wekt in 1964
de verloving van prinses Irene met
de Spaanse Hugo Carlos, leider
van de Carlistenbeweging. De
emoties rond de overgang van de
prinses naar het R.K. geloof, ver-
hogen de tragiek van de gebeurte-
nissen. De koningin wordt nu op
pijnlijke wijze geconfronteerd met
haar dubbele rol, die van
staatshoofd en die van moeder.
En na een uiterst rumoerige voor-
geschiedenis trouwt op l O maart
1966 prinses Beatrix met Claus
von Amsberg. Weer laaien de
emoties hoog op, die zich kristal l i -
seren in een uitvoerig Kamerdebat,
dat door de televisie in alle Neder-
landse huiskamers wordt gebracht.
Fel zijn de discussies over de be-
ruchte brief van de socialist Neder-
horst, die schreef dat het koning-
schap in ons land 'een betwiste
zaak' be gint te worden.



Cafetaria - Snackbar - Zaal

„&'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

PATAT - SNACKS - BROODJES
KOFFIE - DRANKEN

Haal, eet of drink waar u kwaliteit en gezelligheid vindt.
Zaal voor vergaderingen en familiefeestjes tot
ca. 100 personen.

15.00-16.00 UUR PIEKUUR

Fa. G. Bargeman & Zonen
Aannemersbedrijf

Het adres voor al uw BOUWWERKEN.

Ruurloseweg 53 - Vorden
Tel. 05752-1258, b.g.g. 2392

Nieuwbouw

Onderhoud

Verbouw

vrijdag 29 april

ORANJE (BOVEN) GEBAK

JULIANATRUFFEL

de 30 APRIL PUNT

en natuurlijk de
KONINGINNEROL

Banketbakkerij
J. WIEKART

Telefoon 1750
. ^

Specialiteit: zwanehalzen

ORANJEFEEST
IN 't PANTOFFELTJE

Vanaf 10.30 uur LIVE MUZIEK met
"WEEKEND"

Gratis entree!

Directe straalverbinding met schietterrein, verzord door
WOLSING HI-FI BV

's Avonds vanaf 20.00 uur GRANDIOOS FEEST
met Top Sfeer Orkest

Entree ƒ 7,50
Gereserveerde tafels houden wij tot 20.00 uur vast.

Munten van "De Herberg" en 't Pantoffeltje"
zijn in beide zalen te gebruiken.

bodeiDOdeqa

1 tlmttoffeït je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek

KdPtein
brandstoffen - smeermiddelen - antivries /?~*\

IcSSQJ
koelvloeistof - poetsmateriaal - shampoo
handreinigers - garagekorrels - ontvetters
papierrollen - werkhandschoenen • 05752-1736

<

Vergeet
niet te
vlaggen!!

en gastvrijheid één zijn
damesmode

herenmode

kindermode

jeansmode
mode

burg. galleestraat 9 - vorden



Programma
Oranjefeest 1994

i:

i

Koninginnedag 30 april
Ochtendprogramma

os.oo uur: Klokluiden

08.30 uur: Afhalen van de Schutterskoning

08.30 uur: De kinderen van de groepen l t/m 8 van de basisscholen
en de kinderen van dezelfde leeftijd die een school elders
bezoeken verzamelen zich achter de Openbare Basisschool
op het schoolplein. Vertrek vanaf hier, voorafgegaan door
de Muziekvereniging Concordia. Aangekomen bij het
kasteel stellen kinderen en muziek zich op.

08.45 uur: Aubade
Welkomstwoord.

* Hijsen van de vlaggen door verkenners van scouting
"David G. Alford" onder begeleiding van
trompetsignalen.

* Zingen van het Vordens Volkslied (3 coupl.)
* Toespraak burgemeester E.J.C. Kamerling.
* Zingen van het "Wilhelmus" (l en 6).
* Driewerf Hoera.
* Lang zullen ze leven.
* Dankwoord van Voorzitter Oranjevereniging.
* Afmars muziekvereniging met schoolkinderen naar het
Dorpscentrum.

09.30 uur: Feestprogramma voor de kinderen
Dorpscentrum.

* Voor groep l en 2 treedt in het "Stampertje"
De Trekwagen op met het spel
"Konijn van Juf Rozemarijn".

* Voor groep 3 t/m 6 wordt in de grote zaal gespeeld
"Kwakken en prullen", eveneens door
De Trekwagen.

10.30 uur: * Einde kinderprogramma

09.30 uur: Oriëntatierit
Per fiets voor groep 7 en 8 en zij die elders scholen
bezoeken t/m 14 jaar. Opgave bij de basisschool Dorp
vanwaar ook gestart wordt.
De prijzen voor deze groep worden uitgereikt tijdens de
kinderzeskamp om ca. 14.45 uur.

09.45 uur: Start 15 jaar en ouder. Inschrijfgeld f 2,50. Prijzen afhalen
na huldiging Schutterskoning in Hotel Bakker om
19.00 uur.

10.00 uur: (exact) Vogelschieten
Voor dames en heren aan de Horsterkamp. Inschrijfgeld
f 5,-. Na de derde ronde f l ,50 bijbetaling. Groepen
inschrijven op 29 april bij Fa. Barendsen.
Individueel op 30 april voor 9.45 uur aan de Horsterkamp.

Om 10.00 uur worden de eerste schoten gelost door de
koning van 1993 de heer J. Westerveld en de
burgemeester van Vorden de heer E.J.C. Kamerling.
Indien de vogel voor 12.30 uur niet naar beneden is
gekomen, dan beslist het lot. Een bestuurslid van de
Oranjevereniging zal de trekking verrichten.

LEDENWERFAKTIE
Het is voor het bestuur ieder jaar een hele
toer om financieel rond te komen, want er
zijn geen andere inkomsten dan ledengeld
en sponsors.

In een grote bus op het feestterrein kunt u
een vrije gift deponeren.
U mag zich ook opgeven als lid.

10.00 uur: Buksschieten
Op de vrije baan. Inschrijfgeld f 2,- per kaart van
3 schoten.

Verrassingsschieten
(Wat en hoe totale verrassing).

10.00 uur: Demonstraties in de Dorpsstraat van o.a. "Indoor Sport
Vorden" met zelfverdediging, judo, aerobic en step-
aerobics.

10.00 uur: Aanspanning "In de Reep'n" organiseert het ringsteken
per dogkar voor dames en heren in de Dorpsstraat.
Inschrijfgeld: f 2,- voor niet-leden en f l,- voor leden.

Expositie over het Oranjehuis
11.00-16.00 uur Voorzaal van Hotel Bakker.

Mevrouw Dinie Horsting heeft een prachtige
verzameling over het koningshuis van de
Oranjes. Plakboeken, foto's, kranteknipsels,
allerlei voorwerpen, videobanden enz.
Dit is voor velen van ons beslist de moeite
waard om daar een kijkje te nemen.
De toegang is gratis.



Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorschrijfsystemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende briefkaarten

ORANJE HAP ORANJE HAP ORANJE HAP ORANJE^
O

Heel Vorden viert feest...

Geen tijd om te koken? ^

Geen nood!

Hotel Bakker maakt 't U gemakkelijk. Q

Zaterdag 30 april vanaf 12.00 uur. 3J

In 1995 vieren wij ons 50-jarig bestaan.
Informeer nu reeds naar de jubileumakties

CC
O

X
LIJ

Oranje hap voor ƒ 15,

Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden

m
x
>
-o

O

zl
m

Dorpsstraat 24 - Tel. 05752-1312

DRUKKERIJ
WEEVERS

CC
O "TJ
ORANJEHAF ORANJEHAF ORANJEHAF ORANJE

De zaak
voor iedere
doe-het-zelver

Gereedschappen
Uzerwaren

Hout
Verf

Behang
Ruim assortiment tuinmeubelen

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

De meest veelzijdige zaak in de regio
met nog meer keus.

Luxe en
huishoudelijke
artikelen

SPECIALE
SERVIEZEN-AFDELING

BARENDSEN
S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742

Drankje
Café-Restaurant-Zaal
de Herberg zorgt dat u
op het feestterrein uw
drankje kunt krijgen.

Tribune
Het bestuur heeft toch
besloten om een tri-
bune te huren, al is het
moeilijk in verband met
de financiën, vooral
voor de wat oudere
feestgangers is het
toch prettiger als men
zitten kan. De jeugd
dient er rekening mee
te houden dat ouderen
en invaliden voorrang
hebben op de tribune,
hier wordt op
toegezien.

Parkeergelegenheid
Auto's geen ingang
oprijlaan kasteel, maar
ingang Schuttestraat.
Parkeren op het feest-
terrein.

Afsluiting Dorpsstraat
De Dorpsstraat is op
30 april afgesloten
voor alle verkeer van
08.00 uur tot 03.00
uur ('s nachts).

"



Programma
Oranjefeest 1994

Koninginnedag 30 april
Middagprogramma

Oranjepop op de middag

12.30-13.30 uur: Midden in Vorden een optreden van Solid Diaper.

14.00-15.00 uur: De band Almost Sober zal dit concert afsluiten.

13.30 uur:

15.00-15.30 uur:

15.30-16.15 uur:

Feestterrein Horsterkamp

Kinderzeskamp.

Muzikaal optreden van de Bokage Big Band.

Politiehonden demonstratie.

16.15-16.45 uur: Optreden van de Bokage Big Band.

18.30 uur: Afhalen van de schutterskoning.
De nieuwe schutterskoning zal met een open
landauer door het dorp rijden begeleid door
muziekvereniging Sursum Corda.

19.00-19.30 uur: Prijsuitreiking Hotel Bakker.
Met de huldiging van de Schutterskoning(-in).
Verder de prijsuitreiking van de andere prijzen
gewonnen bij het vogelschieten, baanschieten,
ringsteken, oriëntatierit, en andere spelen en
wedstrijden.

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen kunnen de gehele dag gebruikt
worden. De kinderen op de basisscholen ontvangen deze kaartjes op de
scholen. Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten Vorden bezoeken
kunnen vrijkaartjes afhalen bij de ABN-AMRO vanaf 21 april.

Oranjepop met Vordense bands
Koninginnedag 1994 kent een primeur. Voor het eerst zullen op het terrein voor de N.H. Kerk twee bands gaan
optreden met daarin bijna alleen maar Vordenaren. Het wordt dan ook een lokaal spektakel dat niemand mag missen.
De twee optredens vinden plaats tussen 12.30 en 15.00 uur.

12.30-13.30 uur
De Top 40 band Solid Diaper mag 's middags het spits afbijten. Op
vrijdagavond 8 april waren ze ook al te horen voorin het café van De
Herberg. Na eigen zeggen was dit een groot succes. Het vijftal bestaat uit
allemaal Vordenaren met uitzondering van zanger Jeroen Mulder, die
woonachtig is in Gendringen. Het repertoire van Solid Diaper is heel
divers. Naast swingende discomuziek schuwen ze het stevige rock-werk
niet. Het vijftal speelt met name covers van bekende internationale bands,
zoals Kool & the Gang, Doobie Brothers, Van Halen en The Black
Crowes.
Solid Diaper bestaat uit Jeroen Mulder (zang), Wilfried Lichtenberg
(toetsen), Ard Schouten (bas en zang), Erik Reindsen (gitaar en zang) en
Maarten Graaskamp (drums).

.00-15.00 uur Almost Sober14.00-
De band Almost Sober is bijna een jaar geleden ontstaan aan de bar van
café De Herberg. Bert "Qbus" van Dijk zat die bewuste avond een
Wodka-jus te drinken met enkele kameraden. De stemming was niet al te
best, aangezien er gesproken werd over de Chezz Bluesband. Tot voor
kort speelde Qbus van Dijk daarin als bassist, maar tot zijn spijt had de
groep zich in 1993 opgeheven. Plots ontstond het idee om een nieuwe
band te beginnen. En dat was het begin van Almost Sober. Maarten
Graaskamp (drums) en Erik Reindsen (gitaar) zeiden gelijk "ja" tegen het
initiatief. Zo ontstond er een compleet nieuwe formatie met daarin verder:
Mare Besselink (toetsen), Joost Strijd (gitaar), Paula Biekart (zang) en
Oscar Rondeel (zang).
Met name de naam van Oscar Rondeel is een uitzonderlijke keus,
aangezien deze totaal geen zang- en podium-ervaring heeft. Toch weet
Oscar zich uitstekend te handhaven in de groep en doet hij niet onder aan
de fantastische stem van Paula Biekart. Almost Sober speelt een mix van
Barrelhouse (swingende bluesmuziek) en ZZ Top. Een absolute aanrader
voor iedereen die van Oranjepop houdt.



Breng kleur en fleur in uw
tuin, dan zal ook uw tuin er
feestelijk uitzien.

Vraag vrijblijvend vakkundig advies bij:

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

Hoveniersbedrijf
Kettelerij b.v.
Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden - Tel. (05752) 20 54
B.g.g. 11 64 Fax (05752) 1992

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,

taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-

kundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC

siebelink vorden
was-en textielverzorging b.v.

industrieweg 3 / 7251 jt vorden / telefoon 05752-1465

Zoekt u een aannemer
voor al uw reparaties en renovaties,
timmer- en metselwerken?
We maken zelf met moderne machines al
uw wensen op timmergebied, o.a. trappen,
kozijnen, deuren, ramen, dakkapellen, enz.

ZEER SCHERP
IN PRIJS!

A. Bosch
Timmer en aann. bedr.
Schuttestraat 11. Tel. 6673.

Een begrip in Vorden en omstreken
sinds 1930.

Voor bruiloften en partijen,

diner-dansants,

dans- en/of stemmingsmuziek

duo
„de Players"
Telefoon (05752) 26 83

R. Koers.

ORANJE
is één van de 1200 kleuren
welke wij voor u mengen
in Herberts hoogglans- of
zijdeglansverf, in
Herberts muurverf en
in Herberts Noviocoat
en Unicoat
(dekkende beits
voor buiten),

ALLEEN BIJ DE
ECHTE VERF-
EN
BEHANG-
SPECIAALZAAK

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7 - 9, 7251 BA Vorden, tel. 05752 -1567



Wilt u dit jaar
uw woning of

bedrijfspand nog
geschilderd

hebben?

Wij maken graag
een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE
PRIJZEN MET BEHOUD

VAN KWALITEIT

schidersbednjf
VXNttf i»| D
DC ft WIS l» V

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039

Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Ook UW bijdrage
wordt op prijs gesteld.

WORDT LID VAN DE
ORANJEVERENIGING!

Bokage-Bigband staat garant voor swingend spektakel
Naast Oranjepop in het centrum van het dorp zijn er op Koninginnedag op het feestterein aan de
Horsterkamp twee optredens van de Duitse Bokage-Bigband. Met eigentijdse muziek weten zij
een repertoire te brengen waar jong en oud van zullen genieten.

Bocholt

De Bokage-Bigband is in 1981 ontstaan uit de
Bocheltse karnavalsvereniging. De bigband bestaat
uitsluitend uit jonge musici en speelt daarom ook veel
nummers die met name bij jongeren zullen
aanspreken. Maar ook ouderen zullen de muziek van
Bokage bijzonder weten te waarderen. Voor elk wat
wils, zullen we maar zeggen.
Bokage heeft in de afgelopen dertien jaar overal in
Europa al opgetreden. Zo zijn er trips gemaakt naar
Frankrijk, Engeland, België, Spanje, Italië en in 1990
zelfs naar de Verenigde Staten. Bokage bestaat uit 25
muzikanten die op onder andere trompet en saxofoon
nummers spelen van James Last en Glenn Miller.
Maar ook hedendaagse songs als ' The lion sleeps
tonight" en "The final Countdown" ontbreken niet.
De Bokage-bigband staat onder muzikale begeleiding
van Marcel Bönninger en zal spelen van 15.00 tot
15.30 uuren van 16.15 tot 16.45 uur.



ASSURANTIE-, ADVIES- EN
BEMIDDELINGSBURO

Burg. Galleestraat 10, Vorden
Tel. 05752-1967

Onafhankelijk en
betrouwbaar advies
voor al uw:

VERZEKERINGEN

Schildersbedrijf

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

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

Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

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

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

Ook UW bijdrage wordt zeer
op prijs gesteld WORDT LID

VAN DE ORANJEVERENIGING

't Is ORANJE,
en het blijft ORANJE!!!

Bij ons verkrijgbaar: ORANJE ballonnen

ORANJE guirlandes
ORANJE toeters
ORANJE linten
ORANJE vlaggetjes
ORANJE strikken
ORANJE papier

Raadhuisstraat 22 - VORDEN - Tel. 3100

Muziek op Koninginnedag

Ie Herberg
08.30-12.00 uur:

KOFFIE met APPEL- of
ORANJEGEBAK f 5,-

(Voor de nieuwe schutterskoning ligt weer een waardebon klaar
t.w.v. f 50-!)

10.00 -14.00 uur in het café:

"HANSKA DUO"
15.00-18.00 uur:

Dans- en Showorkest
"REFLEX"

Entree vrij.

20.00 uur in het café:

"HANSKA DUO"
21.30 uur in de zaal:

ORANJE-BAL
Dans-en showorkest REFLEX"

(entree f 7,50; voor leden oranjever, f6,50)

KAARTEN IN VOORVERKOOP f 7,50; zaal f 8,50

Op deze dag zijn de konsumptiemunten
van " 't Pantoffeitje" en "De Herberg"

in alle twee zaken te gebruiken.

II

«

AAN-
GENAAM

Rabobank



Demonstraties Indoor Sport Vorden
step-aerobics en kinderjudo
Op Koninginnedag verzorgt
Indoor Sport Vorden een
demonstratie step-aerobics.
Step-aerobics is dé vondst
voor iedereen, die aandacht
wil besteden aan zijn con-
ditie én zijn figuur!
De nadruk ligt op een intensieve
training van de been- en bilspieren
met behulp van bankjes (steps).
Maar dat neemt niet weg dat ook
aan de andere spieren ruime
aandacht wordt besteed. Dus
iedereen die geïnteresseerd is in een
swingende demonstratie step-
aerobics kom 30 April naar het
grasveld voor restaurant de
Rotonde. Tegelijkertijd geeft Indoor
Sport Vorden op het kruispunt
midden in Vorden een judo-
demonstratie. Judo is bij Indoor
Sport Vorden dé sport voor
kinderen tot zo'n 16 jaar. Kijken
wie de sterkste is, maar dan wel op een sportieve manier, dat doe je met judo. Judo leert kinderen spelenderwijs om respect te
krijgen voor elkaar en om hun lichaam te beheersen. Coördinatie van de spieren en valbreken zijn belangrijke elementen. En...
je kunt er op je vijfde al mee beginnen!
Wil je leuke, sportieve, swingende demonstratie's zien? Kom dan zaterdagmorgen 30 April om 10.00 uur naar het kruispunt.

Politie Honden
Dressuurclub
Vorden
Op Koninginnedag kunt u getuige zijn van
een demonstratie van de Politie Honden
Dressuurclub Vorden.
Het gaat bij deze club om het africhten van honden
met als doel het behalen van één of meerdere
officieel erkende certificaten. De club is daartoe
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Politiehond Vereniging (K.N.P.V), die daarvoor de
keuringen verricht.

Ondanks de misschien mindere bekendheid onder de bevolking zijn er de afgelopen jaren op
het sportieve vlak toch fantastische resultaten geboekt. Zo werden reeds meerdere certificaten
Politiehond l , Politiehond 2 en Objectbewaking behaald.
Meerdere gecertificeerde honden hebben reeds hun weg gevonden naar overheidsinstellingen
als politie, leger en luchtmacht. Ook bestaat er een toenemende belangstelling voor dergelijke
hoog gekwalificeerde honden vanuit de particuliere bewakingssector.
Enkele eisen die voor het behalen van een certificaat aan de hond gesteld worden zijn het
springen over een schutting en kuil, speuren van voorwerpen, weigeren van voedsel van een
vreemd persoon en bewaken van voorwerpen. Het meest spectaculaire is ongetwijfeld het
achtervolgen en het tot staan brengen van een boef, een rol die vertolkt wordt door de
pakwerker. Om al deze oefeningen met succes te volbrengen is een goed contact tussen hond
en begeleider onontbeerlijk.
Op Koninginnedag zal er een demonstratie gegeven worden om u kennis te laten maken met
deze steeds populairder wordende tak van sport. Deze heeft tussen 15.30 en 16.15 uur plaats
op het feestterrein Horsterkamp.



Ford - Suzuki dealer

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg2 - VORDEN - Tel. 05752-1794

Ook uw adres voor
andere bekende

merken

APK station - Wasserette
Romax uitlaat specialist. Uw adres voor accu's,
schokbrekers, banden.
Shell Tankstation met LPG en Diesel

WEGENBOUW

VORDEN

Turnkey projekten

Aanleg van rioleringen

Grondwerken

Bestratingen, asfalteren

Ook voor erfverharding,
asfaltverharding en
aanleg sportvelden

ONSTEINSEWEG 20
7251 ML VORDEN
TELEFOON 05752-6691

Ter gelegenheid van de
komende nationale
feestdagen uit voorraad
leverbaar:

VLAGGEN
100x150 en 120x180

WIMPELS

VLAGGE-
STOKKEN

VLAGGE-
HOUDERS

HELMINK
meubelen

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Eibergen - J.W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

Tevens glazenwassen en
dakgoot reinigen

Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon 05752-2414 of 05759-21 18

TENNISKLEDING

ZWEMKLEDING

RUITERKLEDING

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41 • VORDEN • Tel. 05752-1318

MEUBELSPECIAALZAAK

J.W. Klein Kranenbarg
en Zn.

EXCL. MASSIEF
EIKEN MEUBELEN

NAAR EIGEN ONTWERP

Hackforterweg 31
7234 SH Wichmond
05754-1269

Kerkstraat 9
7251 BC Vorden

05752-2425
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Alles voor de

"Zon
doorfM

geef*
a/lee^ &»

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden



Avondprogramma

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

»
20.00 uur

20.30 uur

'»
21.15 uur

21.30 uur

Lampion uitreiking op de parkeerplaats ABN AMRO

Vertrek ABN AMRO lampion-optocht met medewerking
Sursum Corda.

Route:
Raadhuisstraat - Nieuwstad - Beatrixlaan - Staringstraat -
Nieuwstad (de Wehme).
Nieuwstad - Raadhuisstraat - Dorpsstraat - Horsterkamp -
feestterrein Kasteel Vorden.

Aankomst feestterrein.

Toespraak direkteur kantoor Vorden ABN AMRO Bank,
dhr. J.H. Romeijnders.
Ontsteken groots vuurwerk aangeboden door ABN AMRO.

Daarna feest vieren in diverse horeca-gele genheden.

VUURWERK
In het kader van de modernisering van het kantoor en het heugelijk feit dat de
Bank 25 jaar gevestigd is in Vorden wordt het vuurwerk aangeboden door
ABN AMRO Bank te Vorden. Een feestelijke bijdrage voor de Vordense bevolking
en de Oranje Vereniging.

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

Inleveren bij één van de bestuursleden: Joh. Norde, voorzitter; Hilde Hissink, secretaris; B. Bloemendaal,
penningmeester; W. Gudde, jeugd; E. Knoefen H. Barendsenjr.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!



SORBO hier,
SORBO daar ,
SORBO huishoudhulpjes

staan altijd klaar!

bloemen horen er bij
bij alle gelegenheden,
bij elk feest

voor kwaliteit
en service
naar

Zutphenseweg 5

d
« • i
ijkerman

Vorden Tel. 05752-1334

BOUWBEDRIJF
GROOT ROESSINK BV

Kwaliteit bestaat nog!
Als u dat wilt,

bel dan voor grote
en kleine werken.

IUVOB
Nederlands Verbond
van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

HENGELOSEWEG 9 - VORDEN
05752-1437

't Is oranje
't Blijft oranje

Koninginnedag vieren
met een extra feestelijk tintje.

Daarbij horen:

Koninginnerpllen,
diverse soorten oranje gebak

en ... oranje soezen

nu 5 halen, 4 betalen!

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

Ook UW bijdrage wordt op prijs
gesteld.

WORDT LID VAN DE
ORANJEVERENIGING!

accountants, belastingadviseurs

Vergeet
niet te
vlaggen!!

Mocht u meer belasting betalen dan de Koningin:

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
Wij wensen U overigens een prettige Koninginnedag toe!

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden Telefoon: 05752-1485 Telefax: 05752-1689
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