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Verhitte discusie over gemeentelijke herindeling

W. Voort m a n verwijt college
van bestuurlijk onvermogen

WEEKENDDIENSTEN

Fractievoorzitter W. Voortman (PvdA)
was vorige week dinsdagavond bijzon-
der geïrriteerd over de manier waarop
het college van B en W op dit moment
bezig is met de gemeentelijke herinde-
ling. De brief die Burgemeester en
Wethouders naar Gedeputeerde Saten
van Gelderland wil sturen, noemde hij
een belachelijk briefje. "Hieruit blijkt dat
de gemeente Vorden geen enkele visie
op het gebied van bestuurlijke vernieu-
wing heeft. Dit is toch puur een demon-
stratie van bestuurlijk onvermogen", al-
dus de heer W. Voortman PvdA).

Afgelopen maand liet Staatssecretaris
Van der Vbndervoort van Binnenlandse
Zaken weten voor l juli een begin te wil-
len maken met een nieuwe herindelings-
procudure voor de Regio Zutphen. Voor
l mei zullen de verschillende gemeente-
besturen in de regio - waaronder Vorden
- een uitnodiging ontvangen voor een
open overleg. Vooruitlopend hierop heeft
het college van Burgemeester en
Wethouders een notitie en een brief op-
gestelddie ze naar Gedeputeerde Staten
willen sturen. Burgemeester E.J.C.
Kameling noemde deze brief aan GS een
tussenstand. "Het enige dat we op het
ogenblik kunnen mededelen is dat we
niet met de gemeente Zutphen willen fu-
seren. Verder is het zo dat er een voor-
keur bestaat voor samenwerking met
Lochem en Gorssel. Een samenwerking
met Hengelo en Steenderen wordt echter
ook niet uitgesloten. We kunnen alleen
nu nog geen defintief standpunt bepalen,
omdat we eerst de besprekingen moeten
afwachten die onze buurtgemeenten mo-
menteel andere plaatsen aan het voeren
zijn. Wij zijn op dit moment niet aan zet",
aldus burgemeester E.J.C. Kamerling.
Fractievoorzitter W. Voortman (PvdA)
betreurde het dat er tot nu geen enkele
inhoudelijke discussie is gevoerd over de
gemeentelijke herindeling. %Een discussie
over bestuurlijke vernieuwing kan in mijn
ogen pas gevoerd worden als de ge-
meente eerst zelf de zaak op een rijtje
heeft staan. Ik de gemeenteraadsvergade-
ring van vorig jaar december heb ik voor-
gesteld om twee klusters te vormen. Deze
Clusters zouden dan de twee eerder ge-
noemde opties onder de loep moeten ne-
men. De vraag is namelijk wat de toege-
voegde waarde van een fusie met
Hengelo en Steenderen of Lochem en
Gorssel is. Je moet die twee opties eerst
opjectief beoordelen. Pas als je dat achter
de rug heb, kun je een discussie gaan
voeren met wie we willen samenwerken",
aldus Voortman.
De heer Voortman was niet de enige die
zich tijdens de discussie ergerde aan de
opstelling van het college. Ook de heer
M. Bakker (D66) was niet te spreken over
de activiteiten die het college van B en W
tot op heden heeft ondernomen. "In de-
cember heeft u ons een notitie toegezegd
over de gemeentelijke herindeling. Wat ik
nu voor mij heb liggen vind ik heel erg
mager en voldoet totaal niet aan de ver-
wachtingen. Ik heb toch het gevoel dat de
gemeente Vorden achterover leunt en een
veel te afwachtende houding aanneemt.
Er is sprake van zeer weinig eigen initia-
tief", aldus Bakker.
De fractievoorzitters A.H. Boers (CDA)
en B. Brandenbarg (WD) stonden achter
het college van B en W. "In de afgelopen

maanden heeft de gemeente met alle om-
liggende plaatsen gesprekken gevoerd.
Op dit moment is het college niet aan zet.
We moeten eerst de gesprekken afwach-
ten die onze buurtgemeenten met andere
plaatsen aan het voeren zijn. Niemand
wil op dit moment met ons praten. Ze
moeten eerst hun handen vrij hebben.
Pas dan komen wij weer in beeld."

Provincie heeft nu geen geld voor
oversteek Ganzesteeg
In de commissievergadering Volkshuis-
vesting, Economische Zaken en Ge-
meentewerken vroeg de heer A.C. van
Voskuilen (CDA) of het mogelijk is tege-
lijkertijd met de aanleg van het fietspad
naar Kranenburg een veilige oversteek-
plaats ter hoogte van de Ganzesteeg te
creëren. "Uit het Dorpsplan Kranenburg
heb ik begrepen dat de bewoners dit een
levensgevaarlijk punt vinden om de
Ruurlosewèg over te steken", aldus de
heer A.C. van Voskuilen.
Wethouder Mulderije moest het raadslid
teleurstellen^Sj onze gesprekken met de
provincie h^Ben wij aangedrongen op
de komst van een veilige oversteekplaats
ter hoogte van de Ganzesteeg. Helaas
heeft de provincie daar op dit moment
geen budget voor. Verder is het zo dat er
dit jaar niets^ebeurd ten aanzien van de
hoofdrijbaan^^ eerste instantie gaat het
enkel om 9^ fietspad tot aan de
Kostedeweg", aldus Mulderije.
Ze hoopt echter wel dat de oversteek er
bij de aanleg van de tweede fase van het
fietspad gaat komen. "Het is de bedoeling
dat gelijk na de afronding van het eerste
gedeelte, gestart wordt met de grondaan-
kopen van het tweede gedeelte tot aan
Ruurlo", aldus Mulderije. Het is de be-
doeling dat de provincie half mei start
met de aanleg van het fietspad naar
Kranenburg.
Minima
De raadscommissie voor milieu, welzijn,
personeel en financiën gaf vorige week
woensdag een positief advies ten aanzien
van het "Minimabeleid nieuwe stijl". De
commissie was van mening dat het een
helder geschreven notitie is. De heer J.D.
Bouwmeister (CDA) vroeg zich af hoe
mensen - die wel recht hebben op bijzon-
der bijstand maar geen aanvraag indie-
nen - het beste kunnen worden bereikt.
Als voorbeeld noemde Bouwmeister
aow'ers zonder een aanvullend pensioen.
Hij drong aan op goede voorlichting. De
heer M. Bakker (WD) stelde voor om
informtiebijeenkomsten te houden hou-
den over de mogelijkheden die de bij-
zondere bijstand kent. "Ik denk dat der-
gelijke bijeenkomsten achter gesloten
deuren moet plaats vinden. Op die ma-
nier verlaag je de drempel van een infor-
matieavond", aldus Bakker.
Wethouder M. Aartsen (CDA) was het
daar niet mee eens. "Mensen die recht
hebben op bijzondere bijstand vinden het
niet prettig om tijdens een informatie-
avond met elkaar geconfronteerd te wor-
den. Daarom denk ik dat het beter is om
een huis-aan-huis folder uit te geven met
voorlichting over de bijzondere bijstand",
besloot wethouder Aartsen.

Streekplan
De commissie Bestuur en Ruimtelijke
Ordening was vorige week dinsdagavond

(Lees verder op pag. 12)

Hervormde Gemeente
Zondag 21 april Bediening van de Heilige Doop 10.00 uur
ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagort H.A.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 21 april 10.00 uur ds. H.A. Speelman, viering
H.A.; 19.00 uur ds. H.A. Speelman, viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 20 april 18.30 uur Woord- en communievie-
ring, m.m.v. Rouw en Trouwkoor.

RK Kerk Vorden
Zondag 21 april 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
VoTiKo.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 april 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 21 april 10.00 uur Eucharistieviering. Eerste
Communieviering. Dames- en herenkoor.

Weekendwacht pastores 20-21 april pastoor W.
Grotenhuis, Joppe, tel. (0575) 49 42 21.

Huisarts 20-27 april dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel.
55 12 55.
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 opbe^n (zonder afspraak)
komen óf een dringende vi^^kanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze sp^Bruren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 20-21 april D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45
24 00.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-1930 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hart bewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat HA.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vri j . 8.00 tot 10.00 uur, alleen tr lr ton^ch (0575) 46 14
00 Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk- tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

Tafeltje Dekje April: mevr. Gille, tel. 55 21 51 b.g.g.
55 19 40. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel.
(0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw: donderdag 15.15-16.15'en 19.30-20.30 uur;
zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.30-12.30 en
16.00-18.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uur. Tel.
(0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.
Dagopvang iedere dag geopend van 9.30-16.00 uur.
Aanvraag bij SWOV B.O.S. (Bezoek Oppas Service
voor Dementerende). Aanvraag/informatie bij de
SWOV.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.



organiseert een

KLAVERJAS- EN
JOKERAVOND

op donderdag

18 april

Kantine 'De Ark'

aanvang 20.00 uur

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

DEZE WEEK: bij aankoop kilo kaas naar keuze
de wijn uit "KOKEN MET STERREN" van zondag 14 april RTL4

* CHATEAU MONTNER 1993
van 8,95 voor maar _

95

* HOLLANDSE GEITEKAAS
500 gram

4.'
6.2

25

95

COLLECTION VOOR U GESELECTEERD:

•CAMEMBERT45+
per stuk

* CAMEMBERT 45+ au lait cru C25
per stuk

* COLLECTION VERSE ROOMKAAS KRUIDEN
2.59

100 gram

* NOOTMELANGE
naturel of gebrand gezouten, 200 gram

475

KAAS-/NOTEIM-/WIJNWINKEL

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

gapper 6ij i

u tfmis l

Wij komen om het haar bij
ü thuis te doen.
(Thuiskapper)

óf
Wij halen u op en doen uw ,

haar bij ons in de salon.
(Ophaalkapper)

Ifbelt... W//komen !

l HEERSINK haarmode l
! Zutphenseweg 21 vorden j

«(0575)551215

r** BADKAMER VERBOUWEN? **'

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

Idoet.
Voor modern design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijfO burg. galleesJ
Tel. (0575) M

B8 7251 EC Vorden.

SNS bank, voor al uw particuliere en
zakelijke financiële dienstverlening.

PARTICULIER
• hypotheken op maat
• vele (o.a. fiscale) spaarvormen
• betalingsverkeer
• leningen (PL en DK)
• vreemde valuta en reischeques
• vermogensadvies
• alle verzekeringen

ZAKELIJK
• betalingsverkeer
• creditgelden
• hypotheken
• financieringen
• verzekeringen
• leasevormen
• bedrij fssparen

SNS bank
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19

WOENSDAG GEHAKTDAG
3 pond HALF-OM-HALF GEHAKT

f "1 OJM met gratis gehaktkruiden

LEKKER MAKKELIJK

ROERBAKKEN

nieuw nieuw nieuw

KIP BACON REEPJES

100 gram f 1,49

lekker bij b.v. rijst

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Casselerrib
100 gram f 1,49

Gebraden
varkensrollade

100 gram

50 gram GRATIS

Geldig van 17 t/m 23 april

EXTRA
VOORDELIG

Magere
Hamlapjes

1 kilo f9,95

SPECIALITEIT

Argentijnse
Steaks

100 gram f 1,98

Let op onze dagaanbiedingen

in de winkel / vrijdag BAMI of NASI.
Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

aVhoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
,l|LlMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Na al die
verhal e n over
oorlog wil ze
nu wel eens
over Robin
Hoort horen

Geef de kinderen
in Bosnië scholen.

Sticht ing Vluchtel ing Oen H.iiig

Giro 999

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf-glas in lood atelier

DKA V

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Aardbeienvlaai
nu f 1OV-

LaaJfeeMih
De EftelingCI) de Kehte Bakkers willen u graag laten kennismaken

meteen lekker robuust meergnmenbrood: de l ..i.it.se Mik.
Daarom doen /e n een sprookjesachtig aanbod!

De Echte Bakker geeft u korting op n dagje Efteling!
Op elke I^iafse Mik akdeverpakking staat een speciale Mik-zegel.

Knip uit en bewaar hem goed. Hij inlevering van S zegels
krijgt u t. 5,- korting op een entreekaartje voor de Efteling.

U kunt sparen t/m 31 augustus 1996.

Snel naar uw Echte Bakker ... en snel naar de Efteling!

. ~

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84



Op 12 april 1996 is geboren
onze dochter

Marlies

Gewicht 3380 gram,
lengte 51 cm

Jaap en Gerdien
Hesselink

Brinkerhof 62
7251 WPVorden
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaats;.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Engels leren? Stoomcur-
sus voor de vakantie van een
echte Britse. Kleine groepen
of individueel. B.M. Pyle, tel.
(0573) 45 33 77

• Grote avond van het
Operettegez. Warnsveld op
20 april om 19.45 uur in het
Dorpscentrum te Vorden

• TE KOOP: boeken HBO-
verpleging (nieuw). Informa-
tie: (0575) 55 12 84

• Geen gesleep met instru-
menten meer. Wij hebben
twee ruime oefenruimtes be-
schikbaar, compleet met ge-
luid, slagwerk, git.- en basver-
sterker. Alpha-Entertainment
licht & geluidsverhuur (0573)
45 38 89 bij geen gehoor (06)
53 25 33 46

• Zorgzame vrouw, 40 jaar,
biedt zich aan om de thuissi-
tuatie van de oudere te on-
dersteunen, ca. 2 middagen.
Tel. (0575) 55 6530

• Jezus houdt van u, leer
Hem echt kennen en Hij wil u
genezen. Kom! 18 april 1996
om 20.00 uur 'levensstroom',
Nutsgebouw, Breegraven 1 te
Warnsveld, tel. (0575) 55 21
65

• De Ned. Bond voor Plat-
telandsvrouwen organiseert
op zaterdag 20 april een tuin-
planten en stekjesruilmarkt
op het marktplein van 13.30
tot 15.00 uur.

• Wegens verhuizing te koop
aangeboden: grenen buffet-
kast, 3-deurs f 450,-, telefoon
(0575) 55 21 62

• Te koop: grindtegels, 40 x
60 cm, f 1,- per stuk. Tel.
(0575) 55 67 75

• Half maart verloor ik mijn
gouden schakelarmband. Ik
hoop nog steeds dat iemand
het heeft gevonden en tegen
beloning terug wil geven. T.
Ridderhof, tel. (0575) 55 14 33

• Te huur in Vorden (Linde):
loods 7 x 4 m f 1500,- per
jaar, loods 5 x 3,5 m f 1000,-
per jaar. Geschikt voor ber-
ging, stalling, opslag, atelier,
o.i.d. Voor inlichtingen en
afspraken tël./antw.app./fax
(0575) 55 64 23

WEER IN HUIS
Bergerac 1994

£ f 8,75
(6 voor f 48,-)

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91
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Op maandag 22 april a.s. hoop ik

Derk Wagenvoort
90 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00
tot 22.30 uur in De Herberg, Dorps-
straat 10 te Vorden.

J Nieuwstad 32/137
l 7251 AJ Vorden

Enige en algemene kennisgeving

Op 13 april 1996 overleed mijn lieve echtgenoot,
broer, onze stiefvader en oom

PAULUS ANTONY
BARON VAN DER BORCH

TOT VERWOLDE VAN VORDEN
EERDER WEDUWNAAR VAN M.A.P. WESTERINK

OUD LANDCOMMANDEUR R.D.O. BAUJE VAN UTRECHT

UD RIDDERSCHAP VAN GELDERLAND

* 10 december 1917

Zutphen:

Zutphen:
Madeira:

Noorwegen:

113 april 1996

H.C. van der Borch tot Verwolde-
van Lennep

J.M. van der Borch tot Verwolde
Sarah Ree-Barnes
Tanja en Olaf Broers-Barnes
Neven en nichten

's-Gravenhof 18
7201 DN Zutphen

Geen bezoek aan huis

De dienst zal worden gehouden op woensdag 17
april om 11.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden, waarna de bijzetting in de familiegrafkel-
der zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Kerkhofweg te Vorden.
Nadien is er gelegenheid tot condoleren in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24^ÉDorden.

Heden is op 97-jarige leeftijd.-overleden onze
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

LOUISE CAROLINE
HISSINK-BEEFTINK

WEDUWE VAN JAN WILLEM HISSINK

* 30 januari 1899 t 12 april 1996

G. Eenink-Hissink
G.H. Eenink
Klein- en achterkleinkinderen

De Laegte 34
7251 VM Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad dinsdag
16 april op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor al zijn liefde
en zorgzaamheid, delen wij u mede dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man
en onze zorgzame vader

BEREND JAN HUETINK
JAN

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: G.H. Huetink-Breuker
Bert en Nicole

14 april 1996
Het Elshof 14
7251 CB Vorden

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
18 april om 11.15 uur in genoemd uitvaartcentrum.

Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid plaats-
hebben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in zaal De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

*
*
*
*
*
*
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*

*

Vlees met
handvat.

Keurkoopje:

Speciaal aanbevolen:
Hamlappen
500 gram

, rib en/of haas, 4 stuks

Tip voor de boterham:

995

498 Snijwors
100 eram

49

Vleesw^enspedal: Leverworst
Gegrdld uienspek 4 65 ^n stukje
100 gram 250 gram

Special: voorjaarskriebels
(reepjes varkensvlees met prei, worteltjes, nootjes) 100 gr.

498

195

Keurslager
Vlooiman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

P.S. Ben je eew deel van het probleem, of een deel van de oplossing?

KEURSLAGER

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

Door een fout van
PTT-Telecom staan wij
niet in het telefoonboek

F YS l O PRAKTIJ K
JANSSEN-VAN DIJKI
praktijk voor manueel-, kinder-
fysio- en sportfysiotherapie

Kastanjelaan 2a
7255 AM Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 30 64

Heden overleed toch nog vrij onverwacht onze
lieve zwager en oom

JAN HUETINK
ECHTGENOOT VAN G. HUETIN K-BREUKER

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: J.W. Klein Bramel-Breuker
J.C. Breuker-Jansen
Neven en nichten

Vorden, 14 april 1996

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Tuinliefhebber? Kom dan
a.s. zaterdag naar de tuin-
planten en stekjesruilmarkt
• Zondag 21 april, aanvang
13.00 uur: recreanten-kloot-
schiettoernooi Wildenborch
voor heren, gemengd en da-
mes. Opgave voor 20 april bij
DJ. Pardijs, telefoon (0575) 55
6820
• Vrouw, 42 jaar, zoekt: ver-
zorgend en licht huishou-
delijk werk, in bezit van auto.
Brieven onder nr. V 4-1 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden
• Te huur in buitengebied
Vorden: deel van een boer-
derij. Woonkamer, 2 slaapka-
mers, gebruik van douche,
toilet en keuken. Deldense-
broekweg 11, telefoon (0575)
55 28 80
• Te koop: eiken bankstel,
z.g.a.n. 3+1+1, losse kussens,
met binnenvering, vraagprijs
f 400,-. Tel. (0575) 55 16 44
• De Ned. Bond voor Platte-
landsvrouwen organiseert op
zaterdag 20 april een tuin-
planten en stekjesruilmarkt
op het marktplein van 13.30
tot 15.00 uur.



ORDEN

• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• 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.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

van l notenboom (walnoot) op het
perceel Kerkhoflaan 2 te Vorden.

- de heer P.M. Wentink voor het vellen
van 2 dennen op het perceel het
Wiemelink 20 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

NZAMELING OUD
TEXTIEL

Van 5 tot en met 18 mei houdt het Leger
des Heils een inzamelingsaktie voor tex-
tiel door middel van het uitgeven
weer ophalen van zakken.

en

FSLUITING GEDEELTE
VAN DE ZUTPHENSEWEG

De Zutphenseweg tussen de Strodijk en
de Rondweg is op 22 en 23 april aan-
staande afgesloten voor het doorgaande
verkeer vanwege onderhoudswerkzaam-
heden aan de bomen.

PREEKUUR WETHOUDER
M. AARTSEN-DEN HARDER

Op donderdag 18 april aanstaande is
wethouder Aartsen niet in de gelegen-
heid spreekuur te houden.

ERGUNNINGEN

Op 9 april jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

de heer D.B. Eskes voor het vellen

OORONTWERP-BESTEM-
MINGSPLAN HAMELANDWEG

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden,
bekend dat met ingang van donderdag
18 april 1996, gedurende vier weken, op
de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening c.a.
(koetshuis) ter u^ge ligt het vooront-
werp van mf bestemmingsplan
"Hamelandweg 1996".

Dit plan beoogt de bouw van een over-
dekte manege mogelijk Je maken op het
terrein van de^ajvereniging aan de
Hamelandweg. ^B
Gedurende de termijn van ter-inzage-
Ie8ging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun college
kenbaar maken.

U kunt over het plan van gedachten wis-
selen met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning.

^LERVISIELEGGING STARTNOTITIE NOORD-OOSTELIJKE
VERBINDING EN STARTNOTITIE RIJKSWEG 15 VARSSEVELD -

ENSCHEDE (DOORTREKKING VAN DE BETUWELIJN)
Vanaf heden tot l augustus 1996 liggen de Startnotitie Noord-oostelijke verbinding
en de startnotitie Rijksweg 15 (gedeelte Varsseveld - Enschede) ter inzage in het ge-
meentehuis (sector Grondgebied, afdeling gemeentewerken), de bibliotheek te
Vorden en de Rabobank te Wichmond. In deze periode kunt u over deze documen-
ten inspreken.

De Startnotitie Rijksweg 15 Varsseveld - Enschede
Door middel van deze startnotitie maken de Minister van Verkeer en Waterstaat en
de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het voor-
nemen bekend een studie te starten naar de noordzak van verbetering van de be-
staande verbinding tussen Varsseveld1 en Enschede. De Startnotitie geeft ook alter-
natieven daarbij aan en welke aspecten in het onderzoek worden betrokken.
DeStartnotitie wordt een tracévaststellingsprocedure in gang gezet, die in de
Tracéwet en de Wet Milieubeheer is beschreven.

De Startnotitie Noord-oostelijke verbinding
Het besluit van het parlement tot aanleg van de Betuweroute zal leiden toteen toe-
name van het goederenvervoer per spoor vanaf de Betuweroute naar Twente en ver-
der richting Duitsland, alsmede naar noord-Nederland. De startnotitie beschrifjt het
onderzoek, dat de Minister van Verkee en Waterstaat en de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in gang willen zetten naar
de mogelijkheden om - binnen te stellen milieukaders - te komen tot een oplossing
van de mogleijke problemen. Tevens geeft de startnotitie aan welke alternatieven
daarbij in ogenschouw worden genomen en op welke aspecten deze alternatieven
worden onderzocht. De startnotitie is de eerste, formele stap in de tracé-vaststel-
lingsprocedure, die in de Tracéwet en de Wet Milieubeheer is beschreven.

Het verband tussen de beide startnotities
Het studiegebied voor de Noord-oostelijke verbinding komt voor een groot deel
overeen met het studiegebied van Rijksweg 15. Om die reden heeft de minister van
Verkeer en Waterstaat besloten om de beide Startnotities gelijktijdig uit te brengen

en de inspraak en de besluitvorming over de twee projecten zo veel mogelijk paral-
lel uit te voeren.

Informatiemarkten
om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de beide startnotities wor-
den tien informatiemarkten gehouden. De dichtstbijzijnde voor Vorden vindt plaats
in de Hanzehof te Zutphen op24 april 1996 aanvang 16.00 uur.

Hoe kunt u inspreken?
U kunt schriftelijk op de Startnotities reageren. Uw schriftelijke reactie kunt u tot ui-
terlijk 10 juni 1996 sturen naar :

Inspraakpunt Startnotities NOV en RW-15
Kneuterdijk 6
2514 EN Den Haag.

Indien u dat wenst kunt u verzoeken om een vertrouwelijke behandeling van uw per-
soonlijke
gegevens.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze toe naar de ministers van
Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en de Commissie voor de Milieu-effectrapportage.
Deze commissie adviseert de beide ministers over de richtlijnen voor de inhoud van
de trajectnota's (inclusief milieu-effectrapporten). Vervolgens stellen de ministers de
richtlijnen vast. Deze vormen het vertrekpunt voor de opstelling van de trajectnota's,
die naar verwachting over ongeveer twee jaar gereed zullen zijn. Ook over deze tra-
jectnota's kunt u te zijner tijd inspreken.- Vanaf 24 juni kunt u de ontvangen in-
spraakreacties inzien op de ter inzagelokaties.

Nadere informatie Startnotities
Van beide Startnotities is een samenvattende brochure gemaakt. Voor het aanvragen
van deze gratis brochure en het verkrijgen van meer informatie over de inhoud van
de Startnotities kunt u onderstaande telefoonnummers bellen.

Startnotitie Noord-oostelijke verbinding: 030 - 2358321
Startnotitie Rijksweg 15 V^rsseveld-Enschede: 026-3688220

Voor nadere inlichtingen cWr de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met het
Inspraakpunt Startnotities NOV en RW-15 Varsseveld - Enschede: o26 - 3688220.

f INGEKOMEN BOJ^AANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum OmschrijvingDatum
ontv .

Kettelerij v.o.f.

R. Groen

J.N. Bosman

Bijenhof's Fijnhout b.v.

Addinkhof 16 04-04-96
Vorden

Molenweg l 04-04-96
Vorden

het Heijink 2
Vorden

Industrieweg 2
Vorden

09-04-96

10-04-96

verbouwen van een
kantoorruimte

bouwen van een
berging

verbouwen van een
woning

vergroten van een
opslagruimte

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien
bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.

N SPRAAK OP ONTWERP-NOTA OVER VERKEERSVEILIGHEID

Nog tot en met woensdag l mei aanstaande kunt u de ontwerp-nota "Veilig op weg"
inzien in de openbare bibliotheek in Vorden, in de Rabobank in Wichmonden in het
gemeentehuis (op de afdeling gemeentewerken in het koetshuis). In deze ontwerp-
nota geven burgemeester en wethouders aan op welke manier zij het wegennet in de
gemeente Vorden in de komende jaren veiliger willen maken. In grote lijnen komt
dit op het volgende neer:

1. Ongevallenconcentraties saneren.
Burgemeester en wethouders overwegen op korte termijn de volgende drie gevaar-
lijke kruispunten aan te passen:
• Het kruispunt Baakseweg*Hackfortselaan*Kruisdijk. Dit kruispunt kan veiliger ge-

maakt worden door de Kruisdijk vanaf de Baakseweg af te sluiten voor het ver-
keer, behalve voor (brom)fietsers en voetgangers. Hierdoor ontstaat in feite een T-
kruispunt. Een andere oplossing is een rotonde.

• Een rotonde op het kruispunt Baakseweg*Beeklaan*Lankhorsterstraat.
• Het kruispunt Mispelkampdijk*Strodijk*Zutphenseweg. Door hier de fietspaden

verder van de Zutphenseweg af te buigen, wordt de snelheid van de bromfietsers
(die vooral betrokken zijn bij de ongevallen op dit kruispunt) wat afgeremd en
krijgen de automobilisten, meer opstelruimte tussen het fietspad en de rijbaan van
de Zutphenseweg.

Een vierde ongevallenconcentratie - een deel van de Koekoekstraat - is onlangs te-
gelijk met onderhoudswerk aangepast. De bermen zijn hier verstevigd met grasbe-



tontegels, waarmee beoogd wordt dat automobilisten die moeten uitwijken voor te-
genliggers niet de macht over het stuur verliezen.

2. Een categoriseringsplan opstellen.
Omdat veel ongevallen niet op de zogenaamde ongevallenconcentraties plaatsvin-
den, maar juist verspreid voorkomen, willen burgemeester en wethouders het we-
gennet categoriseren (onderverdelen in categorieën). Dat wil zeggen dat voor elke
weg moet worden bekeken of het gebruik van die weg in overeenstemming is met
zijn functie en vormgeving. Een nog op te stellen categoriseringsplan moet antwoord
geven op vragen als: Is doorgaand (vracht)verkeer op een bepaalde weg gewenst? Is
de weg daarvoor wel geschikt? Of moet doorgaand verkeer juist worden geweerd?
Welke woongebieden kunnen worden aangewezen en ingericht als dertig-kilometer-
zone? Nadat een categoriseringsplan is vastgesteld, kunnen de nodige verkeersmaat-
regelen gefaseerd worden uitgevoerd. Door deze maatregelen te combineren met

wegonderhoud kunnen kosten worden bespaard. Dat betekent dus wel een aanpak
over langere termijn.
Het opstellen van een categoriseringsplan sluit naadloos aan bij het voornemen een
studie uit te voeren naar het op termijn beperken van de hoeveelheid verkeer door
het centrum van Vorden. De uitgangspunten voor die studie zijn eveneens in de ont-
werp-nota opgenomen.

Burgemeester wethouders verlenen op grond van de gemeentelijke "Inspraak-
verordening" inspraak op het voornemen het wegennet veiliger te maken op de ma-
nier zoals in de ontwerp-nota "Veilig op weg" is aangegeven. Nog tot en met woens-
dag l mei 1996 kunt u (als ingezetene of belanghebbende) uw zienswijze over de in-
houd van de ontwerp-nota naar voren brengen (liefst schriftelijk).
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan: burgemeester en wethouders van

,Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Allerhand
in 't Saksenland

fl

"Worstepinnenbuskes", alleen de ouderen onder de lezers zullen deze
benaming van de sleedoorn nog kennen. En ook nog van de boerderij
afkomstig moeten zijn om de betekenis van dit woord te begrijpen.
Vroeger, toen het huisslachten nog vrij algemeen was, gebruikte men de
dorens van deze struik voor het dichtbinden van de eigengemaakte
worsten. j*
In de herfst werden de grote dorens van de takkaB|esneden, geschild
en gedroogd. Soms had men zoveel dorens d a r m e n slechts een
gedeelte zelf nodig had, de rest werd aan de slager verkocht. Dat
leverde dan nog weer een paar cent op.
De sleedoorn (latijn: Prunus spinosa) had ook nog een andere nuttige
functie. Ze werd veelvuldig gebruikt in weerwalleru Door de groei van
de takken her en der, zonder een bepaald patrool^n door de dorens
vormde ze een haast ondoordringbare wirwar. Voor mens noch dier
was een doorkomen aan. Vandaar het gebruik in die weerwallen ook
wel land weren genoemd.
Door de takken-wirwar en de scherpe dorens vinden ook veel kleinere
vogels hier een veilige schuilplaats, de roofvogels hebben het niet zo op
deze struiken begrepen.
De tot 3 meter hoge sleedoorn, verwant aan pruim, perzik en abrikoos,
bloeit altijd voor de blaadjes tot ontwikkeling komen. Het lijkt wel een
groot wit bloemscherm. Toch heeft elk wit bloempje een steeltje. De
blauwe vruchtjes, wilde pruimen, worden pas eetbaar als het gevroren
heeft.
Evenals de gehele natuur bloeien ze dit jaar wat later maar de eerstko-
mende weken zult u ze ongetwijfeld tegenkomen langs bosrand of heg.

H.G. Wullink.
ieg.
link.

Politievaria
Op 7 april vond er een ongeval plaats op
de kruising van de Horsterkamp en de
Rond weg. Daarbij vielen vier gewonden.
Een 83-jarige inwoner van Eerbeek ver-
leende op de kruising geen voorrang aan
de vanaf Hengelo aankomende 80-jarige
inwoner uit Warnsveld met twee inzitten-
den. Deze inzittenden raakten gewond.
Datzelfe geld voor de beide bestuurders.
Twee ambulances waren noodzakelijk
voor de afvoer van alle gewonden. De
auto's raakten zwaar beschadigd en wer-
den afgesleept door een bergingsbedrijf.
De 83-jarige man uit Eerbeek is in het zie-
kenhuis opgenomen voor een aantal
breuken. De anderen zijn na behandeling
huiswaarts gestuurd.

Op 9 april had er omstreeks 21.00 uur
een ongeval platas op de Enkweg. Een 18-
jarige inwoner van Vorden reëel met zijn
bromfiets tegen e aan de kant van de weg
geparkeerde vrachtauto met aanhangwa-
gen. Door de klap vloog de helm ah De
grootste klap was inmiddels al opgvanen.
Met oner andere een gebroken neus en
een gecompliceerde beenbreuk kwam de

bromfietser er vanaf. De man werd in het
ziekenhuis opgenomen.
Een 29-jarige inwoonster uit Vorden deed
vorige week aangifte van een vernieling
aan personenauto. Tussen 4 en 5 apirl
heeft men een grote kras gemaakt met
een puntig voorwerp op haar auto. Deze
stond geparkeerd aan de Bongerd.
Op 11 april werd door de politie een ver-
dachte uit Arnhem aangehouden. Hij be-
kende de inbraak in Gasterij Schoenaker
in Kranenburg te hebben gepleeg in de
nacht van 3 op 4 april. Tevens erkende hij
gefraudeerd te hebben met de gestolen
Visacards. Er is proces-verbaal tegen de
man opgemaakt. De man is enige dagen
voor het onderzoek ingesloten geweest.
Op vrijdag 12 april slingerde de politie
vier automobilisten op de bon die 's mor-
gens vroeg de auto op het marktplein
hadden staan. In verband met de markt is
er op vrijdagochtend van 6.00 tot 14.00
uur verbonden om op het Marktplein te
parkeren. Op zaterdag 13 april werd er
ingebroken in een woning aan de
Vogelenzang in Wichmond. Een raam
werd opengebroken en de kamer en de
keuken werden doorzocht. Er wordt niets
vermist.

Jonge Gelre
Donderdagavond 18 april krijgt de afde-
ling Vorden van Jong Gelre bezoek van
de heer van der Maai. Hij is een ex-gede-
tineerde en zal de aanwezigen iets gaan
vertellen over het misdrijf dat hij heeft ge-
pleegd en hoe hij daartoe is gekomen.
Ook gaat hij in op de behandeling door
de politie tijdens zijn arrestatie, de gang
van zaken tijdens de daarop volgende
rechtszaak en het verblijf in de gevange-
nis. Na afloop van zijn verhaal is de mo-
gelijkheid om de heer van der Maai vra-
gen te stellen. De bijeenkomst wordt ge-
houden in het Dorpscentrum. De toe-
gang is gratis. De heer van der Maai is
werkzaam bij de Stichting "Criminaliteit
en Strafrecht.

Yoorjaarsrit
De VAMC "De Graafschaprijders" uit
Vorden organiseert zondag 21 april een
Voorjaarsrit. Dit is een orienteringsrit
voor auto's en motoren. De start is bij
gasterij Schoenaker aan de Ruurloseweg.
De rit telt mee voor het kampioenschap
ONONOK 1996 en voor de leden van
"De Graafschaprijders" ook voor het
clubkampioenschap. In alle klassen be-
staat de mogelijkheid om per team in te
schrijven. Een team bestaat minimaal uit
drie en maximaal uit 5 equipes. De rit is
uitgezet door Jan Luited^i Arie Weevers.

Plattelandsvrouwen
Een aantal leden van de afdeling Vorden
van de Plattelandsvrouwen gaat donder-
dag 18 april naar detffcpvinciale voor-

jaarsvergadering. Tijdens die bijeenkomst
zal Jan Terlouw, commissaris van de
Koningin, een inleiding houden.
Zaterdag 20 april kunnen de tuinliefheb-
bers onder de dames terecht op het
Marktplein. Daar wordt een ruilmarkt ge-
houden ten aanzien van tuinplanten en
stekjes.

Jubilarissen Bouw
en Houtbond FNV
Tijdens een gezellige bijeenkomst die de
Bouw en Houtbond FNV het afgelopen
weekend in zaal "De Herberg" organi-
seerde werden een aantal jubilarissen ge-
huldigd. Voorzitter G.M. Eggink hield
een korte toespraak en speldde hen ver-
volgens de bijbehorende speld op.
Mevrouw C.Haanappel-Philip kreeg zelfs
een speld met een diamantje, dit vanwe-
ge haar 50 jarig jubileum. 40 jaar lid wa-
ren de heren G. Ribbers en B. Wentink.
J.G.Harmsen; B.J.W. Peters; H.J.M.
Roording; G.R. Wentink; W.J.Harms en
J.A.J. Besselink werdn behuldigd vanwe-
ge hun 25 jraig lidmaatschap. Bij deze bij-
eenkomst waren tevens de districtsbe-
stuurders Arthur Bargerbos en Loek
Melissen aanwezig. De heer Bargerbos
wees erop dat de bond in deze tijd sterk
en groot moet zijn. Ook ging hij in op de
sociale zekerheid. "Wat de bonden de af-
gelopen jaren hebben opgebouwd wordt
nu door de overheid met grof geweld
weer afgebroken", zo sprak hij. De rest
van de avond werd doorgebracht onder
het genot van een hapje en een drankje,
waarbij het amusements duo "Reality"
voor de ontspanning zorgde.

Biej ons
in d'n Achterhook
't Gebeurt neet alle dagen da'w 's 'n keer goed niejs van 't gemeentehuus
kriegt. Gelukkug was dat veurugge wekke wel 't geval too'w te heurn kregen
dat 't fietsepad nao 'n Kranenberg nog dit jaor aneleg zal wodn. Hadstikke rijn,
veural veur de luu op 'n Kranenberg zelf.
Winkels heb ze daor gin ene meer. Veur elk kiosken gaorn of stuksken vleis
mot ze nao 't Voddense darp. En nog wel aadug wat vrouwluu die daor de
fietse veur op mot umdat eur kearl met 'n auto nao 't wark is. En wie nog wel
's geregeld die kante uutfietst wet wel da'j met angst en beven oaver de
Reulseweg gaot. Ze jaagt ow daor biej wieze van sprekken de vooln uut de
bokse.
En dan maor hoppen dat 't stuk nao Reurle wieterop d'r zo gauw meugeluk
biej achteran kump. Veur 'n toeristische gemeente as Vodd'n zonder meer 'n
noodzaak. Neet zozeer veur 't gemak maor meer umme ongelukken, zoas
veurugge wekke nog, te veurkommen.
En dan maor hoppen dat t'r neet al te volle beume veur an de grond hoeft.
Oaver beume epraot, van den groten eike, midden in 't Voddense darp, ziej
helemaols niks meer. 'n Stomp, waoran iej konnen zien dat e nog heel wat
jaorn te leaven had, is mooi weg-efraisd. 'n Andere eike is t'r nog neet weer
in-eplant. Dat zal wel zo umsgeveer St. Juttemis wodn veur d'r weer ene in de
buurte kump.
Neet zo aadug veur 't peerdjen dat daor moederziel allene op 'n sokkel steet.
Pal in de zunne, gin uur van 'n dag dat e nog effen in de schemme kump. Zien
zusken is t'r nog altied van deur. Met 'n ander?. In dizze tied van volle echt-
scheidingen helemaols neet zo besunder. Hadn ze dizzen maor op tied biej 'n
hengst edaon dan ha'w now in 't veurjaor teminste 'n vuln ehad.
Maor alle gekheid effen opzied. Daor mot toch 's 'n keer wark van emaakt
wodn zodat 't kunstwerk weer twee peerde te zien gif. At 't zo is dat 't peerd-
jen indertied biej de gemeentewerf is wegehaald dan dient de gemeente onder-
hand toch wel 's te prakkezeern oaver 'n oplossing.
Meschien dat t'r in de road 's oaver esprokken kan wodn zodat de borger wet
hoe de grepe an de stelle zit.
Uutendeluk meu'j van 'n raodslid toch vewachten dat e wat wieter kik as allene
nao 't geen dat e op papier veur zich krig. Ok biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



yan Vluchtelingenwerk:
"Ie komen hier echt niet voor hun lol"
Zes jaar geleden werd de afdeling
Vluchtelingenwerk Vorden opgericht.

De plaatselijke werkgroep bestaat op het
ogenblik uit tien vrijwilligers. De voor-
naamste taak van deze vrijwilligers is het
opvangen van vluchtelingen die in
Vorden worden geplaatst. Op dit mo-
ment wonen er ongeveer 45 asielzoekers
in onze gemeente. Volgens Jan van Burk
en Willy Schouten van de werkgroep
Vorden hebben veel Nederlanders een
verkeerd beeld van de redenen waarom
asielzoekers naar het westen gevlucht
zijn. "Asielzoekers worden door veel
mensen als economische vluchtelingen
gezien. En dat is niet terecht. Want het
merendeel komt echt niet voor z'n lol
naar Nederland toe. Slechts een kleine
groep asielzoekers bestaat uit economi-
sche vluchtelingen. Maar die mensen
vallen bij een eerste gesprek al heel erg
snel door de mand. Na een eerste selec-
tie zullen zij dan ook terug worden ge-
stuurd naar hun land van herkomst.

Asielzoekers die uiteindelijk ergens in
Nederland een woning krijgen toegewe-
zen, moeten dus eerst een heel traject
doorlopen voordat ze als vluchteling
worden erkent", aldus Jan van Burk. "En
dat zijn dus allemaal verscheurde men-
sen. Mensen die een hoop ellende heb-
ben meegemaakt", vult Willy Schouten
aan. Een gesprek met twee gedreven vrij-
willigers.

-Hoe komt het dat veel mensen een ver-
keerd beeld hebben van redenen waarom
asielzoekers naar het westen gevlucht
zijn?
Van Burk:."Ik denk dat veel mensen een
beperkte kennis van de stand van zaken
hebben. Er is in de afgelopen zes jaar na-
tuurlijk heel veel gebeurd. Begin jaren ne-
gentig kwamen de vluchtelingen in gro-
ten getale naar ons land toe. In allerijl is
er toen een landelijk netwerk opgezet en
werden er plaatselijke afdelingen van
Vluchtelingenwerk opgericht. Inmiddels
is de stroom vluchtelingen afgenomen en
is het beleid van de overheid bijgesteld.
Het is allemaal wat strenger geworden.
Als bij een eerste selectie vaststaat dat de
asielzoeker geen enkele kans maakt op de
erkenning als vluchteling, dan wordt hij
ook niet toegelaten en moet hij direct
weer terug naar het land van herkomst.
Alle overige vluchtelingen gaan naar een
asielzoekerscentrum in afwachting van de
beslissing van het verzoek tot erkenning
van vluchteling. Hier wordt elk geval in-
dividueel beoordeeld. Tot op zekere
hoogte moeten vluchtelingen aan de
hand van hun eigen verhaal kunnen aan-
tonen dat ze in hun eigen land niet meer
veilig zijn. Een Somaliër krijgt dus niet
zomaar een verbijfsvergunning. Hij moet
eerst aantonen dat hij - om welke reden
dan ook - niet meer terug kan naar zijn
eigen land".

-Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij
Vluchtelingenwerk?
Schouten: "Via een advertentie. Een aan-
tal jaren geleden zag ik een advertentie in
de krant staan waarin de gemeente
Vbr3en op zoek was naar vrijwilligers die
vluchtelingen wilden helpen met de
Nederlandse taal. Dat leek me wel en ik
heb me toen bij de gemeente aangemeld.

Nadat ik een cursus bij Vluchtelingen-
werk Nederland had gevolgd, ben ik aan
de slag gegaan. In eerste instantie dacht ik
dat het alleen maar ging om een paar les-
jes Nederlandse taal. Maar dat bleek dus
een verkeerde inschatting te zijn. Voordat
je het weet zit je er namelijk tot zover in.
Voor de vluchtelingen die in Vorden zijn
geplaatst, ben jij namelijk hun aanspreek-
punt."

-Wat voor zaken komen er op jullie af?
Schouten: "Vluchtelingen die in Vorden
komen wonen, moeten bijvoorbeeld eerst
hun huis inrichten. Ze krijgen daarvoor
van de overheid een lening die ze later te-
rug moeten betalen. Bij het kopen van
deze spullen helpen wij ze. De meest sim-
pele dingen waar wij niet bij stil staan,
zijn nieuw en vreemd voor ze. Dus op het
moment dat ze hier komen, begin je met
ze te rennen en te draven. Een voorbeeld.
Als ze kinderen bij zich hebben, dan
moeten deze naar school. Ook dat rege-
len we allemaal. Op die manier loop je
dus een heel traject met die mensen af.

Voor vluchtelingen vormt ook vaak de
taal een enorme barrière. Als ze bijvoor-
beeld post krijgen van de gemeente dan
zijn deze brieven allemaal in het
Nederlands geschreven. Daar snappen ze
dus niets van. Vaak zijn die brieven voor
ons al moeilijk te begrijpen. Laat staan
voor iemand dié geen Nederlands
spreekt. Ook bij dat soort zaken ben je
dus hun aanspreekpunt. In het begin be-
gin ben je dus razend druk met zo'n ge-
zin."
Van Burk: "Maar het gaat er natuurlijk
wel om dat ze zich op den duur zelfstan-
dig kunnen redden. Je moet geen onmis-

baar figuur worden. Maar ik heb natuur-
lij makkelijk praten. Het gaat hier name-
lijk wel om verscheurde mensen. Mensen
die de meest afschuwelijke dingen heb-
ben meegemaakt en het liefst gewoon te-
rug zouden willen naar hun eigen land.
Het zijn ook vaak de ouderen die de
meeste problemen hebben. Kinderen pik-
ken het heel snel op. Het onderwijs is na-
tuurlijk een uitstekende manier om snel
Nederlands te leren en te integreren in
onze samenleving".

-Het werk dat jullie doen, lijkt me niet al-
tijd even makkelijk. Of zie ik dat fout?
Schouten: "Nee. Ook wij hebben het best
wel eens moeilijk. Het komt wel eens
voor dat ik 's nachts gewoon niet in slaap
kan komen. Daar komt bij dat wij in
Vorden twee keer een overlijden hebben
meegemaakt. In een geval ging het om
een moeder van zes kinderen. Ze was
vanwege een leveraandoening onbehan-
delbar. Dat grijpt je enorm aan. Het valt
me op dat de meeste vluchtelingen zich li-
chamelijk niet goed voelen. Daar begint
het bij hun komst in Vorden vaak mee.

Iedereen is ziek. Vaak is dat het gevolg
van het feit dat ze psychisch een klap
hebben gehad".

-Is het voor vluchtelingen makkelijk om
te integreren in Vorden?
Van Burk: "Integreren? Wat is dat?
Nederlanders hebben al gauw de neiging
om te zeggen dat vluchtelingen zich net
zoals ons moeten gedragen. Maar van de'
andere kant is dat natuurlijk onzin. In de
eerste plaats lukt dat nooit en in de twee-
de plaats denk ik dat mensen uit andere
landen een verrijking zijn voor onze sa-

menleving. Ze voegen iets toe aan onze
multiculturele samenleving. Het is alleen
wel jammer dat ze op de arbeidsmarkt zo
weinig kans krijgen. Eigenlijk is dat heel
erg sneu. Nederlanders reageragen wat
dat betreft heel dubbel. Ze schreeuwen:
Ze halen onze banen weg! Even later
hoor je diezelfde mensen zeggen: Ze krij-
gen alsmaar geld omdat ze niet werken.

Die twee uitspraken vallen natuurlijk niet
met elkaar te rijmen. Wat dat betreft be-
staan er altijd nog een flink aantal voor-
oordelen over vluchtelingen. Waarmee ik
niet wil zeggen dat er onder de vluchte-
lingen geen profiteurs zitten. Want die
heb je ook. Maar dat is een hele kleine
groep. Het meerendeel wil gewoon wer-
ken voor de kost en het liefst terug naar
zijn eigen land".

Schouten: "Veel mensen doen echt hun
best om goed Nederland te leren. Op die
manier denken ze dat ze eerder een baan
hebben. Maar helaas is dat niet zo. Wat
dat betreft moet je hier niet zoeken naar
successtory's. In Vorden is er op dit mo-
ment maar één man die via een uitzend-
bureau werkt. Dit is een man met een
technische opleiding die letterlijk en fi-
guurlijk wat in de vingers heeft."

Van Burk: "En we moeten ook niet ver-
geten dat een deel van de vluchtelingen
in hun eigen land een zeer goede oplei-
ding hebben genoten. Maar die komen
hier dus niet aan de bak. Het fabeltje dat
ze naar het westen zijn gekomen als eco-
nomische vluchteling, gaat voor slechts
een hele kleine groep op. Het merendeel
is echter weggegaan omdat in hun land -
om welke reden dan ook - niet meer vei-
lig konden wonen. Die zijn echt niet voor
hun lol naar Nederland gekomen".



Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt Hier-
onder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan
kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Déldenseweg
Rondweg

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

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 55 24 66

DeDoeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 55 10 30
S. v. 's-Gravenzandestraat
H, van Bramerenstraat
H.K. vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limbüjrg-Srirurnstraat

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

Fam. Teunissen, Julianalaan 12, tel. 55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emrnaplein _
Alrnenseweg^k
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72

B.Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardï
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 55 27 80
De Horsterkarnp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Rüurlpseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groene weg

Het Jebbink
De Boöhk
HetElshof
De Haar
DéSttfëge
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

HetMoIenblick
Het Vbgelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Misjpelkampdijk

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 55 30 12

Opel GT Club komt
Naar Vorden op
zondag 21 april
Op zondag 21 april zal de Opel GT Club
Nederland bijeen komen bij 't Olde
Lettink in Vorden. Gedurende de middag
zijn een groot aantal Opel GT's te bezich-
tigen bij het petit-restaurant aan de
Almenseweg. 's ochtends maken de wa-
gens een rit door de Achterhoek. De wa-
gens arriveren midden op de middag in
Vorden.

Oliebollenaktie
Muziekvereniging Jubal houdt zaterdag
20 april een oliebollenaktie. De muzikan-
ten van de vereniging komen bij u aan de
deur om de overheerlijke oliebollen te

verkopen. Als u ze gemist heeft, kunt u
ook rechtstreeks bij de bakkerij van
Wilfried Besselink terecht.

Drumbandfestijn
De drumband van muziekvereniging
Jubal bestaat 25 jaar. Dit wordt op zater-
dag 20 april met een drumfestijn gevierd.
Het optreden heeft plaats in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker.

Floralia
In de maand mei beginen de voorberei-
dingen van de tentoonstelling voor de
Floralia. Op 7 mei krijgen alle kinderen
van de basisscholen in Vorden een stek-
plantje en een zonnebloempit. De ten-
toonstelling heeft plaats op 20, 21 en 22
september.
Mevrouw Kip zal evenals andere jaren

weer een cursus geven. Gezien de posi-
tieve en creatieve avonden van vorig jaar
verwacht Floralia weer op veel deelne-
mers. De cursusavonden zijn op 22 mei,
5 juni, 19 juni, 3 juli, 4 september, 11 sep-
tember en 19 september. Het thema voor
dit jaar is "Spreekwoorden en gezegden".
Voor meer informatie kunt u bellen met
Anneke Bouwmeister (55 39 78), Hermien
Smallegoor (55 32 84) of Mini Jansen (55
29 96).

Laafse Mik
Echte Bakker Van Asselt heeft weer iets
nieuws: Laafse Mik. De Echte Bakkers in
Nederland - herkenbaar aan het gele
kwaliteitsembleem • hebben innovatie
hoog in het vaandel staan. Doorlopend
worden zij gestimuleerd om creatief en
slagvaardig om te gaan met meel en in-
grediënten. De nieuwste creatie - De
Laafse Mik - is een ambachtelijk meer-
granenbrood dat bereid is uit een zorg-
vuldig samengestelde melange van
bloem, tarwe, rogge en een zweem van
honing. Het puur natuurlijke, gezonde
meergranenbrood is sprookjesachtig lek-
ker en geschikt voor elk moment van de
dag. Als ontbijt, luch maar ook als tus-
sendoortje en voor de lekker trek. Zie
ook advertentie.

Plattelandsvrouwen
planten tijdens jubi-
leum een boom
Woensdag 3 april stond in het teken van
het 45 jarig bestaan van de afdeling
Vorden van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, 's Middags werd de
Vordense gemeenschap een boom aange-
boden. Deze werd geplant op de hoek
van het Hoetinkhof en de Voornekamp.
Bij deze aanbieding waren zes dames
aanwezig die sinds 1951 lid zijn.
Wethouder Mulderije nam de bood na-
mens de gemeente Vj«den in ontvangst,
's Avonds werd in d^^rsierde zaal van
De Herberg een feestelijke avond gehou-
den met een prachtig optreden van de
troubadoursgroep Twinckel. Er kan te-
ruggezien worden op een prachtig 45-ja-
rig jubileum.

Georgisch Vocaal
Ensemble in Theater
in Linde
Donderdag 18 april is de eerste van het
seizoen 1996 in Theater Onder de Molen
in Linde. Dan komt het Georgisch Vocaal
Ensemble. In decemer 1994 kon men in
Oost-Gelderland voor het eerst kenni-
smaken met de bijzondere zangkunst uit
Georgië. Vier zangers van het uit twaalf
mannen bestaande ensemble waren toen
te gast bij de familie Eugelink in Baak.
Vocaal Ensemble Tbilisi is een professio-
nele zanggroep die onder het communis-
me als "muzikale ambassadeur" naar alle
werelddelen werd uitgezonden.

Gratis benzine bij
Daewoo Groot
Jebbink in Vorden
Als gevolg op eerdere spraakmakende
acties biedt Daewoo in de maand april ie-
dereen die een proefrit met een Daewoo
Nexia of Daewoo Esporo maakt, 25 liter
benzine. Wie in dezelfde periode een
Daewoo aanschaft en voor 15 mei het
kenteken op naam laat zetten, krijgt maar
liefst 750 liter benzine kado. Afhankelijk
van de wens van de koper kan hij ook
keus maken uit overige Super Daewoo
deals zoals zes jaar gratis onderhoud, een
jaar uitstel van betaling of duizend gul-
den contant.

Kranenburgs Belang
Het eieren zoeken voor de kinderen op
eerste paasdag in Kranenburg werd ge-
houden in het Jonkerbos. Er deden 36

kinderen aan mee. De eieren werden al
snel gevonden. De prijsjes werden na -af-
loop bij Gasterij Schoenaker uitgereikt
aan Bjorn Nijenhuis, Ariet Kieskamp, Jan
Derk Nipius, Jesper Schmitz, Joris
Wolsink, Sanne ten Have, Else
Berendsen, Michiel Gudde, Peter
Romeijnders, Carlien Nijenhuis, Johan.
Romeijnders, Ruud Mullink en Barry
Nijenhuis.

Collecte
De collecte voor de Simavi heeft in
Vorden een bedrag van f 4.448,- opge-
bracht. Alle gulle gevers worden door de
organisatie van harte bedankt voor hun
bijdrage.

AGENDA
APRIL

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

16 Soos Kranenburg, soosmiddag
16 NCVB mevr. T. van Buren
17 HVG dorp, Lezing Buitenleven in de

Achterhoek
17 HVG Wichmond, Kraam- en

bakerpraatjes
17 Welfare handwerken, Wehme
17 ANBO klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
18 PCOB Kamerplanten
18 HVG Wildenborch, Kunst en Kitsch
19 Georgische zang, St. Martinuskerk

Baak
20 NBVP Stekjesmarkt
21 Klootschiettoernooi van recreanten

Wildenborch
21 Voorjaarstocht VRTC de

Achtkastelenrijders
21 HSV de Snoekbaars,

Seniorwedstrijden
23 HVG Linde, Ledenvergadering in

Utrecht
23 HVG dorp, jaarvergadering in

Utrecht
24 Bejaardensoos Vierakker
24 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum
26 ANBO Voorlichtingsprogramma,

Brandwondenstichting in
't Stampertje

28 Vorden zingt Zangdienst in de
Dorpskerk

29 Vrouwenclub Medler, Baars

MEI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme.

l HVG Wichmond Schoonheidsavond
l HVG Linde eigen avond
l Welfare handwerken Wehme
T ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
4 NBVP Excursie Fuchsiakwekerij
4 Herdenking te Wichmond
7 NBVP Klederdrachtgroep
7 Soosmiddag Kranenburg
8 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
9 Bejaardenkring Reisje

11 Muziekuitvoering Concordia
15 Welfare handwerken Wehme
15 HVG Wichmond, Slotavond
15 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
15 HVG dorp, Leven op de Antillen
15 NBVP Fietstocht
21 NCVB Verstoppers
22 ANBO Klootschieten 't Olde

Lettink
22 Bloemschikken Floralia
23 Jaarvergadering PCOB
23 HVG Wildenborch, Folkloristisch

Verhaal
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
29 Welfare handwerken, Wehme
29 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
29 HSV de Snoekbaars, senior-

wedstrijden



ACCOUNTANTS
BELASTING A D VISEURS

Joostenkamp 41

7261 PJ RUURLO
tel. 0573-453676
fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

• samenstellen en controleren yan administraties
• fiscale- en bedrijfseconomische advisering
• fiscale aangiften (ook voor particulieren)
• advisering inzake ondernemingsvormen
• begeleiden van ondernemers
• juridische zaken
• personeel & organisatie

Meer info? Bel vrijblijvend.

Oud-Hollandsche nostalgische

BUITENVERLICHTING

BRIEVENBUSSEN

Lassen en verwerken van roestvrij
staal en aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHTING

KONSTRUKTIEWERK
EN LASWERK

SMEDERIJ
BORGONJEN

Vosheuvelweg 6 Tel.: (0573) 45 27 (il
7261 PD Ruurlo Fax: (0573) 45 27 61
Werkplaats: Palssteeg 2a, 72G1 TR Ruurlo

Tel.: (0573) 45 37 30

THEO TERWELI
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

VERZEKERINGEN.

Hierbij nodigt het bestuur van Onderlinge Verzekerings
Maatschappij Univé Gelre W.A. haar leden uit tot het
bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke gehouden wordt op donderdag 25 april 1996 in
Hotel "De Exelse Molen", Oude Lochemseweg 4 te Exel.
Het betreft een gecombineerde jaarvergadering van de per
01-01-1996 gefuseerde Onderlingen Univé Onderlinge
Barchem-Ruurlo e.o. W.A. en O.B.M. "LAREN" W.A.
Aanvang 20.00 uur.

Enkele agendapunten: -jaarrekeningen 1995
- voorstel winstverdeling/

premierestitutie
- bestuursverkiezing

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergaderingen,
alsmede de jaarrekeningen 1995 van voornoemde
Onderlingen liggen vanaf heden voor de leden ter inzage
in de kantoren te Ruurlo en Laren.

Tevens worden uitgenodigd de leden van Univé
Verzekeringen voor het bespreken van de resultaten over
1995 van Univé Verzekeringen en haar werkmaatschap-
pijen.

Na het huishoudelijk gedeelte wordt uw aandacht
gevraagd voor de heer M.J.M. Oosterwegel, regioleider
van de Coöp. Ver. Agrarische Bedrijfsverzorging te
Almen, die een lezing zal houden over het opruimen van
asbest.

Het Bestuur.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Univé Gelre W.A.

Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo, tel. 0573-451635
Bijkantoor: Deventerweg 56, 7245 PK Laren Gld., tel. 0573-402225

ZONNEBRIL
OP STER

MONTUUR COMPLEET MET
GLAZEN IN UW EIGEN LEES- OF
AFSTANDSTERKTE (5+/-5=C2).
VOOR EEN ZEER PLEZIERIGE
PRIJS.

HETZEL
Opticien - Juwelier

Borculoseweg 3-5 - tel. (0573) 451203 - Ruurlo

sinds 1929

VORDEM

18
7251 JS Vorden
Tel. (0575) 55 18 44

Zoekt:

baan-
medewerksters
voor 20 uur per week
voor dag-, avond- en
weekenddiensten.

Bel voor een afspraak
met:
MARIE LOUISE
VAN VEENENDAAL
Telefoon (072) 51 55 839

ABK Zonwering
Zonneschermen Lamellen
Markiezen Gordijnen
Rolluiken Screens
etc. etc.

Uw zonweringsbedrijf in de regio.
Bel voor een afspraak:
(0575) 54 00 55 b.g.g. 54 19 73

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

de blauwe hand l
(0575) 55 22 23 vorden
burg galleestraat
36

Mooie Indon. CD-kastjes

SMAN
GROENSPECIALIST

AFHAALPRIJZEN tot 1 mei 1996

zwarte grond
straatzand
boomschors
champignonmest
compost
tuinturf
vijverturven
natuursteen 3-8 cm
'moraine' gladde steen
graszaad in soorten

f 30,00 m3
f 27,50 m3
f 45,00 m3
f 20,00 m3
f 30,00 m3
f 50,00 m3
f 19,00 / 10 stuks
f 37,50 / 80 l.
f 0,25 / kg
f 12,50 / kg

En vele soorten tuinplanten
tegen scherpe prijzen!!!
Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 26 19

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

Openingstijden:
ma/vr 8-17 uur, zaterdag 9-13 uur, vrij-

dagavond koopavond van 19-21 uur

18, 19 en 20 april
grote

DAEWOO

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 22 22



Vlaggenmast
aluminium, wit, inclusief knop
6 meter, nu

315,-

BARGNDSGN
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 12 61

Vacature

weekendhulp m/v
voor in de bediening.

Relevante 'a la carte'-ervaring vereist.
Leeftijd plm. 20 jaar

RESTAURANT

De heer A. Labohm, tel. (0578) 45 11 22
Dorpsstraat 2, Ruurlo

f MC A SC
zomeractie
zonnebril op sterkte

scherp én veilig zien, ook In de zon

Zonnebril met kwaliteits-
kunststofgfazen op uw
eigen sterkte*.
Tegen meerprijs ook
verkrijgbaar met leesdoel.

Cp juwelier •
siemernk
-OO OptlClèn Zutphenseweg 7-7251DC Vorder

•van +4.00 tot -6.00, cyl, 2 '

Vindt u ook dat
lezen voor jong
en oud in deze
tijd erg waarde-
vol is? En het
werk van de Open-
bare Bibliotheek in
Vorden dus uw
steun verdient?

Geef u dan op als
donateur van de
Stichting VOB
(adres: Postbus 62
7250 AB Vorden).
Deze stichting
steunt het nuttige
werk van de
Openbare Biblio-

theek in Vorden.
Een folder is be-
schikbaar en infor-
matie wordt ver-
strekt aan de balie
van de bibliotheek.

Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

Deze advertentie is aangeboden door Plattel Management en Communica

Socïï
afdeling volleybal
zit dringend te springen om

HEREN
De heren spelen 2e klasse
afdeling IJsselstreek. Speeldagen
donderdag en zaterdag. Trainings-
avond iedere woensdag in
Wichmond.

Graag met spoed aanmelden bij:
W. Berendsen, tel. (0575) 46 29 55
of H. Tijssen, tel. (0575) 44 17 43

N.B. Tevens oproep voor dames en jeugdleden
vanaf 8 jaar.

Zaterdag 2O april
om 15.OO uur
in f Jebbink

Tornado
een rechtstreeks duel tussen de
Vordense volleybaldames en het
team uit Geesteren om de tweede
plaats in de derde divisie.
U mag dit gevecht om promotie niet
missen!

Tevens nemen we deze middag afscheid van Carla
Jansen, Evelyn Keizer, Elly Nijenhuis en Miranda
Dinkelman. Uw laatste kans om ze in Vorden nog
eens in actie te zien in het 1e team.

De laatste uitwedstrijd is 27 april om 13.00 uur in
Heino

D E Z E W E E K B I ) E D A H - E X T R A V O O R D E E L
GELDIG VAN MAANDAG 15 APRIL t/m ZATERDAG 20 APRIL '96 VOOR UW ONTBIJT:

VAN DINSDAG 16 APRIL T/M ZATERL.ü 11 MEI '96

WEDEROM EEN SPETTERENDE VLEESWAARDEBONFOLDER:

SCHOUDERKARBONADE ca. 1000 gram MET BON 5,00 KORTING

VARKENSBRAADSTUK ca. 1000 gram MET BON 7,50 KORTING

HOLLANDSE MAGERE RUNDERLAPPEN ca. 1000 gram MET BON 7,50 KORTING

HOLLANDSE RUNDERBRAADSTUK ca. 1000 gram MET BON 5,00 KORTING

KIPDRUMSTICK ca. 1000 gram MET BON 5,00 KORTING

In totaal over de 28 vleessoorten een korting van F 155,-.

Om teleurstelling te voorkomen, geef Uw bestelling op bij Diana of Jeanet van de vlees-

warenafdeling.

VOLKOREN TARWE MET SESAM
800 gram gesneden van 1,99 voor 1,49

SNIJVERSE VERGEER KAAS:

BELEGEN KAAS
1000 gnmnn 12.98 int ...... l U,9ü

SNIJVERSE VLEESWAREN:

- SLAGERSACHTERHAM
100 gram van 2,98 voor

- BOEREN KOOKWORST
100 gram van 1,79 voor l ,Ü3

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

SPERZIEBONEN 500 9™,a» 2.75,oor 1,75

HOLLANDSE GOLDEN DELICIOUS urn,« . 2.49 m, 1,69

PANKLARE STOOFSCHOTEL m p. . m,..-.. 2,49

NOG EEN WAARDEBONFOLDER, ECHTER GELDIG VAN

MAANDAG 15 APRIL T/M ZATERDAG 4 MEI '96

MET EEN TOTAALKORTING VAN F 43,-:

ORYZASNELKOOKRIJST 2 pakken 3.78 NU MET BON 1,00 KORTING

KAAS-UIENSTOKBROOD i pak 3,99 NU MET BON 1,50 KORTING

BOLLETJE KLEINE BESCHUITJES i pak 1.99 NU MET BON 1,00 KORTING

REMIA FRITESSAUS SPECIAAL i emmer 2.29 NU MET BON 1,00 KORTING

COBERCO LUCHTIG TOETJE div. smaken 1 pak 2,49 NU MET BON 1,00 KORTING

IGLO PIZZA VENETIANA CROSSA 2 st. 8,58 NU MET BON 2,50 KORTING

BIEZE GEBAKKEN AARDAPPELTJES MET SPEK EN ui
1000 gram 4,98 NU MET BON 2,00 KORTING

EEN UITDEELZAK CAMELEON ENGELSE DROPSTICKS 2.99 .. NU MET BON 1,00 KORTING

Nog geen folder ontvangen, vraag erna bij Diana of Jeanet van de vleeswarenafdeling.

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 20 00

De 3 principes van Edah:

Prettig winkelen. Compleet assortiment.

Scherpe prijzen.



Smaakvol concert Sursum Corda

De christelijke muziekvereniging "Sur-
sum Corda" gaf zowel vrijdag- als zater-
dagavond in het Dorpscentrum een
voorjaarsconcert. De belangstelling was
goed, beide avonden een "volle bak".
Onder het motto "wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst" presenteerde
"Sursum Corda" deze avond een nieuwe
loot aan de "muzikale" stam, namelijk
een optreden van de blokfluitleerlingen.
Hier is men vorig jaar mee gestart met als
resultaat dat nu al aan het voorjaarscon-
cert kon worden meegewerkt. De blok-
fluitgroep staat onder leiding van Gerald
Roerdinkholder, de man die ook de lei-
ding heeft over het leerlingenorkest. Dit
jeugdige orkest bracht onder andere een
arrangement van R.Sebregts getiteld
"The Cream of Clapton".

Roerdinkholder zwaait ook de scepter
over het harmonieorkest. Dit orkest durf-
de het aan om voor de pauze een stuk te
spelen uit "Miss Saigon". Het publiek on-
derkende de moeilijkheidsfactor en be-

loonde het orkest met een daverend ap-
plaus. Verder bracht het orkest in het eer-
ste deel van haar optreden "Hymne a la
Musci" van Serge Lancen en "Leichte
Cavalerie" van Frans von Suppe. Het pro-
gramma voor de pauze werd afgesloten
met een optreden van de malletband on-
der leiding van Harry Klaassen met on-
der meer "Aban^^ en "Conquest of
Paradise" en met^^i optreden van de
majorettes en minirettes onder leiding
van Erna Wolsink-Reinders.
Het harmonieorkest speelde na de pauze
allereerst het nummer "Air Poetique for
Horn and Band" qtffeals soliste Marleen
Wichers op waldho^ni. Ook bij het num-
mer "The wise Teddybear" een solistisch
optreden. Dit maal Ewout Hilferink op
trombone. "Air fur Zwei" kende als solis-
ten Joanne Wichers en Mirjam Rigterink
op klarinet.
De afgelopen zomer vond er in Vorden
een optreden plaats van de Koninklijke
Luchtrnachtkapel onder leiding van Jos
Pommer. Deze Pommer componeerde

onder andere het nummer "Ballad".
"Sursum Corda" had dit nummer op haar
repertoir en wat aardig was, Jos Pommer
was zaterdagavond in de zaal aanwezig
om te horen hoe het Vordens harmonie-
orkest het ervan afbracht!. Hij liet zich na
afloop richting dirigent en orkest positief
uit over het gebodene. Bij dit nummer
was er een soloptrederj^an Dick
Boerstoel op bugel, terwij^^ rythme-
groep bestond uit basgitarist Ard
Schouten en pianist Mark Besselink.
Verder was er na de pauze nog een op-
treden van de malleband met onder meer
"Love and Marriage", "Ma|^p del Sol"
en "Blue Bayou.
Vrijdagavond werden er tussen het musi-
ceren door een drietal leden gehuldigd.
Henk Reerink en Bernard Wunderink
vanwege het 40 jarig lidmaatschaap en
Hermien Korenblek vanwege haar 25 ja-
rig jubileum bij "Sursum Corda". De jubi-
larissen werden toegesproken door voor-
zitter Dick Boerstoel die hen letterlijk en
figuurlijk in de bloemetjes zette.

THUIS CHEMISCH AFVAL BEWAREN

Op produkten die later
bij het huishoudelijk che-
misch afval horen staat
tegenwoordig dit teken.
Dat is handig want zo
weet u meteen wat
u apart moet houden.
Bewaar huishoudelijk
chemisch afval bij voor-

keur op een vaste plek, buiten bereik van kin-
deren. En zorg dat u de bewaarplaats kunt
afsluiten. Het gaat immers om stoffen die
schadelijk zijn voor het milieu en voor mens
en dier.
Speciaal voor het bewaren van huishoudelijk
chemisch afval zijn er boxen in de handel.
Een aantal daarvan heeft een kindveilige slui-
ting. Ook als u huishoudelijk chemisch afval in
zo'n box bewaart is het verstandig de pro-
dukten goed gescheiden te houden. Doe
restjes of vervuilde vloeistoffen bijvoorbeeld
terug in de originele verpakking en sluit die
goed af. Als u een andere verpakking
gebruikt, plak er dan een etiketje op met de
naam van het produkt. Dat is handig voor de
mensen die het later gaan verwerken. Lever
het huishoudelijk chemisch afval in op de
plaats die de gemeente daarvoor heeft aan-
gewezen.

Haal de gratis folder "Het teken voor huishoudelijk
chemisch afval" in huis. Schrijf naar distributiecent!um
VROM, antwoordnummer 10103, 2700 VB Zoetermeer
(geen postzegel nodig). Of bel 079 - 449449.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

HELP HET GELUK 'H HANDJE
Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken

duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst l op de 20 kinderen in
Nederland te maken met jeugdhulpverlening, meestal als gevolg van een
verstoorde thuissituatie. Gelukkig bestaan er voor deze kinderen allerlei

vormen van hulp. Vele mensen zetten zich elke dag in om hen toch een toekomst-
perspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze, net als andere kinderen, van
tijd tot tijd wel een extraatje kunnen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al
bijna 40 jaar voor zorgt. Helpt u 'n handje?

GIRO DEVENTER

Brïnkpoortstraat 32. 741 l HS Deventer. Tel.: 0570 - 6 1 1 899

4O4O4O
VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

Even uit de zorgen
Vele duizenden langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten gaan dit jaar een weekje op een Zonnebloem-vakantie.

Geholpen door 6.000 Zonnebloem-vrijwilligers. U kunt ook helpen!
Want hoe meer geld er via de "Actie Zonnebloemvakanties" binnen
komt, hoe meer zieken en gehandicapten op vakantie kunnen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

de zonnebloem Postbus 2100, 4800 CC Breda
Telefoon (076) 560 20 60

"Ook ik help mee"

GIRO 145



MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Op 30 april a.s.
organiseert de Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond een

oriënteringsrit
per fiets
opgave en vertrek vanaf 13.30 uur bij
café De Bosrand/Ludgerus
te Vierakker.

's-avonds dansen met live
muziek in zaal Ludgerus

toegang gratis, aanvang 20.30 uur.

Vanaf zondag 21 april zijn wij alle
zondagen geopend vanaf 10.30
uur. Koffie met gebak staat klaar.

Café De Bosrand
Vierakkersestraatweg 37, Vierakker

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)
w (0575) 5228 16

m
LID

BOVAG

APN drukwerk
een voor ledereen betaalbaar tarief!

Voor het verzenden van geadres-
seerd drukwerk door heel Neder-
land, tot 30% goedkoper dan de
normaal gangbare tarieven.
Bedrijven, winkels, verenigingen en
particulieren kunnen hiervoor con-
tact opnemen met:

APN Hoofdagentschap: 7223
H.H. Schepers, Beukenlaan 8, 7223 KL Baak
Tel/Fax: (0575) 44 18 45
Bellen van 19-21 uur op alle werkdagen

Onder dit dak vindt u ook de specialist
voor reparaties aan uw

wasmachine, wasdroger,
vaatwasser, fornuis,

vriezer, koeler, oven ... efc.

Onze monteur

goed voor uw 'witgoed'

WIHB0SHAII
Enkweg 9, 7251 EVVorden
Telefoon (0575) 55 26 27

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

VOORMALIG
JOEGOSIAVI

J BLIJVEN HELPEN

6 VASTE PLANTEN
ROZENSTRUIKEN

VIETNAMEES GRANIET?
En maan rotskeien, lavastenen, gletscherkeien. U vindt ze bij Holtslag in
Ruurlo. Voor irtffeiin. Kom even kijken. En, deze hele maand bezorgen wij
ze gratis bij u trans. Voor vragen over tuinversiering of bestrating kunt altijd
bij ons terecht. Wij helpen u graag.

gratis

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMAT ERIAL EN BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-1700 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur

Verliefd wandelen
in de lentezon!

ONZE
HERSENEN
WORDEN
BEDANKT

Bewegen, zien, ruiken en proeven... Ons leven kan zo boeiend zijn.
Toch krijgt één op de vijf Nederlanders een hersenaandoening.
Dan ziet het leven er wel even anders uit, soms van de ene op de
andere dag. Denk eens aan dementie, schizofrenie, beroerte,
depressie, hersenletsel...
De Hersenstichting Nederland bevordert daarom jaar in, jaar uit,
het wetenschappelijk onderzoek, op een zeer breed terrein. Elke
gulden, elke donatie is daarbij bitter noodzakelijk. Ons jaarthema
in 1996 is: HERSENEN IN DE WAR. Steun ons werk.

HERSENSTICHTING NEDERLAND

Ik steun het werk van de Hersenstichting
Nederland.
O Ik word donateur
O Zend mij de algemene informatie

Naam:

Adres:

Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage

Postcode:

Plaats: "



n SPORT-
NIEUWS

j*,

Voetbal

Alexandria-Vorden
Voor Alexandria stond er veel op het
spel. Namelijk conhnuering van de twee-
de plaats. Hetgen rechtstreekse promotie
naar de vierde klasse KNVB betekent.
Ondanks het grote verschil op de rang-
lijst dicteerde Voren het spel. Na ruum
een half uur spelen vuurde Peter Hoevers
een keiharde pegel af op het doel van
Alexandria. Dit schot werd gepareerd
door de keeper van Alexandria.
Vlak voor het rustsignaal kreeg
Alexandria op de rand van de zestien me-
ter een vrije trap toegewezen. Vanaf de
zijkant kon de vrijstaande Marcel Koljee
van Alexandria ongehinderd inkoppen:
1-0. Na de rust trachtte Alexandria het
spel naar zich toe te trekken. Alexandria
kreeg enkele kansen. De afwerking liet
echter te wensen over.
In de 70e minuut schoot Mark Sueters
verrassend op het doel van Alexandria.
De doelman zag dit te laat en dook over
de bal heen: 1-1. Dit was tevens de eind-
stand. Zondag speelt Vorden thuis tegen
V en K.

Uitslagen
Vorden Al-Witkampers Al, Davo Bl-
Vorden Bi 1-2, Wilp Bl-Vorden Bi 3-2,
Neede B2-Vorden B2 2-3, Vorden B2-
Neede B2 7-1, Vorden cl-Veldhoek Cl 1-
3, AZC Dl-Vorden Dl 10-2, Wilhelmina
SSS El-Vorden El 14-2, Be Quick E2-
Vorden E2 5-2, Vorden E2-De Hoven E2
4-7, Warnsveld Fl-Vorden Fl 1-2, Vorden
F3-SHE F2 3-6, Vorden F2-De Hoven F2
8-0, Alexandria 1-Vorden l 1-1, Vorden 2-
Vios Beltrum 2 1-2, Vorden 3-Drempt
Vooruit 3 2-1, Rietmolen 2-vorden 4 1-2,
AZC 3-Vorden 5 9-0, Vorden 6-GSV 5 3-
1.

Programma
Vorden Bl-Lettele Bi, Vorden B2-KSV
Bi, Markelo Cl-Vorden Cl, Vorden El-
Oeken El, Vorden Fl-Brummen Fl,
Wilhelmina SSS F3-Vorden F3, Zutphen
F2-Vorden F3, Vorden l-V&K l, Etten 2-
Vorden 2, Erica 3-Vorden 3, Vorden 4-
Ruurlo 3, Vorden 5-Baakse Boys 5,
Noordwijk 3-Vorden 6.

Ratti
Na het gelijkspel vorige week tegen me-
dekampioenschapsgegadigde AZC trad
het eerste zondagselftal van Ratti afgelo-
pen weekend aan tegen Steenderen 4. In
de 10e minuut kwam Ratti op voorsprong
toen Jos Schroer uit een hoekschop raak
kopte. Arjan Berenpas maakte al spoedig
2-0 na een mooie solo. Steenderen kon
voor rust weinig tegenspel bieden.
Direct na de thee kwamen de gastheren
echter sterk opzetten. Doelman Marcel
Dekkers moest enkele malen handelend
optreden. Toch viel het doelpunt aan de
andere kant. Dinant ' Hartman schoot
Ratti naar 3-0. Rob Heuvelink maakte er
4-0 van. Daarna wist Dinant Hartman
nog twee maal te scoren. De eindstancf
was 6-0. zondag speelt Ratti thuis tegen
Zutphen 5.
Ratti Al won afgelopen weekend van
Lochem A2 met 3-1. Het C-elftal van
Ratti wist ook haar wedstrijd te winnen.
Het werd 4-1 tegen Wilhelmina SSS.
Dinsdagavond staat de wedstrijd
Wilhelmina SSS A2 tegen Ratti Al op
het programma. Donderdag speelt Rattio
Al tegen Longa A2.

Socii
Uitslagen: Socii B-AZSVB 1-4, Socii C-
Heeten C 10-3, Socii 2-Be Quick 3 2-1,
Socii 3-Viod 6 2-3, Socii 6-Lochem 8 1-0,

Wilhelmina SS F-Socii F 4-0, Socii E-
Wilhelmina SSS E.0-10, Overwetering C-
Socii C 5-1, Socii B-Kilder B 2-2, Klein
Dochteren-Socii l 0-6, Socii 2-
Klarenbeek 0-2, Socii 3-Peeske 4 2-4, Pax
6-Scoii 4 3-0, Brummen 5-Socii 5 2-2,
Socii 6-Vios Beltrum 11 5-0.
Programma 18 april: Steenderen-Socii,
Witkampers 3-Socii 2, Brummen 4-Socii
3, Socii 4-Witkampers 7, Rietmolen 5-
Socii 6. 20 april: Be Quick F-Socii F, Socii
C-Colmschate C, RKPSC B-Socii B. 21
april: Socii -Baakse Boys, Eerbeekse Boys
3-Socii 2, Drempt 4-Socii 3, Socii 4-De
Hoven 4, Socii 5-Pax 9, Ruurlo 9-Socii 6.

Volleybal

Het eerste damesteam van Dash Sorbo
heeft de wedstrijd tegen Dovoko in
Denekamp met 3-1 gewonnen. Het was
een zeer matige wdstrijd waarbij Devoko
erg agressief startte. Na de verloren eer-
ste seet kreeg Dash grip op het verdedi-
gingssysteem van Devoko. Vanaf dat
moment was er geen vuiltje meer aan de
lucht.
Aanstaande zaterdag strijden de dames
om de tweede plaats op de ranglijst.
Tegenstander is Tornado uit Geesteren.
Beide teams maken bij winst nog kans op
promotiewedstrijden naar de tweede divi-
sie. Bij Dash Sorbo vertrekken aan het
eind van dit sei^fcn Evelyn Keizer-
Averdijk, Miranol^Dinkelman, Carla.
Jansen en Elly Neijenhuis.
Heren l van Dash speelde afgelopen
week twee wedstrijden. Op donderdag-
avond werd de w^ètfrijd tegen Harfsen
met 3-1 verloren. Urerdag trad heren l
aan tegen Devolco 3. Ook deze thuis-
wedstrijd ging verloren.

Uitslagen
HP Harfsen 1-Dash l 3-1, D3A Bruvoc 2-
Dash 6 1-2, H3A Devolco 7-Dash 3 1-2,
JB2 Heeten 1-Dash l 2-1, HP Dash 1-
Devolco 3 1-3, H2A Dash 2-SVS 4 3-0,
Dl Dash 3-SVS 3 3-0, D3A Dash 4-ABS
2 2-1, D3B Dash 5-Harfsen 3 0-3, MCl
Dash 1-Boemerang 3-0, JCl Dash 1-
Voorwaarts l 0-3.

Programma
Dl Voorwaarts 2-Dash 3, H2A
Voorwaarts 3-Dash 2, H Rekreanten 2-
WSV 2, HP DSC 1-Dash 1, D3A DVO 6-
Dash 4, D3B Wik 3-Dash 5, JC2 Wik 1-
Dash l, DP Dash 2-Terw l, D3A Dash 6-
Terw 4, D4A Dash 7-Söcii 2, H3A Dash
3-DVO 5, MA2 Dash 1-Terw l, D3B
Dash Sorbo-Tornado.

Tennis

Uitslagen eerste speeldag Vorden Tennis
park zaterdag: Boerenhofstee 3-heren l
1-5, heren 2-Wildbaan 3 6-0, Zeddam 4-
heren 3 3-3, heren 4-Keislag l 0-6.
Gemend 35 plus: Welgelegen 1-Vorden l
2-3, Vorden 2-Beckson 2 1-4. Junioren
jongens tot en met 14 jaar: Zelhem 2-
Vorden l 2-4. Junioren jongens tot en met
17 jaar: Vorden I-De Maten l 0-6.
Uitslagen zondagcompetitie: heren
Vorden 1-Gorssel l 6-0, gemengd TC
Zuid 2-gemengd Vorden l 2-6, gemengd
junioren Zevenaar 1-Vorden l 5-3.
Uitslagen donderdagcompetitie junioren
jongens tot en met 12 jaar: Vorden 1-
Locnem l 4-2, Doetinchem 1-Vorden 2 2-
4, De Kei 1-Vorden 3 6-0. Uitslagen dins-
dagcompetitie: dames 1-Laerveld l 5-1,
dames 2-Braamveld 2 5-1, Didam 2-da-

mes 3 1-5. Uitslagen donderdagcompeti-
tie: dames dubbelLearveld 1-Vorden l 3-
1, dames dubbel Vorden 2-Winterswijk 3
0-4.

Motorsport

Onder leiding van wedstrijdleider Gerrit
Arfman organiseerde VAMC "De
Graafschaprijders" zaterdagmiddag op
het Delden-circuit, dat door de crosscom-
missie voortreffelijk was geprepareerd, de
eerste wedstrijd van het seizoen. Het wer-
den spannende wedstrijden.
De uitslagen waren: Klasse 125 CC: l
Sjoerd Barink, Lochem 37 punten; 2 Erik
van de Kamp, Vorden 35 ; 3 Erwin
Plekkenpol, Hengelo 32; 4 Arno
Linnenbank, Vorden 24; 5 Stefan
Harkink, Lochem 24 punten. Klasse
Super: l Stephan Braakhekke, Vorden 40
punten; 2 Marcel Bulten, Vorden 32; 3
Winand Hoenink, Vorden 32 punten.
Klasse Bromfietsen: l Rik Broer, Almen
40 punten; 2 Koen Berenpas, Warnsveld
17. Klasse Recreanten: l Jan Klein Brinke,
Vorden 35 ; 2 Johan Braakhekke,
Barchem 35; 3 Henk Hillegers, Vorden
34; 4 Joop Wuestenenk, Zelhem 22; 5
Bennie Klein Gotink, Hengelo 18 punten.

D u i v e s p o /

Leden van de P.V. Vorden hebben dit
weekend aan twee wedvluchten. Uitslag
wedvlucht Lommei: C. Bruinsma l, 2, 6,
12; A.A. Jurriens 3,4,7 ; A en A Winkels
5,9,15; W.Oldenhave ,̂10,17,20;
E.Bruinsma 11; H.A.Eykelk^mp en Zn:
13,16; F.Hummelink 14; M.Olieslager 18,
19. Wevlucht Herenthals: C.Bruinsma
1,3,8,9,10,13; A en A Winkels 2,6,7,15;
T.Wesselink 4,5,12; A en A Jurriens 11,20;
M.Olieslager 14,16,17,18,19.

Bridge

Uitslagen BZR Vorden groep A: l dms
Arnold/Van Gastel 59.8%, 2. heren Den
Elzen/Hissink 59.4%, 3. mv Elferink/hr
Van Uffelen 54.5%. Groep B: 1. mv/hr
Ten Tije 65.20/o, 2. mv/hr Polstra 64.4%, 3.
mv Gerichhausen/hr Gille 54.9%.

Wielersport

.De Vordense rijwiel- en toerclub De
Achtkastelenrijders houdt op zondag 21
april weer haar jaarlijkse voorjaarsfiet-
toertocht. De afstanden zijn 40, 80 en 120
kilometer. Er wordt gestart bij De
Herberg. Voor meer info: (0575) 56 43 55.

Dammen

In Steenwijk is afgelopen zaterdag het
Nederlands Seniorenkampioenschap af-
gerond. Dostal-lid Hendrik van der Zee
uit Apeldoorn had tot en met de voor-
laatste ronde nog uitzicht op het kam-
pioenschap. Door een remise in de slot-
ronde tegen Jacob Okken uit Emmen
werd hij echter gepasseerd door Erno
Prosman (De Lier) en Gerard Jansen
(Huissen). Van der Zee moest .genoegen
met een gedeelde derde plaats met Rob
Clerc (Den Haag).

(vervolg van pag. 1)

bijzonder goed te spreken over de manier
waarop het college in een conceptbrief
had gereageerd op ontwerp Streekplan
Oost Gelderland. In deze brief - die nog
moet worden verstuurd naar de provincie
- waarschuwt B en W er voor dat de ge-
meente Vorden geen openluchmuseum
moet worden. Het college dringt in haar
brief aan op meer woningbouwcontin-
genten en een goede bereikbaarheid van
Vorden via het openbaar vervoer. Volens
de commissie moet het college in haar
brief extra aandacht vragen voor bedreig-
de spoorlijn Apeldoorn-Winterswijk die
voor een plaats als Vorden van essentieel
belang is.

Toer de Achterhoek
De tweede "Toer de Achterhoek" wordt
georganiseerd door de Streek-VW
Achterhoek in samenwerking met de
VW's Doetinchem, Montferland,
Winterswijk en Lochem. Bij deze fiets-
vierdaagse wordt elke dag in een andere
plaats gestart en zo ontdekt men vier ver-
schillende karakteristieke delen van de
Achterhoek. De routes zijn bewijzerd.
Langs de routes worden vele extra aktivi-
teiten georganiseerd. Gezelligheid en ver-
maak staan voorop. Deelnemers die mi-
nimaal drie dagen meefietsen komen in
aanmerking voor een medaille en maken
kans op het winnen van prachtige prijzen.
Maar men kan natuurlijk ook slechts één
dag meefietsen. De "Toer de Achterhoek"
wordt gehouden van dinsdag 18 tot en
met vrijdag 21 juni. Voor meer bijzonder-
heden kan men terecht bij de VW-kan-
toren.

Boek over boerderij
en veld namen
verschijnt 2 mei
In de jaren tachtig hebben de heren R.
Kater, J. van den Broek en B. Bargeman
meer dan 400 plaatsgenoten bezocht om
vast te leggen welke namen boerderijen,
stukken grond en bijzondere gebouwen
hebben. Het resultaat van dit uitgebrei-
de onderzoek zal op 2 mei in boekvorm
verschijnen.
Behalve een alfabetische lijst van alle
3.000 namen bevat het boek 30 kaarten.
Daarop is de ligging van alle percelen
aangegeven. Wilt u dus weten waar pre-
cies in Vorden de Knevelhutte staat,
waar het Knibbeldieksken liep of waar
de Dodenkamp en de Vreekamp liggen,
dan kunt u dat op de kaarten terugvin-
den. Verder bevat het boek een rubriek
waarin bijzonderheden over bepaalde
gebouwen of stukken grond zijn opge-
nomen. Daarin kunt u bijvoorbeeld le-
zen waarop het bouwland voor kasteel
Vorden de Kleine Kas heet of waarom
Schoolkampje ook wel Siberia genoemd
wordt.
In de Lijst van informanten zijn de na-
men van alle 400 Vordenaren vermeld
die aan de totstandkoming van het boek
hebben meegewerkt. Voorintekening
kan geschieden via de kantoren van de
Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden
of de Vereniging Oud Vorden. Zie ook
advertentie.

Georgische zang op
19 april in Baakse
Sint Martinuskerk
Het Warnsvelds Mannenkoor houdt
vrijdagavond 19 april een concert in
samenwerking met een koor uit
Georgië. Dit concert heeft plaats in de
Sint Martinuskerk in Baak. De
Georgische zangers stonden de afgelo-
pen week flink in de belangstelling. Zo
'waren ze vrijdagochtend te beluisteren
bij Omroep Gelderland. Afgelopen zon-
dag verzorgde het koor een optreden bij
het tv-programma "Reiziger in muziek"
op Nederland 3. Kaarten voor het con-
cert in Baak zijn te koop bij de
Rabobank in Baak en Steenderen, slage-
rij Driever en garage Berrus Eugelink in
Baak, schildersbedrijf Jan van Hal in
Toldijk en supermarkt Besselink in
Wichmond.



Hartis: Nieuwe hulp-
verleningsorganisatie
voor hartpatiënten.

In Nederland is een nieuwe organisatie onder de naam Hartis van start gegaan.
Deze organisatie heeft tot doel om naast de reeds bestaande voorzieningen acute hulp-
verlening te bieden voor hartpatiënten die een hartinfarct hebben gehad of die op de
wachtlijst staan voor een hartoperatie.
Hartis biedt 24 uur per dag de mogelijkheid om direct de situatie van het hart te laten
beoordelen. Bij een hartaanval telt iedere seconde. Momenteel duurt het gemiddeld drie
uur tussen het signaleren van hartklachten en de noodzakelijke behandeling in het zie-
kenhuis. Door de besluitvorming te versnellen is het met Hartis mogelijk twee uur eer-
der behandeld te worden.

Tijdwinst biedt grotere
kans op genezing
Tijd is een van de belangrijkste factoren bij acute hartproblemen.
Een snelle behandeling vergroot de kans op overleving en kan de
schade aan het hart beperken, waardoor de kans op volledig herstel
toeneemt. De tijd tussen de eerste symptomen van een hartaanval en
het begin van de behandeling in het ziekenhuis kost gemiddeld meer
dan drie uren. Dat heeft een aantal redenen:

• De patiënt aarzelt met het waarschuwen van de huisarts ("mis-
schien valt het wel mee") of is niet in staat deze snel te bereiken.

• De huisarts heeft ook tijd nodig om naar de patiënt toe te komen
en een diagnose te stellen.

• In het ziekenhuis moet de diagnose bevestigd worden, voordat tot
behandeling kan worden overgegaan.

De werkwijze van
Hartis
Abonnees van Hartis hebben al-
tijd en overal een eigen Hartis
Elektrocardiofoon tot hun be-
schikking. Daarmee kan de abon-
nee op elk gewenst moment zelf
een Elektrocardiogram (ECG) op-
nemen. Als men het alarmcentrum
in Weesp belt wordt de telefoon
beantwoord door gespecialiseerde
artsen die direct per computer be-
schikken over het medisch dossier
en een standaard ECG van de
abonnee.Wanneer er geen acute
problemen zijn, geven de artsen
advies en kan de abonnee gerust-
gesteld worden.
Van elk belangrijk contact van de
abonnee met Hartis worden de
cardioloog en de huisarts direct op
de hoogte gesteld.

MIS
• Abonnees van Hartis

hebben altijd en overal
een eigen Hartis Elektro-
cardiofoon tot hun be-
schikking.

• De abonnee kan op elk
gewenst moment zelf
een Elektrocardiogram
(ECG) opnemen.

• De abonnee belt het
alarmcentrum in Weesp
waar de telefoon wordt
beantwoord door gespe-
cialiseerde artsen

• De artsen beschikken di
reet per computer over
het medische dossier en
een standaard ECG van
de abonnee.

• De abonnee vertelt zijn
of haar klachten en
stuurt via dezelfde tele-
foonlijn het zelfopgeno-
men ECG door.

• De artsen van Hartis
kunnen op basis van de-
ze historische en actuele
informatie goed beoor-
delen hoe de toestand
van het hart is.

• Als snelle behandeling
noodzakelijk is wordt di-
rect een ambulance naar
de abonnee toegestuurd.

• Wanneer er geen acute
problemen zijn geven de
artsen advies en kan de
abonnee gerustgesteld
worden.

• Van elk belangrijk con-
tact van de abonnee met
Hartis worden de cardio-
loog en de huisarts direct
op de hoogte gesteld.

Snelle beoordeling van
de toestand van het
hart is noodzaak
De tijd tussen de eerste symptomen en de behandeling wordt aan-
zienlijk bekort^emdat:

• Hartis continu telefonisch bereikbaar is, dus ook 's-nachts en in
het weekend.

• De abonnee kan zonder aarzeling bij de eerste klachten al bellen.

• Alle belangrijke medische gegevens en een standaard ECG van
de abonnee zijn direct beschikbaar.

• Binnen enkele minuten kan een beslissing worden genomen en
een ambulance gestuurd.

• Het ontvangende ziekenhuis krijgt een ECG en andere medische
informatie direct toegestuurd.

• De huisarts wordt ook onmiddellijk op de hoogte gesteld van de
noodoproep.

Chris de Jonge (61)
uit Workum
"Dankzij Hartis ben ik minder bang"
De heer C. de Jonge uit het Friese
Workum is geabonneerd op Har-
tis. Hij is hartpatiënt, heeft twee
keer een infarct gehad en onder-
ging een open hart operatie waar-
bij vijf bypasses zijn aangelegd.
Vorig jaar ontstonden bij de heer
de Jonge hartritmestoornissen.

Hier volgt zijn verhaal:
"Ik was met mijn collega met de
auto onderweg naar Duitsland
toen ik me benauwd en misselijk
voelde. Om uit te rusten ging ik
even in het gras liggen. Toen mijn
collega weer verder wilde en mij
probeerde wakker te maken, bleek
ik bewusteloos te zijn. Hij heeft
direct een ambulance gebeld. In
het ziekenhuis werd een hartaan-
val geconstateerd. Daarna heb ik
nog een hartaanval gehad.
5 jaar later bleek dat ik geope-
reerd moest worden aan mijn hart
waarbij aantal bypasses zijn aan-
gelegd. Drie maanden heb ik op

de operatie moeten wachten van-
wege de wachtlijst. Dat was een
verschrikkelijke tijd. Je voelt je zo
onzeker. Als ik toen lid van Hartis
had kunnen zijn. denk ik dat ik me
geruster had gevoeld.
Afgelopen jaar had ik veel last
van hartritmestoornissen. Vooral
als je alleen bent, heb je angst dat
het misgaat. Daarom ben ik lid
van Hartis geworden. Als ik erg
last van ritmestoornissen heb, ben
ik bang voor mijn hart. Ik bel dan
direct Hartis voor controle. Tot
nog toe, was er gelukkig niets ern-
stigs aan^te hand. Zo'n telefoon-
tje stelt ̂ Bian gerust. Ik durf ook
weer overal naar toe en heb stee-
vast mijn Cardiofoon bij me.
Dankzij de mogelijkheid altijd en
overal mijn hart te kunnen laten
checken, weet ik, dat als er iets
aan de hand is, ik erop kan reke-
nen dat er direct actie wordt on-
dernomen en ik binnen de kortst
mogelijke tijd in het ziekenhuis
behandeld kan worden".

"Snel ingrijpen van
levensbelang"
"Voor een cardioloog is het be-
langrijk zo snel mogelijk in te
grijpen. Hoe eerder wij een pa-
tiënt kunnen behandelen, hoe gro-
ter de kans op succes.
Momenteel duurt het 3 a 4 uur
voordat wij de patiënt zien. Dat is
veel langer dan wenselijk . Hartis
biedt een volstrekt andere manier
van besluitvorming. Dit kan een
tijdwinst van wel 2 uur opleveren.
Ik denk dat vooral patiënten die
recent een hartinfarct hebben ge-
had of op de wachtlijst staan voor
een hartoperatie of een dotterbe-
handeling veel profijt van Hartis
kunnen hebben. Dit geldt ook
voor mensen met stabiele angi-
neuze klachten (pijn op de borst
tijdens inspanning) en patiënten
met ritmestoornissen.
Omdat Hartis 24 uur per dag be-
reikbaar is, kan het vooral buiten
kantooruren van groot nut zijn.
Vaak bestaat er dan aarzeling de
huisarts te bellen. Ook geeft het
de patiënt het veilige gevoel dat
deze weet waar altijd een advies
en een snelle beslissing is te ver-
krijgen van een deskundige die
volledig op de hoogte is van de

Dr. Hans Bonnier, cardioloog
medische voorgeschiedenis van
de patiënt. Hartis biedt hierdoor
ook steun in psychologische zin.
Daarnaast kunnen onnodige zie-
kenhuisopnamen voorkomen
worden bij onterecht vermoeden
van een acuut hartprobleem. Een
verantwoorde beslissing is zelden
eenvoudig in dergelijke situaties.
Ik ben van mening dat een aantal
van mijn patiënten zeker gebaat
zal zijn bij het initiatief van Har-
tis".

Wat gebeurt er als
men abonnee wil
worden?

Als iemand zich aanmeldt wordt
met zijn of haar toestemming con-
tact opgenomen met de cardio-
loog om alle belangrijke medi-
sche gegevens op te nemen.
Daarna volgt een intakegesprek
bij voorkeur in het ziekenhuis van
deze cardioloog. Tijdens dit ge-
sprek wordt uitvoerig ingegaan op
de situatie van de abonnee. Ook
wordt een ECG opgenomen en
volgt een uitgebreide instructie
van de Cardiofoon die men mee
naar huis krijgt.
Hartis werkt op basis van een
abonnementsysteem waarbij de

huur van de Cardiofoon is inbe-
grepen. De abonnee kan zo vaak
bellen als hij of zij zelf noodzake-
lijk vindt. Het aantal contacten en
doorgestuurde ECG's heeft geen
invloed op de abonnementsprijs.
Verschillende verzekeringsmaat-
schappijen hebben zich in principe
bereid verklaard de service van Har-
tis te vergoeden indien de cardio-
loog aangeeft dat het in individuele
gevallen gewenst is. Voor informa-
tie hierover kan men zich wenden
tot de afdeling medische zorg van
de verzekeringsmaatschappij of
Hartis bellen : 0294-433121

De Cardiofoon
De Cardiofoon is een handzaam
apparaatje dat zeer gemakkelijk te
bedienen is. Na de eerste instruc-
tie tijdens het intake-gesprek
wordt de nieuwe abonnee regel-
matig door Hartis opgebeld om te
oefenen. Pas als Hartis er van
overtuigd is dat de abonnee vol-
doende routine heeft met het op-
nemen en doorsturen van een
ECG wordt het contact vanuit
Hartis teruggebracht tot een keer
per maand. Dit contact is belang-
rijk omdat hiermee het medisch
dossier bij Hartis actueel blijft.
Ook vanuit het buitenland kan te-
lefonisch een ECG worden door-
gestuurd naar de Hartis centrale.

Meer
informatie
Voor meer informatie over de ser-
vice van Hartis kunt u bellen met
0294-433121
U kunt ook u uw naam telefoon-
nummer en adres in een envelop
zonder postzegel opsturen naar:
HARTIS
Antwoordnummer 6185
1380 WB Weesp.
U krijgt een informatiepakket toe-
gestuurd.
Hartis organiseert ook regionale
informatieavonden. U kunt zich
hiervoor opgeven met het boven-
staande telefoonnummer.

O U bent abonnee van Hartis en voelt zich
niet goed

© Via het alarmnummer belt u de arts in de
Hartis-centrale.De arts ziet direct uw me-
disch dossier en een vergelijkings-ECG
op het computerscherm.

© Met de Hartis Cardiofoon kunt u zelf
een Elektrocardiogram (ECG) opne
men

O U vertelt uw klachten en stuurt het door
uzelf opgenomen ECG per telefoon
door.

© De arts beoordeelt uw situatie en zal
direct een ambulance waarschuwen of u
geruststellen en advies geven.

® Hartis biedt 24 uur per dag directe zorg
voor uw hart.



YOS secretariële dienstverlening
i

• uitwerken van verslagen, rapporten, notulen, etc.
• uitwerken van dicteercassettebandjes
• facturering
• telefoonantwoordservice
• secretariaatswerkzaamheden op maat

Raadhuisstraat 61, 7255 BL Hengelo (Gld.)
tel. 0575-462384

DE V?

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 Vorder Tel. (0575) 551261

BARGNDSeN

het adres voor
onderdelen,
service en onderhoud
van al uw tuinmachines

Dealer van o.a.
Toro - Sabo - Husqvarna -
Atco - Simplicity - Brill - etc.

* Wordt gehaald en gebracht.

Helmink heeft een

uitgebreide keuze in

verschillende soorten

zonwering, zowel voor

binnen als buiten.

Voor binnenzonwering

kunt u kiezen uit

bijvoorbeeld decora-

tieve jaloezieën, lamel-

len of rolgordijnen.

In diverse kleuren en

dessins.

Vterden
Zutphenseweg 24

B | Tel. O575 - 551514

Voor buitenzonwering

zijn zonneschermen en

rolluiken het meest

geschikt.

Helmink levert voor uw

woning of bedrijfspand

zonwering op maat

Voor welke zonwering

u ook kiest, bij

Helmink hoeft u het

van de prijs niet warm

te krijgen.

I R I t N D
•f-if*irt

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O ,.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

P O P P E N B E U R S
open: 10.30-16.30 uur - Entree f 3,50, kids f 1-

Organisatie: M.L Wolters

april
Warnsveld

bowling/zaal De Boggelaar
Vordenseweg 32, halfweg Warnsveld-Vorden

Poppen maken is populair, al vele jaren. Begonnen als rage is het nu een
volwassen hobby. De 'kick' van poppenmaken zit 'm in de veelzijdigheid,
de grote diversiteit in technieken en stijlen en het veelzijdige aanbod aan
basismaterialen. Poppenmaken combineert ook diverse andere hobby's.
Op de poppenbeurs is veel te zien, de 25 deelnemers hebben het beste
uit hun collecties meegenomen. Voor verzamelaars is er een stand met

oude en antieke poppen en een stand met vinylpoppen.

De afgebeelde pop is van Willy Vas, Voorst

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

'N OK QTJALITY CAR
BEN JE NIET ZOMAAR.
OPEL OMEGA 2000i Mf 4-deurs., 10-1992, 77.000 km
van Ie eigenaar, trekhaak, GPV, stuurbekrachtiging, hoofdsteunen
achter, rood metallic f 23.900,00

OPEL CORSA 1.4i, 3-deurs, sport, 3-1993, 29.000 km
van Ie eigenaar, GT-velgen, A-spoiler, speciale bekleding, rood, etc. f 18.650,00

OPEL ASTRA 1.4i GL, 3-deurs, 11-1993, 68.000 km
van Ie eigenaar, wit, spatlappen f 22.250,00

OPEL ASTRA 1800 GSi, 3-deurs, 1994, 7400 km
van Ie eigenaar, ABS, elektrische ramen + spiegels, airbag, zwart, enz. f 38.600,00

OPEL ASTRA 16001 GL, 3-deurs, 10-1993, 46.000 km
van Ie eigenaar, originele Opel R/C blauw metallic f 23.950,00

CITROEN ZX 1.400i "Avantage", 3-deurs, 1-1994, 30.000 km
van Ie eigenaar, trekhaak, striping, blauw, enz. f 24.700,00

* MAZDA 323 1.81/16 V GLX 4-deurs
Ie eigenaar, trekhaak, R/C, 49.500 km 8-'93, goud metallic f 20.250,00

* MAZDA 323 F 1600 GLX, 5-deurs, 3-1994, 125.000 km
van Ie eigenaar, LPG, vele extra's af fabriek, rood f 26.000,00

* PEUGEOT 106 1100 "ETOILE", 3-deurs, 30.000 km
van Ie eigenaar, trekhaak, geting glas, radio-cassette, rood f 18.250,00

VOLVO 440 DL, 1700 "ESCAPE", 5-deurs, 12-1992, 67.000 km
van Ie eigenaar, achterspoiler, open dak, stuurbekrachtiging, grijs f 19.750,00

* Binnenkort verwacht

OK.
* * * * *QJJALITY

C A R S

OPEL"©-
* Afleveringscertificaat
* 14 dagen omruilgarantie
* 1500 km inspectie
* l jaar garantie
* l jaar Opel Assistance

Inruilwagens maar dan van de Opel dealer.

K« W. J. de KOOI
Kwinkweerd 19/21 - Lochem - Telefoon (0573) 25 25 55



Bang & Olufsen met varende show
dwars door Nederland

(ADVERTENTIE)

De etalags van winkels waar men B&O
verkoopt genieten altijd een meer dan
gemiddelde belangstelling. Tv's, audio-
systemen, luidsprekers, telefoons: het
ziet er allemaal heel anders uit dan men
gewend is. En men vermoedt dat er ach-
ter zo'n bijzondere vormgeving ook een
heleboel originele techniek schuilt. Maar
ja, om nu zonder koopplannen de win-
kel binnen te stappen.

Jammer, die schroom. Want bij zo'n ei-
genzinnige fabrikant als Bang & Olufsen
zijn het juist de systeemconcepten en de
daarbij ontwikkelde bedieningstechnie-
ken die de apparatuur voor de gebruiker
zo interessant maken. Daarom zoekt men

bij B&O van lijd tot tijd naar wegen om
de nieuwsgierigheid van de consument
buiten de geijkte kanalen om te bevredi-
gen.
In dit geval worden dat de Nederlandse
waterwegen. Tussen 20 maart en 25 april
zal een snowboot afmeren in en dertigtal
plaatsen, verspreid over het hele land.
Aan boord is een boeiene expositie inge-
richt van het complete Bang & Olufsen
programma in alle denkbare samenstel-
lingen en variaties. Op zaterdag 20 april
komt de B&O Showboot naar Deventer
waar hij zal afmeren aan Steiger Worp bij
de veerdienst. Bang & Olufsen dealer
Amco Electro uit Vorden zal hier als gas-
theer optreden. Zie ook advertentie.

Poppenbeurs op zondag
21 april in De Boggelaar

Max Lukas Wolters houdt op zondag 21
april een grote poppenbeurs in De
Boggelaar in Warnsveld. Poppen maken
is begonnen als een rage maar nu een
volwassen hobby. In totaal zullen 25
deelnemers hun collectie tonen tijdens
de poppenbeurs.

Uit alle windstreken komen de stand-
houders om hun poppen te laten zien en
te verkopen. Velen van hen demonstre-
ren ter plekke hun technieken en geven
zo hun geheimen prijs. Naast lesboekjes

en materialen zijn er ook tal van acces-
soirs en toebehoren op de beurs aanwe-
zig. Mensen die gegrepen worden door
de verslavende poppenhoby kunnen zich
opgeven voor een cursus. Behalve hand-
gemaakt werk is er ook een stand met
vinylpoppen en een fraaie stand met
oude en antieke poppen. Poppendokter
Henk Hemkes uit Den Haag houdt de
gehele dag spreekuur. Hij repareert stuk-
gespeelde kinderpoppen maat zijn spe-
cialiteit is de restauratie van oude en
antieke verzamellaarspoppen.

Twee agentschappen drukkerij
Weevers voor regio Warnsveld
In Weekblad Contact van vorige week
stond te lezen dat The Read Shop -
naast drogisterij Melange - ook agent is
geworden van drukkerij Weevers uit
Vorden. Om misverstanden te voorko-
men, benadrukken wij dat drogisterij
Melange gewoon agent blijft voor druk-
kerij Weevers uit Vorden.
Drogisterij Melange gaat zich meer spe-
cialiseren op het gebied van geboorte-
kaarten. Dat pasT meer in de lijn van de
drogisterij. Alle benodigdheden voor pas

geboren kinderen zijn namelijk te koop
op dit adres. Daarnaast verzorgt Me-
lange ook familiedrukwerk en blijft de
drogisterij het inleveradres voor alle
kopy en advertenties voor Weekblad
Contact.
The Read Shop legt zich meer toe op het
handelsdrukwerk en familiedrukwerk.
Door een goede samenwerking van
beide zaken is een zo volledig mogelijk
drukwerkpakket te leveren voor
Warnsveld en omstreken.

Weekendrecept
Vlogman
Ku Lo Yuk
Bereidingstijd: 25 minuten

Benodigdheden voor 4 personen:
500 gram magere varkenslappen, zout, 1,5 eetlepel citroensap of l eetlepel
azijn, 75 gram zelfrijzend bakmeel, knoflookpoeder, frituurvet of -olie, l deci-
liter melk, l blikje (227 gram) ananas op sap of zware siroop, 4 eetlepels toma-
tenketchup, 2,4 eetlepels suiker, l eetlepel aardappelmeel, 2 theelepels gem-
berpoeder, sojasaus, l pot gemengd taflzuur (atjar tjampoer).

Benodigd keukengerei: mes, zeef, grote kom, pan m et frituurvet (175 °C),
pollepel, schuimspaan, vetabsorberend (keuken)papier, kleine steelpan, ser-
veerschotel of eenpersoonsschaaltjes.

Bereidingswijze:
1. Snijcl het vlees in blokjes van 1,5-2 centimeter.
2. Strooi weinig zout op de blokjes en besprenkel ze met l eetlepel citroen-

sap of drievierde eetlepel azijn.
3. Zeef het bakmeel en een flinke mespunt knoflookpoeder in een grote kom.
4. Laat het frituurvet warm worden.
5. Voeg onder geregeld roeren een deel van de melk aan de bloem toe. Maak

daarvan een dik glad papje en verdun dat met de rest van de melk.
6. Schep de blokjes vlees door het bloemmengsel. Deponeer enkele blokjes

vlees in de frituurpan. Laat het vlees gaar en mooi van kleur worden.
Schep de blokjes vlees met zo weinig mogelijk vet uit de pan en laat ze
even op dubbelgevouwen papier uitlekken.

7. Bak zo al het vlees met niet teveel blokjes tegelijk gaar en houd het gebak-
ken vlees even warm.

8. Laat de ananas boven een kleine steelpan uitlekken. Snijd de schijven in
stukken.

9. Roer de tomatenketchup met 2 eetlepels suiker door het ananassap.
10. Maak een glad papje van het aardappelmeel, een flinke mespunt knof-

lookpoeder, gemberpoeder en 2 eetlepels sojasaus en verdun dat met 3
eetlepels water.

11. Breng de inhoud van de steelpan aan de kook. Voeg al roerende het papje
toe en neem het pannetje van het fornuis als de saus bijna kookt. Schep de
stukjes ananas door de saus en warm die even tot het koopunt op. Voeg
naar smaak nog suiker toe met de rest van het citroensap of azijn, sojasaus
en zout. f

12. Dien de saus over de blokjes vlees op of serveer saus en vlees per persoon
in aparte schaaltjes.

13. Zet het tafdApr in elk geval in vier aparte kommetjes op tafel.

Tip van de kok^
Maak bij het vlees eens een niet bijgebonden saus van gelijke delen ananas-
sap of -siroop, tmn a te n keten u p en chilisaus. Warm het sausje mety de stukjes
ananas tot het k^kpunt op. Meng de atjar tjampoer met vocht door de saus.
Serveer er dro^H^itte rijst bij en kroepoek.

slager vlogman

Club Card wordt verplicht
De belangstelling voor betaald voetbal
neemt hand over hand toe. De clubs
spelen daar op in met allerlei intitatie-
ven. Dit heeft geleid tot de introduktie
van de Club Card. Om ook de verkoop
van toegangskaarten voor wedstrijden
van het Nederlandse elftal via Sens
Servië Points (Staatsloterij verkooppun-
ten) te laten verlopen, wordt de Club
Card verplicht ingevoerd. Wie vanaf nu
een wedstrijd van Oranje wil bezoeken,
dient in het bezit te zijn van de Club
Card Oranje of Supporters Club Card
Oranje. Om lid te worden van de
Supportersclub Oranje of om een Club
Card Oranje aan te schaffen is er een
legitimatieplicht. U dient derhalve bij de
antwoordkaart een kopie van uw rijbe-
wijs of paspoort in te sluiten.

Met de Supporters Club Card Oranje
heeft de voetballiefhebber een enorme
voorrangspositie bij de aankoop van toe-
gangskaarten.
Wat is de Club Card? De KNVB en de
Betaald Voetbal Organisaties hebben
enkele jaren geleden de stichting
'Cotass' (Club Orientated Ticketing
Autorisations System for Stadia) opge-
richt. Deze stichting heeft de Club Card
geïntroduceerd. De Club Card is een
persoonlijke kaart die door de voetbal-
clubs zelf wordt uitgegeven. De houder
van een Club Card kan op vertoon van
deze kaart bij de geselecteerde Sens
Service Points, voor Ruurlo is dat
Postkantoor Hoijtink, een toegangskaart

voor een voetbalwedstrijd kopen. De
Club Card ziet eruit als een creditcard
voorzien van een magneetstrip. De
gewone Club Card wordt uitgegeven
door de Betaald Voetbalorganisaties,
kost tien gulden en is twee seizoenen
geldig. De seizoens Club Card is één sei-
zoen geldig. De Supporters Club Card
wordt ook één seizoen geldig. Een voet-
balsupporter die naar een wedstrijd van
het Nederlandse elftal wil, moet ook een
Club Card van de KNVB hebben.Voor
welke wedstrijden kunt u voetbalkaartjes
kopen? Op dit moment doen de vol-
gende Betaald Voetbal Organisaties
(BVO's) mee: Ajax, Feijenoord, PSV, FC
Groningen en Willem II. Van deze
BVO's krijgt u in principe alle thuiswed-
strijden in de voorverkoop van de PTT
Telecompetitie, Champions League,
Europa Cup II en III. Voor Ajax geldt
bovendien dat ook de uitwedstrijden in
de voorverkoop via Sens Service Points
(in Ruurlo bij postkantoor Hoijtink)
gaan. Tevens is er een overeenkomst
met de KNVB voor de voorverkoop van
voetbalkaartjes voor thuiswedstrijden
van het Nederlandse elftal. In de toe-
komst zullen er geen toegangskaarten
meer aan het stadion té koop zijn. Er
wordt uitsluitend met Club Cards
gewerkt. Wilt u meer weten over de
Club Cards, loop dan even binnen bij
Postkantoor Hoijtink en laat u voorlich-
ten door Leo Buitink. Hij is volledig op
de hoogte over de nieuwste ontwikkelin-
gen rond de Club Cards en de toe-
gangskaarten voor voetbalwedstrijden.



B&O DUUR f 3495,-
HET KQMPLETE MUZIEKSYSTEEM VAN DE TOEKOMST-

Vergeet alles wat u tot nu toe heeft gehoord over muzieksystemen.

Met BeoSound Century is Bang&Olufsen erin geslaagd een systeem te ontwikkelen, •
dat zijn weerga niet kent.

Vanuit een uiterst smalle behuizing komt een zo optimaal geluid, dat niemand tot nu .
toe voor mogelijk had gehouden.

En geluid daar gaat het toch om bij muziek.

Met de BeoSound Century bevestigt Bang&Olufsen haar toonaangevend rol, waar
het gaat om optimaal geluid en optimale vormgeving.

TE ZIEN EN TE HOREN BIJ

Dorpsstraat 8

7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 10 00

DRUKKERIJ
WEEVERS

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRIJK
> » - 7m MI • rotnut 11 • 7100 *

WARNSVELD:

The Readshop
Dreiumme 55

7232 CN WARNSVELD
Tel. (0575) 52 75 79
Fax (0575) 52 38 26

DA-DROGISTERU
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

HENGELO:
Drogisteri j • Parfumerie • Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 46 ZO 62

STEENDEREN:

Mevr. v. Veldhuizen-
Onstenk

Begoniastraat 3
7221 AL Steenderen
Telefoon 45 23 98

WEEKENDAANBIEDINGEN

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

IN WEL 30 SOORTEN

DIT WEEKEND
KE RS E N- K WAR K-VLAAI

Iets bijzonders, erg lekker en calorie-arm
goed voor 12 royale punten

van f 20,- voor maar 17,50
APPEL-SPIJSTAARTJES

een heerlijk appeltaart/e
goed gevuld met appels en 100% amandelspijs

nu van 6,95 voor 5,95
NIEUW! NIEUW!

WEE KEN D-TA ARTJ ES
mef diverse vruchten

lekker voordelig voor maar 4,95

Lektuur

Cd

Cadeau

Diverse
COMPUTERBLADEN
REISBLADEN
STRIPBOEKEN
PUZZELBOEKEN
TUINBOEKEN

DJ PAUL MEGAMIX -2-
SCOOTER
LIONEL RICHIE
VELE SOORTEN
GLAZEN FLESSEN
METALEN PLANTEN-
STEKERS
GEURENDE BADOLIE
met potpourri r̂ B

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL (0575) 55 35 66

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

stoffering

TIP VAN DE WEEK:

LAAFSE MIK
sprookjesachtig lekker op ieder moment

van de dag en dat voor maar

1,75
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

MTACT
okaliseert Wat u

inteiesseert

Ontvangt u geen 20%
premie-restitutie?
Helaas, maar dan bent u niet bij
OWM Vorden verzekerd!

VOORBEELD
Uw huis en inboedel extra uitgebreid verzekerd kost u
vanaf
Woonhuis: f 250.000 - è f 0,60/prom. = f 150,00
Inboedel: f 80.000,- è f 1,35/prom. = f 108,00

PREMIE-RESTITUTIE

Exclusief 7% assurantiebelasling

f 258,00
f 51,60

f 206,40

Vergelijk dit met uw huidige premie
Voor nadere informatie: bel (0314) 37 61 10 of stuur een portvrije briefkaart
naar OWM Antwoordnummer 405, 7000 WB Doetinchem.

OWM Vorden uiteraard ook voor uw overige verzekeringen

Onderlinge Waarborg
Maatschappij

Vorden W.A.
Wij zijn gevestigd in het Sterpolis Agra Service Centrum:
Plantsoenstraat 73, Doetinchem, tel. (0314) 37 61 10
Buitendienstmedewerker A. Florijn is bereikbaar van
8-9 uur, tel. (0314) 62 26 17

Voor een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden

WIJ HEBBEN MEER
IN HUIS DAN VOER ALLEEN

Wij verkopen voeders van Hendrix. Maar wij
zijn eigen baas. Zelfstandig.

Natuurlijk verzorgen wij niet alleen uw be-
stellingen. We doen nog veel meer.
We zorgen dat u de juiste voeradviezen krijgt.
En denken mee over uw bedrijfsvoering.

Eventuele problemen bestuderen wij graag.
En we brengen u in contact met de deskundigen
van Hendrix, als u speciale adviezen wenst.
Zoals over automatisering. Over bouw- en hinder-
wetzaken. Of over milieuvriendelijke stallenbouw.

Dat doen we allemaal graag voor u.
Van ondernemer tot ondernemer.

WIE VERDER KIJKT, KIEST VOOR DE DEALERS
VAN HENDRIX

l> Hendrix
Officieel Hendrix-deoler:

Frans Evers
Wittebrinkweg 9, 7021 KK Zelhem. Tel. (0314) 335745.
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