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Commissie Welzijn kan zich niet
vinden in collegevoorstel
huurovereenkomst
Na een uitvoerige discussie, waarbij 'Vorden'-voorzitter Jan Rouwenhorst als inspreker de belangen van zijn vereniging verdedigde, kon de commissie Welzijn zich woensdagavond niet vinden in
het collegevoorstel betreffende een huurovereenkomst met deze
voetbalclub. De huurovereenkomst die op l januari 1991 afliep is
door de gemeente opgezegd en is er een nieuwe ontwerp-huurovereenkomst opgesteld.

stelde allereerst dat 'elk huurbedrag
wat vastgesteld wordt arbitrair is'.
'We hebben juist voor deze koppeling
gekozen omdat er in huurberekingen
voor gebruikers van de sporthal en de
sportvelden een evenredigheid moet
zijn.
Vandaar dat we gekozen hebben voor
60% van het huurtarief van één zaal',
aldus mevrouw Aartsen.

Vrouwenraad
bestaat tien j aar
Ruim 10 jaar geleden werden in het gehele land initiatieven genomen om
vrouwenraden op te richten. Zo ook in
Vorden. Het initiatief kwam vanuit de
vrouwenverenigingen zelf. Vanuit het
Rijk kwam er subsidie naar de gemeente voor vrouwenemancipatie. Wanneer
de gelden niet gebruikt werden ging
het weer terug naar het Rijk.

Het doel van de vrouwenraad is: 'Ontwikkeling van de vrouw op elk gebied'.
In Vorden heeft de vrouwenraad hiertoe cursussen gegeven. In totaal zo'n
30 verschillende, ongeveer 4 a 5 per
jaar. De eerste cursus was tekenen en
schilderen, dat liep als een trein en dat
Zij kon daarmee de heren BouwmeisVoor 'Vorden' zou de/.e overeenkomst
doefhet nog steeds.
een jaarlijkse huur van f 14.510,- bete- ter en Rietman niet overtuigen. Zij waEen greep uit de cursussen: Ouders op
ren van mening dat herstel vanaf l juni
kenen. In dit bedrag is een bedrag van
f l .800,- opgenomen te weten de huur ook best zou kunnen. Rietman wees In de commissie werd ook geadviseerd herhaling; VIDO = Vrouwen In De
bovendien op de belangrijke jeugd- in de huurovereenkomst de mogelijk- Overgang; Hartreanimatie; Politieke
die 'Vorden' in de gesloten periode van
16 mei t/m 31 mei moet betalen, wil zij toernooien die 'Vorden' juist in de heid open te laten tot tussentijdse pri- scholing; Invullen van formulieren;
vatisering. Wethouder Aartsen ant- Pech onderweg; Duits; Bestuursvaartweede helft van mei organiseert.
in die weken toernooien gaan houden.
Computerkennismaking
De heer Rietman zei dan ook een vol- woordde hierop dat privatisering ge- digheden;
Rouwenhorst protesteerde met klem
tegen een stille periode vanaf 16 mei. mondig 'Neen' tegen het collegevoor- heel los staat van deze huurovereen- etc.
komst. 'We hebben trouwens de weg Dan zijn er nog de thema-avonden
In de commissie Welzijn bepleitten zo- stel. De CDA-commissieleden zeiden
wel de heer Bouwmeister (CDA) als de alleen dan akkoord te gaan wanneer tot privatisering van de velden nooit over. Die ontstaan door een aktualiteit,
helemaal afgesloten', aldus de wethou- die op dat moment in Nederland leeft
heer Rietman (WD) het gesloten sei- het college het gesloten seizoen vanaf l
of een thema-avond over een onderder.
zoen op l juni te laten ingaan en te j u n i zal laten ingaan.
beëindigen op 15 augustus. Wethou- Ook wenste Bouwmeister in de huur- De afgevaardigden van de voetbalvere- werp waarin in de pers aandacht aan
der mw. Aartsen verdedigde het colle- overeenkomst opgenomen te zien dat niging 'Vorden' werd er tot slot door de wordt geschonken.
gevoorstel door erop te wijzen dat voet- de verhoging voor 'Vorden' gefaseerd wethouder op attent gemaakt dat ,de Zo waren er onder meer thema-avonbalvelden na afloop van een seizoen zal ingaan over een periode van vijf gemeente Vorden een budgetsubsidie- den over: Kindermishandeling; Vroueen flinke tijd nodig hebben om te jaar en niet zoals het college dat wil regeling kent. 'Op Welzijn kunnen ze u wen en alcohol; Gebruik en misbruik
van medicijnen; Reparaties in en om
er alles over vertellen', zo sprak zij.
herstellen. 'Uit informatie is ons geble- over een periode van driejaar.
huis; Milieu; Borstkanker etc.
ken dat de beste periode voor het her- Mevrouw Horsting (P.v.d.A.) sprak
'Dan zal ik onze penningmeester er Het zijn altijd goed bezochte avonden
stel van gras zo vanaf half mei ligt. We zich eveneens uit voor een periode van
willen de velden in een optimale staat 5 jaar. Bouwmeister zei ook moeite te snel op afsturen', zo reageerde Vor- en zeer leerzaam. Elke vrouw in Vorhouden. Indien de velden de tweede hebben met de wijze waarop het colle- den-voorzitter Jan Rouwenhorst. Dins- den en omgeving kan hieraan meege tot het huurbedrag was gekomen dag 23 april zal de raad van Vorden doen en hoeft beslist geen lid te zijn
helft toch open moeten blijven dan
brengt dat voor onderhoud extra kos- t.w. 60% van het huurtarief van l zaal zich over de huurovereenkomst bui- van welke vereniging dan ook.
De vrouwenraad is een stichting en begen.
in de sporthal. Wethouder Aartsen
ten met zich mee', aldus mw. Aartsen.
staat uit afgevaardigden va^B' vrouwenverenigingen van alle gezindten uit
Vorden, Kranenburg, Wildenborch,
Linde, Wichmond en Vierakker. Ook
zit er een afgevaardigde in de Vrouwen
Adviescommissie (VAC).
In totaal zijn er 9 leden + he^Aigelijks
Bestuur bestaande uit 4 dames. Die
zijn de containers tijdig binnen te ha- runnen de vrouwenraad. Het DB bestaat uit: Mevr. A. Krooi-van Werven,
len.
'Geen visitekaartje voor het straat- voorzitster en al 8 jaar lid; Mevr. N. SikOnder het motto 'geen keus, we kunnen niet anders' steunde de beeld', zo sprak zij. Ook wees zij op kens-Meyer, penningmeesteres en al
10 jaar lid (dus vanaf de oprichting);
commissie Welzijn woensdagavond het collegevoorstel om in eventuele stank door etensresten b.v. Mevr.
G. ten Duis-Kruyswijk, secretavis. Kortom een aantal opmerkingen
Vorden het mini-containersysteem in te voeren. 'Het is een ge- die wethouder mevrouw Aartsen zich resse; Mevr. A. Kamerling-van Haersma Buma, die regelt de cursussen sinds
wenningsproces waar we met z'n allen naar toe moeten', zo for- best kon voorstellen.
eenjaar.
'Wij
realiseren
ons
terdege
dat
die
promuleerde wethouder mevrouw Aartsen de gevoelens van de comblemen er zijn. Na de schoolvakanties De Vordense Vrouwenraad is aangeslomissieleden.
zullen we starten met een uitgebreide ten bij de Provinciale Vrouwenraad
Natuurlijk Gelderland. Daarboven staat dan de
Vanuit de commissie werden een aan- De Vrouwen Advies Raad (VAC) in voorlichtingscampagne.
tal be/waren geuit. Zo was CDA-er Vorden rekent onder meer ook Leef- zullen we straks bij de invoering een Nederlandse Vrouwenraad. De Vroubaarheid tot haar doelstellingen.
beetje souplesse moeten tonen', aldus wenraad Vorden heeft een afgevaarBouwmeister bang dat de containers in
digde in het educatief beraad; dat is
wethouder mevrouw Aartsen.
het buitengebied voor andere doeleinDe voorzitster van het VAC, mevrouw 'Laten we proberen lering te trekken mevr. A. Krooi. De Vrouwenraad is in
den zullen worden gebruikt.
W. Bussink konfronteerde de wethou- uit de wijze waarop de invoering van de SWOV vertegenwoordigd door
'Ik voorzie problemen met het weg- der met een aantal door haar te ver- containers in andere gemeentes ge- mevr. A. Rigterink.
brengen naar de openbare weg', aldus wachten problemen zoals het feit dat schiedt', zo reageerde mevrouw Hor- Het komende seizoen staat weer als
vanouds de cursus tekenen en schildewerkende mensen niet altijd in staat sting (P.v.d.A.).
een opmerking van liberaal Rietman.
ren op het programma (voor vrouwen
en mannen). Verder nog de nieuwe
cursus 'Werken aan je zelfvertrouwen'
achter de plannen voor realisering van welke gegeven wordt door mevr. M. v.
Werkgroep Fietspad Kranenburg-Medler:
een eenzijdig en vrij liggend fietspad. Oosten uit Warnsveld.
We zijn van mening dat er iets moet Het tien jaar bestaan van de Vrouwengebeuren!'
raad zal niet onopgemerkt voorbijgaan. De Vrouwenraad wil de vrouwen
van Vorden iets aanbieden. Woensdag
Er wordt al dertig jaar over gepraat. De plannen voor een parallel- Nieuwsbrief
weg tussen Vorden en Ruurlo zijn door Rijkswaterstaat zelfs com- Men geeft een nieuwsbrief uit met het 24 april a.s. zal in het Dorpscentrum
het toneelstuk 'De Afrekening' worden
pleet uitgewerkt. Helaas draagt RW per l januari 1993 de weg doel ieder die op een of andere wijze opgevoerd. Dit wordt gespeeld door de
betrokken is bij dit projekt, op de
tussen Vorden en Ruurlo over aan de provincie. En begint het hoogte te houden van de ontwikkelin- toneel- en werkgroep Stap uit Duiven.
hele project weer bij af, want er is geen geld voor een parallelweg. gen. Dat zijn de leden van de twee gemeenteraden, de colleges van B & W, Toegangsbewijzen (tevens lotnumVoor een parallelweg zouden o.a. de leden van de ambtelijke werkgroep, mer) kunnen gratis afgehaald worden
Een werkgroep
tweehonderd zware loofbomen gekapt de leden van Gedeputeerde Staten die bij mevr. Ten Duis, De Boonk 7, VorDe bewoners van de buurtschappen
moeten worden. Ook de gemeenteraad met dit projekt te maken hebben en den, tel. 2770 of bij mevr. Kamerling,
Kranenburg en het Medler zijn het van Vorden is aktief. Het college van andere instanties. Kn uiteraard de re- Ruurloseweg 25, Vorden, tel. 1600.
wachten moe. Kr is in de directe omgeB £ W is verzocht plannen voor te be- dacties van alle in deze regio verschijving geen enkele winkel of bankfiliaal.
reiden om, wanneer het plan van de nende bladen en Radio Gelderland.
Voortgezet onderwijs moet in omlig- parallelweg definitief van de baan zou Want het is ook van belang dat de inwogende plaatsen worden gevolgd. Dage- zijn, al een opzet klaar te hebben voor ners van de gemeenten Vorden en
lijks rijden honderden fietsers onbe- een fietspad. Intussen is door het colle- Ruurlo op de hoogte blijven van de
schermd langs een verkeersweg die ge een ambtelijke werkgroep ingesteld ontwikkelingen rond een fietsveilige De ANBO organiseert woensdag 24
april haar jaarlijkse bustocht voor de
steeds drukker wordt. Ken weg die als die zich met dit onderwerp bezig gaat verbinding.
50-plussers. De route gaat dit keer via
doorgaande route naar Duitsland bo- houden.
Raalte,
Hasselt, de Wierden naar Dievendien steeds meer vrachtverkeer aanEen voorbeeld
ver in Drente waar het glasmuseum 'De
trekt Kr /ijn de laatste twintig jaar
Ruurlo: er moet iets gebeuren
Die verbinding is allereerst nodig voor Spiraal' zal worden bezocht.
langs de weg negen doden gevallen onIn de gemeente Ruurlo is men nog niet
de inwoners van de buurtschappen Dit museum kreeg in 1990 de eerste
der fietsers en wandelaars. Kn vele gegeheel los van het idee een parallelweg Kranenburg en het Medler, want zij prijs voor toerisme van het Ministerie
wonden. Ken fietspad is heel dringend
aan te leggen. Verantwoordelijk wet- zijn de meest intensieve gebnaikers van van Kconomische Zaken. Het museum
nodig.
houder Rijkenbarg heeft zich onlangs het toekomstige fietspad. Maar er zijn is voor minder validen uitstekend te bevoor Radio Gelderland uitgesproken
meer groepen die er belang bij heb- zichtigen. De direkteur Gees van Olst
voor een parallelweg om daarmee het ben. Dat zijn o.a. de duizenden toeris- zal persoonlijk uitleg en een demonEr wordt aan gewerkt
langzame verkeer van de weg te halen
ten die jaarlijks de bekende Achtkaste- stratie glasblazen geven. Het uitstapje
Gelukkig begint men in brede kring in en ruim bav. ie makt n voor het snelle
lenroute rijden. Zij rijden - individueel wordt besloten met een diner.
te /ic-n dat er iets moet gebeuren. De \eikee:. Dit standpunt is - ook na de of in grote groepen - een flink stuk Momenteel zijn er voor deze bustochh:k-t ',an GS - niet gewijzigd, maar op
provincie heeft al een duidelijke u i t langs de Ruurloseweg. Langs een on- ten nog enkele plaatsen vrij. Voor bespraak gedaan ten gunste van een fiets- di.' vraag hoe men in het algemeen te- beschermd strookje verkeersweg waar langstellenden zijn inlichtingen verpad, hen parallelweg is namelijk finan- genover een fietspad staat van Ruurlo ze worden ingehaald door auto's en krijgbaar bij mevrouw A.M.L. de Graafnaar Vorden is het antwoord positief. vrachtwagens die hen op korte afstand Lassche, Mulderskamp 17 (tel. 3127)
cieel een te /ware post. Kn ook uit het
oogpunt van het m i l i e u verdient een
'Als' - zegt wethouder Rijkenbarg - 'er passeren. Ken angstige ervaring, zeg- of bij mevrouw D. Schot-Menger, Insufietspad volgens GS de voorkeur.
geen parallelweg kan komen, staan wij gen velen.
Iindelaan21 (tel. 1276).

Commissie Welzijn over invoering mini-containersysteem:

'Geen keus, we kunnen
anders'

Na dertig j aar praten

Bustocht ANBO

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 21 april, vierde Paaszondag 10.00 uur
ds. H. Westerink, bediening van de Doop.
Schriftlezing. Er is zondagsschool en jeugdkerk.
Geref. kerk Vorden
Zondag 21 april 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 20 april 18.30 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zondag 21 april 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 april Past. E.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.
Huisarts 20 en 21 april dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.

Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 20 april 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 20 en 21 april P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanje'aan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker J. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje april mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Tragter,

tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek
geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230. 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Alarmnummer 06-11.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
05751-1846.
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
tel. 05750-28782.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 april 10.00 uur ds. F. Kalis,
em.pred. te Zutphen.
_
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 21 april 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 april Pastor
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

JongGelre
Zoals bekend heeft de afdeling Vorden
van Jong Gelre vorige week de voorronde gewonnen van de regionale kulturele wedstrijd. Het winnende stukje
'Kmancipatie op het platteland' zal
donderdagavond 18 april in het Dorpscentrum voor familie, vrienden en andere belangstellenden worden opgevoerd.

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.
Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Verder zullen ook enkele sketches en
liedjes uit voorgaande jaren worden
gebracht.

Filmavond
Jong Gelre organiseert vrijdag 19 april
in het kader van het aspirant ledenwerk
een filmavond. Deze wordt gehouden
in het Dorpscentrum. De volgende aktiviteit is een 'dagje-uit' op zondag 9
juni.

REORGANISATIEVERKOOP

Toneelvereniging
T.A.O. Wildenborch

vanaf donderdag 18 april

geeft haar toneeluitvoering op

10% KORTING

vrijdag 19 en zaterdag 20 april a.s.
in de Wildenborchse Kapel.
Wij spelen voor u

"BOER'N OP
VRIJERSTOER'N"

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Rundergehakt i k,i„ 11,50
H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95
Speklapjes 1 k,io 7,45

Fijne verse worst 1 K.IO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Schouderkarbonades 1 MD 7,45
MARKT AANBIEDING

op alle schoenen en
lederwaren

blijspel in dialect
door Herman v.d. A
Aanvang: 20.00 uur

WULLINK

Ons Rundvlees
een klasse
Apart

KOMT ALLEN!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 «HO 6,25
Babi Pangang

Boterhamworst 100 gram 0,98

Hamworst

500 gram 6,25

100 gram

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Pampaschijven
of Hamburgers

GEWONE

Biefstuk
250 gram 6,75

5 halen 4 061316 PI

voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4

Vorden

ZONNEBRIL

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Riblappen

Riblappen

iets een randje

mager

1 kilo 13,50

Telefoon 1342

1,10

Runder Verse Worst
1 kilo 9,90

1 kilo 14,95

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

MODE SHOW

groenten en fruit
kaas en noten

Fam.J.Huitink

Op vrijdag 1 9 april om 1 9.00 uur
een flitsende voorjaars/zomermodeshow
in zaal Langeler, Spalstraat, Hengelo-G.

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:

De mode show is bestemd
voor Jeugd, Dames en
Heren.

geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 18-19-20 april 1991
' G L A Z E N S +/- 4 - C2
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Zutphenseweg 5
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<X> Opt'lCiën Telefoon 150S

U bent van harte welkom!
DISCJOCKEY MARTIN ZAL U TIJDENS DE SHOW VAN
ALLE INFORMATIE VOORZIEN.

BINGO

UIT DE NOTENBAR:

t.b.v. majorettever. E.M.M.

O^

op VRIJDAG 19 APRIL

DEELNEMERS MODE SHOW

in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo (Gld.

250 gram 2,50

Aanvang 19.30 uur - Hoofdprijs f 200,beier complettr

Verder o. a. geld en andere prijzen.

SCHRODER

maandag22, dinsdag23

mode

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

KAPSALON

marianne
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n

.
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Panklare nOuC Ol Witte KOOI 500 gram U,

Brood, daar zit wat in!

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

Fa.lWijnbergen • w,
BLOEMIST

LURVINK

n

en woensdag24 april:

Winters

Party Mix

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Neem b.v. een 6-Granenbrood!
Rijk aan vitaminen en vezelstoffen. Gezond en lekker!

AANBIEDING

dogste j

Slagroom- of Mokkasnit van 6,75 voor

bijoux

6,25

Appeitaartje van 5,25 voor 4,95
Het succes van de huishoudbeurs!
de $ Don't Worry & -vloer van PEG R O

Spiraalkoeken van 4-voor
Taf el koekjes van4,-voor

NU met nieuwe dessins bij HEGRO.

H EET?O
RUURLOBV

'S 05735 - 1661
*fi»£s

UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

Garvelinkplein 20

J.G. Pannekoek

De schoonheidsspecialist.
Je kunt zien datje huid net lekker vindt.

3,50

Krentebollen e haten

Tijdelijk 10% KORTING

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

Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES
HARSFN - F.PILEKEN - ELECTRISCH ONTHAREN
!J f \
WIMPERS / WFA'K.bRA UWEN VERVEN - MANICUREN
\\ ^
BRUIDS-en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend ANBOSdinsdag t / m zaterdag: volgens afspraak
schoonheidsspecialiste
maandag en woensdagmiddag gesloten

WAPEN- EN SPORTHANDEL

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

Zutphenseweg 9, Vorden.

5 betalen

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

Een echte

JorltrefftnJI

X WARME BAKKER

3,50

TELEFOON 1373

ö? LA

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Verdrietig maar heel dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat wij na een
kortstondige maar ernstige ziekte afscheid hebben
moeten nemen van mijn lieve zorgzame man, vader
en opa

Richard
Hans, Inaen
Michel Decanije

Bernardus Hendrikus Breuker

9 april 1991
Het Karspel 68
7255 CT Hengelo (Gld.)

op de leeftijd van 71 jaar.
,, Jouw eenvoud, trouwen eerlijkheid,
zullen wij nooit vergeten "

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Vorden : J.C. Breuker-Jansen

Marinthe
Florentine Annelouise

Doetinchem : Rieki Klein Gotink-Breuker
Johan Klein Gotink
Suzanne
Monique

Jeroen en
Annet Jansen-te Stroet
15 april 1991
Toverstraat 8
7223 LP Baak

7251 NE Vorden, 14 april 1991
WaarlerwegS, „deVluchtheuvel"
Liever geen bezoek aan huis.

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
18 april a.s. om 11.00 uur in genoemd uitvaartcentrum.
Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Maria Wilhelmina
Besseling-Helmink
betuigen wij U hiermede onze
oprechte dank.

14 april 1991
Hoera, wij hebben een zusje.

ze heet Lianne

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Mascha en Aniek

Fam. van Langen, Hoetinkhof 145, Vorden.

Vorden, maart 1991

10 jaar
Vrouwenraad Vorden

l

Uitnodiging voor alle vrouwen
in Vorden:
Toneelstuk

„De Afrekening"
door toneelgroep STAP
op woensdag 24 april 1991
in het Dorpscentrum Vorden
Aanvang 20.00 uur
In de pauze een kleine verloting.
Lotnummers
(tevens toegangsbewijs)
gratis af te halen bij Mw. ten Du/s,
De Boonk 7, Vorden, tel. 2770 of
Mw. Kamerling, Ftuurloseweg 25,
Vorden, tel. 1600.

Heden overleed toch nog vrij onverwachts onze lieve
broer, zwager en oom

;HTHTB7HïH^

ï

Maandag 22 april a.s. hoop ik mijn 85ste
verjaardag te vieren.

-£

l

Bernard Breuker
ECHTGENOOT VAN H. BREUKER-JANSEN

D. Wagenvoort

*

op de leeftijd van 71 jaar.

U kunt mij hiermee feliciteren 's avonds
van 20.00 uur tot 22.30 uur in zaal 'De
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

*
-#- Pastorieweg 1 5, 7251 AK Vorden.
*
$^te&!^

Vorden

fy

J.W. Klein Bramel-Breuker
G.H. Huetink-Breuker
B.J. Huetink
Neven en nichten

Vorden, 14 april 1991

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend
delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve zorgzame moeder, oma en
overgrootmoeder

Denkt U aan het

SOLISTENFESTIVAL

Berendina Louisa AalpoelDe Weert
WEDUWE VAN GERRIT AALPOEL

a. s. zaterdag

op de gezegende leeftijd van 88 jaar.

14.00 uur
in het Dorpscentrum?

Roden : A. Schaaphok-Aalpoel
J. Schaaphok
Fré en Inie
DinekeenHenk
Joris
Gerrit Jan

Gratis toegang!
CHR. MUZIEKVERENIGING

'Sutsum
Een goede
als doopgeschenk.
Evangelische
Boekhandel
Warnsveldseweg 98
Zutphen-Tel. 14569
Verdien een leuk bedrag
met een uurtje werk
per dag. Per 4 weken:
f 240,- excl. vakantiegeld.
Dagblad Telegraaf
vraagt:

Meer dan 50 jaar was hij een verdienstelijk lid van de
Damclub Vorden en een trouw bezoeker van de clubavonden.
Bestuur en leden
Damclub Vorden

UITSLAG VERLOTING
FEESTAVOND w DASH

'S 05735 - 1661

005
009
021
103

275
276
386
398

403
405
437
445

468
471
538
545

A.C. w DASH
.

RUURLOBV

Garvelinkplein 20

J. G. Pannekoek.

Autoverzekering
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-1 8585.
Tel. 05735-2 136.

Müsli-Kruidkoek

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

U1WAARTVERZORGING

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

zonder meer 'n zorg minder

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

UriVAARJVERZEKERING

royaal gevuld met noten en
rozijnen

3.50

• TE HUUR:
zelfst. woongelegenheid in
het buitengebied voor 1 persoon. Huurprijs f 475,- p.m.
Inl.: makelaarskantoor van
Zeeburg. Tel. 1531.
• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp, 3 uur
per week. Op vrijdag of donderdag.
Tel. 05752-1832.
• TE KOOP:
goed onderhouden Volvo 340
DL 1.41, antracietkleur,
5-deurs, bouwj. 1987, 80.000
km gelopen, net grote beurt
gehad en APK-gekeurd. Prijs
f 11.500,-.
Tel. te bevragen na 18.00 uur:
05752-2438.
• TE KOOP:
3-zits bank + 2 stoelen (houten frame + losse leren kussens); secrétaire, staande
schemerlamp.
Tel. 05752-2962.

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

't winkeltje in vers brood en banket

05700 - 1 43 32

06 - 8 21 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

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

DAAR
ZIT WAT

Voor het weekendrecept:

Hamlappen
500 GRAM

5,98

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Tip voor de boterham:

Dinsdag:

Aalrauchschincken

Verse Worst

100 GRAM 2)69

Schwarzwalder
Schincken
100 GRAM

2,79

Dit weekend extra voordelig:

Shoarmavlees

500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM

4,98

Rundergehakt
500GRAM 5,98

100 GRAM 1,69

• VERHUISD:
van Nieuwstad 10 naar Margrietlaan 29.
7251 AV Vorden. Tel. 1933.
H. Eckhardt-Smit.
• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp, 1 ochtend per week (dinsdag of
donderdag). Tel. 3678.
)• GEVRAAGD:
goederen voor rommelmarkt,
P.V. Vorden.
Tel. 05752-2068/1871.

APPELVINKEN

• TE HUUR GEVRAAGD:
ijn naam is Rob Israël.
k heb 6 jaar op de Vijfsprong
gewoond en gewerkt.
Nu wil ik zelfstandig gaan wonen en op de Vijfsprong blijven
werken.
Wie weet er woonruimte voor
mij in Vorden? Tel. 3459.

• TE KOOP:
spoorbiels vanaf f 10-per
stuk. Zagen op maat op afspraak.
Buitenvelderweg 1, Ruurlo.
Tel. 05736-1577.
• TE KOOP:
Ford Sierra 2.0i Special,
zwart, 4-drs.; w-w glas, schuifkanteldak, centrale deurvergrendeling, mrt. 1990, 66.000
km; Fl. 26.500,-.
Tel. 05752-6469.
• TE HUUR GEVRAAGD
in Vorden:
huis voor gezin (2 kinderen)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn.
Tel. 05752-3128.
• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding.
Gerard Arends/Harrie Kettelerij, W. Alexanderlaan 4, Vorden.
Tel.3150b.g.g. 1508.
• TE KOOP:
g.o.h. bankstel, groen velours, 3x1x1, f 100,-; 3 stoelen, l. kussens, met wapen,
d.eiken f 100,-; ronde tafel, l.
poten f 20,-. Tel. 2016.

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

GEVRAAGD
ervaren

ELECTROMONTEUR
MTS-EofTSI
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties.
Voor 1 meit.a.v. Dhr. W. Berentsen.

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 3 5 - 7 2 5 1 X V V O R D E N

• TE KOOP:
bungalowtent, 5-persoons.
Tel. 05752-2348.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Voetbalver. Vorden

Of

Jan ter Beek
05752-1807

• Gratis af te halen: ca. 500
autobanden voor kuil afdekken. Tel. 05752-1754.

Gewoon Geweldig Lekker
DIT WEEKEND:

KEURSIAGER

• TE KOOP:
Gestetner stencilmachine,
bouwjaar 1984, type 4130.
Te bevragen Kerkvoogd ij
Herv. Gem. Wichmond.
Tel. na 6 uur: 05754-1481.

• Gelegenheid pinken in te
scharen.
Gebroeders Schotsman,
Heyendaalseweg 1, Vorden.

De volgende prijzen kunnen nog worden afgehaald bij
F. Zieverink, Het Wiemelink 19, Vorden, na 17.00 uur.
Lotnummers:

Bij de Woodboy-vakman informeren! (Q

vanaf 1 5 jaar
ook geschikt voor ouderen

Commissie en medewerkers
voor de ruilverkaveling
'Hengelo-Zelhem'

op de leeftijd van 71 jaar.

Voor een parketvloer groot of klein
of om te renoveren?!

bezorgers/
sters

Hij was iemand met realiteitszin en humor.
I^Zo zullen wij hem blijven herinneren.
IWvlogen zijn vrouw en kinderen getroost worden in dit
verlies.

Bernard Breuker

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, waar gelegenheid is tot
condoleren en afscheidnemen woensdag 17 april a.s.
van 19.00-19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 18 april a.s. om 11.30 uur in het crematorium te
Dieren, aula II.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

'De Vonk'

F. Bruggeman

Na een korte periode van ziekte is van ons heengegaan

Vorden, 13 april 1991
Correspondentie-adres: Fam. G.W. Hazekamp, Het
Jebbink69, 7251 BK Vorden

(kinder)bijbel

Op zaterdag 6 april jl. bereikte ons het droeve bericht
van het overlijden van ons geacht commissielid

li

Vorden : J.H. Hazekam p-Aal poel
G.W. Hazekamp
Annelies en Eric
Han en Bianca
Henriet en Paul
Willem

VORDEN

Int.: A. Winkels, tel.nr. 2886

*

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis heqolaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

organiseert
DONDERDAG 18 APRIL
een

SLAAPZAKKEN
MET KLEINE SCHOONHEIDSFOUTJES
PRACHTIGE DESSINS, NU REEDS
VANAF

29,50

klaverjas- en
jokeravond

PANNEVOGEL

Aanvang: 20.00 uur
Clubgebouw'De Ark'

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Port betaald
Port paye
kantoorVorden

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
& 00 tol 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken hunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

ï* GEMEENTE KRIJGT
TWEE ETSEN EN
EEN SCHILDERIJ
AANGEBODEN
Van de heer H. van Dool heeft de gemeente een schilderij ten geschenke
aangeboden gekregen. Op het schilderij, gedateerd 30 augustus 1880, staan
afgebeeld de kerk, een huis, een wit
boerderijtje, een hooiberg en bomen
bij de Vordense Beek.
Mevrouw M.J. de Haas heeft twee etsen
aan de gemeente aangeboden, die
door haarzelf zijn vervaardigd. Deze etsen beelden twee lokaties in Vorden
uit, achter het station te Vorden en de
kerk van Vorden.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het schilderij en de etsen in dank te aanvaarden.

^SPREEKRECHT VOOR
PUBLIEK TIJDENS
RAAD&
VERGADERINGEN
In het gewijzigde Reglement van Orde
stellen burgemeester en wethouders de
gemeenteraad, naast een aantal andere
wijzigingen, voor om spreekrecht voor
burgers in te voeren tijdens de raadsvergaderingen. Het doel hiervan is om
de burger meer bij het bestuur te betrekken. Dit kan door de gelegenheid
te bieden aan personen om opmerkingen te maken, informatie te geven of
standpunten uiteen te zetten bij de gemeenteraad, die vaak het beslissende
orgaan is.
Het spreekrecht is wel aan diverse regels gebonden. Zo mag niet ingesproken worden over onderwerpen die op
de agenda staan, omdat hiervoor al een
inspreekrecht is in de commissievergaderingen.
Het spreekrecht wordt geboden aan
het eind van de raadsvergadering. Per
persoon mag men maximaal 5 minuten spreken.
In de komende raadsvergadering zal de
gemeenteraad definitief besluiten over
het voorstel van het college.

B.«

BURGEMEESTER
VUNDERINKHOF

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de weg die
op het voormalige Gemsterrein wordt
aangelegd 'Burgemeester Vunderinkhof ten noemen. Bij het afscheid van
burgemeester Vunderink heeft de gemeenteraad besloten om in de toekomst een straatnaam naar burgemeester Vunderink te vernoemen.
De heer Vunderink heeft zich bijzonder ingespannen om de Gems te verplaatsen naar het Industrieterrein.
Burgemeester en wethouders vinden
het dan ook een goede zaak om de
naam van de heer Vunderink te verbinden aan dit terrein.

.• BESTEMMINGSPLAN
KRANENBURG 1990
nr.2
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om dit bestemmingsplan te wijzigen. Hierdoor krijgt
de eigenaar van het perceel Ruurloseweg 54 te Vorden de mogelijkheid om
zijn woning uit te breiden met een kantoortje.

ï« SUBSIDIEVOOR
VROUWEN ADVIES
COMMISSIE
De Vrouwen Advies Commissie (VAC)
gaat zich bezig houden met advisering
over woningbouw. De VAC wil gesprekspartner zijn met opdrachtgevers,
ontwerpers en uitvoerders. Burgemeester en wethouders vinden het
wenselijk dat er eens van de kant van de
woonconsument, met name vanuit het
standpunt van de vrouw, gekeken
wordt naar bestemmingsplannen en
woningbouwplannen. In de VAC kunnen vrouwen van alle leeftijden en diverse woningtypen bewonend zitting
hebben, zodat er sprake is van een representatieve groep vrijwilligers waarbij alle aspecten van het wonen naar
voren kunnen komen.
Van het Rijk ontvangt de gemeente
jaarlijks een bedrag voor dergelijke
woonconsumentenorganisaties.
De
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
maakt hier al gebruik van.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om ook de VAC
hieruit te subsidieren.

NDUSTRIETERREIN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het Industrieterrein de naam 'Werkveld' te geven. De Industriële Kring Vorden heeft
deze naam voorgesteld.

INI-CONTAINERS
IN VORDEN
Burgemeester en wethouders willen in
september aanstaande het mini-containersysteem invoeren. Het doel hiervan is om het huishoudelijk afval aan
de bron te scheiden. Ieder huishouden
in Vorden krijgt dan twee containers,
een van 140 liter voor groente-, fruiten tuinafval en een container van 240
Hiervoor het overige afval.
In het Gewest Midden IJssel is al besloten dat iedere gemeente van het Gewest hieraan meedoet, dus ook Vorden.
Aan deze manier van inzamelen van
het huisvuil zijn behoorlijke kosten
verbonden. Er komen extra kosten
voor overslag, transport naar verwerkingsinrichting en de verwerking van
het vuil zelf. De verwerking van het
groente, fruit en tuinafval zal in Voorst
plaatsvinden, voorlopig voor twee jaar.
Het overige afval zal vanaf 1993 naar
een nieuwe vuilverbrandingsinstallatie
in Wijster worden afgevoerd.
De mogelijkheid bestaat dat oudere alleenstaanden kleinere containers kunnen krijgen in plaats van de grote 240
liter container voor het overige deel
van het huisvuil.

drijfigheid in het Gewest Midden IJssel.
De SOMIJ is een regionaal samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven. Een van de projecten van deze
stichting is het bieden van professionele management ondersteuning aan
jonge en startende bedrijven.
Het adviestraject kan beginnen bij de
voorbereiding en planvorming van een
onderneming of een nieuw project en
kan zich, afhankelijk van de behoefte,
uitstrekken over een periode van ongeveer tweejaren.
De ondersteuning bestaat uit onder
andere:
— opstellen ondernemingsplan;
— marktverkenning;
— investeringsselectie;
— financiering;
— marketing en verkoop;
— lokatie en huisvestingskeuze;
— samenwerking, selectie van partners;
— fiscale- en juridische zaken;
— administratie.
De kosten van de ondersteuning komen in eerste instantie voor rekening
van de SOMIJ. Pas als het bedrijf of het
project goed van de grond is gekomen,
dient een klein deel te worden terugbetaald. De eerste twee adviesdagen zijn
gratis en op de volgende geeft de SOMIJ een aantrekkelijke subsidie. De
drempel is dus erg laag. Niet alle bedrijven en projecten komen voor deze
ondersteuning in aanmerking. Voorwaarde is dat een nieuw bedrijf of project bijdraagt aan de structuurversterking van de regio. Er dient uitzicht te
bestaan op blijvende, hoogwaardige
arbeidsplaatsen in een bedrijf. Ook
moet het gaan om een bedrijf in het
Gewest Midden IJssel.
Sinds de start van dit project is aan een
13-tal nieuwe bedrijfsinitiatieven ondersteuning gegeven.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een subsidie
voor het jaar 1991 te verlenen van
f 1.663,-aan de SOMIJ.

mJpENING
GEI'MEENTEHUIS
Op maanKg
anRu 29 april (de dag voor Koninginnedag) is het gemeentehuis gewoon geopend, de ambtelijke bezetting zal die dag echter minimaal zijn.
Op vrijdag 10 mei (de dag na Hemelvaart) is het gemeentehuis gesloten.

^"1IJDELIJKE
RECLAMEAANDUIDINGEN OP
PARTICULIER
TERREIN

Regelmatig blijkt dat op gronden in
eigendom bij particulieren tijdelijke
reclame-aanduidingen
worden geplaatst ter aankondiging van evenementen e.d., zonder dat daarvan kennisgeving is gedaan aan burgemeester
en wethouders.
UUROVEREENOp grond van artikel 4.7.2 van de AlgeKOMST MET DE
mene Plaatselijke Verordening is het
VORDENSE
verboden om zonder kennisgeving te
hebben gedaan aan burgemeester en
VOETBALr
wethouders tijdelijke reclame-aanduiVERENIGING
dingen te plaatsen. Hierbij wordt geen
onderscheid
gemaakt tussen gronden
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om met de in eigendom bij een overheidsorgaan
Voetbalvereniging een nieuwe huur- of particuliere gronden. De rechthebovereenkomst af te sluiten. De lopende bende of de hoofdgebruiker van het
huurovereenkomst met de voetbalvere- onroerend goed dient van het voorneniging is per l januari 1991 geëindigd. men om een reclame-aanduiding te
In deze overeenkomst zaten enkele on- plaatsen schriftelijk kennisgeving te
duidelijkheden, reden waarom er een doen aan burgemeester en wethounieuwe overeenkomst dient te komen. ders. Het college geeft aan vanaf wanKnelpunten waren met name de geslo- neer de reclame-aanduiding mag worten periode van de velden en de bere- den geplaatst. In plaats van de rechthebbende of de hoofdgebruiker van
gening van het terrein.
De voetbalvereniging heeft tijdens de het onroerend goed, kan ook de orgacommissievergaderingen en daarvoor nisator van het evenement schriftelijk
al laten weten dat men niet met de kennisgeving doen; hierbij moet men
altijd toestemming hebben van de
nieuwe overeenkomst kan instemmen.
De gemeenteraad zal hierover in de ko- rechthebbende of de hoofdgebruiker
mende raadsvergadering een beslis- van de grond. Voor het plaatsen van
reclame-aanduidingen zijn legeskossing nemen.
ten verschuldigd. Indien reclame-aanduidingen worden geplaatst zonder
dat kennisgeving is gedaan, kunnen
burgemeester en wethouders overwegen de reclame-aanduiding van gemeentewege te laten verwijderen (toeSTICHTING
passing bestuursdwang). De kosten die
ONDERNEMERS
hieruit voortvloeien komen geheel
CENTRUM MIDDENvoor rekening van de organisator of de
rechthebbende of de hoofdgebruiker
IJSSEL
van het onroerend goed. Op de afdeDe Stichting Onderncmerscentrum ling Algemene Zaken zijn formulieren
Midden-IJssel (SOMIJ; heeft als doel te verkrijgen voor het doen van geht: stimuleren van de economische be- noemde kennisgeving.

ï* SUBSIDIE VOOR

AAN IN DE BERM STAANDE BOMEN
MOGEN GEEN RECLAME-AANDUIDINGEN WORDEN AANGEBRACHT.
Voor nadere informatie: tel 05752-7474,
toestel 452.

j> COLLECTE
NATIONAAL FONDS
SPORT GEHANDICAPTEN
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten vergunning verleend voor het
houden van een collecte gedurende de
periode van 22 tot en met 27 april
1991.

!• GEMEENTERAAD VERGADERT OP 23 APRIL
Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur begint en gehouden wordt in
het gemeentehuis, komen de volgende punten aan de orde.
— aanvaarding ten geschenke aangeboden schilderij en twee etsen;
— wijziging Reglement van Orde voor vergaderingen van de gemeenteraad
Vorden;
— privacy-beleid voor de gemeente Vorden;
— straatnaamgevingop voormalig Gems-terrein;
— vaststelling bestemmingsplan 'Kranenburg 1990, nr. 2';
— subsidiering Vrouwen Advies Commissie;
— naamgeving Industrieterein;
— invoering mini-containersysteem;
— huurovereenkomst met de Vordense Voetbalvereniging Vorden inzake
gemeentelijk sportcomplex aan de Oude Zutphenseweg;
— verkoop gedeelte sportterrein aan de Oude Zutphenseweg;
— bijdrage over 1991 aan de SOM IJ.

^BOUW-

VERGUNNINGEN

Op 9 april jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer L. Pardijs, het Elshof 16,
voor het vergroten van een woning
op het perceel het Elshof 1 6 te Vorden;
— de heer G. Schouten, Deldensebroekweg 8 te Vorden, voor het vergroten van een keuken op het perceel Deldensebroekweg 8 te Vorden;
— de heer G. Weulen Kranenbarg,
Ruurloseweg 45 te Vorden, voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Ruurloseweg 45 te Vorden;
— de heer B.A. Koek te Ens, voor het
vergroten van een recreatiewoning
aan de Mispelkampdijk l te Vorden;
— de heer H. Derksen, Polweg 7 te
Wichmond, voor het verbouwen
van een boerderij tot burgerwoning
op het perceel Polweg 7 te Wichmond;
— de heer J.X.M, van Laake, Burgemeester Galleestraat l^e Vorden,
voor het verbouwen va^Bn woning
aan de Ruurloseweg 7v^e Vorden;
waarvoor tevens verguning is verleend krachtens artikel 11 lid 2 van
de Monumentenwet 1988.

!• PRIVACY- BELEID
GEMEENTE VORDEN
Iedereen geeft regelmatig allerlei persoonlijke gegevens af. Persoonlijke gegevens worden gevraagd en bewaard
voor de meest uiteenlopende zaken.
Soms zijn dat simpele basisgegevens,
bijvoorbeeld voor een abonnement.
Dan wordt alleen naar de naam, het
bank- of gironummer en het adres gevraagd. Soms gaan die gegevens w l
verder. Voor een lening bij een bank
moet worden opgegeven hoe hoog de
inkomsten zijn, of er nog andere schulden bestaan en hoeveel de eventuele
partner verdient. Als iemand patiënt is
(geweest) in een ziekenhuis, worden
daar allerlei medische gegevens van
hem/haar bewaard. Zo zijn er nog een
aantal voorbeelden te noemen van bedrijven en instanties die gegevens vragen en opslaan in een persoonsregistratie.

FIETSREGISTRATIE
KAART
^Py

b/;
VOORKOMING
MISDRIJVEN
Een zaak van de politie én u.

straties: debiteuren/crediteuren (afd.
financiën); gemeentegaranties; honDie bedrijven en instanties maken bij denbelasting; onroerend goedbelashet opslaan van al die informatie steeds ting; reinigings- en afvalstoffenhefvaker gebruik van een computer. Over- fing; brandweerkaartenbak; brandal is dat te zien. Bij de bank, bij het weervergoedingen; personeelsadminiziekenhuis, en natuurlijk ook bij de ge- stratie; premiespaarregeling;
meente. Al die gegevens, die vaak zeer salarisadministratie; loonstaten; wetIngevolge h e t bepaalde i ' W e t A d -persoonlijke informatie bevatten, wor- houderspensioenen; ziekteregistratie;
onderwijs;
ministratieve rechtspraak overheidsbe- den gebruikt voor een betere dienstver- personeelsadministratie
schikkingen kan binnen dertig dagen lening aan burgers en een doelmatiger leerlingenvervoer; kapvergunningen;
na het verlenen van de vergunning bij en doeltreffender bedrijfsvoering van archief inritten en rioolaansluitingen;
het college van burgemeester en wet- de overheid. Daar zal iedereen tevre- Hinderwet Uitvoerings Programma
houders een bezwaarschrift worden in- den mee zijn. Voor de geregistreerde (HUP); verhuur volkstuintjes, gronwordt het steeds moeilijker om te over- den, gemeentewoningen; verkopen
gediend.
zien wat er met al die persoonlijke ge- grond (openbaar groen); verleende
gegadigden
gevens gebeurt. De toegenomen mo- bouwvergunningen;
gelijkheden om gegevens vast te leg- woonwagenstandplaatsen/toewijzingen, uit te wisselen en te combineren gen; gegadigden bouwgrond; woningONUMENTEN
vormen een bedreiging voor ieders pri- bouw; Wet Stads- en Dorpsvernieuwing
vacy. Daarom vond de regering het (WSDV); Regeling Geldelijke Steun
INVENTARISATIE
noodzakelijk om een aantal zaken via Huisvesting Gehandicapten; debiteuPROJECT
een wet vast te leggen. Per l juli 1989 is ren (afd. welzijn); huuradministratie
In de loop van april zal in de gemeente de Wet persoonsregistraties (WPR) van sporthal; verzonden aanvragen IndiviVorden een begin worden gemaakt kracht. Deze wet bindt het vastleggen duele Huursubsidie; administratie Wet
met het Monumenten Inventarisatie en gebruik van persoonsgegevens aan op de Bejaardenoorden; personalia
uitkeringsadministraties
Project Gelderland, afgekort het MIP- duidelijke regels. De WPR zorgt ervoor cliënten;
dat persoonlijke gegevens alleen ge- IOAW (Wet Inkomensvoorziening
Gelderland.
bruikt worden voor het doel waarvoor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeze zijn gevraagd en dat ze alleen onder schikte werkloze Werknemers), IO A/
ogen komen van de mensen voor wie ze (Wet Inkomensvoorziening Oudere en
bestemd zijn. De wet geeft de geregis- gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewetreerde het recht om de over hem/haar zen Zelfstandigen), BZ (Bijstandsbeopgenomen gegevens in te zien, te ver- sluit Zelfstandigen) en ABW (Algemebeteren, aan te vullen ofte verwijderen ne Bijstandswet); huurmatigingen/
en na te vragen aan wie in de afgelopen huursubsidies; inkomstenformulieren;
hercontrole-overzichten;
aanvragen;
12 maanden gegevens zijn verstrekt.
hercontrole; registers ABW, RWW
(Rijksgroepsregeling Werkloze WerkDe WPR is op een aantal registraties loze Werknemers), BZ, IOAW, IOAZ
niet van toepassing, zoals bij wet inge- en Wet op de Bejaardenoorden; aanstelde openbare registers als de regis- vraagformulieren reisdocumenten (alters van de burgerlijke stand en het fabetisch en nummeriek) jachtaktevoogdijregister;
persoonsregistraties houders; aanvraagformulieren rijbevoor persoonlijk of huishoudelijk ge- wijzen; gravenadministratie; vreemdebruik. De houder van de persoonsregi- tingenadmintstratie;
houder
stratie (burgemeester en wethouders leerplichtigenadministratie;
of de burgemeester) is verplicht om verlof tot voorhanden hebben van een
voor persoonsregistraties die onder de wapen; aan- en verkoopregisters Wet
Het MIP-Gelderland maakt deel uit werkingssfeer van de WPR vallen een Wapens en Munitie.
van het landelijk Monumenten Inven- reglement vast te stellen. Deze ver- De registraties waarvooreen reglement
tarisatie Project dat gericht is op het plichting geldt niet voor de persoons- is vastgesteld zullen voor een ieder ter
verkrijgen van een landelijk overzicht registraties genoemd in artikel 22 van inzage worden gelegd. Hierover zal
van objecten van jonge bouwkunst en de WPR. Dit zijn registraties met be- binnenkort nog een nadere publicatie
trekking tot a. boekhoudingen en fi- volgen.
stedebouw uit de periode 1850-1940.
Het landelijk project wordt decentraal nanciële administraties; b. personeelsper provincie uitgevoerd. De inventari- en salarisadministraties; c. andere -ad- Burgemeester en wethouders stellen
satiewerkzaamheden houden onder ministraties dan onder a. en b., ten de gemeenteraad voor om het privacymeer in het beschrijven en fotografe- dienste van het intern beheer van de beleid voor de gemeente Vorden vast te
ren van objecten uit genoemde perio- betrokken organisatie; d. administra- stellen. Hierin zijn zaken opgenomen:
de die kenmerkend zijn voor de ge- ties van abonnementen; e. administra- het toezicht en advies bij geschillen
meente Vorden. De heer drs. ties van leden en begunstigers; f. ande- (dit zal worden opgedragen aan de
V.MJ.A.N. Collette zal in vorden de in- re persoons-registraties, voorzover commissie algemeen bestuur); het
ventarisatiewerkzaamheden verrich- daarin geen andere gegevens zijn op- openbaar register, waarin alle pergenomen dan naam, adres, woon- soonsregistraties van de gemeente Vorten.
Nadere informatie kan worden inge- plaats, postcode en soortgelijke voor den worden ingeschreven. Het openbaar register zal voor een ieder kostewonnen bij drs. W.H. Knoop, project- communicatie benodigde gegevens.
loos ter inzage liggen op de afdeling
leider van het MIP-Gelderland, tel.
085-336326, of de contactpersoon bin- De gemeente Vorden beschikt over de Algemene Zaken.
nen de gemeente Vorden, de heer navolgende, onder de werkingssfeer De commissie algemeen bestuur heeft
Limpers, tel. 05752-7474.
van de WPR vallende, persoonsregi- een positief advies gegeven.
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Zwembadbestuur wil
midgetgolfbaan aanleggen
Het bestuur van de Vordense bad- en zweminrichting 'In de Dennen' heeft plannen om naast het bassin een midgetgolfbaan aan
te leggen. Er zijn reeds enkele voorbereidingen getroffen. Zodra
de gemeente groen licht geeft zou direkt met de aanleg begonnen
kunnen worden. Deze mededeling deed voorzitter H. Vriend tijdens de jaarvergadering van 'In de Dennen'.
Voorzitter Vriend betreurde het dat het zwembad in Gorssel, de
door het badbestuur van Zutphen aan Vorden toegezegde superglijbaan, voor de Vordense neus heeft weggekaapt. 'Gorssel heeft
reeds betaald, dus het is niet meer terug te draaien, zo werd het
Vordense badbestuur dezer dagen schriftelijk door Zutphen medegedeeld', aldus sprak voorzitter Vriend.
Behalve de attraktie van een midgetgolfbaan, zijn ook de attributen op de
speelweide uitgebreid. Ook de sanitaire voorzieningen zijn verbeterd. Er zijn
warmwaterdouches
bijgekomen
(muntjes bij de kassa verkrijgbaar) terwijl ook een aantal haarföhnen zijn
aangekocht.
Eenjaar geleden heeft het badbestuur,
met het oog op de toekomst, de gemeente Vorden een beleidsnota voor-

gelegd. In deze nota staat onder meer
aangegeven welke maatregelen er genomen dienen te worden teneinde het
zwembad voor Vorden te behouden.
Zoals bekend heeft de politiek in Vorden zich steeds uitgesproken voor het
laten voortbestaan van het bad. Intussen maakt het badbestuur zich zorgen
over het onderhoud. 'Des te jammer
dat de gemeente nog niet gereagerd
heeft want er zal toch iets moeten .ge-

Rommelmarkt 'De
Kraanvogel'

Gezellig feest Dash

Op zaterdag 13 april werd door de
school van Kranenburg een rommelmarkt georganiseerd. Een week van te
voren stond de school al halfvol met
spulletjes die vanuit de hele omtrek gebracht werden.
Vrijdagavond werd alles nog eens gesorterd en opgepoetst en zaterdag konden de kramen ingericht worden. Dat
was maar goed ook, want er was nogal
wat meubilair gebracht dat veel ruimte
in beslag nam. Er was van alles te vinden, van boeken tot bankstellen en van
beeldjes tot kinderwagens.
Onder een stralende zon was het een
gezellige drukte met een loterij en voor
de kinderen een grabbelton. Veel spulletjes gingen grif van de hand, vooral
het speelgoed. Ook naar mensen die
zelfs van buiten Vorden kwamen.
De opbrengst van deze rommelmarkt,
zo'n f l .000,- is bestemd voor de school
zelf, o.a. voor stencilapparatuur en
speeltoestellen.

De volleybalvereniging 'Dash' hield zaterdagavond in bar-bodega 't Pantoffeitje haar jaarlijkse feestavond. De inspanning die de aktiviteitencommissie
zich getroost had, werd door de leden
naar waarde ingeschat. De zaal was
bomvol.
De dames van Dash/Sorbo hebben het
vorige week voor elkaar gekregen dat
het derde-divisieschap werd veilig gesteld. Martin Gabriël bracht de dames
hiervoor een 'ode' dat buitengewoon
op prijs werd gesteld. Voor de muzikale
omlijsting tekende de dans- en showband 'Festival'. Zij zorgden voor een
perfekt sfeertje.

P.C.O.B.
Donderdag 11 april hield de P.C.O.B.
haar ledenvergadering. Ds. P.W. Dekker, geref. predikant te Vorden, sprak
over 'Belijdenissen — waarom? Daarom!' In veel Nederlandse kerken wordt
op verschillende leeftijden belijdenis
van geloof afgelegd. Waarom?

Hapoel Representative Dance Group Israël

Tnuatron
De Israëlische dansgroep Tnuatron zal op zondagavond 21 april
een éénmalig optreden verzorgen in de Hanzehof te Zutphen.
De groep Tnuatron werd 18 jaar geleden in Tel Aviv opgericht en telt ongeveer 70 zeer getalenteerde danseressen
in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.
Hun creatieve betrokkenheid, hun
zelfdiscipline en hun gevoel voor
groepsverantwoordelijkheid resulteren
in een speciale gloed, die direct uitstraalt naar het publiek. Een selectie
van ± 30 danseressen maakt nu een
toernee door Europa.
Onder leiding van de artistiek directrice en choreografe Doris Shimron zal in
Zutphen een schitterend ballet worden
opgevoerd. In dit ballet o.m. dansen
gebaseerd op het Scheppingsverhaal
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S L A G E R I J
Basisbereiding bakken:
Laat in een passende pan boter uitbruisen en
licht bruinen. Het
formaat van de pan
afstemmen op de
hoeveelheid vlees die
wordt bereid. In een te
grote pan verbandt de
boter, in een te kleine pan
wordt het vlees niet
gelijkmatig gebakken.
Schroei het vlees aan
weerszijden dicht en
temper het vuur. Blijf met het vlees over de
bodem van de pan schuiven en keer het
regelmatig. Vervolgens verder bakken tot het
vereiste gaartepunt. Het vlees uit de pan
nemen en de braadboter eventueel afblussen
met water of ander vocht.
U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram varkenslappen (hamlappen)
60 gram boter
500 gram peultjes
500 gram bospeen
l kilo aardappelen
zout
peper
rozemarijn

van het Bijbelboek Genesis begeleid
door muziek van o.a. Van Beethoven,
Rickie LeeJones en Chick Chorea.
Tnuatron trad in praktisch heel Israël
op en verscheen ook op televisie. Ook
maakten zij al vijf zeer succesvolle buitenlandse trips met optredens in Denemarken, Duitsland, Portugal en Zwitserland.
Op 21 april wordt er een unieke gelegenheid geboden kennis te maken met
deze wel zeer bijzondere dansgroep en
met de speciale muziek, de prachtige
kostuums en de schitterende choreografie.

W

K

V L O G M A N
2Vz deciliter bouillon (eventueel
tablet of poeder)
bloem
peterselie
Bereiding:
Maak de peultjes schoon.
Maak de worteltjes
schoon en snijd /e in
plakjes. Schil de
aardappelen en snijd xe
in blokjes. Snijd het vlees
in dobbelsteentjes en
bestrooi het met /.out, peper, ro/.emarijn en
bloem. Verhit de boter in een br.iadp.in en
bak de stukjes vlees in de hete boter rondom
bruin. Voeg vervolgens de aardapppelen, de
worteltjes en de bouillon toe. Doe na ca. 15
minuten de peultjes er bij en laat dex.e lü
minuten meekoken. Breng het geheel op
smaak met /.out en peper en de gehakte
peterselie. Bind h •-•t cventui v! iets met bloem
i; f ailesbinder.
Voedingswaarde per portie:
Energie: 2030 kj (485 kcal)
Eiwit: 32 gram
Vet: 20 gram
Koolhydraten: 43 gram

beuren. Zo niet, dan hangt ons over
een paar jaren sluiting boven het
hoofd. En dat willen we zeer zeker niet',
aldus voorzitter Vriend.
Uit het jaaroverzicht van sekretaris
M.H.M. Gabriël bleek dat het Vordense zwembad jaarlijks zo rond de 50.000
bezoekers trekt. 'Het voorziet dus duidelijk in een behoefte', aldus Gabriël.
Penningmeester H. Mombarg deelde
mede dat de toegangsprijzen nagenoeg gelijk zijn aan die van het afgelopen jaar. Dezer dagen wordt in Vorden
een huis-aan-huis-folder verstrekt met
allerhande wetenswaardigheden over
het zwembad. Het zwembad wordt vanaf woensdag 8 mei voor het publiek
opengesteld.

Tekencursus
Tot en met 13 mei wordt er in de galerie van de openbare bibliotheek werk
geëxposeerd van de tekencursus van de
vrouwenraad. Deze cursus, die gegeven
wordt door de heer Berentsen, draait al
enkelejaren.
Per cursist wordt een aantal werken getoond. Deze werken zijn gemaakt met
diverse technieken, zoals potlood, pen
en inkt en waterverf en de voorstellingen zijn: stillevens, bloemen, landschappen e.d.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk
gedurende de openingsuren van de bibliotheek. Wellicht zal het mensen stimuleren om ook te gaan tekenen en
een cursus hiertoe te gaan volgen.

Een uiterst boeiend onderwerp, dat
veel vragen opriep en tot discussie leidde. De voorzitster dankte Ds. Dekker
voor het ^Betwijfeld vele werk dat hij
had verricnt om deze middag zo te
doen slagen. De bijeenkomst werd
goed bezocht.
De volgende is op 23 mei met als onderwerp 'Hemhutters'.

Damnacht van
Vorden
De Vordense damclub DCV organiseert woensdag 8 mei voor de zesde
keer een damnacht in Vorden. Er
wordt in drie klassen gespeeld, t.w.
hoofdklasse, Eerste Klasse en Tweede
Klasse. Donderdagmorgen 9 mei worden de prijzen uitgereikt.

Zoals velen al weten, heeft de Bejaardensoos op a.s. woensdag 24 april ook
weereen buitengewone mooie middag
in het Ludgerusgebouw voor alle bejaarden uit Vieraker en Wichmond
vanaf 60 jaar en die hier kerkelijk aangesloten zijn.
Deze middag zullen voor u optreden
Dinie en Wim uit Aalten, bekend van
Omroep Gelderland. Bestuur van de
Bejaardensoos verwacht ook deze middag een volle zaal. Gratis entree.
Het bestuur van de Bejaardensoos

deelt u mede dat de jaarlijkse bustocht
dit jaar naar lu-t mooie Drenthe zal
gaan, en is vastgesteld op woensdag 26
juni. We vertrekken vanaf ' C a f é Rest.
'Den Elter', en zijn daar ook weer terug
voor het diner.
Wij hebben hiervoor een bus voor 54
personen vastgezet. ()pgave van belangstellenden graag op de eerstvolgende samenkomst, want vol is vol.

De Vogelvriend
Op donderdagavond 18 april draait de
vogelvereniging De Vogelvriend een
videofilm over de prachtige vogel de
putter of distelvink. Men kan gratis komen kijken in het Dorpscentrum.

't is Oranje,
't blijft Oranje

Aan het begin van de vergadering memoreerde voorzitter Vriend aan het
overlijden van de heer Joh. J. van Dijk
die zich jarenlang zeer verdienstelijk
heeft gemaakt voor de Vordense baden zweminrichting.

Omdat men in 't openbaar er voor uit
wil komen Christen te zijn, God lief te
hebben, Jezus te willen volgen. In de
loop van vele eeuwen zijn telkens nieuwe Belijdenisgeschriften opgesteld, allemaal hadden ze het doel te verduidelijken, wat de Bijbel zegt, opdraagt.
Ook wisselden in de loop' der eeuwen
tijden van verval en verdieping elkaar
af.
In onze tijd wil men de waarde van geloven en belijden zo formuleren: 'Geloven is iets heel persoonlijks. Niets in
de wereld gaat buiten God om'. Verschil van mening over deze en veel andere indringende vragen zal er altijd
zijn, en is er, aldus Ds. Dekker, altijd
geweest. le^gr belijdend Christen moet
zich er we^Bi bewust zijn, dat hij hierin een eigen taak heeft.

Bejaardensoos
VierakkerWichmond

Bij ons in Vorden begint het Koninginnefeest reeds op zaterdag 27 april en wel met een fantastisch
toneelstuk en grandioze muziek.
Wij denken er in geslaagd te zijn, U als leden van de Oranjevereniging weer een gezellige avond aan
te kunnen bieden.
Ook niet-leden zijn van harte wejkom. U betaalt slechts f 10,- per gezin voor 2 personen en u kunt
ook genieten van deze mooie avond.
En... voor dat éne tientje bent u dan ook meteen lid voor het hele jaar, en dat is toch mooi meegenomen.
De toneelvereniging T. A.O. uit de Wildenborch zal voor u een stuk ten tonele brengen wat beslist in
de smaak zal vallen. De titel verraadt het al een beetje en dan kunt u wel nagaan dat er ook gelachen
zal worden 'Boer'n op vrijerstoer'n'.
U zult het zelf beleven.
Rond 10.00 uur is het optreden van de bekende muziekgroep Amatinka uit Hedel (N.Br.) met
muziek uitTsjecho-Sèawakije.
In originele TsjechWne klederdracht zullen zij u laten genieten van een stukje cultuur waar wij
ongelooflijk veel bewondering voor zullen hebben.
Als u dit leest dan gaat u zich toch een beetje (misschien wel veel) Oranje Vorden voelen, want wij
zijn als Vordenaren^^ls het er op aan komt- toch Oranje-gezind en laten wij dat tot uiting brengen
door het feest rond^Ps Koninklijk Huis al in te zetten op de zaterdag de 27ste. Ja... gezellig met
elkaar.
Namens de Oranjevereniging,
Joh. Norde, voorzitter.

Amatinka

Paardefonds
Wildenborch vierde
90-jarigjubileum
Het Paardefonds 'Wildenborch' vierde ,
woensdagavond het 90-jarig bestaan
met een etentje in café-restaurant
Schoenaker. Voorzitter T.G. Harkink
gaf een overzicht van de afgelopen jaren. Uit de statuten bij de notaris kon
worden opgemaakt dat de vereniging
inderdaad 90 jaar bestaat.
'Het is jammer dat wij de namen van de
oprichters en verdere verslagen niet
meer hebben. Wellicht zijn er nog
mensen uit de omgeving die ons aan
wat papieren uit vroegere jaren kunnen helpen', aldus Harkink.
Met het oog op het honderdjarig bestaan zou de vereniging graag wat
meer gegevens hebben. (S.v.p. opgeven aan dhr. Harkink, Loweg 5, Barchem, tel. 05734-1328).
Pas in 1937 kon de draad worden opgepakt. Toen waren er 600-700 paarden
verzekerd en kende de vereniging
moeilijke tijden. Het negatieve saldo
bedroeg f 272,-. Na de oorlog kreeg het
fonds nog meer problemen te verstouwen. Veel paarden waren toen verdwenen. Zelfs hebben nog bestuursleden
het fonds geld moeten lenen.
Het duurde tot 1951 alvorens weer
quitte werd gedraaid. Momenteel heeft
het Paardefonds 187 leden. Er zijn in
totaal 371 paarden verzekerd voor een
bedrag van rond één miljoen gulden.
De meeste paarden zijn verzekerd voor
bedragen tussen f4.000,- en f5.000,-.
Er vond woensdagavond tussen de bedrijven door ook nog een bestuursverkiezing plaats. H. Bogchelman werd
herkozen. Ook de commissarissen
Flamma en Klokman werden herkozen.

Amatinka is een blaaskapel die bestaat uit 14 leden waaronder 2 vocalisten. De standplaats is de
gemeente Hedel, een dorp aan de Maas in Gelderland onder de rook van 's-Hertogenbosch.
U zult zich misschien afvragen waar de naam Amatinka vandaan komt. De verklaring is eenvoudig.
Amatinka betekent kleine Amati kapel. Muzikanten en insiders in de blaasmuziekwereld zullen de
naam vereenzelvigen metTsjecho-Slowaakse muziek.
Amatinka brengt dan ook uitsluitend Tsjechische blaasmuziek ten gehore, vocaal ondersteund met
Tsjechische zang door onze zanggroep. Zowel muzikanten als zanggroep presenteren zich in originele folkloristische kleding uit de streek Uhersky-Hradiste; een streek die gelegen is in het MoravischSlowaakse deel van Tsjecho-Slowakije.
Nu zult U misschien wel zeggen, wat is Tsjechische blaasmuziek? Dit is volksmuziek welke in drie
categorieën onder te brengen is, nl. de Noord-Boheemse (Egerlander), Zuid-Boheemse en Moravisch-Slowaakse muziek. Deze laatste muziekstijl is vooral bekend geworden door Moravanka, Mistrinanka, Vlcnovjanka, e.v.a.
Amatinka speelt voornamelijk muziek van Moravische componisten. Amatinka heeft twee succesvolle
toernees achter de rug in Tsjecho-Slowakije, waar concerten zijn gegeven in o.a. Praag, Hluk, Kvetna,
Kraslice, Luhacovice en Uhersky-Hradiste waarvan er enkele (rechtstreeks) door de Tsjechische televisie zijn uitgezonden.

WU RUIMENO

PAK NU UW
SLAAPWINST

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

Door reorganisatie van onze siaapafdeling zijn vanaf nu diverse showroommodellen slaapkamers flink afgeprijsd; ook opruiming in enkele matrassen,
slaapbankjes e.d.

D

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

GIMKGO

meubelen

4 Tuinstoelen + tafel

10% KORTING

n

4 Tuinkussens en kleedje
+ parasol OOK

10% KORTING

telefoon 05753-1286

GROTE KEUZE!

Fa. JANSEN

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN

GJ.OLDEMHAVE

Bleekstraat 1
HENGELO-G.

mode voor het héle gezin
in het hart van Vorden

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

INSTALLATIEBEDRIJF

05735-1161

ZOMER-AKTIE: .

Bus bestellen?
Harren bellen!

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!

RUURLO

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
DOETINCHEM-TERBORG-DIDAM

Tel. 05758-1334

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Harmsen Vakschilders
uw waarborg voor
zorgeloos onderhoud.
Hout- en konstruktiewerk staan kontinu bloot aan wisselende ^Krsinvloeden.
Daarom is tijdig onderhoud aan gebouwen een belangrijke, maar zeker ook een
komplexe zaak. Als vakschilders streven we naar vakkundig en beheersbaar
onderhoud. Daarbij maken we gebruik van het OBS-system (Ondd^pbd Bewaking
System). Een waarborg voor geregeld en goed onderhoud tegen beheersbare kos-

ten.

MEISJES PANTALONS

een fijne Katoenen broek bedrukt
met verschillende bloemdessins
Maten 92 t/m 164
TUUNTE0NJS 19.95
ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

15

UNI KINDERT-SHIRTS

Goed en vakkundig onderhoud biedt méér voordelen. Kleurrijk vakwerk zorgt
bovendien voor kleur, sfeer en kreativiteit. Zowel binnen als buiten.

Bel maar eens voor een afspraak en laat u vrijblijvend informeren over onderhoud, sprekende kleuren en een aantal garanties en zekerheden die Harmsen
Vakschilders u te bieden heeft.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1292.
Zelhem. Telefoon 08342 -1998 Gerbert Abbink.

DEMONSTRATIE

•««SSa-

DEMONSTRATIE

in diverse kleuren welke prima bij de bloembroeken passen
Maten 92 t/m 176
TUUNTEPRIJS 5.95 per stuk
o DCTAICM
ALLEEN DEZE WEEK
3 HALEN
Z bt l AL t IN

LOOP EVEN BINNEN,
WANT HET LOONT DE MOEITE

Jeugdsoos Flophouse Toldijk

LENTEFEEST

DEMONSTRATIE

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 april

ZATERDAG 20 APRIL
DEMONSTRATIE
WEBER BARBECUES

verwarmde TUINTENT • terrassen • barbeque

DONT THINK TWICE

barbecues

DE DIJK

van 10.00 uur -16.00 uur
Tijdens demonstratie speciale aanbiedingen.
De zaak voor iedere doe-het-zelver
Gereedschappen/ijzerwaren/hout
verf/behang/tuinmeubelen/kachels

Zaterdag 27 april:

LENTEFESTIVAL
7(!) pOpgrOepeil aanvang uiterlijk 20.30 uur

Voorverkoop bij:

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

DEMONSTRATIE

DEMONSTRATIE

DEMONSTRATIE

jeugdsoos FLOPHOUSE

jf

café "De Engel", Steenderen ^
café Sesink, Baak

d • café "De Herberg", Vorden
J • café "'t Winkeltje", Zutphen
• café "Merleyn", Doetinchem

IN ONTSPANNEN
SFEER

V. Een schitterend voor-

KLASSE EN KOMF
DE IDEALE KOMBIN

DAAR PAST ZO'N FIJNE "LORD HAMILTON" PULLOVER PRIMA BIJ. IN INTRIGERENDE KLEUREN EN
DESSINS. PRECIES WAT u PAST.

'1 beeld van betaalbare
luxe. Deze perfekte
?*•

zitgroep komt in elk
interieur tot zijn recht

Door de degelijke interieur-

vering is een prima zitkomfort
gewaarborgd. In diverse samen-

HELMINK

meubelen
HELMINK

MAAKT

HET MOOIER

BIJ

stellingen (ook als hoekopstelling)
en vele leerkleuren leverbaar.
Speciale voorjaarsprijs 3 + 2-zits

4995.

U THUIS

10 jaar
Vrouwenraad Vorden

IJZERSTERKE
SPORTBRIL

Modecentrum

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

Uitnodiging voor alle vrouwen
in Vorden:
Toneelstuk

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

„De Afrekening"
Erkend gas en waterinstallateur

door toneelgroep STAP
op woensdag 24 april 1991
in het Dorpscentrum Vorden
Aanvang 20.00 uur
In de pauze een kleine verloting.
Lotnummers
(tevens toegangsbewijs)
gratis af te halen bij Mw. ten Du/s,
De Boonk 7, Vorden, tel. 2770 of
Mw. Kamerling, Ruurloseweg 25,
Vorden, tel. 1600.

Ruurlo

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

SPAARBANK

Haal vóór l mei
je nieuwe
Bromfietsverzekering
bij de Rabobank.

Dichtbij én
een hoge rente.

• G i A Z E N S +/- 4 - Cl

C© juwelier
• l
1

Zutphenseweg 5

BRlGnrik VORDEN
OO Opticien

Telefoon 1505

Spaaractie l 5 t/m 3 0 a p r i l

1991

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

De NMS Spaarbank
heeft nog meer aantrekkelijke spaarvormen.
De NMS-agent kan u
daar alles over
vertellen.
opent (minimum inleg Als u een nieuwe
rekening opent,
ƒ 1.000,-), of
of een bedrag bijstort
• bij stort op een
(min. ƒ 100,-) op
bestaande
Vaste Termijn Spaar- een bestaande spaarrekening, dan krijgt u
rekening
van ons natuurlijk ook
(min. ƒ 1.000,-), dan
zo'n leuke attentie.
profiteert u van de
extra hoge actie-rente
en krijgt u bovendien Onze rentetarieven zijn:
1 jaar vast
7,9%
van oös een leuke
2 jaar vast
8,0%
attentie.
3 jaar vast
8,1%
5 jaar vast
8,2%

Als u gedurende deze
actie-periode bij
de NMS Spaarbank:
• een nieuwe Vaste
Termijn Spaar-

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

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Regel vóór l mei je bromfietsverzekering
bij de Rabobank. Je krijgt het nieuwe
plaatje direkt mee. Klaar terwijl je wacht,
gewoon een kwestie van even
binnenlopen!

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen. '

NMSagent:

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE

interieuradviseur

Rabobank S
Meer bank voor je geld

Burgemeester Galleestraat 10,
Telefoon 05752-1967
VERZEKERINGEN - PENSIOENEN
LIJFRENTEN - HYPOTHEKEN - FINANCIERINGEN

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

L^SERVICE
van
der

K< W.J.-KOOI
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Uw

Opel/lsuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. 'S. 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45. Ruurlo. ÏT: 05735-32 95.

Openingstijden:
Maandag: 14.00-17.00 uur

Woensdag: 9.00-12.30 uur

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

K€
W.J. v/d Kooi
Verkoop en Reparatie

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Vrijdag: 9.00-12.30 uur
14.00-17.00 uur
en volgens afspraak

3JAAR LENTEFEEST Bff
FLOPHOUSE
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 april wordt er in en bij jeugdsoos
FLOPHOUSE voor het vijfde achtereenvolgende jaar een bijzonder feest georganiseerd.
FLOPHOUSE' LENTEFEEST kent dan zijn eerste lustrum en
daar is extra werk van gemaakt. Reeds lange tijd zijn de mensen
van Flophouse dagelijks met de voorbereidingen bezig om straks
de enorme tuintent daadwerkelijk de lente te laten uitstralen,
compleet met bloemperken, dennenaanplant, vijvers en heuse
fonteinen. Op de terrasjes zal men weer kunnen vertoeven aan de
cocktailbar en de barbecue.

Een speciaal verwanningssysteein zorgt
voor een ideale temperatuur, want al
mag de kalender dan al lang en breed
de lente aanwijzen, de weergoden denken daar wel eens anders over.
Maar ook de gecontracteerde live-acts
zullen het publiek ongetwijfeld opwarmen. Vrijdags wordt er gewerkt met
twee podia en 's zaterdags zelfs met
drie (!) zodat een continu programma
geboden kan worden.

VRIJDAG 26 APRIL
Al maanden geleden wist Flophouse
voor deze avond de Nederlandstalige
topformatie DE DIJK te contracteren.
Dat deze band nogal wat konsekwenties heeft voor de omvang van het
LENTEFEEST werd al snel duidelijk.
DE DIJK hoeft nauwelijks nog enige
toelichting.
De definitieve doorbraak van deze
swingende formatie kwam toch nog
pas in 1990 en DE DIJK gaat dit jaar
een (terechte) zegetocht door Nederland maken. Vakmanschap en charme
bracht de band van Amsterdam naar
Zoutkamp, zelfs tot in New York.
I)K LKNTETENT zal vrijdag de 26e
april ongetwijfeld bol staan van de
dampende hartstocht, het swingen en
zingen.
Al vroeg heeft Flophouse kaarten voor
dit concert in de voorverkoop gedaan,
omdat een uitverkocht huis niet onmogelijk is.

De bandkeuze op vrijdag voor het soospodium viel niet zwaar. Vanaf het eerste Lentefeest waren de jongens van de
Groenlose coverband DON'T THINK
TWICE present en zullen het eerste
lustrum ook weer extra fleur geven.

ZATERDAG 27 APRIL
Op de zaterdag vindt er op het Lentefeest weer iets heel bijzonders plaats.
Enkele jaren terug organiseerde jeugdsoos Flophouse tot tweemaal toe het
veelbesproken Steen-goedfestival. Nu
dit weggevallen lijkt heeft men op de
zaterdag een alternatief gevonden: een
LENTEFESTIVAL. Op deze unieke
avond treden er maar liefst 8 (!) min of
meer regionale groepen op.
Vanwege dit aantal wordt er deze
avond gewerkt met drie podia: twee in
de lentetent en een in de soosruimte.
Onze getalenteerde amateurs verzorgen in diverse stijlen en stromingen
, een continu-programma.
Zorg datje op tijd aanwezig bent, want
er moet, gezien de omvang van het
programma, beslist op tijd de eerste
noot gespeeld worden.
In volgorde van optreden presenteren
zich de volgende bands:
(wijzigingen voorbehouden) WANTED, DON'T ASK, SO WHAT, DIRTY
HARRY 44, SCHIK, STAGGER LEE,
WHITE BLUES en KGB.
Bezoekers van de vrijdagavond kunnen

zondag 21 april
promotiewedstrijd
(naar 4^ klas KNVB)

VORDEN - WG
aanvang: 14.30 uur
terrein: Oude Zutphenseweg

10 jaar
Vrouwenraad Vorden

op vertoon van hun voorverkoopkaart
voor deze avond een EXTRA reductie
krijgen.
Voor de voorverkoopadressen zie de
advertentie in dit nummer.
Tot op FLOPHOUSE' LENTEFEEST!

Uitnodiging voor alle vrouwen
in Vorden:
Toneelstuk

„De Afrekening"
door toneelgroep STAP
op woensdag 24 april 1991
in het Dorpscentrum Vorden
Aanvang 20.00 uur

ENDA

In de pauze een kleine verloting.
Lotnummers
(tevens toegangsbewijs)
gratis af te halen bij Mw. ten Du/s,
De Boonk 7, Vorden, tel. 2770 of
Mw. Kamerling, Ruurloseweg 25,
Vorden, tel. 1600.

APRIL:
17 HVGWichmond, Middag voor
ouderen
17 HVG Dorp, Lezing kerkuilen
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
19 SWOV, Open Tafel
20 JongGelre, afd. Warnsveld, Prov.
culturele wedstrijd in Eefde
22 Bloemschikcursus Floralia
22 ANBO, klootschieten, de Goldberg
22 Provinciale Voorjaarsvergadering,
N.B.v.Plv.
23 SWOV, Open Tafel
23 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Reisje
Delft
23 Soos Kranenburg, Dia's met mr.
v. d. Broek + gym
24 JongGelre, afd. Warnsveld, lezing
in de Boggelaar
24 ANBO, bustocht Overijssel-Drente
24 Bejaardensoos VierakkerWichmond
25 HVG Vorden-Wildenborch, Lezing
Roemenië
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Avond
excursie Wilp
26 SWOV, Open Tafel
27 Oranjeavond, Dorpscentrum
29 ANBO, klootschieten, de Goldberg
29 Bloemschikcursus Floralia
30 OranjefeestVorden
30 Oranjever. Wichmond,
gezelligheidsrit

MEI:
l HVG Vorden-Linde, Advocaat
1 HVGWichmond
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 ANBO, seniorenorkest Happy
EJflys, Dorpscentrum
5 Voorjaarstocht, VRTC de
8-Kastelenrijders, vanaf de
Herberg
6 ANBO, klootschieten, de Goldberg
7 Soosrniddag Schoenaker
8 Handwerken Welfare, Wehme
9 ANBO, fietsen picknicktocht, v.a.
Kerkplein
13 ANBO, klootschieten, de Goldberg
14 HVGjj^ichmond, reisje
14 HV^^orp, ontmoetingsdag Ede
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
jubileumavond in de Herberg
15 ANBO, kegelen, de Boggelaar
15 HVG dorp, dames Wesseldij k
16 H V U A r d e n , gezellige eigen
1 7 Jong Gelre, afd. Warnsveld,
voetballen
1 8 Sorbo C-jeugdtoernooi, w Vorden
19 Achtkastelen B-jeugdtoernooi, w
Vorden
21 NCVB, lezing over gevel-toptekens
2 1 Soosrniddag Schoenaker
22 Handwerken Welfare, Wehme
23 PCOB
25 Rommelmarkt Concordia in
Dorpscentrum
25-26 w Vorden, Int. Sorbo
jeugd toernooi
26 Jong Gelre, afd. Warnsveld, Prov.
buitensportdag
27 ANBO, klootschieten, de Goldberg
28-29-30 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, fietstocht
Harfsen
29 HVG Wichmond, slotavond
29 HVG Linde, eigen avond

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

NIEUW:
volgens Duits recept

Meergranen
Volkorenbroodjes
Waldkorenbroodjes
voor een gezonde variatie
't winkeltje in vers brood en banket

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

w

VERSNELLINGS-

tttanssen

Huur
Mister Steam

2 bos

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenki
Mister S team h een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Franse
Geranium

BLOËÉEN

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK

VORDEN ZiJTPMENSEWEG TEL 05752 1514

Voor reparaties
van

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Proef eens een ovenverse croissant
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

_ ..

BROMMER 401,

IjaUCkhart
Assurantiekantoor

INCLUSIEF
ALLE KOSTFN

verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen
Postbus 24 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1460

slechts enkele stuks!
van fl. 5.400,- incl. voor
f l. 4.500,- incl

Voor al uw

MET HET
ACCENT OP
TUINMEUBELS

e/ectrawerkzaamheden
Alles onder één dak bij

f ons Jansen
installatiebedrijf

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

AANBIEDING!

75,81
139,85

AUTOMAAT

LIDNBw)

DE KLERK

1 dikke IJsbergsla
Jonagold
10 zoete Navellate

Deze week: van f 1,00 voor f 0,85

Bromfietspremies per 01-05-1991
SNORFIETS

REPARATIEBEDRIJF

KOLDENHOF's Versmark;

BIJ
UW

/AA
/—VN

Video- en
tv-reparatie

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

WIJ GEVEN U ALS ZONWERINGSSPECIALIST
GRAAG EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAAF
Land- en
Tuinbouwmechanisatie
Toldijkseweg 9 - Steenderen
Tel. 05755-2005 - Telefax 05755-2429
Hoofddealer van: Yamaha - Stiga - Stihl - Briggs-Stratton.
Eigen onderdelen, voorziening en service-werkplaats.

ZONWERING

HELMINK

meubelen

VORDEN / TEL 0575? 1 5 1 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL 05454
J W HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK M A A K T HET MOOIER BIJ U THUIS

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 18 april 1991
53e jaargang nr. 3

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Ontwikkelingswerker Lock op boeiende informatie-avond:

'Vordense steun voor
fam. Lotterman onmisbaar'

Activiteiten rond
kasteel Hackfort

Diep verscholen in de Gelderse Achterhoek, bij het dorp Vorden, vinden we
kasteel Hackfort, gelegen aan een beek
met natuurlijke oevers.
Vorige week dinsdag werd een informatie-avond gegeven over het Bij het kasteel hoort een landgoed van
werk van de familie Lotterman op Papua Nieuw Guinea. Een op- ruim 700 ha., een waterradmolen en
vallend groot aantal belangstellenden kon in 't Achterhuus meel- niet minder dan 35 boerderijen.
Het landschap op Hackfort is typisch
even met deze Vordense familie door een prachtige diapresenta- . Achterhoeks.
Kleine bosjes worden aftie. Op deze avond was ook de ontwikkelingswerker Arjen Lock gewisseld door akkertjes, weilanden en
houtwallen. Alles vormt een evenwichaanwezig.
tig geheel; zowel mens, als plant en
'Wat u hier in Vorden doet, namelijk nea staan achter het werk van de Wy- dier hebben recht van bestaan.
het steunen van het werk van Johan en cliffe bijbelvertalers, de organisatie
Janny Lotterman, is voor hen niet waarvoor de familie Lotterman werkt. Op deze trotse bezitting van Natuur'mooi meegenomen', maar broodno- En ook belangrijk is dat de overheid monumenten zal op zaterdag 20 april
van het land hun werk steeds meer een unieke samenwerking plaatsvindig', deelde de heer Lock mee.
'Onderschat niet waar u mee bezig waardeert.
den tussen Natuurmonumenten en
bent. Zonder uw steun is hun werk on- 'Vijf jaar geleden vond de overheid het Wereld Natuur Fonds (W.N.F.).
mogelijk. Een zendings- en ontwikke- nog, dat alle Papua's eigenlijk maar De bekende panda-bus van het W'.N.F.
lingswerker op Papua Nieuw Guinea Engels moeten gaan leren', legde de (een truck met oplegger, waarin een
moet vaak geïsoleerd werken met pri- heer Lock uit.
keur aan speelse methoden om school'Hun eigen talen zouden onbelangrijk jeugd te informeren over de noodzaak
mitieve middelen. Hij staat voor een
immense taak, die vaak te veel is voor zijn. Nu heeft men echter ontdekt, dat van natuurbehoud en milieubeheer)
een mens. Het werk duurt gemiddeld het onderwijs op deze manier niet kan zal opgesteld staan op het 'kasteelzestien jaar. Maar hij voelt zich daarbij werken. Een kind dat naar school gaat plein' en is voor iedereen te bezichtiook door God tot dat werk geroepen.'
en leert lezen en schrijven in een taal gen.
Arjen Lock wist goed waarover hij die het nooit geleerd heeft, blijkt grote
sprak, aangezien hij zelf ook al vele ja- problemen te krijgen. Stel je voor dat
ren diep in de jungle van Papua Nieuw bijvoorbeeld Nederlandse kinderen in
Guinea werkt. Hij kwam voor deze in- de eerste klas alleen maar Russisch
formatie-avond over uit Rotterdam, zouden horen en dat moesten leren
waar hij samen met zijn Finse vrouw schrijven! Men kiest er nu voor eerst
Maija een verlofperiode doorbrengt.
het kind de eigen moedertaal te leren
lezen en schrijven en pas later Engels.'

'Oerwoudland'
Door de vertoonde dia's konden de
aanwezigen iets meebeleven en meevoelen van het werken in een land dat
z'n naam 'oerwoudland' alle eer aandoet. Het land is even groot als Frankrijk en toch wonen er maar drie miljoen mensen.
Het dorp waarjohan en Janny met hun
drie kinderen wonen, ligt niet aan een
grote weg. Dat maakt het werk nog
moeilijker. Toen de familie Lotterman
bijvoorbeeld iets wilde doen aan de watervoorziening in het dorp, moest er kilometers over een smal pad door het
oerwoud worden gezeuld met een grote watertank.
Gelukkig werd de Vordense familie erg
gastvrij bij de Tanggu-bevolking binnengehaald. Zij werden zelfs als 'familieleden' van de stam geadopteerd, wat
de samenwerking erg bevordert.
Ook alle kerken (protestant, katholiek
en evangelisch) op Papua Nieuw Gui-

1.000 Papuar talen
Een groot probleem voor de overheid
is, dat er in het land wel 700 verschillende talen worden gesproken en in
het buurland Irian Jaya (een deel van
Indonesië) nog eens 300 Papua-talen.
Daarom is hulp van buitenaf noodzakelijk.
De Wycliffe bijbelvertalers hebben ervoor gekozen van de l .000 talen op het
eiland de meest gangbare op schrift te
zetten. Johan Lotterman is met een van
deze talen bezig, het Nai, de taal van de
Tanggu's.
Tegelijkertijd moet de bevolking echter ook in hun eigen taal leren lezen.
Daarom heeft Johan Lotterman ook al
enkele oefenleesboekjes laten drukken
met verhalen in het Nai. Daarnaast zijn
inmiddels ook al enkele bijbelse verhalen gedrukt. Enkele van deze boekjes
waren ook op de informatieavond in 't
Achterhuus te zien.

Natuurmonumenten zal een klein deel
van het kasteel ter bezichtiging openstellen, t.w. de kelders (waarin Wereldwinkel een koffie/ theeschenkerij verzorgt) en de fraaie Westerholtzaal,
door de vorige eigenaren ridderzaal
genoemd.
In de ridderzaal zal een foto-expositie
getiteld 'Er is maar één planeet Aarde'
opgesteld staan.
Verder zal Natuurmonumenten op gezette tijden wandelingen o.l.v. boswachters over het landgoed en rond
het kasteel verzorgen.
En last but not least zal het comité N.O.
Gelderland van het W.N.F, op deze dag
een tweetal fietstochten door het immens mooie Achterhoekse landschap
en langs 8 kastelen verzorgen. Een gids
zal de deelnemers begeleiden en het
één en ander vertellen over het landschap, de kastelen en de rol van de kasteelheren in het natuurgebeuren.
Elke fietstocht heeft een lengte van ca.
35 km.
Vorden is goed te bereiken met openbaar vervoer, vanaf het NS-station is
het nog ca. 30 minuten lopen.
Voor nadere informaties kunt U terecht bij Job Teeuwen, Breegraven 53
teWarnsveld (05750-23174).

mum

GAAT DOOR!
Dankzij
een flinke geldelijke bijdrage
van:

AMRO-bank
Bondsspaarbank
NMS-bank
RABO-bank
Drukkerij Weevers

Vordens bestuurslid L. Oortgiesen:

Afgelopen zaterdag werd door een groep jongelui uit diverse
plaatsen in de Achterhoek 'Het Witte Café' bij Zelhem geopend.
Volgens Lars Oortgiesen uit Vorden is het de bedoeling dat dit
een nieuw christelijk ontmoetingscentrum voor jongeren uit de
regio wordt. Op de eerste avond waren er al 350 belangstellenden.
'Het Witte Café' is gevestigd in het
voormalige Meene-centrum in Zelhem. Het staat op vrijdag- en zaterdagavonden open voor alle jongeren uit
de wijde omgeving. Dat het in een behoefte voorziet, blijkt wel uit de grote
opkomst op zaterdagj.l.
Aan de start van het jongerencentrum
was veel aandacht besteed. Niet minder
dan 30 kerken in de regio (o.a. in Vorden) deelden er informatiemateriaal
over u i t.

'Ongelooflijk'
Ter gelegenheid van de opening van
het christelijk jongerencentrum was
zaterdagj.l. de gospelgroep Target uitgenodigd. Voor velen een echte topper, aangezien deze groep op het grote
landelijke Flevo Festival (georganiseerd door NCRV en Youth for Christ)
was uitgeroepen tot de meest belovende gospelgroep van ons land.
'We hadden wel veel mensen venvacht',
zegt Lars Oortgiesen, de penningmeester van het centrum, 'maai' deze
opkomst, 350 bezoekers, was echt ongelooflijk! Het was voor veel mensen
echteen avondje uit.'

Toneelvereniging
T.A.O.Wildenborch
De toneelvereniging T.A.O. uit het
buurtschap Wildenborch /.al vrijdagavond 19 en zaterdagavond 20 april
het toneelstuk 'Boer'n op vrijerstoer'n'
voor het voetlicht brengen. Het blijspel
is geschreven door Herman van der A
en wordt geheel in het dialekt gespeeld.

GROOT
VUURWERK
EN
LAMPIONOPTOCHT

Vrouwengroepen
De Hervormde Vrouwengroep uit Linde krijgt op woensdag l mei bezoek
van mevrouw C. de Kruif uit Vorden
die zal vertellen over haar werk als advocaat. Deze bijeenkomst wordt gehouden in "t Proathoes'.
De Hervormde Vrouwengroep uit de
Wildenborch krijgt 25 april bezoek van
de heer A. Langeveld (Vorden) en
Koerts (Hengelo). Zij /.uilen vertellen
over hun bezoeken aan Roemenië.
Deze avond wordt gehouden in de Kapel.

Oud-Indiëgangers
Op maandag 22 april a.s. organiseert
de Vereniging van Oud-Indiëgangers

een bijeenkomst voor gewezen militairen, die in de jaren 1945-19(12 in het
toenmalige Ned. Oosl-lndië en NieuwGuinea gediend hebben. Ook hun
partners zijn hierbij uitgenodigd.
Als sprekers voorde/e middag zijn uilgenodigd: 2'' kamerlid P.K. ter Veer,
D'GG van de vaste kamercommissie
voor Defensie; en Drs. D.F. van der
Mei, voorzitter draaginsigne gewonden.
In de zaal /.ijn de aanvraagformulieren
van het draaginsigne-gewonden aanwezig. De Oorlogsgraven-Stichting is
ook aanwezig met Panelen.
()ok niet-leden van de vereniging OudIndiëgangers zijn van harte welkom op
de/e middag, in Hotel Restaurant Stegeinan in Laren (Gld.).

Steunt U ook de

„Stichting Liliane fonds"
GIRO 66 77 67 te Vlijmen
ALS DOEL:
prothese en andere hulpmiddelen
voor lichamelijk gehandicapten
Veertien nationaliteiten in Grand Prix op 'de Kappenbulten':

Wereldtop zij span naar Halle
De absolute wereldtop van de zijspancrossers gaat op 27 en 28
april van start in de Nederlandse Grand Prix in het Gelderse
Halle. Er hebben zich liefst 64 combinaties uit 14 verschillende
landen aangemeld voor het grootse spektakel op het vermaarde
zandcircuit 'de Kappenbulten'.
De wereldkampioenen Benny Jansen
en Frans Geurts uit Kessel verdedigen
hun titel tegen onder meer de oud-wereldkampioen uit Zwitserland, Christoph Huesser, met z'n nieuwe bakkenist Adi Kaeser, de Duitse titelkandidaten Garhammer/Haas (vorigjaar 2e in
het WK) en Netterscheid/Jehle (4e tijdens WK '90) en uiteraard het legertje
Nederlandse kanshebbers met voorop
de Nederlandse kampioenen Timmermans /Verhagen.
De Mennekes uit Schayk willen in Halle de basis leggen voor de prolongatie
van hun wereldtitel. Na de eerste schermutselingen in de eerste Grand Prix
van het seizoen op 14 april in het Franse Salindres, is de verwachting dat de
teneur voor het komende seizoen op
'de Kappenbulten' bepaald zal worden. Janssen en Geurts van Kessel krijgen het ongetwijfeld bijzonder lastig
om op de bovenste sport van de ladder
te blijven staan. De vorig seizoen falende tweevoudig wereldkampioen Christoph Huesser heeft niets aan het toeval
overgelaten om het dit jaar weer te maken. Zijn broer Andreas Huesser is uit

de bak gestapt om plaats te maken voor
Adi Kaeser. Het tweetal is in maart al in
Halle geweest om het circuit voor de
Nederlandse Grand Prix te testen.
De verwachtingen in het Nederlandse
kamp zijn uileraard hoog gespannen.
De ontwikkelingen in de strijd om de
nationale titel geven aan dat de vaderlandse combinaties elkaar geen duimbreed toegeven. Verder worden de
steeds sterker rijdende Franse combinaties Mecene/Morgan en Thomas/
Le Bouquin in de voorste gelederen
verwacht. Ook het voormalige oostblok
is sterk vertegenwoordigd met vier
Tsjechische combinaties en drie uit de
Sovjet-Unie.
De organiserende motor- en autoc lul>
HALMAC uit Halle heeft het schitterende circuit er perfect bij liggen. De
akkommodaüe heeft een aanzienlijke
face-Iift ondergaan om de zijspanwereldtop en de toeschouwers nog betere
omstandigheden te kunnen bieden.
In het bijprogramma geeft de Europese top bij de viertakten alsmede de nationale 250 cc senioren acte-de-présence.

En volgens deze Vordenaar is dat ook
één van de bedoelingen van 'Het Witte
Café': het moet een gezellige ontmoetingsplaats voor Achterhoekse jongeren worden.
'Daarnaast organiseren we ook eens
per maand op zondag 'Praise-avonden'. Dat zijn avonden met zang, die
wordt begeleid door onze eigen band
'White'. Ook nodigen we voor zo'n
avond een spreker uit', legt Lars uit.

Ruim 200 ponycombinaties zijn er gestart in dressuur en springen op het concours hippique op zaterdag 13 april.

Uilslagen dressuur
B-dressuur: Daniëlle Carriere/Ghandy,
Winterswijkse PC 133; Sonja Fransen/
Franciska, Berkelruitertjes 125; categorie
A/B: Anne Veneman/Feikje, De VierNiet concurrend
sprong 101; Wim Hyink/May Be, Win'Het is niet de bedoeling dat we con- terswijkse PC 131; Maria Vrogten/Tencurrend werken ten opzichte van ande- der, Zelhem 128; categorie A l B: llsc Mokre kerkelijke jongerengroepen. We wil- kink/Fury II, De Graafschap 111.
len vooral een aanvulling zijn, bijvoor- L-dre.ssuiir: Judith Nijkamp/Carlos, de
beeld ook een mogelijkheid voor Luchte 127; categorie Al B: Edwin Bretjongeren van CJV, koffiebars etc. die, veld/Draver, Ruurlo 116; Marije de
naast hun eigen programma, op een Vries/Capriole, Berkelruitertjes 129;
andere avond elkaar nog eens kunner\ Paul Carriere/Poladru, Winterswijkse
PC 125; Henriëtte ten Arve/Funstral,
ontmoeten in onze ruimte.'
Ruurlo 135; Marije de Vries/Capriole,
Aanstaande zaterdag 20 april houdt Berkelruitertjes 135.
men een 'open huis' in het centrum M-dressuur: Rianne Csselink/Silvia,
(adres: Meeneweg 14 te Zelhem). De Barchruitertjes 123; Carolien Reverdink/
avond daarna, zondag 21 april, wordt Debbi, Hamelandse Ruiters 131.
Z-dressuur: Susan Gesink/Silvester, Vade eerste Praise-avond gehouden.
rus 189; Claudette Wolbrink/Maurits, De
Hettenheuvel 165.

T.A.O. staat onder regie van Henk
Kreeftenberg uit Lochem. De uitvoering vindt plaats in de Kapel. Zaterdagavond is er na afloop van de uitvoeling gelegenheid tot het maken van
i-'.'ii dansje.
Zaterdag 27 april wordt het blijspel in
het Dorpscentrum voor de Oranjevereniging eveneens voor het voetlicht gebracht.

Uitslagen springen
Klasse B categorie B/C: 1. Rosalie van
Dijk/B.Lady, Barchruitertjes 60; 2. Annemarie Maalderink/Lobke 59; 3. Ronald Schreibelt/Saartje, Berkelruitertjes
60.
Categorie D: 1. Clemy Woertman/Kharif,
Berkelruitertjes 65; 2. Silvia Bergervoet/
Gerdien, Zelhem 64; 3. Jurgen te Voortwis/Robert, Winterswijkse PC 63.
Categorie E: 1. Carolien Reverdink/Debbi, Hamelandse Ruiters 72; 2. Rita Lig-

tenbarg/Y-Djimat, Hamelandse Ruiters
64; 3. Mirjam Jansen/Kallepita, De Hofruiters 62.

Handsome Boy, IJsselruiters 134; Linda
Smit/Paladijn, Pasruiters 131; Agerta
Bokking/Ringo, Semper Fidelis 131; Rosita Nijfolder/Yasmi, Winterswijkse RC
Klasse L categorie A/B/C: \. Albert Jan 133.
Oostenenk/Miroush, Semper Fidelis L'dressuur: Wilma Schuurman/Evert,
42,7; 2. Manon Groot Jebbink/Dorien, Gorssel-Zutphen 128; Miekc Husselder/
Hengelo 43,1; 3. Corine Smeenk/Little Purdcy. Zelhem 126; Karel te Braak/BlikBeauty, St. Steffenrijders 44,5.
sum, V'cstingruiters 132; Thea van Triest/
Categorie DIE: \. Manon van Egdom/ Dios, Usselzoom 130; Thea van Triest/
Snowboy, Berkelruitertjes 35,2; 2. Danja Dios, Usselzoom 129; Anna lleessen/
Timmerije/Sweb, Berkclruitertjes 36,7; Agona, Grensruitejs 131; Silvie Rikkers/
3. Sasja Jansen/Melany, Berkelruitertjes Werner, Zieuwent-Harreveld 134.
37,0.
M-dres.su'ur: Anita Loman/Eyecatcher,
Hengelo 132; Wanda Pclgrim/Castro, De
Klas.se M categorie B/C: \. Maddy ter Zcvensteen 125; Harold Stapelbrock/
Aardt/Flits, Berkelruitertjes O fout.
Apriso, Ardeo 128.
Categorie D/E: I. Linda Colenbrander/ Z-dressuur: Joke Luesink/Oribi, VarsseChristy, Varus 36,3; 2. Christian Wol- veld 192; Wilma Simonse/Zadkire Ossip,
brink/Dimphy, Hettenheuvel 40,5; 3. Middachtenruiters 195.
Marijke Maalderink/Sunny Boy, Zelhem
44,7.
Uitslagen springen
Klasse B groep I: \. Saskia Vrcman/RicarKIas.se Z categorie DIE: 1. Suzan Gees- do. De Graafschap 51; 2. Sidney Kruden/
sink/Silvester, Varus34,3; 2. Christel Ste- Ednoa, Sylawald 49; 3. Edwin Klokman/
geman/Midnight, Barchruitertjes 35,8; 3. The Joker, Bergruiters 46. Groep II: 1.
Esther Bloemen/Tosca, Varus 38,8.
Lammert Blikman/Watricsto, GorsselZutphen 50; 2. Erwin te Dolle/Cindy,
Ruim 400 combinaties kwamen aan de Winterswijk 47; 3. Claudia Tcnnond/
start in dressuur en springen bij het con- Fortune, Looleeruiters 42.
cours hippique voor paarden op zondag Klasse L groep I: 1. Ben W i j l h u i / e n / H x 14 april. Ook werd er nog afdelingsdres- plosion, Bemmcl 36,9; 2.Diny Cornclissuur verrredcn en wel de viertallen. De sen/Gannita, Doornenburg 39,3; 3.
eerste prijs hierin ging naar het L-viertal Chantal Wouters/Espridia, Hoevenruivan de Hamelandse Ruiters uit Geeste- ters 41,3. Groep II: \. Madelcine Garderren niet 122 punten.
broek/Escapade, Gouden Hert 38,1; 2.
Linda Dik/Velasques, Semper Fidelis
Uitslagen dressuur
41,2; 3. WillyJoostcn/Ainigo, Varsseveld
B-dressuur: Kitty Winkelhorst/Fontana, 41,3.
Varsseveld 131; Marlou Noordcrmeer/ Klasse M: \. Steven Veldhuis/Deronic R,

Heidruiters 37,4; 2. Madelcine Gardenbroek/Alibana, Gouden Hert 39; 3.
Dianca Lurvinkk/Snowfleak, Twentse
Ros 44,4.
Klasse 7. \. (Jeralcl Gecssink/Dinther,
Varsseveld 37,4; 1. Ben Wijlhuizen/Desperado, Bemmel 37,4; 3. J u l i u s Lurvink/
Tomcat L, Twentse Ros 37,9.
Klasse 7.Z:\. Mareo Jonkers/Atello, Zelhem 36,5; 2. Julius Lurvink/Jolly Roger,
Twentse Ros 37,7.
Prij/.en gewonnen door leden van LR & PC
De (i raaf schap
l'onies: llsc Winkel/Cinderella, 3e prijs
B-dressuur 123 pnt.; llsc Mokkink/Fury
II, Ie prijs B-dressuur 111 put. (categorie
A/B); Rinie l leuvelink/Sarah, 6e prijs Bspringcn categorie D; Heidi Vruggink/
Danny, 4e prijs B-springen categorie E.
kaarden: Reinoud Maalderink/Brienta,
7 c prijs B-dressuur 123 pnt.; Monique
Groot Roessink/Sasja, 2e prijs B-dressuur 130 pnt.; Joricn Hcuvelink/Henri,
4c prijs B-dressuur 127 pnt.; José Brinkerhol'/Mister l l t y , 6e prijs B-dressuur 122
pnt.; Janct Zomer/Amon, 4e prijs Bdressuur 125 pnt.; Susan Groot Jebbink/
Elanic, 3e prijs B-dressuur 130 pnt.; Maricllc Kamphorst/Ebony, 2e prijs Li-dressuur 128 pnt.; Rita Wijnbergen/Charlie,
3e prijs Mi-dressuur 124 pnt.; Jcanine van
den Bcrg/Unix, 4e prijs Mi-dressuur 121
pnt.; Henk van den Berg/Unix, 10e prijs
B-springen; Monique Groot Roessink/
Sasja, l()e prijs B-springen; Saskia Vrcman/Ricardo, Ie prijs B-springen.

V.T.P. Heren 1 team, voor het 2e jaar
gesponsord door autobedrijf
Groot Jebbink

Vorden D2; Brummen El-Vorden El;
Vorden E2-Wilh. SSS E4; AZC E3-Vorden E3; Erica Fl-Vorden Fl; Be Quick
Fl-Vorden F2-, Vorden F3-SHE F2.
Vorden Al-Vios Beltrum Al; E.G.V.V.
A l-Vorden A2; W.V.C. B l-Vorden BI;
Be Quick C l-Vorden Cl.
Vorden 1-V.V.G. l (promotie wedstrijd); Grol 4-Vorden 2; Vorden
3-Beekbergen 4; Vorden 4-Eibergen 6;
Erica 7-Vorclen 5; Longa 7-Vorden 6;
Rietmolen 6-Vorden 7; Vorden 8-SCS
4.

stond wel een veldoverwicht, maar
geen goede kansen. Z.V.V. '56 wist wel
twee keer voor Robert Bos te verschijnen, maar de Kranenburgse keeper liet
zich niet passeren.
Zo eindigde het duel verdiend in een
gelijkspel, maar hierdoor is de afstand
tot de koplopers in de tweede klasse
verder opgelopen.

Waterpolo

Dammen
Internationaal toernooi Praag
Een drietal DCV-ers hebben deelgenomen aan een sterk bezet internationaal
toernooi in de Tjechoslowaakse
hoofdstad Praag. Henk Hoekman werd
de beste Nederlander met een derde
plaats en 10 punten uit 7 wedstrijden.
Winnaar werd de Balt Tingas met 11
punten; Rotislav Letsjinski (vorig jaar
winnaar van het Achtkastelentoernooi)
werd tweede met 10 punten.
Henk Ruesink eindigde als 10e met 8
punten en Chris Grevers werd 15e met
7 punten.

melder en mevr. Lommelder, Stadskanaal 62 str.; 2. H. Huiting en mevr.
Huiting, Stadskanaal 68 str.; 3. G.
Overbeek/G. Vrieze, Varsseveld 90 str.
2. W. Memelink/B. Schuppers, Vorden
90 str.;. 3. R. Scheffer/mevr. Scheffer,
Zwolle 126 str.
Teamklassement (Open Noord-Oost
Ned. Kampioenschappen)
Klasse A: 1. De Graafschaprijders, Vorden 498 str.; 2. MAC Midden Drente,
Westerbork 592 str.; MAC Scheemda
758 str. •
Klasse B: 1. MAC Zutphen 828 str.; 2.
MAC Stadskanaal, 1.018 str.; 3. De
Graafschaprijders, Vorden 1.151 str.
Klasse C: 1. MAC Stadskanaal 256 str.;
2. De Graafschaprijders l, Vorden 621
str.; 3. De Graafschaprijders 2, Vorden
625 str.
De volgende orienteringsrit (PCC rit)
vindt plaats op 2 juni.

De heren l hebben 'thuis' tegen Ysselmeeuwen een duidelijke 7-14 nederlaag geleden. Bij de stand 0-2 verkleinde Riek Groot Roessink tot 1-2. DatzelfUitslagen jeugd 13-4: GSV '63 Dl-Rat- de deed Marck Karmiggelt bij de stand
Persoonlijke wedstrijden
ti Dl 0-6; Ratti El-Neede E3 1-9;
1-6.
Mike Voskamp heeft na de halve finales
D.E.O.Fl-RattiFl 5-0.
Jaap Stertefeld zorgde voor 3-7 en
van
junioren te Westerhaar nog uitProgramma 20-4: Ratti BI - Steende- Marck Karmiggelt voor 4-7. Hierna
zicht op een finaleplaats in het Junioren B2.
werden de Ysselmeeuwen steeds sterrenkampioenschap. Hij eindigde op
ker. Het werd uiteindelijk 7-14. De reseen met 2 man gedeelde 3e plaats. In
terende tegengoals werden gescoord juni wordt er een barrage gespeeld om
door Harold Kolkman, Marck Karmigl plaats.
gelt en Han Berenpas.
Uitslagen
Henk Ruesink is gestart in het kam10-4: Sp. Brummen F2-Sociï Fl 0-19; De heren 2 wonnen met 13-5 van Dior. pioenschap van Gelderland met een
Uitslagen Groep A
Sociï El-Sp. Brummen El 2-6; Sociï De Vordense doelpunten werden ge- nederlaag tegen Henk Klarenbeek. Dit
1. dms. Elferink/Nekkers 57.0%; 2. mv.
scoord door Robert Pelgrum (5x), toernooi wordt gedeeltelijk in het voor6-Warnsveldse Boys 5 1-3.
Schigt/hr. Schigt 56.0%; 3. dms. AleRudi
Sloot
(2x),
Herwin
Wilgenhof
ll-4:Sociï4-AZC73-l.
jaar en gedeeltelijk in het najaar afge- wijnse/Bodewes 54.0%.
13-4: F, E en D 4 tegen 4 toernooi bij (2x) en Arjan Mengerink (4x).
werkt te Huissen, en de inzet is behalve Uitslagen Groep B
Dierense Boys. De F van Sociï behaalde titel 5 plaatsen voor de halve finales
1. mv. Bokkinga/hr. Bokkinga 59.2%;
den een prachtige 4de plaats. De D
van Nederland.
2. mv. De Bruin/hr. De Bruin 57.8%;
Dames
minnen
met
11-7
struikelden helaas in de voorronden.
In Terborg zijn de distriktsfinales al 3. mv. Knoppers/hr. Knoppers 56.6%.
Maar voor de verrassing zorgden de De Vordense dames namen in deze drie ronden oud. Bennie Hiddink staat
V. L n, r. Stefan Voskuilen, Paul Wijers, Ruud Ubink, Mark Karmiggelt
E-tjes, zij werden namelijk Ie, en ko- wedstrijd in de eerste pfcnode een 3-2 in de hoofdklasse in de middenmoot
men nu uit in de regio-finale van de voorsprong door doelpunten van met 2 remises. Henk Lenselink doet
Provincie Gld.
Grietje Welleweerd (2x) en Karin Rou- het in de tweede klas beter: hij staat aan
ADVERTEREN KOST GELD...
kop met 4 punten. Gerco Brummelwenhorst.
13-4:SociïBl-PaxB27-l.
NIET ADVERTEREN
man sluit het klassement met slechts l
14-4: Loenermark 6-Sociï 2 1-1; Eer- In de tweede periode een spannende punt.
KOST MEER!
beekse Boys 7-Sociï 4 4-1; Dierense aangelegenheid die met de stand 6-6 Bij de junioren heeft Mark Klein KraBoys6-Sociï51-2.
werd afgesloten. Voor Vorden scoor- nenbarg na 2 wedstrijden nog de volle
den Grietje Welleweerd (2x) en Karin winst. Broer Bert Klein Kranenbarg
Programma
loopt een ronde achter, maar staat er
Rouwenhorst.
17-4: Oeken Fl-SociïFl.
In de derde periode liep Vorden uit met 3 uit 2 ook nog goed voor.
20-4: Sociï Fl-Wilh. SSS Fl; Be Quick naar 10-7 door goals van Andra Eisink,
El-Sociï El; Sociï Dl-Erica D2; Gaz. Karin Rouwenhorst (2x) en Debbie
Aanwinsten:
Nwld.B2-SociïBl.
Kraayeveld. In de laatste periode
Bair, Deidre, Simone de Beauvoir: bio18-4: Sociï 3-Baakse Boys 3.
bracht Karin Rouwenhorst de eindgrafie - Bie, Wim de, Morgen zal ik
21-4: Sociï-Ratti; Sociï 2-Erica '76 5; stand op 11-7.
mijn mannetje staan - Blake, Micheal,
Sociï 4-Hercules 3; Sociï 5-SHE 6; RatDe V.A.M.C. 'De Graafschaprijders' De dans van de wolf- Brookner, Anita,
ti 3-Sociï 6.
hield zondagmiddag een orientering- Een ongelukkige verbintenis - Bush,
srit (Voorjaarsrit) welke was uitgezet Sarah, Pizza's - Campinggids Nederdoor de heren Jan Luiten en Wim Wis- land 1991 - Droste, Magdalena, Bauselink. Start en finish vonden plaats bij haus 1919-1933-Fondsenboek 1991 café-restaurant Schoenaker.
Friedman, Thomas L., Beirut/JeruzaDe afgelopen week is de tenniscompe- In totaal namen 51 equipes aan de rit lem; het conflict in het Midden-Oosten
In een sensationele wedstrijd is Ratti er, titie weer in volle hevigheid losgebars- deel. Deze voorjaarsrit telt mee voor - Ginzburg, Silvia, Turner - Grote hismet in geslaagd.z'n kansen op promo- ten. Vordens Tennis Park zal de ko- het zgn. ONONOK-kampioenschap torische atlas van Nederland - Jakes,
tie te vergroten. In deze inhaalwed- mende 7 weken met een totaal van 20 1991. Alvorens door G. Versteege de John, De eerzuchtigen (Kinderen van
strijd, die op dinsdagavond gespeeld teams deelnemen aan de landelijke en prijzen werden uitgereikt werden enke- de vrijheid 4) -Joris, Lieve, Een kamer
werd, ^^kurde er van alles, zowel aan de districtscompetiti^B
le rondes bingo gespeeld waarbij in Gairo - Lorriston-Clarke, Jennie,
mooi als^Tiinder mooi.
Dinsdag — 2 damesteanS; woensdag prachtige prijzen te winnen waren. De Dressuur- MacCammon, Robert, Stin— 2 jeugdteams; donderdag — 2 da- uitslagen van de orienteringsrit waren ger - Meer-Prins, L. van der, De verzAl snel na het beginsignaal, scoorde
Oeken 1-0 door een kopbal uit een mes (dubbel!) teams; ifaterdag •
8 als volgt:
wegen waarheid - Ostrom, Joseph, De
hoekschop. .Nadat Hans van Resteren teams (Jun./Dames/Heren); zondag
aura waarnemen en begrijpen - Pointl,
— 6 teams (ïun./Dames/Heren).
onder eej^voorzet was doorgelopen en
Auto's A-klasse: 1. B. Regelink/A.C. Frans, De aanraking - Rubin, Lilian B.,
(
Oeken ^B-'- ' was gekomen leek Ratti
Weevers, Vorden 34 str.;2. A. Woud- Pijn en moeite - Schuitemaker-ComDoor de K.N.L.T.B, zijn eTeen aantal stra/W.B. Sietsma, Damwoude 92; 3. mandeur, T.C., Vervuld van verlangen
op een afgang aan te stevenen.
Echter, de scheidsrechter hielp een wijzigingen in de competitieopzet aan- M. den Dungen/H. Huybrechts, Dron- - Segal, Erich, Dokters - Theroux,
handje en gaf Ratti, na een onschuldig gebracht. Het aantal competitieweken ten 159str.
Paul, Mijn geheime leven - ThijssingV.Ln,r. ErwinBos, PamelaBrandenbarg,JochemEmsbroek, Hanke Wempe.
duwtje tegen Dinand Hendriksen een is met één uitgebreid, nl. géén 6, maar Idem B-klasse: 1. P. Reinders/W.
Boer, Henny, Een stem in de stilte strafschop. Mark Sueters scoorde 2-1. 7 competitieweken.
Unsorg, Rolf, Cholesterolamn koken
Fleerkate, Zutphen 195 str.; 2. H. VrieDe scheidsrechter gaf als goedmakertje Daarnaast is gekozen voor een steeds
en genieten -Weelden,J. van, Uw kind
.H-O; MA l B Dash 1-Wilhelmina l 2-2; even later Oeken ook een strafschop wisselende tegenpartij wat tot gevolg ling en mevr. Vrieling, Gasselternijhoort niet op deze school - Wegrace
veen 196 str.; 3. G. Siemes en mevr. SielClDashl-DSC10-3.
nadat een aanvaller zich had laten val- heeft dat er meerdere teams aan de to- mes, Zutphen 235 str.
kroniek 1990-'91 - Zanger, Jan de,
tale competitie kunnen deelnemen. Idem C-klasse (niet-leden): G. Lom- Hadden we er maar wat van gezegd.
len: 3-1.
Programma
Toch had Ratti via nog een — terechte Deze opzet kan tot verrassende uitslaDl Devolco 5-Dash 3; D2B Devolco
— strafschop, welke Mark Sueters mi- gen leiden, immers men heeft zijn te7-Dash 4; D recr.H Dash-de Hoven; H
ste, en een goede kans voor Pascal genstander nog niet eerder tegenover
recr.E Dash-Wesepe; D3 Div.B Devolco
Klootwijk nog dichterbij kunnen ko- zich gehad!
'88 2-Dash/Sorbo; D3C Bruvoc 4-Dash
men. Tussendoor nam de scheidsrech- Enfin, de praktijk zal moeten uitwijzen
In de thuiswedstrijd tegen het in degra- 8; MB1A Vios l-Dash 1; Hl Harfsen
ter tal van warrige beslissingen, wat hoe deze gewijzigde competitieopzet
datienood verkerende Devolco 4 uit 1-Dash 1; H2A Bruvoc 2-Dash 2; IB1A leidde tot boekingen van Piet Immink zal bevallen. Voorts is het mogelijk geworden om met flexibelere tijdstippen
Deventer heeft Dash een klinkende Bruvoc A l-Dash 1; IC l WSV 1-Dash 1; en Dinand Hendriksen.
oveminning behaald. Het team van de D P Dash 2-Devolco 3; D3A Dash Na rust ging het evenzo vrolijk verder. te werken, d.w.z. dat men bij b.v. 4
Op maandag 15 april start de PGEM in het kader van haar activiNa goed werk van Dick Smit scoorde thuisspelende teams de mogelijkheid
'Deventer volleybal-fabriek' had niets 5-ABS 1; D3B Dash 6-ABS 2; DSC Dash
teiten die voortvloeien uit het Milieu Actie Plan (MAP) met een
7-Almen
3;
H2B
Dash
3-Almen
1;
H3B
Mare
Sueters
3-2
en
leek
het
een
spanheeft
om
elk
team
op
een
ander
tijdstip
tegen het strijdlustige Dash in te brenDash 4-ABS 1; MA l B Dash 1-Terwolde nend verloop te worden. ,Toen Oeken te laten starten, wat een soepeler en zonneboilercampagne. Het doel is om alle klanten in Gelderland
gen.
1.
via een gelukkige treffer en een blun- vlotter verloop van de partijen zal kun- en Flevoland in de gelegenheid te stellen energie te besparen en
Dash trok in de eerste set meteen fel
der van keeper Robert Bos op 5-2 nen bevorderen.
van leer en nam al snel een grote voordaarmee een bijdrage te leveren aan een schoner milieu.
kwam was de spanning eraf.
sprong, mede dank/ij een aantal harde
klappen van onder andere Marvin ter
De uitslagen van de eerste
Ongeveer gelijktijdig met de landelijke Per huishouden komt de jaarlijkse
Wee en Johan Bakker. Dash bleef goed Op 13 april werd door de leden van de Toch wist Mare Sueters al snel 5-3 te
campagne, waarin het gebruik van energiebesparing neer op ongeveer
competitieweek
geconcentreerd spelen en won de set P.V. Vorden met 475 duiven deelgeno- scoren, maar nadat Robert Bos nog
zonne-energie centraal staat, organi- 200 m3 aardgas. Door het gebruik van
men aan de tweede competitie-vlucht voorzet in eigen doel had gewerkt was Dinsdag: Rheden Dames l-Vorden seert de PGEM een actie om het ge- een zonneboiler wordt de uitstoot van
met 15-3.
In de tweede set had Dash aanvankelijk vanuit Diest. De duiven moesten een de wedstrijd gelopen. Toch miste voor Dames l 3-3; Vorden Dames 2 - Almen bruik van zonneboilers te stimuleren.
CO2 (broeikaseffect), SO2 en NO X
wat problemen om geconcentreerd te afstand van 160 km overbruggen om Ratti Mare Sueters nog 3 goede kan- Dames l 1-5.
Dit houdt onder meer in dat de PGEM
(zure regen) teruggebracht tot de helft
blijven, maar dat was maar van korte terug te keren op hun hok.
sen, had Pascal Klootwijk een straf- Donderdag: Vorden Dames (dubbel)
naast het geven van een intensieve in- van de hoeveelheid die vrijkomt bij toe1-Lochem 2 0-4; Varsseveld Dames dividuele voorlichting tevens een fi- passing van conventionele warmwaterduur. De 'Dash-trein' kwam weer op De lossing in Diest vond plaats om schop moeten hebben, en werd een
(dubbel) 2-Vorden Dames 23-1.
gang met het gevolg dat er weer veel 09.00 uur met een Z.O.-wind. Om goede kopbal van Harm Welleweerd
nanciële bijdrage gaat verlenen van toestellen.
Zaterdag: Vorden Mix 1-Ruurlo Mix l
gescoord werd. Deze set werd gewon- 10.52 uur bereikte een duif van W. Ol- door de keeper van de lijn weggewerkt.
f 1.000,- in de aanschafkosten van een
3-2; Didam Mix l-Vorden Mix 2; zonneboiler.
denhave en Zn. als eerste zijn hok met Al met al een sensationele wedstrijd,
nen met lf>-4.
Werking zonneboiler
Neede Mix 4-Vorden Mix 3 3-2; Vor- Mede door de subsidie die de rijksoverDe derde set startte- Dash met drie een gemiddelde snelheid van 84 kilo- die nogal beïnvloed door de matige leiden
Veteranen
1-Wehl
Veteranen
2
nieuwe spelers in de basis en het tekent meter per uur. Binnen 13 minuten ar- ding. Ratti kan de competitie rustig
heid ter beschikking stelt, dalen de Een zonneboiler bestaat uit een zonne2-4; Vorden l 35 +-Neede l 35+ 2-3; aanschaf- en installatiekosten van een collector, een opslagvat en een pomp
de kracht van de/e ploeg dat het toch riveerde 20% van de 475 duiven zodat uitspelen, aangezien de promotie kanGorssel Heren 2-Vorden Heren l 1-5; standaard-zonneboiler tot ca. f2.300,-. die het water door het leidingnet in de
gewoon bleef scoren en zelfs een 9-0 on i l 1.05 uur de uitslag bepaald was.
sen minimaal geworden zijn. Ratti
Jun. Jongens Vorden 1-Gorssel l 6-0; Omdat de boiler in het gebruik boven- collector laat circuleren. De zonnecolvoorsprong nam. Devolco sputterde
speelt zaterdag thuis tegen Dinxperlo.
Doetinchem-Jun. Mix Vorden 14-1.
nog even wat tegen, maar uiteindelijk De eerste tien klasseringen waren als
dien zo'n 50% bespaart op de benodig- lectoren worden bij voorkeur op de
Zondag: Vorden Heren l-Quick Nees de energie voor de bereiding van warm zuidzijde van een huis gemonteerd en
werd ook de/e set eenvoudig gewon- volgt:
Z.V.V.'56-Ratti2-2
15-1; Vorden Heren 2-Lochem 3 6-0; tapwater, komt de termijn waarbinnen hebben veelal een standaard-oppernen en wel met l .">-<>.
W. Oldenhave en Zn.: l en 4.
In deze wedstrijd om de vierde plaats
Door de/e 3-0 ovenvinning en het ge- (,. t-n H. Boesveld: 2, 3, 5, 6 en 8.
op de ranglijst begon Ratti furieus en Vorden Jun. Mix l-Welgelegen 4-4; Ei- de investering wordt terugverdiend in vlak van ca. 2,8 m2. De meest voorkolijkspel van nummer drie Wilp staat M. Olieslager: 7 en 10.
kreeg al direkt goede kansen via Piet bergen Mix 1-Vorden Mix l 3-5; Bor- t veel gevallen op 8 a 9jaar.
mende inhoud van het opslagvat is 200
Dash nu twee punten voor op Wilp en J . K u l i n k : 9 .
Immink en Harm Welleweerd. Via een culo Mix l-Vorden Mix 2 8-0; Almen Factoren als de ligging van het dak ten of 240 liter.
worden de kansen om te pjomoveren
kans voor Dinand Hendriksen werd het Veteranen l-Vorden Veteranen l 3-3.
opzichte van de zon, de samenstelling Onder invloed van zon- en/of lichtinsteeds groter.
uiteindelijk toch 0-1 door een kopbal
en het warmwatergebruikvan een huis- val stijgt de temperatuur in de collecZaterdag 20 april staat Dash de loodvan Piet Immink uit een corner.
houden, en de bestaande methode van tor. Zodra het temperatuursverschil
zware uitwedstrijd tegen Harfsen, dat
Lang kon Ratti niet genieten van de
warmwatervoorziening spelen daarbij tussen respectievelijk de collector en
Uitslagen
reeds kampioen is, te wachten. Dash
voorsprong, want binnen 5 minuten
echtereen belangrijke rol.
het opslagvat meer dan 12,5 graden C
heeft tegen de/e ploeg nog wat recht te Vorden D 1-Wilh. SSS Dl 0-3; Wilh. SSS trok Z.V.V. '56 de stand gelijk na een
bedraagt, transporteert de pomp het
I)4-Vorden
D2
0-10;
Wilh.
SSS
El-Vor/.etten en /al dan ook uiterst gemotifoutje van keeper Robert Bos. Het ini- De door de VW georganiseerde mini- Geïnteresseerde klanten kunnen voor water vanuit de buitenmantel van het
veerd naar Harfsen vertrekken, temeer den El 7-0; Kefde E2-Vorden E2 0-5; tiatief verschoof naar Z.V.V. '56 en Rat- marathon werd bij de heren gewonnen informatie wat betreft de technische opslagvat door de collector.
daar een overwinning in Harfsen zo Vorden K3-Oeken El 6-2; Vorden E3- ti raakte onder druk.
Ga/.. Nwld. E3 3-4 (10/4); Dierense Na een goed uitspeelde aanval wist door Rudi van den Broek uit Bussum. mogelijkheden, de kosten en het ver- In de collector wordt het water vergoed als zekei promotie betekent.
Bij de dames zegevierde Patty Kalmijer krijgen van subsidie voor een zonne- warmd en stroomt vervolgens terug
Boys F l-Vorden F l 1-3; Vorden F2Z.V.V. '56 dan ook een voorsprong te uit Rotterdam. De marathon werd mo- boiler terecht bij de speciaal opgeleide naar de goed geïsoleerde buitenmanGa/. Nwld. F2 3-7; Vorden F3-SHE F2
nemen. Het laatste kwartier voor rust gelijk gemaakt door een aantal spon- PGEM-adviseurs. Erkende installateurs tel, waar de warmte wordt afgestaan
2-0.
Uitslagen
was weer voor Ratti, wat een goede kans sors.
voeren de plaatsing en de installatie aan het tapwater binnen in het opslagVorden A2-Markelo A2 2-3; Vorden
voor Harm Welleweerd opleverde Uitslagen: Heren— 1. Rudi v.d. Broek, uit.
H2B Voonsaarts-Dash 3 0-3: I I r e u . K '
vat. Op dagen dat er onvoldoende zonB l-Neede BI 1-2; Vorden Cl-VarsseBussum 1.51.07; 2. Dick Dix, LeuvenDash-ABS 2-1; Dl'Wik 1-Dash 2 3-1; veld Cl 2-1; Vorden C2-Witkampers maar hij schoot voorlangs.
nestraling of licht is om de noodzakelijOp slag van rust wist Piet Immink uit heim 1.52.50; 3. Jan Maarse, Beltrum De PGEM gaat er van uit dat er in 1991 ke hoeveelheid tapwater te verwarmen,
D3A Almen 1-Dash 5 3-0; D3B Almen
Cl
3-2.
een goede vrije trap de gelijkmaker te 1.54.55. Beste Vordenaar Ton ten zo'n 800 zonneboilers geplaatst zullen wordt de watervoorraad naverwarmd
2-Dash (\ 1-2; IK'.C Wik 3-Dash 7 3-0;
Voiden 2-K1. Dochteren 2 1-1; Vorden
scoren, weer met het hoofd.
1)1 Dash 3-Willu-iminii l 3-0; D2B
Have 2.11.10.
worden. Dit aantal zal — mits de subsi- met gas of elektriciteit.
Dash 4-\'oorwaarts 3; D3C Dash 3-Erica 5 2-0.
Na de — zeer korte — rust daalde het Dames — l. Patty Kalmijer, Rotterdam dieregeling van het ministerie van Eco- Voor nadere informatie kunt u zich
H-Vooiw.i.uis f, 1-2; Hl Dash 1-Devol- Programma
spelpeil aanzienlijken Ratti probeerde 2.15.37; 2. Tineke Wolters, Blesdijke nomische Zaken in stand blijft — op wenden tot de heer R. Haegens, tel.
co ^ 3-0; H2A Dash 2-Wilhelmina 2 Brummen 1)1-Vorden Dl; Oeken Dl- het windvoordeel uit te buiten. Er ont- 2.32.33; 3. Ali Lands, Didam 2.34.25.
085-772456.
kunnen lopen tot ca. 5.000 eind 1995.

S.V. Ratti

Sociï

B.ZR.

V.T.P. Junioren Mix team (zondag)
zal dit seizoen gesponsord worden door
Sport 72 uit Zutphen!

Openbare
Bibliotheek

Voorjaarsrit 'De
Graafschaprijders'

Zaterdagvoetbal
Oeken-Ratti 6-4

Vordens Tennis
Park

SPORT-nieuws

Dash vernedert
Devolco 4

PGEM start
zonneboilercampagne

P.V. Vorden

V. V. Vorden

Acht Kastelen MiniMarathon

ter gelegenheid van het oranjefeest

Bijlage WEEKBLAD CONTACT
Uitgave - Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22

Amatinka

't is Oranje,
't blij ft Oranje
Voorwoord van de voorzitterJoh. Norde
Als nieuwe voorzitter is het mij een eer u middels deze Oranjekrant
nu reeds een fantastische Koninginnedag toe te wensen.
Immers Vorden zonder Oranjefestiviteiten is geen Vorden meer.
Velen gebruiken deze dag als een soort reünie, en is dit een
uitgelezen dag om elkaar in de feestsfeer weer eens te ontmoeten.
En dat geldt ook voor de jeugd die elders op school gaat, dan zie je
toch immers de juf en de meester nog eens terug en tijdens de
oriëntatierit vele herinneringen.
De feestcommissie is erin geslaagd om een programma samen te stellen met medewerking na de
Vordense verenigingen, die op zo'n dag de gelegenheid krijgen om hun sport of hobby op deze
wijze te presenteren. De kinderen van de basisscholen kunnen volop genieten en lachen van de
clown Malle Mast alsmede van de Poppenshow in het Dorpscentrum.
De hele dag is er rond de kerk en het Marktplein de gezellige kermissfeer en laten wij hopen ook het
Oranje-zonnetje.
De plaatselijke horeca doet een flinke duit in het zakje door goede bands en stemmingsmuziek ons
in een goede feeststemming te brengen.
Als u het programma ziet dan ontdekt u dat er vele evenementen zijn waar een ieder aan mee kan
doen. En dat doet een mens goed, zo op een door de weekse dag.
Ter afsluiting van het Koninginnefeest zal ervoor de jeugd een lampiom^fc)cht zijn met aansluitend een knallend vuurwerk.
Al deze aktiviteiten zijn mede mogelijk door de volle medewerking van de Gemeente, Gemeentewerken en de Vordense politie, de muziekverenigingen Sursum Corda en Concordia. Ook een woord
van welgemeende dank aan al die medewerkers(sters) die op welke wijze da^pok zich inzetten voor
het welslagen van het Oranjefeest.
Dan besluit ik zoals het begin: 't Is Oranje, 't Blijft Oranje.

Amatinka is een blaaskapel die bestaat uit 14 leden waaronder 2 vocalisten. De standplaats is de
gemeente Hedel, een dorp aan de Maas in Gelderland onder de rook van 's-Hertogenbosch.
U zult zich misschien afvragen waar de naam Amatinka vandaan komt. De verklaring is eenvoudig.
Amatinka betekent kleine Amati kapel. Muzikanten en insiders in de blaasmuziekwereld zullen de
naam vereenzelvigen metTsjecho-Slowaakse muziek.
Amatinka brengt dan ook uitsluitend Tsjechische blaasmuziek ten gehore, vocaal ondersteund met
Tsjechische zang door onze zanggroep. Zowel muzikanten als zanggroep presenteren zich in originele folkloristische kleding uit de streek Uhersky-Hradiste; een streek die gelegen is in het MoravischSlowaaksedeelvan^fcecho-Slowakije.
(
Nu zult U misschien wel zeggen, wat is Tsjechische blaasmuziek? Dit is volksmuziek welke in drie
categorieën onder te brengen is, nl. de Noord-Boheemse (Egerlander), Zuid-Boheemse en Moravisch-Slowaakse muziek. Deze laatste muziekstijl is vooral bekend geworden door Moravanka, Mistrinanka, Vlcnovjanka^.v.a.
Amatinka speelt vo^piamelijk muziek van Moravische componisten. Amatinka heeft twee succesvolle
toernees achter de rug in Tsjecho-Slowakije, waar concerten zijn gegeven in o.a. Praag, Hluk, Kvetna,
Kraslice, Luhacovice en Uhersky-Hradiste waarvan er enkele (rechtstreeks) door de Tsjechische televisie zijn uitgezonden.

Namens de Oranjevereniging,
Joh. Norde, voorzitter.

Gymnastiekvereniging Sparta
Oranjevereniging VierakkèrWichmond
Het Oranjecomité te Vierakker-Wichmond organiseert ter gelegenheid van Koninginnedag op dinsdag 30 april een gezelligheidsrit; een ieder die fietsen kan, kan aan deze tocht deelnemen.
De fietstocht die ongeveer 60 minuten zal duren en over rustige en mooie wegen met veel natuurschoon zal leiden kan dus ook door ouders met kinderen gefietst worden.
Men mag zelf het tempo bepalen. ledere deelnemer ontvangt na afloop een herinnering.
De tocht begint om 2 uur bij Café 'd'Olde Kriet' te Wichmond.

Blijspel in dialect door Herman van der A.:

Boer'n op
vrijerstoer'n
Korte inhoud:
Vier vrijgezelle broers moeten aan een vrouw geholpen worden.
Iedereen bemoeit zich ermee: de Pastoor, de Dorpsmeester enz.
Er wordt altijd gezegd op ieder potje past een dekseltje, maar of dat
bij de gebroeders Wieker ook opgaat.
Dit moet u zelf maar komen bekijken.
Rolverdeling:
Hendrik Wieker, landbouwer
Harm Wieker, idem
Johan Wieker, idem
Bertus Wieker, idem
Pastoor Goos'n, dorpspastoor
Dina Siepel, buurvrouw
Meester Mol, dorpsmeester
Usa Kaufman, dame
Wilma Brink, bijgenaamd Dalia
Jopie Siepel, buurmeisje
Rubertina van Halterwege, dame
Mevrouw Marte, huishoudster pastoor . . .
Regie
Soufflage

: Henk Kreeftenberg
: Janny Sligman

Appie Klein Brinke
Harrie Dinkelman
Gerrit Klein Brinke
Reinier Klein Brinke
Frits Pladdet
Dinie Schooien
Martij n Reuvekamp
Annemieke Bouwman
Annet Dekker
Gerda Wezinkhof
Fryda te Lindert
Jurry Klein Brinke

neem er

de tijd
voor
Stichting LEZEN, Keizersgracht 391
1016 EJ Amsterdam

Voor het tweede achtereenvolgende jaar presenteren wij ons als vereniging tijdens de festiviteiten op
Koninginnedag.
Vorig jaar hebben wij de zogenaamde Vlaamse spelen verzorgd op het parkeerterrein van Hotel
Bakker. Dit jaar zullen wij opnieuw dit onderdeel van het programma voor onze rekening nemen.
Daarnaast zullen wij ons 's middags aan het publiek presenteren op de feestweide voor Kasteel
Vorden. Dan zullen een aantal van onze jonge leden een demonstratie verzorgen.
Wij hopen dat de samenwerking met de Oranjevereniging even vruchtbaar zal blijken te zijn dan het
bestaan van Sparta tot nu toe zelf geweest is. Als een van de oudste sportverenigingen in Vorden is de
vereniging opgericht op 8 januari 1923. Dit betekent dat Sparta bijna 70 jaar lang veel Vordense
kinderen de eerste beginselen van het turnen heeft bijgebracht. Vaak betekent dit ook de eerste
kennismaking van de jeugd met sport in het algemeen.
Een tweede belangrijke activiteit is de jaarlijkse avondvierdaagse. In 1992 zal deze in Vorden voor de
25e keer door Sparta worden georganiseerd. Op welke wijze aan deze jubileumavondvierdaagse
aandacht zal worden geschonken is nu nog niet bekend, wel echter dat er aandacht aan geschonken
zal worden.
Dat de Vordense avondvierdaagse nog steeds leeft onder de bevolking mag blijken uit het feit dat de
afgelopen jaren steeds sprake is van een toename van het aantal deelnemers.
Zonder ons zelf te willen prijzen mogen wij zeggen dat Sparta met de organisatie van de avondvierdaagse een van de jaarlijkse terugkerende grote activiteiten in Vorden organiseert.
Hieruit blijkt ook de overeenkomst met de Oranjevereniging, die het grootste jaarlijkse evenement
voor haar rekening neemt. Het is voor ons dan ook een eer om als bijna 70-jarige mee te mogen
werken aan het programma van een vereniging die zelf veel ouder is, maar door haar nimmer
aflatende enthousiasme heeft aangetoond jonger dan ooit te zijn.

Programma Oranjefeest 1991
09.45 uur Start voor 15 jaar en ouder

Zaterdag 27 april

Prijzen afhalen tussen 12.00-12.30 uur aan de
Basisschool dorp. Inschrijfgeld f2,50 p.p.
Prijzen die niet afgehaald zijn, kunnen om
17.00 uur bij de prijsuitreiking in Hotel Bakker
afgehaald worden.

19.30 uur: ORANJE AVOND
In het Dorpscentrum
zaal open 19.00 uur precies
Toneelvereniging T.A.O. Wildenborch
zal het blijspel opvoeren
"Boer'n op vrijerstoer'n"

plm.
22.00 uur: Groots optreden
muziekgroep AMATINKA
Tsjecho-Slowaakse muziek in originele kleding uit de streek Uhersky-Haadiste.
Dit mag u niet missen.
Entreekaarten a f 5,- per persoon verkrijgbaar
's avonds aan de zaal. Leden van de Oranjevereniging gratis toegang op vertoon van de
lidmaatschapskaart (max. 2 personen op een
kaart). Daar wij veel bezoek verwachten kunt
u vanaf 24 april kaarten afhalen bij de Amrobank óók de gratis kaarten voor leden . Zo
bent u zeker van uw plaats, want vol is vol!

Koninginnedag 30 april
Muzikale medewerking aan het morgenprogramma wordt
verleend door de Chr. muziekvereniging "Sursum Corda".
08.00 uur: Klokluiden
08.30 uur: Afhalen Schutterskoning
door bestuur Oranjevereniging Vorden
08.30 uur: De kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de
basisscholen en de kinderen van dezelfde
leeftijd die een school elders bezoeken, verzamelen zich per school op het plein achter
de Openbare Basisschool.
Vertrek vanaf Openbare Basisschool, voorafgegaan door de Chr. Muziekvereniging "Sursum Corda".
* Opstellen schoolkinderen bij kasteel Gemeentehuis.
* Opstellen muziekvereniging.
08.45 uur: Aubade
Welkomstwoord voorzitter Oranjevereniging,
dhr. J. Norde.
* Hijsen vlaggen door padvinders van de padvindersgroep "David G. Alford" onder begeleiding van een trompettist
* Zingen Vordens Volkslied (3 coupletten)
" Toespraak Burgemeester E.J.C. Kamerling
* Zingen Wilhelmus coupletten 1 en 6
* Dankwoord voorzitter Oranjevereniging,
dhr. J. Norde
* Boomplanting t.g.v. 25 jaar huwelijk Koningin
Beatrix en Prins Claus
* Lang zullen ze leven en driewerf hoera
* Afmars muziekvereniging met schoolkinderen naar Dorpscentrum

10.00 uur
precies:

Vogelschieten
Voor dames en heren aan de Horsterkamp.
Inschrijfgeld vogelschieten f 5,-. Na de derde
ronde f 1,50 bijbetaling.
Buksschieten
op de vrije baan. Inschrijfgeld f 2,- per kaart van
3 schoten.
Fladderschieten
een nieuw onderdeel in het programma.
Inschrijfgeld f 3,- voor 5 schoten.
Groepen 29 april bij Fa. Barendsen inschrijven.
Persoonlijke inschrijvingen op 30 april vóór
9.45 uur op Horsterkamp.

Voor de jongere jeugd, groep 1 en 2 van de
basisscholen in de jeugdsoos
De Knarf en Koo Poppensjoo
De poppenspelers spelen niet alleen met poppen maar ook worden de kinderen erbij betrokken.

20.45 uur: Lampionoptocht
Opstellen parkeerterrein Drukkerij Weevers, Nieuwstad.
20.50 uur: Uitreiking lampionnen gratis door de Oranjevereniging.
In optocht via bejaardencentrum de
Wehme, Nieuwstad, Raadhuisstraat,
Dorpsstraat, Horsterkamp, vuurwerk.
Muziek Drumband Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda.
21.30 uur: Toespraak burgemeester Kamerling.
Groot vuurwerk
Als afsluiting van de feestelijkheden groot
vuurwerk op het feestterrein. Aan de
ingang van de oprijlaan wordt er verzocht
f 1,-entree te betalen.
Gezien de hoge kosten van het vuurwerk
is dit noodzakelijk en één gulden is toch
niet te veel gevraagd.
Kinderen beneden 16 jaar gratis.

Om 10.00 uur wordt het eerste schot gelost
door edelachtbare heer burgemeester Kamerling.
10.00 uur: Vlaamse spelen
Op het parkeerterrein Hotel Bakker.
O.a. vogelgooien, sjoelen, enz. verzorgd door
Gymvereniging Sparta.

ORANJEHAF HOTEL BAKKER
Vanaf 12.00 uur gezellig uit eten
SPECIAAL VOOR HET ORANJEFEEST:

10.00 uur: Touwtrekwedstrijden
In de Dorpsstraat georganiseerd door de
Touwtrekvereniging Vorden.

ORANJE H AP voor slechts f 15,-p p

Feesttent
Ringsteken
^
Aanspanning "In de Reep'n" organiseert n!
ringsteken per dogkar voor dames en heren in
de Dorpsstraat.
Inschrijfgeld f2,-. Voor leden van de Oranj
reniging f 1 ,- korting op vertoon van de lidmaatschapskaart.

Middagprogramma
Feestterrein Horsterkamp
Muzikale medewerking aan het middagprogramma wordt
verleend door de muziekvereniging "Concordia".
Voorzitter dhr. Joh. Norde zal deze middag openen.

Café-Rest. Zaal de Herberg zorgt dat u op het feestterrein
uw natje en droogje kunt krijgen, terwijl cafetaria de O/de
Smidse zorgt voor een hapje en ijs.

Tribune
Het bestuur heeft toch besloten om een tribune te huren al
is het moeilijk in verband met de financiën, vooral voor de
wat oudere feestgangers is het toch prettiger als men zitten
kan. De jeugd dient er rekening mee te houden dat
ouderen en invaliden voorrang hebben op de tribune,
hier wordt op toegezien.
Parkeergelegenheid
Auto's geen ingang oprijlaan kasteel maar ingang Schuttestraat. Parkeren op het feestterrein.
Afsluiting Dorpsstraat
De Dorpsstraat is op 30 april afgesloten voor alle verkeer
van 08.00 uur tot 03.00 uur ('s nachts).

13.30 uur: Duivenvereniging
13.30 uur: Kinderzeskamp
O.l.v. "Ambiance"
15.00 uur: Parachutisten
15.00 uur: Hondenclub
Politie Honden Dressuur Club P.H.D.C.
15.15 uur: Muzikaal optreden
Muziekvereniging Concordia
15.30 uur: Gymnastiekvereniging Sparta

09.30 uur: Feestprogramma voor de kinderen
voor groepen 3, 4, 5 en 6 van de basisscholen
in de grote zaal Dorps centrum.
CLOWN MALLE MAT laat de kinderen
lachen, spelen en denken.

Avondprogramma

16.00 uur: Landelijke Rijvereniging en Ponyclub
"De Graafschap"
16.30 uur: Afhalen van de schutterkoning(in)
Dit geschiedt door de vogelschietcommissie in
een open landauer, waarna een rondrit door
het dorp met medewerking van muziekvereniging "Concordia".

Einde kindervoorstellingen plm. 10.45 uur, dan
kunnen de kinderen weer afgehaald worden.

17.00 uur: Huldiging
De huldiging van de Koning(in) en de prijsuitreiking van het vogelschieten, baanschieten,
ringsteken, oriënteringsrit, touwtrekken en andere spelen en wedstrijden, vinden plaats bij
Hotel Bakker.

09.30 uur: OrJënteringsrit
Per fiets voor groep 7 en 8 en zij die elders
scholen bezoeken t/m 14 jaar. Men kan zich
opgeven achter de basisschool dorp, waar ook
wordt gestart.

Wijkaartjes voorde draai- en zweefmolen kunnen de gehele
dag gebruikt worden. De kinderen van de basisscholen
ontvangen deze vrijkaartjes op de scholen. Kinderen t/m 12
jaar die een school buiten Vorden bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen bij de Amrobank vanaf 24 april.

GAAT DOOR!
Dankzij
een flinke geldelijke bijdrage
van:

AMRO-bank
Bondsspaarbank
NMS-bank
RABO-bank
Drukkerij Weevers

GROOT
VUURWERK
LAMPIONOPTOCHT

Voorjaar...

Koninginnerol

De ideale tijd om het tuinhek, de pergola, tuinbielzen en
zo meer weer te voorzien van een nieuwe beschermlaag.

Oranje
Tompoucen

van 8,50 voor

Met deze zonnige voorjaarsaanbieding strijkt U met
plezier!

7,95

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden. Tel. 1321

6 halen 5 betalen

TENCOmild Tuinbeits bruin:
l liter

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

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Bij uw
8.45

2V2 liter

BFfiff

19.45

TENCO pracht bruine
Carbolineum:
i liter

5.75

2V2 liter

9.95

5 liter

17.95

Echte Bakker

Café Uenk

VAN ASSELT

Arno/d en Ria Schut

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Het adres
voor dorstige kelen
en een hartige hap

TENCO bielzenzwart:
l liter

7.95

2V2 liter

Dit wereldberoemde „loopwonder" is uitgevoerd in zacht
volnerf-leder en voorzien van oersterke droogenaaide
zoolranden. Nu in nieuwe zomerkleuren.

19.75

Heerlijk koel Grolsch bier

Ook diverse andere soorten
uit voorraad leverbaar.

j

Ons motto is:
Gezelligheid kent geen tijd

a

pp

Schildersbedrijf - Verfhandel

MEPHISTO

NIEUWSTAD 13,TEL 1363. EIGEN PARKEERPLAATS

ONVERGELIJKBAAR!

10% KORTING
Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

op alle schoenen wegens
reorganisatie.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Al les voor de

SCHOTSPORT
£üfcf

^S

Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijdbogen.

Marten
iterdt

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

WEGENBOUW
DOSTAL BV

*

Rabobank S

JoeltrefftnJI

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

aanleg van rioleringen,
grondwerken
bestratingen, asfalteren
ook voor erfverharding

LOON- EN G R O N D V E R Z E T

FA. A. B E E F T I N K EN ZN

Ooit kiest u voor mooist.

Bang&OlufsenJ

ONSTEINSEWEG 20,
7251 ML VORDEN
TELEFOON 05752-6691

handel in zand en grind
sloop- en graafwerk

Uw dealer:
Joostinkweg 12-Vorden
Telefoon 05752-1249, bgg 2503

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000
Eigen technische dienst

Service station

Edwin v.d. Weijden

siebelink vorden
was- en textielverzorging b.v.

ORANJEFEEST
IN 'TPANTOFFELTJE
Vanaf 10.30 uur de gehele dag door
LIVE-MUZIEKmet „WEEKEND"

Zutphenseweg 30 - Vorden - Telefoon 05752-1840

's Avonds vanaf 20.00 uur als vanouds
GRANDIOOS FEEST met top dansorkest

VOORJAAR!!

„HAMMOND FOUR"

U gaat de auto weer verzorgen en de winterbeschadigingen opnemen. Wij hebben hiervoor alle
WAS-, POETS- EN REPARATIEPRODUCTEN
in voorraad. Ook voor blijvend auto-onderhoud en
lage brandstofprijzen, natuurlijk naar: ARAL Service
Station Edwin v.d. Weijden.
P.S. Gewijzigde openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.00 uur tot 20.00 uur
zaterdag
8.00 uur tot 18.00 uur
zondag
10.00 uur tot 18.00 uur

industrieweg 3 / 7251 jt vorden / telefoon 05752-1465

gratis entree.

ENTREE f 6,Voor groepen reserveren tot 20.00 uur mogelijk.

bodeqo

1 itoittoffdt ji

AUTO

RIJWIEL

TAXI

Voor: verkoop.
Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

Voor: Verkoop
Onderhoud, Reparatie
Verhuur:
fietsen/tandem

Voor: Particulier
Ziekenfondsen
Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer
Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen
Begraven i ssen

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Auto-Rijwiel en Taxibedrijf
Op deze dag zijn de consumptiemunten
van „'t Pantoffeltje" en ,,de Herberg"
in beide zalen te gebruiken.

v/hTRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

Fa. G. Bargeman & Zonen

Ford - Suzuki dealer

Aannemersbedrijf

Groot
jebbink

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

Nieuwbouw
Onderhoud
Verbouw

Muziek op koninginnedag

AUTOBEDRIJF

Rondweg2
*
/ Q\
\ / ö \

VORDEN

„Se Herberg"

Tel. 05752-1794

*
*

NJüi***^^
'*fa*«ii'*^

TE VORDEN

Ook uw adres voor
andere bekende
merken

KOFFIE met APPEL-of
ORANJEGEBAKf4-

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

(voor de nieuwe schutterskoning ligt weer een waardebon klaar
t.w.v. f 50-!)
* 14.00 uur in het café:

„HANSKA DUO"
Jongelui !!!
Met 8.3% rente spaar je voor het
toekomstige eigen huis bij:

NMS

SPAARBANK

20.00 uur in het café:

NORDE

„HANSKA DUO

FAIR zekeringen

20.00 uur in de

Burg. Galleestraat 10-Tel. 05752-1967

ORANJE-BAL
Dans en showorkest ,,LIBERTY
(entree f 7,50; voorleden oranjever, f6,-)

Tuinontwerp, -aanleg
en -onderhoud

Gebr.
Kettelerij b.v.

boek en
kantoorartikelen

Lid van de groep van erkende
Nederlandse Hoveniers en
Groenverzorgers

RAADHUISSTRAAT 22 - VORDEN - TELEFOON 3100

Addinkhof16-7251VG Vorden
Telefoon 05752-2054
(b.g.g. 3778 of 1164)

Als uw onroerend goed u ter
harte gaat is 'behoudzucht'
een goede eigenschap.
Welke uitgaven u binnen een vaststaand
budget prioriteit verleent is een kwestie van
wikken en wegen.
Als u op tijd laat schilderen doet u twee
dingen tegelijk. U houdt uw onroerend goed in
conditie, waarmee u dure reparaties voorkomt En
u geeft het een representatief gezicht Een kwestie
van gezonden 'behoudzucht' dus. En van optimaal
rendement

MAARTEN IN VOORVERKOOP f 7,50; zaait 8,50
Op deze dag zijn de konsumptiemunten
van „ 't Pantoffeltje" en ,,de Herberg"
in alle twee zaken te gebruiken.

Voor al uw

•

LOOD- EN ZINKWERKEN
WATER- EN GASINSTALLATIES
SANITAIR
DAKBEDEKKING

BOUWBEDRIJF

GROOT ROESSINK B.V.

LOODGIETERS
BEDRIJF

Fa. WILTINK

Het Hoge 20
Vorden-Tel. 1656

houdt zich beleefd aanbevolen
voor al uw

Eet brood van de Warme Bakker

onderhoudswerken,
nieuwbouw,

SCHILDERWERK. ^ EEN GOEDE INVESTERING.

schirdersbedrijf
Het Hoge 3, Vorden.
Telefoon 05752-1208
b.g.g. 2039

KWALITEIT EN VERSHEID
ZIJN ONZE TROEVEN

stallenbouw en
boerderijrestauraties,
kuilvoerplaten
en mestsilo's

telefoon 1373
WARME BAKKER

Hengeloseweg 9, Vorden
telefoon 05752-1437

"**<&

OPLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

ADVERTEREN KOST GELDNIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Voor al uw

nieuwbouw
verbouw
renovatie

"de Rotonde"
Kerkstraat 3 • Vorden
Telefoon 05752-1519

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met deskundig advies.
MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

Tijdens Koninginnedag
inde
snackcounter:

1 waterijsje

voor

plate service

VAN ZEEBURG

Wij serveren plate service in het restaurant vanaf

Zutphenseweg

a la carte

Lid NVM/MCC

31,

VORDEN.

Tel. 05752-1531

0,25

U kunt ook è la carte eten vanaf

l O jO w

23,50

D
BOUWBEEDRUF
B.V.

Vorden
Ruurloseweg 42
Telefoon 05752-1479

ter gelegenheid van het oranjefeest
Politie Honden
De Politie Honden Dressuurclub Vorden is met haar 9 leden waarschijnlijk een van de kleinste en minst bekende vereniging in Vorden. Het gaat bij deze club om het africhten van honden met als
doel het behalen van één of meerdere officieel erkende certificaten.
De club is hiertoe aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (K.N.P.V.) die daarvoor de keuringen verricht.
Ondanks de mindere bekendheid onder de bevolking zijn er de
afgelopen jaren op het sportieve vlak toch fantastische resultaten
geboekt. Zo werden reeds meerdere certificaten politiehond l, politiehond 2 en objectbewaking behaald.
Ook wordt regelmatig met succes aan diverse wedstrijden deelgenomen. Meerdere gecertificeerde honden hebben reeds hun weg
gevonden naar overheidsinstellingen als politie, leger en luchtmacht.
Enkele eisen die voor het behalen van een certificaat aan de hond
gesteld worden:
- springen overeen schuttingen kuil;
- speuren van voorwerpen;
- voedsel van een vreemd persoon weigeren;
- bewaken van voorwerpen.

Bijlage WEEKBLAD CONTACT
Uitgave - Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22

De Knarf en Koo
GAAT
DOOR!

Enkele toneelspelers kwamen op het idee, hun ervaringen over te
brengen met poppen. Ze bouwden een enorme kast en maakten
zelfde bewoners hiervan. Ook de avonturen schreven ze zelf.
Enkele figuren zijn:
Knarf/ een dondersteen met goede bedoelingen en zijn tante Servies, een echte taaie tante, of Oink van Boink de gemene tovenaar.
Jansen, de strenge schoolmeester of het slimme winkeliertje (die in
november en december voor St. Nicolaas speelt). Zo hebben ze
allemaal hun eigen streken. Natuurlijk wordt er ook voor de kast
gespeeld.
De poj^^nspelers spelen niet alleen met de poppen, mfl} ook met
de kinderen, zodat ze nog beter bij het stuk betrokken worden.

Clown Malle Mat

Dankzij een flinke
geldelijke bijdrage van:

VUURWERK

AMRO-bank
Bondsspaarbank
NMS-bank
RABO-bank
Drukkerij Weevers

OPTOCHT

Horecaprogramma
In de verschillende horecagelegenheden is de gehele dag
stemmingsmuziek.

DE HERBERG
30 april
10.00-14.00 uur in het café 'Hanska Duo'.
15.00-17.30 uur dans- en showorkest 'Liberty'. Vrij entree.
Vanaf 20.00 uur 'Hanska Duo' in het café.
Vanaf 21.00 uur dans- en showorkest 'Liberty'.
Entree: f 7,50; Leden Oranjevereniging f 6,-.

'T PANTOFFELTJE
30 april
Gehele dag muziek met de formatie 'Weekend'. Vrij entree.
Vanaf 20.00 uur dansorkest 'Hammond Four'.
Entree f 6,-.

HOTEL BAKKER
Het meest spectaculaire is ongetwijfeld het achtervolgen en het tot
staan brengen van een boef, een rol die vertolkt wordt door de
pakwerker.
Om al deze oefeningen met succes te volbrengen is een goed contact tussen hond en geleider onontbeerlijk.
De P.H.D.V. verleent op verzoek ook assistentie in de vorm van
bewaking of surveillance bij diverse evenementen.
Op Koninginnedag zal er een demonstratie gegeven worden om u
kennis te laten maken met deze steeds populairder wordende tak
van sport.
Mocht u interesse hebben dan kunt u terecht op het oefenterrein
aan de Hamelandweg te Vorden, t.w.:

30 april
Vanaf 15.00 uur in het café stemmingsmuziek.

D'OLDE SMIDSE
Vanaf 14.00 uur stemmingsmuziek.

CAFÉ UENK
Sfeer en gezelligheid.

N.B.: de konsumptiemuni
kunt U over en weer besteden.

l PU n tof t'

's zondagsmorgens 9.00-12.00 uur en
's woensdagsavonds 19.00-22.00 uur
Evt. inlichtingen:
H.G. Eskes, Ellenkampdijk l, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1151.

30
april
1991
82e verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana
52e verjaardag van Mr. Pieter van Vollenhoven
De viering van de 53e verjaardag van
Hare Majesteit Koningin Beatrix
vindt plaats op:

Koninginnedag 30 april

Landelijke
Rijvereniging en
Ponyclub
6
de Graafschap'
Wij zijn een groeiende vereniging met 70 rijdende leden, waaronder 30 pony's en 40 paarden. Elke week krijgt men één uur les van
een gediplomeerd instructrice.
Onze vereniging heeft tot doel, de leden een zo breed mogelijke
rijkunst bij te brengen.
Er worden lessen gegeven in dressuur, springen, vier- en achttal
rijden en samengesteld (cross).
Degene, die geen wedstrijden wil rijden, maar toch op een gezellige*
manier z'n rijkunst wil verbeteren is bij ons ook welkom.
Clown Malle Mat (uit Uden) is een pretmaker voor kinderen.
Op een verantwoorde manier met je paard of pony bezig zijn, daar
Verrassend, simpel en doordacht weet hij kinderen van 3 tot 13 jaar gaat het ons om.t
collectief te boeien. Een clown die de kinderen laat lachen, spelen,
en denken.
Wat wij u op Koninginnedag willen laten zien, is een stukje dresDe Clown Malle Mat Kindershow bestaat uit: goochelen, muziek, suur op muziek en wat spectaculair springen.
bandparodie, wedstrijdje, ballonfiguren, jongleren, zingen en veel Wij wensen u veel kijkgenot op 30 april.
clownerie.
Ons adres is:
Kortom, een programma met veel humor, spanning en spektakel, L.R. en P.C. de Graafschap, Hamelandweg, Vorden.
wat de kinderen niet mogen missen!
Tel. 05750-21921.

Lekker brood,
wat u haalt bij
't winkeltje in vers brood en banket

Ter gelegenheid van de
komende nationale
feestdagen uit voorraad
leverbaar:
VLAGGEN
100x150 en 120x180

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

aannemersbedrijf

h.j. ruiterkamp bv

BV

VLAGGESTOKKEN
VLAGGEHOUDERS

H E L MIN K

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

lindeseweg 26 - 7251 ns vorden
telefoon 05752-6631

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

Voor vakwerk in

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

Cafetaria - Snackbar - Zaal

b'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487
PATAT - SNACKS - BROODJES
KOFFIE-DRANKEN
Haal, eet of drink waar u kwaliteit en gezelligheid vindt.
Zaal voor vergaderingen en familiefeestjes tot ca. 100 personen.
14.00-16.00 UUR PIEKUUR met muzikale omlijsting.

Wij zijn ook aanwezig op het feestterrein met heerlijke hapjes en ijs!

U
U uiterweerd b.v.
voor

itmuntend en perfect
uitgevoerd schilderwerk

schildersbedrijf en spuitinrichting

ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523

Technisch Installatiebedrijf

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

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

signatuur van beter woonkomfort

Raadhuisstraat l, tel. I886

Vorden, Dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

Zoekt u een aannemer

amro bank i)

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

TENNISKLEDING
ZWEMKLEDING

RUITERKLEDING

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

'ZEER SCHERP
IN PRIJS!

PROOST
A. Bosch

met

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

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

Een begrip in Vorden en omstreken
sinds 1930.

kwaliteitswijnen

van

WIJNHUIS
Burgemeester Galleestraat 12

VORDEN
Telefoon 05752-1391

bloemen horen er bij
bij alle gelegenheden,
bij elk feest

/
diverse soorten

voor kwaliteit
en service
naar

dijkerman
Zutphenseweg 5

Vorden Tel. 05752-1334

29 april gehele dag
GEOPEND

Banketbakkerij

J. WIEKART
Schoonmaak- en

Telefoon 1750

schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

Specialiteit:

Zwanehalzen
Leonidas bonbons

Tevens glazenwassen en
dakgoot reinigen

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon 05752-2414 of 05759-2118

Raadhuisstraat 22 - 7251AB Vorden - Telefoon 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent
Ortenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg - Telefoon 05753-3274

MEUBELSPECIAALZAAK

J.W. Klein Kranenbarg

en Zn.
EXCL. MASSIEF
EIKEN MEUBELEN
NAAR EIGEN ONTWERP
Hackforterweg 31
7234 SH Wichmond
05754-1269

Kerkstraat 9
7251 BC Vorden
05752-2425

in- en verkoop paarden
africhten/corrigeren
i.b.o.p.-en keuringsklaar
privélessen gediplomeerd Deurne instructeur
Marcel Bosveld, Harfsensesteeg 9,7217 MD
Harfsen(Gld.), tel.: 05751-2100

administratieverzorging
belastingzaken
loonadministratie
bedrijfsadviezen
computerverwerking
Lid Nederlands College voor Belastingconsulenten

Koningin Beatrix en prins Claus
25 jaar getrouwd

mode

VIERING IN DE HUISELIJKE KRING

burg. galleestraat 9 - vorden

OP 10 maart zijn Koningin Beatrix en prins Claus 25 jaar
getrouwd. Zij hebben te kennen gegeven dat zij dit slechts
in huiselijke kring willen vieren. Ook van een nationaal
cadeau wil het paar niets weten. In verband met de 35e
Nationale Boomfeestdag zal het koninklijk paar in Beverwijk een herdenkingsboom planten in verband met hun
25-jarige echtverbintenis. Zij zullen in gezelschap zijn van
300 kinderen die de eerste bomen planten van een nieuw
stadspark. Zoals ieder huwelijk heeft ook het hunne vele
ups en downs gekend. Alleen al de manier waarop de
relatie bekend werd leidde tot veel strubbelingen.

Een begrip in mode voor meisjes / jongens / dames / heren

De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck
IWV

Velen reageerden geschokt
TOEN op 6 mei 1965 bekend
werd dat prinses Beatrix verliefd was was heel het land in
rep en roer, vooral omdat het
nieuws uitlekte voordat de gelieven de tijd gekomen achtten
om het nieuws wereldkundig te
maken. Terwijl we nu prins
Claus kennen als een hardwerkend en integer mens was in
die tijd niet iedereen ingenomen met de keuze van de
toenmalige kroonprinses. De
38-jarige Claus von Amsberg
was immers een Duitser. Al
gauw werd bekend dat hij zelfs
lid van de Hitler-jugend was
geweest. Ook diende hij bij een
pantserafdeling van het Duitse
leger in Italië, alwaar hij door de
Amerikanen
krijgsgevangen
werd genomen. Vooral het
joodse deel van de Nederlanders uitte haar boosheid en teleurstelling en ook het voormalig verzet uit de Tweede Wereldoorlog gaf te kennen de relatie af te keuren. Uiteindelijk
besloot de regering om dr. Lou
de Jong in Italië een onderzoek
te laten verrichten naar het oorlogsverleden van Claus.

'Het is goed'
DE officiële verloving werd op
28 juni bekendgemaakt. Dit gebeurde via de televisie en de
ontspannen lachende Claus
von Amsberg zou direct al veel
mensen voor zich innemen.
Aan het einde van de persconferentie sprak de toenmalige
koningin Juliana de voor velen
geruststellende woorden: 'Het
is goed'. Maar desondanks werden steeds meer republikeinse
stemmen gehoord en door intellectuelen werd openlijk gezegd dat Beatrix geen geschikte troonopvolgster was. Maar
alle protesten ten spijt ging op
10 november 1965 de Tweede
Kamer akkoord met het huwelijk en de datum werd gesteld
op 10 maart 1966.

Als uw financiële & fiscale
belangen door ons worden
verzorgd, dan is het pas echt
FEEST.

Ruurloseweg 21

7251 LA Vorden

Tel. 05752-1485

A
A

Telefax 05752-1689

Blaak & Co, registeraccountants
Het prinselijk paar liet zich in Suriname de kokosmelk goed smaken
accountants, belasting-adviseurs

In Amsterdam
HET huwelijk werd in Amsterdam gesloten. Het was een regenachtige dag en er stonden
250.000 mensen langs de route
tussen de Westerkerk en het
stadhuis. Er was in totaal 5.000
man ingezet, bestaande uit
gemeentepolitie, rijkspolitie en
marechaussee, om de orde te
handhaven. Je hoorde kreten
als: 'Claus d'r aus'. Iedereen
heeft toch nog het beeld op zijn
netvlies van de trouwkoets met
daarachter de rookbom. Ondanks alles was Beatrix een
stralende bruid. Haar japon was
van satijn en zij droeg een kostbaar diadeem van haar grootmoeder Wilhelmina. Van het
tumult buiten was binnen niets
te merken en een gelukkige
bruid gaf vol vertrouwen het jawoord aan de man waar zij
overduidelijk van hield.
Later heeft Claus wel gezegd
de verlovingstijd een moeilijke
tijd gevonden te hebben maar
dat hun liefde daardoor gelouterd en zelfs sterker was geworden. Het paar ging op huwelijksreid naar Mexico. De
hartverwarmende beelden die
daarvan op de televisie te zien
waren deed de populariteit van
Claus enorm stijgen.

Kinderen
BEATRIX en Claus gingen op
Drakesteijn wonen en in 1967
werd Willem-Alexander geboren. Nederland was door het
dolle. Na zoveel jaren weer een
Prins van Oranje. In de twee
daarop volgende jaren werden
Johan-Friso en Constantijn
geboren. Beatrix werd bijna
voortijdig tot de troon geroepen
door de Lockheed-affaire die
het Nederlandse koningshuis
op zijn grondvesten deed
schudden. Maar de diepgewortelde liefde voor Oranje zorgde
ervoor dat de storm ging liggen
en dat prinse's 'Glimlach' zich
nog een aantal jaren aan haar
gezin kon wijden.

Maar in 1980 was het dan zover.
Beatrix werd in Amsterdam tot
koningin gekroond. Weer vonden in de hoofdstad hevige rellen plaats. Onder het motto
'Geen woning, geen kroning'
zorgde de kraakbeweging dat
de politie handenvol werk had.
Straten werden opengebroken
en vele winkelruiten gingen aan
diggelen. Maa: in de Nieuwe
Kerk legde B^wx in de hermelijnen manteloe eed af en verliet als koningin de kerk.

Hengelo (Gld.)
Tramstraat 4
Wilhelminalaan 12
Postbus 87, 7255 ZH
Telefoon: 05753 -1313
Telefax: 05753-2734

Vorden
Ruurloseweg 21
Postbus 87, 7250 AB
Telefoon: 05752 - 2086
Telefax: 05752 -1689

Café-Restaurant

specialiteit: pannekoekeii,

't Wapen van 't Medler

l O soorten

Fam. Eijkelkai
Ruurloseweg l l^TVorden. Telefoon 6634
Speeltuin en terras
Gelegenheid tot jeu de boules

Depreqfes
PRINS Claus hield zich bezig in
de ruimtelijke ordening. Maar
in 1982 bleek dat toch niet een
taak te zijn die overeen kwam
met zijn capaciteiten. Hij kreeg
'klachten van depressieve aard'.
De prins werd in Nijmegen en
in Bazel behandeld. Na een
lange en intensieve therapie
verscheen hij weer in het openbaar. Wel was duidelijk dat een
ander werkterrein voor hem
gevonden moest worden. In
1984 werd hij bijzonder adviseur voor het Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking
en tezelfder tijd Inspecteurgeneraal op dit ministerie.
Koningin Beatrix is een sterke
vrouw en wat haar opvattingen
over haar taak betreft, laat zij er
geen twijfel over bestaan dat
haar plicht als staatshoofd
voorop staat. Claus heeft eens
gezegd dat het leven in een glazen kooi anders is dan hij had
verwacht. Maar desalniettemin
steekt hij de bewondering die
hij koestert voor de manier
waarop zijn vrouw haar taak als
staatshoofd uitoefent niet onder stoelen of banken. Ook het
koninklijk paar schijnt een modus gevonden te hebben voor
een goed huwelijk onder toch
zeer moeilijke omstandigheden. Ook zij hebben moeten
vechten, maar ook hier blijkt
dat de aanhouder wint.

De zaak
voor iedere
doe-het-zelver
De meest veelzijdige zaak in de regio met nog meer keus.

BARENDSEN
Zutphenseweg 1 5 - Vorden - Telefoon 05752-1 261

ORANJE HAP ORANJE
LU

LJJ

GEZELLIG
EN GEMAKKELIJK

CC

O
o.

Heel Vorden viert feest...
Geen tijd om te koken?
Geen nood!

LIJ

Hotel Bakker maakt 't U gemakkelijk

LIJ

Dinsdag 30 april vanaf 12.00 uur

Oranje hap voor f 15-

CC

CC

o
O
ORANJE HAP ORANJE
Luxe en
huishoudelijke,^
artikelen

Gereedschappen
Uzerwaren
Hout
Verf
Behang
Ruim assortiment tuinmeubelen

Speciale
serviezenafdeling

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742

Prins Claus von Amsberg
EEN KWART EEUW IN NEDERLAND
25 jaar geleden vond onder dramatische omstandigheden
het huwelijk plaats tussen kroonprinses Beatrix en Claus
von Amsberg. De maatschappelijke weerstand tegen dit
huwelijk was niet gering. Claus von Amsberg was immers
een Duitser, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in militaire dienst was geweest. Directeur L. de Jong van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie werd door de
Nederlandse regering gevraagd om uit te zoeken wat
Claus in het laatste oorlogsjaar als militair had gedaan.
Met bleek dat hij niet aan gevechtshandelingen had deelgenomen en na de oorlog een onderzoek door de zuiveringscommissie van de geallieerden zonder problemen
was gepasseerd.
Snel zou Nederland wennen aan deze Duitse diplomaat,
die als echtgenoot van onze kroonprinses en latere landsvorstin nu een grote populariteit bij de Nederlandse bevolking geniet. Zijn bedachtzame aard, zijn bescheidenheid en zijn afkeer van glamour vallen uitstekend in onze
Lage Landen.

uitdrukkelijk tot uiting kwam,
greep hem zeker aan. Claus liet
zich uitvoerig voorlichten over
de ontwikkelingen in het koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dr. L. de Jong toonde hem persoonlijk de 21 televisiedocumentaires, die hij in het begin
der jaren zestig had samengesteld over de oorlogsgebeurtenissen in Nederland. Dr. De
Jong voerde over deze documentaires indringende gesprekken met de prins.
Snel paste prins Claus zich aan
de Nederlandse toestanden
aan. Na korte tijd sprak hij al
perfect Nederlands, wat voor
de comminicatie met ons volk
van grote betekenis was.

Geen ornament
HET pleit voor de voormalige
diplomaat dat hij als echtgenoot van de kroonprinses geen
ornament wilde zijn, een man
die alleen in beweging kwam
wanneer er linten moesten
worden doorgeknipt of die louter aanwezig was bij staatsbezoeken. De prins wilde maatschappelijk actief zijn en zijn interesse ging in het bijzonder uit
naar de (arme) Derde Wereld.
Het kabinet De Jong honoreerde deze belangstelling van de
prins door hem in 1970 te benoemen tot voorzitter van de
NCO (Nationale Commissie
Ontwikkelingsstrategie). Claus
voelde zich prima in deze commissie thuis en zijn opstelling
was verre van vrijblijvend. Toen
in januari 1972 een Unctadsymposium in Den Haag
plaatsvond, pleitte de prins in
zijn toespraak voor radicale
maatregelen om de Derde Wereld te helpen. Dat veroorzaakte
enige politieke deining. Mocht
de prins-gemaal eigenlijk wel
een eigen mening ventileren?
Velen vonden van wel, anderen
vonden dat juist niet.

Betrokkenheid
Prins-gemaal zeer populair
PRINS CLAUS was bijna 40
toen Nederland met hem kennismaakte. Hij had een achtergrond als diplomaat en zou binnen afzienbare tijd zeker op een
(Duitse) ambassadepost zijn
benoemd. Claus was afkomstig
uit de 'kleine adel', maar belandde door zijn diplomatieke

MIDDEN jaren zeventig kreeg
prins Claus een functie, die po-

carrière in de kringen van de
'Hoch-adel', waardoor hij zijn
latere echtgenote kon ontmoeten.
De weerstand die hij (vanwege
zijn Duitse afkomst) aanvankelijk in Nederland ontmoette en
die tijdens de huwelijksplechtigheid in Amsterdam nog eens

litiek minder gevoelig lag. Hij
werd voorzitter van het bestuur
van de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers (SNV). Ook daar
kon hij zich weer bezighouden
met een gigantisch wereldprobleem als de ontwikkelingssamenwerking. Van de prins werd
echter een grote mate van terughoudendheid gevergd. Als
je praat over de problemen in
de Derde Wereld, ontkom je er
niet aan om ook de nationale
machtsverhoudingen ter sprake te brengen, maar juist op
zulke punten moest de prins
zich inhouden. In zijn positie
was alleen afstandelijke betrokkenheid toegestaan. En dat
vergt een geestelijke behendigheid, die ook in psychologisch opzicht zeer veel vergt
van iemand die in zo'n delicate
positie verkeert.
Een man, die zich zo graag engageren wil maar die gelet op
zijn maatschappelijke positie
zich eigenlijk niet engageren
mag, zo iemand heeft het niet
gemakkelijk. In 1982 werd de
prins ziek, hij verkeerde geruime tijd in een toestand van
geestelijke depressie en werd
daarvoor ook behandeld. Opvallend was de grote openheid,
waarmee over de ziekte van de
prins werd bericht. En het effect was indrukwekkend. De
bevolking kreeg door deze
open en eerlijke berichtgeving
de gelegenheid om met de
prins mee te leven en dat gebeurde dan ook ruimschoots.
Juist in deze voor de prins zo
moeilijke maanden bleek hoe
groot zijn populariteit onder de
Nederlandse bevolking inmiddels was. Dat moet voor hem
een geweldige steun hebben
betekend.

levisie) tegen wat wel 'roddeljournalistiek' wordt genoemd.
Claus heeft er nooit voor gevoeld om 'prinselijke babbels'
te houden voor de onderkant
van de Nederlandse journalistiek. De wijze waarop hij van die
opvatting blijk gaf was tamelijk

Afkeer glamour
DE Nederlandse regering bleek
ook in te zien dat prins Claus
niet tevreden zou zijn met bezigheden, die bleven steken in
ceremoniële activiteiten. Hij
kreeg een nieuwe baan op Ontwikkelingssamenwerking (inspecteur generaal), werd commissaris bij de PTT en de Nederlandse Bank etc., etc.
Ook in geheel ander opzicht
heeft prins Claus ooit opzien
gebaard. Afkerig als hij was van
glamour en goedkope showbusiness, verzette hij zich
krachtig en in het openbaar (te-

VOOR AL UW FEESTEN, BRUILOFTEN,
RECEPTIES, DINER DANSANTS!

MUZIEK NODIG?
SOLO OF ALS DUO:

ROB KOERS VORDEN

Uw briefpapier
komt overal...

05752-2683

NMS SPAARBANK
voor de hoogste rente

NORDE

FAIR zekeringen

Hoe zal de indruk
van uw drukwerk
zijn?

Burg. Galleestraat 10 - Tel. 05752-1967

Uw zaak zal ernaar
beoordeeld worden,
Mogen wij het
maken?
Dan zal het 'gezien
zijn' als het gezien
wordt.

DRUKKERIJ

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086
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DE MOOISTE KADO'S VIND JE IN DEZE PLATENZAAK

Zutphenseweg 8

7251 DK Vorden tel. 05752-3085

uniek voor een lid van het koninklijk huis, maar hij won er
alleen maar meer respect en
achting voor zijn persoon mee.
Ook in cultureel opzicht weet
de prins van wanten. Hij is een
hartstochtelijk kunstliefhebber
en voor alles een gepassio-

neerd muziekliefhebber. Sommige van zijn voorgangers wisten een symfonie van Mozart
nauwelijks van een ballet van
Tsjaikovski te onderscheiden.
Dat kan van onze koningingemaal allerminst worden gezegd.

Ka p tel n
brandstoffen — smeermiddelen — antivries
koelvloeistof -- poetsmateriaal ~ shampoo
handreinigers — garagekorrels — ontvetters
papierrollen — werkhandschoenen * 05752-1736

SVIII
uw hulp
in huis
Overal in 't land
Sorbo bij de hand
Sorbo niet alleen op
radio en op de buis
Maar ook als hulp
in't Koninklijk Huis

