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Peter Hoefnagels
schrijft boek
over bevrijding
Peter Hoefnagels uit Linde was twaalf
jaar oud toen de Tweede Wereldoor-
log uitbrak. De Duitse bezetting
maakte een abrupt einde aan zijn on-
bekommerde en - zoals hij dat zelf
zegt - paradijselijke jeugd. 'Het was
een spoedcursus volwassen worden.
Als puber hoorde en zag je alles en
moest je overal je mond over dicht-
houden', aldus de 67-jarige Hoefna-
gels in gesprek met Weekblad Con-
tact. Dit voorjaar verscheen het boek
'De onbekende bevrijding 1935-
1945' waarin Hoefnagels zijn oor-
logsherinneringen heeft opgetekend.
Het boek gaat niet over verzetshel-
den. 'Het gaat over mensen - die net
zoals ik - bewust en met open ogen de
oorlog hebben meegemaakt. Wc wa-
ren geen helden, geen lafaards, wc
probeerden te overleven', zegt Peter
Hoefnagels, die in de hongcrwinter
vanwege zijn 'gevaarlijke leeftijd'
ondergedoken zat bij een boerenfami-
lie in het Overijsselse Heten. Zie in-
terview Tweede Blad.

Ruim vierhonderd
bezoekers paasvuur
Het Cultureel Collectief Kranenburg
is dik tevreden. Het paasvuur op zon-
dagavond werd door ruim vierhon-
derd mensen bezocht. 'De feesttent
zat propvol', blikt secretaris Annema-
rie Wolbert terug op het feest. 'En het
was hartstikke gezellig'. Het paas-
vuur werd aan het begin van de avond
aangestoken door de vuurkoning
Nico Lichtenberg. Hij won vorig jaar
het vuurgooien. Aansluitend waren er
in de feesttent optredens van Kas
Bendjen en the Flamingo's. Frans
Blcumink won het vuurgooien en
mag zich de nieuwe vuurkoning van
Kranenburg noemen.

Voorjaarsmarkt
bij Vijfsprong
De leef- en werkgemeenschap de
Vijfsprong aan de Reeoordweg 2 in
Vorden houdt zaterdag 22 april een
grote voorjaarsmarkt. Op en rondom
de biologisch-dynamische boerderij
staan medewerkers van het bedrijf
klaar om de vele produkten aan de
man te brengen.
De Vijfsprong bestaat al ruim tien
jaar. In de afgelopen maanden is hard
gewerkt aan de bouw van een kwark-
makerij en een nieuwe stal op het
ruim 17 hectare grote bedrijf. De ui-
termate moderne ruimtes, plezierig
gebouwd voor mens en dier, worden
voor het eerst aan het 'grote publiek'
getoond. De zuivelhoek verkoopt
kwark, roomboter en melk. De afde-
ling tuinderij verkoopt sla, andijvie en
andere groenteplanten. Verder is er
zaterdag een rommelmarkt. Bij het
'leeghalen' van de oude boerderij zijn
tal van oude maar nog goede bruikba-
re spullen te voorschijn gekomen. Als
derde attractie is er een café waar de
inwendige mens kan worden vers-
terkt.

Volksuniversiteit
Zutphen houdt
tentoonstelling
De Volksuniversiteit Zutphen biedt
aan het eind van het cursusseizoen
haar deelnemers aan de creatieve cur-
sussen de gelegenheid hun resultaten
te tonen. De tentoostelling is in de
Burgerzaal van het gemeentehuis op
vrijdagavond 21 april en zaterdag 22
april. De toegang is gratis. De burger-
zaal vormt een sfeervolle achtergrond
voor de artistieke prestaties van uitee-
nlopend niveau. De collectie bestaat
uit resultaten van onder andere de cur-
sussen tekenen, aquarellen, olieverf-
schilderen, portret- en modeltekenen,
keramiek en boetseren. Zie ook ad-
vertentie.

Nieuw beheerdersteam Wientjesvoort

Het echtpaar Erik Kokje en Janna Wildenboer is vanaf I april het team van landgocdcamping de Wientjesvoort komen
versterken. Zij zullen de heer en mevrouw Von Mengden gaan helpen met het beheer van de landgoedcamping. Afgelopen
zaterdag werden ze gepresenteerd aan de pers. Van links naar rechts: Erik Kokje, Janna Wildenboer en het echtpaar Von
Mengden.

Stichting Kinderopvang
wil babygroep opstaken
Het bestuur van de Stichting Kin-
deropvang Vorden heeft de Stich-
ting Spectrum uit Arnhem een tijd-
je geleden benaderd om een haal-
baarheidsonderzoek in te stellen
voor de toekomst van het kinden-
centrum 'De Klimboom' aan het
Wiemelink. Aan de hand van de uit-
komsten van dit onderzoek wil het
bestuur van het kindercentrum
haar koers gaan wijzigen door een
babygroep op te starten.

Momenteel heeft De Klimboom een
capaciteit van 18,8 kindplaatsen. De
bezetting van de groep van nul tot vier
jaar is thans twaalf kindplaatsen (68,3
procent) en in de groep van vier tot
twaalf jaar is dat 6,8 kindplaatsen (31
procent). 'Ondanks het feit dat we
geen honderd procent bezetting-
sgraad hebben, kampen wc toch met
een wachtlijst. Dat lijkt misschien
vreemd maar het is wel verklaarbaar.
Want een aantal ochtenden is dermate
favoriet bij de ouders dat daar een

wachtlijst is onstaan', licht voorzitter
Rinus Brandwacht van de Stichting
Kinderopvang Vorden toe.
Het bestuur van de Klimboom stelt
daarom voor om de groep 4-12 jaar te
veranderen en te komen tot een groep
van 0-8 jaar. 'Dat betekent dat we
daardoor op een bezetting van 80 pro-
cent komen. En het streven is ui te in-
delijk negentig procent. Om de
wachtlijst in te korten heeft de Kinde-
ropvang plannen om een babygroep
op te starten.
Brandwacht: 'De bestaande ruimte
voor buitenschoolse opvang wordt
dan aangepast voor deze babygroep.
Op die ruimte kun je namelijk zes ba-
bies onderbrengen. Maar die ruimten
zullen dan wel eerst aangepast dienen
te worden', zo legt hij uit. Zo zal er
speelruimte en slaapruimte moeten
komen met sanitaire voorzieningen
zoals een aanrecht en verschoonplek.
Voor de inrichting zijn er onder meer
kinderstoelen, commodes, een box en
beddegoed nodig.

Ook zal het spelmateriaaWmgebreid
moeten worden. De totale kosten zul-
len circa 17.500 gulden gaan bedra-
gen. Het bestuur van de Kinderop-
vang zal direkt na Pasen een bouw-
aanvraag bij de gemeente j^fcncn.
Brandwacht: 'Wij verwt^men van
gemeentelijke zijde alle medewer-
king. Want de investering van 17.500
gulden is binnen drie jaar terugver-
dient.' Wanneer alles naar wens ver-
loopt, kan de verbouwing nog voor
het zomerreces gerealiseerd zijn, zo-
dat de babygroep in juli/augustus op-
gestart kan worden. Binnenkort zal de
Vordcnsc raad door het Stichtingsbe-
stuur worden uitgenodigd om ter
plekke bij 'de Klimboom' te gaan kij-
ken en uitleg te verkrijgen van de
plannen.

Eieren zoeken
Kranenburgs Belang hield op Eerste
Paasdag het traditionele 'eieren zoe-
ken'. Bij droog weer en met veertig
kinderen was het een gezellige bezig-
heid. Nadat alle eieren gevonden wa-
ren, was de prijsuitreiking in de kanti-
ne van SV Ratti. Hier volgen de win-
naars: Ruud Mullink (10-12 jaar),
Michiel Gudde (7-9 jaar), Arjan Kor-
negoor (4-6 jaar) en Hester Eggink
(2-3 jaar).

Commissie verdeeld over tijdelijke oplossingen

Gemeentepersoneel te krap gehuisvest
Het gemeentepersoneel en met
name de afdeling Ruimtelijke Or-
dening is te krap gehuisvest. Er zit-
ten te veel mensen in een ruimte.
'Voor de concentratie en de effi-
ciency is dit niet goed', aldus wet-
houder M. Aartsen vorige week
woensdagavond in de raadscom-
missie milieu, welzijn, personeels-
zaken en financiën. Ze vroeg de
commissie een bedrag van 490.000
gulden uit te trekken voor een tijde-
lijke oplossing. 'Van dat bedrag
zijn wij ook geschrokken, maar er
moet iets gebeuren', zei Aartsen.

In verband met de huisvestingspro-
blemen heeft een werkgroep een on-
derzoek ingesteld en is tot de conclu-
sie gekomen dat het dringend noodza-
kelijk is een definitieve huisvesting te
realiseren. De werkgroep adviseert
een noodoplossing te kiezen in de
plaatsing van kantoorcenhedcn voor
een overgangsperiode van vijf jaar.
Het college nam dit advies over. De

raadscommissie wenste woensdag-
avond nog geen advies te geven. De
meeste raadsleden willen eerst nog
eens ruggespraak houden met de frac-
tie. Dit vanwege het beschikbaar stel-
len van het krediet van bijna een half
miljoen gulden.
De heer J.W. Regclink (CDA) liet we-
ten dat hij meer zag in het huren van
een pand in plaats containcrbouw bij
het gemeentehuis. Ook vroeg hij zich
af of wel voldoende is onderzocht om
het politiebureau aan te kopen. Ook
de heer GJ. Rietman (VVD) zag meer
heil in het politiebureau. 'Dat is beter
dan containerbouw bij een gemeente-
huis ' , aldus Rietman. Wethouder
Aartsen zei dat onderbrengen in het
politiebureau wel terdege is onder-
zocht. 'Ook daar zou je bij aankoop
aanpassingen moeten doen. Alles bij.
elkaar kom je dan op een prijs uit die
vrijwel gelijk is aan hetgeen we nu
moeten betalen bij realisering van dit
voorstel', aldus de wethouder.
Socialist P.J. M. Hoogland toonde

zich bezorgd over de toekomst. 'Wat
gebeurt er met de plannen voor ge-
meentelijke herindelingen in de ko-
mende jaren', zo vroeg hij zich af.
'Op die onzekerheid kunnen we niet
wachten', antwoordde Aartsen. 'En
herindeling zie ik de eerste vijfjaren
niet zitten. Bovendien is de situatie
dusdanig dringend dat er snel een
oplossing moet komen. Natuurlijk
zullen we verder gaan met een onder-
zoek naar een definitieve oplossing.
Maar tot op heden hebben we geen
andere lokatics in Vorden kunnen vin-
den', aldus wethouder Aartsen. De
suggestie vanuit de commissie om te
trachten een 'tweedehandsgcbouw'
aan te kopen vond ze geen goed idee.
'Voor een termijn van vijfjaar kun je
niet met klungelige oplossingen aan-
komen', zo sprak zij. Wanneer de raad
op 25 april toch haar fiat geeft aan het
voorstel dan zullen de containers ge-
plaatst worden aan de oprijlaan van
het gemeentehuis bij de parkeerplaat-
sen.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 23 april 2e zondag in de Vijftigdagentijd
da. A. Walpot-Hagoort.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 23 april 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur ds. Th.P. van Belzen, Nij-
verdal.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 22 april 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

R K Kerk Vorden
Zondag 23 april 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. 30+ koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 april Pastoor
W. Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 22-23 april dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 22-23 april P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch

05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

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

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje april: mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. tel. 1940. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodieren bescherming
Tel. 05752-6668.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 april 10.00 uur ds. S. Gerbrandy,
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 april 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 23 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 april Pastoor
W. Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-1-VSO, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
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Nieuw in Nederland.
De Vaporetto stoomreiniger.
Reinigt werkelijk alles. Met
alleen maar stoom. Dus ronder
zeep, zonder chemische midde-
fen. Ongelooflijk, maar waar.
Bespaart u zeeën van tijd en han-
denvol geld. U kunt zoveel met
dit apparaat, dat moet u met
eigen ogen zien. Daarom geven
wij een

sensationele
demonstratie!

De Vaporetto stoomreiniger:
• Verwijdert vuil en vlekken met

alleen leidingwater, dus zonder
milieubelastende reinigings-
middelen.

• Doodt microscopisch
ongedierte, zoals huismijt.

•Werkt besparend, zowel in
tijd als geld.

• Wordt geleverd met vele hulp-
stukken. Zelfs met strijkijzer!

Zo wordt schoonmaken een fluitje
van een cent. Trouwens, u kunt er
zel fs behang mee verwijderen.
Overtuig uzelf.

ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.), TELEFOON 05753 - 2511

Urtica De VA îpranc;

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

ZATERDAG 22 APRIL houden wij een

VOORJAARSMARKT
ter gelegenheid van het in gebruik hebben van de nieuwe

stal en kwarkmakerij en ten bate van het Bouwfonds.

Van 10.00-16.00 uur bent U welkom op onze warenmarkt
met plantgoed en zaden, met zuivel en een demonstratie
kaasmaken, op onze vlooienmarkt met voor elk wat wils

en in ons café voor een hapje en een drankje.

Reeoordweg 2
7251 JJ Vorden
Tel. 05752-3459

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat vanaf donderdag 20 april
1995 voor een ieder ter gemeente-secretarie, sektor
Middelen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt:
de Zesde wijziging van de Verordening op de heffing
en de invordering van leges 1993. Dit besluit is goed-
gekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland
d.d. 6 april 1995, onder nummer WE95.17024/BV322.
In de Zesde wijziging zijn de meeste legestarieven
voor 1995 trendmatig verhoogd met 2,3 %.

Vorden, 20 april 1995.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B.van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Hef gewicht van de Paaskoe was 386 kilo.
De gokjes verschilden van 85 kilo tot 3.000 kilo!!!

De winnaars van de rollades zijn:
dhr. E. Klein Ikkink 385 kg. en Groot Jebbink (Lindeseweg) met 384 kg

Uw rollade ligt klaar!

SPECIALITEITEN
Kipschnitzels

100 gram ƒ 1,29

Bami of Nasi +

1 kilo ƒ 5,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

. Leverworst

250 gram ƒ l ,95

WEEKEND *
Hamlappen

1 kilo ƒ 9,95
Fricandeau

1 kilo ƒ 12,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk .
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95 *
Schouderkarbonade

1 kilo ƒ 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

3 pond h.o.h. gehakt

* voor ƒ l O,"

Rundergehakt

ƒ 12,50
Een geslaagde barbecue,
wij zorgen ervoor

Profiteer mee
met... Dorpsstraat 32, Vorden

Telefoon 05752-1470

Wie wil ons helpen?
We zijn op zoek naar

een handige vrijwilliger
Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een kleine schil-
derklus of reparatie, het maken van een aankondi-
gingsbord, de inrichting van een tentoonstelling e.d.
We hebben daarvoor geen budget, maar misschien
vindt u het, als veelzijdig VUT-ter of 65-plusser, leuk
ons zo nu en dan op allerlei terreinen praktische hulp
te verlenen.
Als u dit best een aantrekkelijk stukje vrijwilligers-
werk vindt dan zouden we graag contact met u heb-
ben. Kom eens langs tijdens de openingsuren van de
bibliotheek voor een gesprek met de bibliothecaresse.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

VERKEERSSCHOOL BRUINSMA
SPOEDOPLEIDINGEN IN ALLE CATEGORIEËN'

O AUTO
O MOTOR
O VRACHTAUTO
O TRUCK + OPLEGGER
O CCV-B OPLEIDING
Vraag naar onze aanbiedingen!

Lochem: 05730-54701 en 06-52948351
Ruurlo: 05735-1788 en 06-52955007

Tonny JurrJërfs
AUTOSCHADE

^HEfiSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

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

mullcf-vofdcn bv
plavui/en — natuursteen —wandtegels — sanitair

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

AIR MILES
HOE MEER JE SPAART, HOE VERDER JE GAAT.

BARENDSEN

Zutphenseweg 3 - Tel. 4082

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2 - Vorden

AIR MILES SPAREN
op: - benzine

- diesel
- L.P.G.
- shopartikelen
- reparaties
- schadereparaties
- autowassen

AIR MILES SPAREN op alle aankopen* en
BONUS AIR MILESopspecialeprodukten
(zie onze wekelijkse aktiefolder).

* m.u.v. geneesmiddelen ^^ •&!••• •• J~*

Al R M l LES een initiatief van

ABN-AMRO / V & D / SHELL / ALBERT HEIJN

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur
ligt vanaf 21 april 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
1. naam aanvrager: Gebr. Smits

straat en huisnummer: Dorpsstraat 179
postkode/gemeente: 2391 CB Hazerswoude Dorp
adres van de inrichting: Ruurloseweg 46a te Vor-
den
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een agrarisch bedrijf met
vleesvarkens;

2. naam aanvrager: de heer DJ. Brummelman
straat en huisnummer: Deldensebroekweg 6
postkode/gemeente: 7251 PL Vorden
adres van de inrichting: Deldensebroekweg 6 te
Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een agrarisch bedrijf
met nertsen, vleesvarkens en vrouwelijk jongvee;

3. naam aanvragende heer A.A. Walgemoet
straat en huisnummer:Deldenseweg 11
postkode/gemeente:7251 PN Vorden
adres van de inrichting:Deldenseweg 11 te Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een agrarisch bedrijf
met vrouwelijk jongvee en vleesvarkens.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 19 mei 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 18 april 1995
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012



Mijn vader was zo blij met mij,
dat hij deze advertentie
helemaal was vergeten,
maar nu laat hij het alsnog aan
iedereen weten.

Ik ben geboren op 5 april
1995, weeg 3700 gram en ben
54 cm lang.

Mijn naam is

Bram Hendrik Albert

Bert,Loecky en
Torn Weenk-Lakerveld

De Bongerd 1
7251 CC Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
ons zusje

Charlotte

Josten Pasen
Toos ten Pas-Saalmink
Sebastiaan en Anouschka

6 april 1995
Iekink20
7255 XR Hengelo (Gld.)

Wij zijn erg blij en gelukkig met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Twan Willem Johan

12 april 1995

Bert en Miriejan
Borgonjen-Zeevalkink
Luuk

Hoetinkhof47
7251 WL Vorden
Tel. 05752-1820

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

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• TE KOOP: 1 trekker + wa-
gen, type trein, ca. 15 perso-
nen, schommelcombinatie; af-
wasmachine, type Bauknegt.
Tel. 05735-1687.

• TE KOOP: buxus diverse
maten, mooi pyramide ge-
knipt, ook klein bolvorm. Tel.
05753-4818. Na 20.00 uur.

• TE KOOP: eetaardappels
bij Enzerink, Zelhemseweg 15,
Ruurlo. Tel. 05736-1351 /
1244.

• TE KOOP: jonge konijnen
(Hollandertjes en Vlaamse
reusvlinders). Tel. 05752-
3557.

• AANGEBODEN: groente-
tuin, ca. 140 m2. Almenseweg
11, Vorden.

• S.V. Ratti haalt zaterdag 22
april oud papier op i.p.v. 29
april.

• TE KOOP: veekar voor ca.
6 koeien. Tel. 05752-6680.

Jezus Christus
wil ook uw ziel en lichaam

genezen!
Vrijdag 21 april 19.30 uur.
Kerk: 'de Burg', Zutphen.

Info: 05752-2165.

Voor Tl M M ER-en
METSELWERK

HARMSEN

BELLEN

Tel. 05752-1486

Zijn uw kozijnen en ramen
aan renovatie toe?

Overweeg dan of kunststof het
onderhoudsvrije alternatief kan

zijn. Bel hiervoor:

HARMSEN

Tel. 05752-1486

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Heden overleed onze lieve vader, opa en huis-
genoot

GERRIT WILLEM KAPPERT
WEDUWNAAR VAN LUBERTHA EYHUSEN

EERDER WEDUWNAAR VAN JOHANNA HENDRIKA BELTMAN

op de leeftijd van 80 jaar.

Christine en Harry
Steven

Dien

11 april 1995
Polweg 9
7234 ST Wichmond

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op 11 april 1995 is uit onze kenniskring wegge-
nomen

GERRIT WILLEM KAPPERT

Vorden : fam. J.R. Klein Brinke

Na een liefdevolle verzorging op 'Villa Nuova' te
Vorden is heden tot onze diepe droefheid uit ons
midden weggenomen onze lieve en zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder

MEGCHELINA DE KLERK-
JANSEN

WEDUWE VAN J.C. DE KLERK

op de leeftijd van 91 jaar.

Vorden : J.W. de Klerk t
J.C.B, de Klerk-Wamsteker
Anke
Nico en Linda

Brielle : H.R. de Klerk
P. L. de Klerk-Loose
Ed

Warnsveld : J.C. de Klerk
H.H.deKlerk-Barink
Janette en Harry

Yvonne, Edwin
Rob en Moniek

17apriM995
Correspondentie-adres:
Berkenlaan 8, 7231 EP Warnsveld

Een korte rouwdienst wordt gehouden op vrijdag
21 april om 11.00 uur in het uitvaartcentrum van
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op
de Oude Algemene Begraafplaats aan de
Warnsveldseweg te Zutphen.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in het uitvaartcentrum te Vorden.

Voor de dienst is van 10.30-11.00 uur gelegen-
heid tot afscheidnemen.

l8l MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

T U l N L l E F H E B B E R S

OPGELET

Ned. Bond v. Pl.vr. hebben 22 april een

PLANTENRUILBEURS
van 13.30-15.00 uur

op het Kerkplein, N.H. Kerk

van tuin- en kamerplantenstekjes

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Vuren vloerplanken 140 x 19 L 5,7 m f 17,50 p.m2

Watervaste Vloerplaten 92,5 x 244,7 dik 19 mm
f 14,-p.m2
Tuinplanken geïmpregneerd 19 x 145 div. L v.a.
f 2,-p.m
Rabatplanken geïmpregneerd 19 x 145 L 5,7 m
f 3,25 p.m

Buitenvelderweg 1 -RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

Marktvereniging Vorden

LEDENVERGADERING
op dinsdag 2 mei 1995 om 19.30 uur

in Hotel Bakker

Het bestuur

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

!n een ontspan-
nen sfeer laten we
u kennis maken
met een aantal
spannende gezel-
schapsspelen.
Gecombineerd
meteenbarbeque
of een koud/warm

i f rni

Kerkstraat 11
Keijenborg i
TeL 05753-1293 {

BADKAMER VERBOUWEN ?

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

KEUR-
SLAGER N<r^>x'/</_J ECHTE
ÏLOGMAN DEECHTE BAKKER

GROENTEMAN * *55ELT

HUITINK

w
VERSTOPPERSVORDEN
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l
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CD

CC
Q_

C\J

O
C/D

CD

S*t?

GEVESTIGD:

praktijk
KI N ES 10LOG l E en

TOUCH FOR
HEALTH

E.B.M. van Hal
Breegraven 104

7231 JJWarnsveld
Tel. 05750-25654

voor volwassenen en
kinderen met leer-lees-

leef problemen, o.a.
stress, allergieën,

examenvrees, trauma's
enz.

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

OP DONDERDAG

20 april

Plaats: kantine 'De Ark'

Aanvang: 20.00 uur

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Stsam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstorfering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Staam is ta huur bij:

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VERS
VLEES
HOME
SERVICE

Vul Uw diepvries voordelig:
^ varken (diepvriesklaar) f 4,95
(ook zonder kop en poten leverbaar).
Ook andere artikelen, vers en voor-
delig geleverd!

Tel. (05752) 2288
(na 18.00 uur)

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
tetH j [•]:»!.toni 3m

<^»WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4|
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
191:08347-81378 tel:05752-3009
's MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN'

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Ollde KdaS snijbaar
500 gram

Jonge Komijne Kaas
500 gram

7.75

4.95
Franse lekkernij:

Kruidenkaas-Sellerysalade
200 gram

NIEUW!!

Runderboterhamworst
100 gram

Rundvleessalade
250 gram

WEEKTOPPER:

Pistachio's noten
vers gebrand - gezouten
250 gram

Onze etalage is al in teken van Koninginnedag en
Bevrijdingsdag is Oranje blijft Oranje.

Elly Teeuwen.

2.75

239

1.98

2.98

WEEKEND-AANBIEDING

KERSEN-ROOMFLAPPEN
gevuld met kersen en Zwitserse room

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 betalen

MÜSLI KRUIDKOEK
gevuld met noten en rozijnen

DITWEEKEND: ^TjOU

Echte Limburgse Vlaai!

...RUITJES FRUIT
VLAAI...

... met 4 vruchtensmaken...

DITWEEKEND:

van 17,50 voor 14.-
zie ook onze dagaanbiedingen

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

ons*
60 jaar zwemplezier in Vorden

We willen graag alle inwoners van onze gemeente
bedanken voor hun bijdrage voor het jubileumge-

schenk voor het 60-jarige Zwembad 'In de Dennen'.
In totaal heeft deze aktie voor o.a. een grote klok in
het zwembad tot nu toe voorlopig een bedrag opge-
bracht van f 8.310,-. Van het Vordense bedrijfsleven
worden op dit moment via de bankrekening nog bij-
dragen ontvangen. Vooral ook dank aan de vrijwilli-

gers die uit enthousiasme voor ons zwembad hebben
geholpen en huis aan huis circa l .800 enveloppen
met bijdragen hebben opgehaald. Het geschenk zal
het bestuur op 10 juni a.s. op het 'Zwemfeest a la

1935' worden aangeboden.

WERKGROEP 'PLONS'

N I E U W A D R
CURSUS GEVAARLIJKE STOFFEN

voor de vrachtauto
Start van de cursus in de eerste week van mei 1995 in Ruurlo.

Tevens starten wij de Ie week van mei weer
met de nieuwe cursus Vrachtauto theorie CCV-B
- Verkeer
- Techniek
- Administratie
Opgave zo spoedig mogelijk bij:

RIJSCHOOL BRUINSMA
LOCHEM: 05730-54701 B.G.G. 06-52948351
RUURLO: 05735-1788 B.G.G. 06-52955007



Briefkaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

BODY CONTOUR*

D? Puntmuts
ambachtelijk tóB

speelgoed,
uit voorraad of
op bestelling.

Hof weg 2 (zijweg Bonendaal)
7231 BH Warnsveld

Tel. 05750-27292

Bel voor informatie over
een gezellige speelgoed-
demonstratie-avond
bij u aan huis.

Openingstijden van de
winkel:
maandag : gesloten
dit/m vrij : 10.00-12.00 uur
vrijdag : 18.00-21.00 uur
zaterdag : 10.00-17.00 uur
Het is mogelijk om buiten de
openingstijden een af-
spraak temaken.

:.'>'_', pan ïcsuuiniiit
;:*, ;if]mla-iimmi

Zondag 23 April
"Achterhoeksc Biathlon"
(Rolskiën en Handboogschieten)

10.00 - 10.30 u. Verzamelen bij 't Oldc Lcttink onder het
genot van een gratis kopje koffie

10.30 - 11.00 u. Demonstraties rolskiën en handboog-
schictcn op en bij het "Lckkcbckjc"

11.00 - 12.30 u. Zelf gratis leren rolskiën en handboog-
schictcn onder deskundige begeleiding

12.30 - 13.30 u. Afsluit ing bij 't Oldc Lcttink met informa-
tie over aktivitcitcn, arrangementen, mate-
riaal etc.

Kxtru: villeo-filins over liandhoiigscliiefen, rolskiën, lang-
laufen en ile Rolski Trintltlon van 18 maart j.l.

Het geheim
voor een

strak, slank
en fit figuur.

DE METHODE DIE ECHT WERKT!

rtlatijrtrdin rn/,U/- tit lanf>laufirutnictif

THEO TERWEL l
B AUTOSCHADESPECIALIST •

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

BEL NU SNEL VOOR EEN
GRATIS BODY CONTOUR®
PROEFLES T.W.V. FL.15,-!
Wil je een strak, slank en fit l ichaam? Dan is
Body Contour* iets voor jou! Maak een afspraak
bij je Body Contour* Sportcentrum voor een gratis
introduct ie van het Body Contour® programma,
en verl ies 5 tot 10 kilogram vet. Body A/0/fae&
Contour*: De methode die écht werkt! <.~T~~. I T
B O D Y C O \ T O L' H1 W O H D T G E S P O N S O R D D O O R C O B E R C O .

Erkend Body Contour centrum:

i i _ i

S i' f \ i i l

Overweg 16-7251 JS Vorden-Tel. 05752-3433

mode voor
het héle gezin

betalen met
je pincode

f « « l^\ l
l Cl O l l

WIJ ****

kleurig t-shirt
Tuuntepr i j s H A \
f 19,95 nu l H,

mouwloos denim

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

"Wij wil len
•gewoon buiten

spelen"

maat
104-176 17,50

geinig babyshirtje
Tuunteprijs Q QC
ƒ 12,95 nu

peuter denim
mt. 62 - 86 17,50

shirt met legging
mt. 116- 164

^ T u u n t e p r i j s QQ QC
ƒ 45,00 nu £v7,v2U

bandana's voor
dametjes 4,95

stoer windjack

maat O C f](]
l l d - 1 7 6 OU, UU
workers spijkerbroek

29,95maat
l 16-176

i n de b u u r t
diverse
spee lpakjes 17,50

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. vrijdag koopavond

ïndoor sport vorden

Overweg 16
7251 JS Vorden

telefoon 05752 - 3433

- Schoonheidssalon
- Zonnestudio
- Sauna
- Turksstoombad
- Aerobics
- Fitness
- Sportshop
- Kinderspeelhoek

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Kom KORTING halen bij
DE WONERIJ.

Waarom zult u zich afvragen?
Nou, wij zitten deze maand al
weer l JAAR in Reurle, en dat
willen wij graag met u vieren,

Dus kom tussen 17 en 29 april
even xWonerijen' en haal die

10% KORTING op
TAPIJT, GORDIJNEN en MEUBELEN

3E WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

CERTIFKAiTHOUOCR

CDNTAET
het échte plaatselijke

weekblad

TE KOOP
Baak Bakermarksedijk 9 (intocode 59)
Vrijstaande woning in buitengebied met bijgebouwen

Hengelo Julianalaan 2 (intocode 50)
Royale half vrijstaande woning met garage

Keijenborq Lindenhof 1 (intocodeas)
Goed onderhouden helft van dubbel met garage

Keijenborq Eulinokamp 32 (infocode32)
Gunstig gelegen hoekwoning met garage

Keijenborg Pastoriestraat 18
Helft van dubbele woning met garage

Mariënvelde Waalderweg 55
Onverbouwde boerderij met bijgebouwen

BPSbeS 7 (Infocode 78)
Luxe helft van dubbele woning, bouwjaar 1994

315.000,- k.k.

252.500,- k.k.

247.000,- k.k.

212.000,- k.k.

220.000,- k.k.

395.000,- k.k.

315.000,- k.k.

Wilt u meer weten over deze woningen?
Bel dan de Gerrits-Lammers Infolijn: 06 - 35 0160 64 iu wit p* minuut)

Dit speciale telefoonnummer is een extra service van Gerrits-Lammers
makelaardij waarmee u ook buiten kantooruren kunt bellen voor meer infor-
matie over het woningaanbod. Gebruik de bij de woning vermelde info-code

voor de juiste informatie.

GERRITS-LAMMERS MAKELAARDIJ
Spalstraat 31 Hengelo Gld. Telefoon 05753-3000

n
NVM
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Politie Varia
Vorden

Peter Hoefnagels schrijft boek over 'zijn' bevrijding :

Vorige week vrijdagavond werd er in-
gebroken in een woning aan de Eiken-
laan in Kranenburg. De daders kwa-
men binnen door aan de achterzijde
van het pand een raam te forceren. Er
werd een videorecorder, een halsket-
ting en een geldbedrag weggehaald.
Van de daders ontbreekt elk spoor.
Op Eerste Paasdag werden enkele
buurtbewoners van de Spikcrweg in
Deldcn betrapt op het aansteken van
een illegaal paasvuur. De politie deel-
de hen mee dat ze in overtreden wa-
ren. Bij een volgend paasvuur zullen
ze eerst een vergunning moeten aan-
vragen. Tijdens het paasvuur in Kra-
nenburg moest de politie ook een pro-
ces-verbaal opmaken. In de feesttent
was er rond twaalf uur een ruzie ont-
staan tussen een 18-jarige Vordenaar
en zijn ex-vriendin en haar nieuwe
vriend. Vrienden van de jongen kwa-
men tussenbeide en sleepten de jon-
gen naar buiten toe. Hierdoor liep de
jongen pijnklachten op in de nek en
gevoelloosheid in de benen. Hij werd
afgevoerd naar het ziekenhuis in Nij-
megen.
Dinsdagochtend om half vijf kantelde
op de Zomervreugdweg een vracht-
wagen met vee. Doordat er modder op
de weg lag, raakte de vrachtwagen-
combinatie in de slip en belandde op
z'n kop. Drie koeien waren op slag
dood. De chauffeur - afkomstig uit
Brummcn - werd met pijnlijke schou-
derbladen en een diepe hoofdwond
afgevoerd naar het Nieuwe Spittaal in
Zutphen.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redactie

Kranenburgs Belang
Zo, de lucht is opgeklaard. De ge-
meenteraad heeft het college van B.
en W. weten te overtuigen dat bouwen
in Kranenburg nodig is. Wethouder
Mulderije heeft onomwonden ver-
klaard dat zij er alles aan zal doen om
op tijd een nieuw bestemmingsplan te
regelen.
Kranenburgs Belang heeft de afgelo-
pen periode van alle kanten steun ge-
had. Allerlei Krancnburgse organisa-
ties en verenigingen hebben geweldig
hun best gedaan om op de inspreeka-
vonden op het gemeentehuis zo goed
en creatief mogelijk voor de dag te
komen. Ook de steun van de Vereni-
ging voor Kleine Kernen voor Ach-
terhoek en Liemers kwam zeer goed
van tot zijn recht. De heer Bekius
heeft juist verwoord dat - wat in Kra-
nenburg stond te gebeuren - voor alle
kleine kernen in de Achterhoek er aan
ligt te komen. Hij hoopt hiermee een
voorbeeld is gesteld om leefbaarheid
in kleine kernen op het platteland kan
blijven gehandhaafd worden.
Ook een raad horen wij een pluim te
geven, omdat zij naar onze argumen-
ten geluisterd hebben en deze als reële
eisen hebben bestempeld en dus ge-
kozen hebben om op Kranenburg te
blijven bouwen. Datzelfde geldt voor
mevrouw Mulderije, de verantwoor-
delijke wethouder. Wij als bestuur
van Kranenburgs Belang zullen alert
blijven om de leefbaarheid voor ie-
dereen in Kranenburg op een zo goed
mogelijk peil te houden.

Kranenburgs Belang
p.a. BanenkampS
7251 LV Vorden

APRIL:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
19 HVG Wichmond, dierenarts
19 HVG dorp, diavoordracht
19 Welfare handwerken, Wehme
20PCOBindcWehmc
20 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

in'tStajnpertjc
22 Plattelandsvrouwen, stckjes

ruilmarkt
23 Klootschiettocrnooivoor

recreanten Wildenborch
23 Onderlinge kompetitie HS V

Snoekbaas, vertrek Marktplein
24 VrouwenclubMedlcr

' We waren geen helden maar ook geen lafaards9

Peter Hoefnagels groeide op in Bilt-
hoven en was twaalf jaar oud toen
de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
De Duitse bezetting maakte een ab-
rupt einde aan zijn onbekommerde
en - zoals hij dat zelf zegt - paradij-
selijke jeugd. 'Het was een spoed-
cursus volwassen worden. Als pu-
ber hoorde en zag je alles en moest
je overal je mond over dichthou-
den', aldus de in Linde woonachti-
ge schrijver Peter Hoefnagels (67).
Dit voorjaar verscheen het boek
'De onbekende bevrijding 1935-
1945' waarin Hoefnagels zijn oor-
logsherinneringen heeft opgete-
kend. Het boek gaat niet over ver-
zetshelden. 'Het gaat over mensen -
die net zoals ik - bewust en met open
ogen de oorlog hebben meege-
maakt. We waren geen helden, geen
lafaards, we probeerden te overle-
ven', zegt Peter Hoefnagels, die in
de hongerwinter vanwege zijn 'ge-
vaarlijke leeftijd' ondergedoken
zat bij boeren in Heten. Naast
auteur is Hoefnagels lid van de Eer-
ste Kamer en heeft hij in Rotter-
dam en Vorden een familierechte-
lijke praktijk. 'Maar primair ben
ik schrijver', benadrukt Peter
Hoefnagels.

- U schrijft al jaren boeken. Waarom
nu pas een boek over de oorlog?
'Dat weet ik niet. Het is in eerste in-
stantie nooit in mij opgekomen om
daar een boek over te schrijven. Dat is
in de loop van de jaren zo gegroeid.
Het begon in 1980 toen ik door de
provincie Utrecht werd gevraagd om
een verhaal te schrijven over de
Tweede Wereldoorlog. Er zou een
boek uitkomen over de oorlog in
Utrecht en ze vroegen of ik daar een
bijdrage aan wilde leveren. Ik heb
toen het verhaal geschreven dat ik op
het Vreeburg in Utrecht werd aange-
houden door de Duitsers die me voor
een joods jongetje aanzagen. In feite
is dat verhaal de aanzet geweest voor
dit boek. Maar ik wist op dat moment
nog niet dat het ook daadwerkelijk
een boek zou gaan worden. Het ver-
zoek van de provincie Utrecht heeft
me toen wel heel erg op weg gehol-
pen. Het was net alsof ik een bron had
aangeslagen die bleef spuiten. Het
ene verhaal kwam na het andere.'

- V was er misschien ook niet eerder
aan toe om een dergelijk boek te
schrijven.
'In de oorlog leerde je ook datje over
alles je mond moest dicht houden. Zo
bracht ik wel eens verzetsblaadjes van
Vrij Nederland en stencils van Radio
Oranje rond. Uiteraard sprak ik er met
geen mens over. Zelfs niet met mijn
ouders of mijn broer of zus. En dat zat
er op een gegeven moment zo diep in,
dat ik ook na de oorlog niets vertelde.
En dat heb ik bij andere vriendjes ook
gezien. We pakten gewoon de draad
van het studentenleven van 1939 weer
op. De incubatietijd van oorlogsellen-
de - wanneer die er uiteindelijk uit

breekt en je daar dus over gaat vertel-
len - kan jaren duren. In mijn geval
heeft daldis 35 jaar op zich laten

dat de mensen uit
:llgK 1

m
;nrie

wachten^
Bosnië erWE kinderen die daar nu op-
groeien, de eerste vijftien tot twintig
jaar ook niet over de oorlog praten.
Dat komt pas later los.'

- Het boek 'De onbekende bevrij-
ding' begint in 1935. Daarin be-
schrijft u de onbekommerde jeugd van
het jongetje Thomas.
'Dat klopt, maar de hoofdpersoon
wordt in die periode ook voor het
eerst geconfronteerd met de vreselij-
ke denkbeelden van Hitler. Het para-
dijselijke leven van Thomas komt
daardoor aan het wankelen. Vader
waarschuwde ons als kinderen al
'voor de grootste schurk van Midden-
Europa'. Zo noemde hij Hitler. Vader
praatte met ons over het boek 'Mein
Kampf' alsof wij volwassenen waren.
Je ziet maar dat je het begrijpt en an-
ders komt dat later wel. Zo dacht hij.
Wij zagen daardoor al heel vroeg in
dat het fout ging in Duitsland. Voor
ons gezin kwam de oorlog dus niet als
een verrassing. Maar in heel veel Ne-
derlandse gezinnen was dat wel het
geval. Die zagen dat gevaar niet.'

- U was twaalf jaar oud toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ik kan
me voorstellen dat vooral on die leef-
tijd een oorlog ongeloofl^toeel in-
druk achterlaat. ^~
'Ja, want een puber is over het alge-
meen uitermatig gevoelig. Het is ook
een periode waarin je je eigen ideeën
gaat ontwikkelen. En dat deed ik dus
in een abnormale tijd. De oorlog was
voor mij een spoedcursus volwassen
worden. Want als puber hoorde en zag
je alles en moest je overal je mond
over dichthouden. Je wordt daardoor
heel snel volwassen. Zo logeerde ik in
de oorlog bij mijn tante in Den Haag.
Ze had daar een bovenwoning en op
dag stond één van de bcnedendeurcn
open. Ik ben daar toen ingelopen en
kwam in een ondergrondse drukkerij
terecht. In die drukkerij liep ik een be-
kende tegen het lijf die net deed alsof
hij me niet zag. Toen ik dat later aan
m'n tante vertelde, zei ze: 'Je bent
daar niet geweest en je hebt daar ook
niemand gezien.' Daarna heeft ze
over dit voorval ook geen woord meer
gewisseld. Een ondergrondse drukke-
rij, daar stond in de oorlog de dood-
straf op. Ik heb daar ook met geen
mens meer over gesproken. Zo leerde
je te zwijgen.'

- In de hongerwinter bent u vanwege
uw gevaarlijke leeftijd, 17 jaar, on-
dergedoken bij een Overijsselse boe-
renfamilie in Heten. Een vreselijke
periode aangezien u eigenlijk niet
welkom was.
'Die boer was als enige overgebleven.
Iedereen had onderduikers behalve
hij. De boer was niet fout, maar hij
was ook niet goed. Hij was niks. Hij
had gewoon geen zin in onderduikers.
Onder druk van de ondergrondse
mocht ik op de hildc in het hooi ko-
men slapen. Ik ben daar dus als een
soort van zwerver gaan liggen. Ik was
er wel maar ik was er niet. Ik werd
compleet genegeerd. Zo zat ik tijdens
het eten aan een apart tafeltje met de
rug naar de anderen. Net alsof ik niet
bestond. En dan kwamen de boer en
zijn zoon bij mij staan en zeiden ze:
'Hij eet beter dan ie werkt'. Want in
hun ogen was ik natuurlijk een wes-
terling die niets kon. Mijn rol op de
boerderij veranderde plotsklaps toen
er Duitsers op de boerderij werden in-
gekwartierd. Ik werd toen gebombar-
deerd tot tolk. Want ik sprak Duits. In
het boek zie je dan het jongetje Tho-
mas heel erg snel volwassen worden.
In de nacht van de bevrijding is hij
ook plotseling 'de generaal' van het

gezin. Hij neemt op dat moment de
beslissingen. Ik kreeg overal de ver-
antwoordelijkheid voor. Terwijl ik
nog nooit schietend was bevrijd. U
wel? Zoiets overkomt je ook maar één
keer in het leven. Maar zie me niet als
een verzetsheld. Ik was ook te jong
voor het verzet. Daar gaat 'De onbe-
kende bevrijding' ook niet over. Het
gaat over mensen - die net zoals ik -
bewust en met open ogen de oorlog
hebben meegemaakt. We waren geen
helden, geen lafaards, we probeerden
te overleven.'

- Na de bevrijding ging u terug naar
Bilthoven. Terug naar huis. Maar u
schrijft dat u eigenlijk nooit thuis bent
gekomen. Wat bedoelt u daarmee?
'Toen ik bij ons huis in Bilthoven aan-
kwam liep ik in eerste instantie ach-
terom. Maar doordat er niemand in de
keuken was - mijn ouders waren bo-
ven - besloot ik netjes aan te bellen.
En daaraan zie je eigenlijk al dat ik
niet meer thuis gekomen ben.'

- Vervreemd van uw eigen wortels?
'Nee, dat niet. Maar alles is wel ver-
anderd. Ik was uit het paradijs getild.
Mijn jeugd was afgelopen...'

- Het is nu vijftig jaar geleden dat
Nederland bevrijd werd. Een oorlog
die u als puber heel bewust heeft mee-
gemaakt. Hoe lang moeten wij deze
periode uit onze geschiedenis blijven
herdenken?
'Totdat de laatste mensen die de oor-
log hebben meegemaakt, gestorven
zijn. Zolang we denken, herdenken
we. Ik zag het daarom ook als mijn
taak om zo precies mogelijk mijn oor-
logsherinncringen op papier te zetten.
Want je moet blijven vertellen hoc het
was en voorlopig moeten we ook op
vier en vijf mei stilstaan bij wat er in
de oorlog is gebeurd.'

- Wat gaat u zelf op 5 mei doen ?
'Ik denk dat we gewoon hier zijn.
Thuis in Linde. Op 12 mei is er een
bevrijdingsprogramma in de Lindese
molen. Dan presenteren Diny Hid-
dink en ik onze boeken over de oor-
log. Verder zal ik in Wichmond spre-
ken en vertellen voor de Canadezen
die Oost-Nederland bevrijd hebben.
Als lid van de Eerste Kamer ben ik op
5 mei wel voor verschillende bevrij-
dingsfeesten uitgenodigd, maar daar
ga ik waarschijnlijk niet naar toe. Ik
kan er nooit zo goed tegen om oud-
strijders te zien en te weten wat die
doorstaan hebben en hoeveel er zijn
doodgegaan. En dan denk ik inder-
daad ook aan alle mensen die het niet
gehaald hebben. Dat zijn er nog al
wat. Ook in mijn eigen omgeving. Als
ik door de straten van Bilthoven rij,
kan ik je zo de huizen aanwijzen waar
de jongens of vaders niet van terug
zijn gekomen. Ik heb daar nog steeds
moeite mee. Daarom ga ik ook niet zo
graag naar dergelijke herdenkingen.'

24 ANBO Klootschieten bij 'tOlde
Lettink

25 Soos Kranenburg
26 Uitvoering operette Warnsveld in

Dorpscentrum
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Oranjefeest Koninginnedag
30 Voorjaarstocht VRTC 'de Acht-

kastelcnrijdcrs'

MEI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehmc.

l Open ing zwembad
1 ANBO Klootschieten bi j ' t Olde

Lettink
2 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

prov. voorjaarsvergadering
3 Dorpscentrum Kindervoorstelling
3 Welfare Handwerken, Wehme
3 HVG Wichmond, ASR therapie
5 Oranjevereniging, Bevrijdings-

fee s t
7 HS V de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
8 ANBOKlootschietenbij'tOldc

Lettink
9 Soos Kranenburg

10 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
'ScherzoDuettino'

13 VVV Landelijke fictsdag
13 Jaarlijkse uitvoering, Concordia in

het Dorpscentrum

15 ANBO klootschieten bij ' t Olde
Lettink

16 NCVBLcvensdans
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

fietstocht
17 H VG Wichmond, slotavond
17 HVG dorp, Schrijven een

Ambacht?
17 Welfare Handwerken, Wehme
18 Bejaardenkring, Dorpsccntrum
18 HVG Wildenborch, sketches
21 HS V de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
22 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
23 Soos Kranenburg, Leerlooierijen

in Oost-Gelderland
25 De Wiersse, openstel! ing tuinen
25 Zwembad Dauwzwemmcn
28 ProathoesKlootschiettoernooi
29 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
31 HS V de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
31 Welfare Handwerken, Wehme
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CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

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

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

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

6 april 1995: G.J. Vos, voor het bou-
wen van en garage/berging-carport op
het perceel Brinkerhof 99 te Vorden;
13 april 1995: Lammers mode v.o.f.,
voor de nieuwbouw van een winkel
op het perceel Zutphenseweg 29 te
Vorden.

••VuERGUNNINGEN
In de week van 10 tot en met 14 april
1 995 hebben burgemester en wethou-
ders vergunning verleend aan:
- de heer M. Bouwmeester, voor het

bouwen van een woning ter ver-
vanging van een boerderij op het
perceel Schuttestraat 1 5 te Vorden;

- de heer H.J.B. Winkeler, voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Hoetinkhof 277 te Vorden;

- bouwbedrijf Hulshof, voor het ver-
groten van een kantoorgebouw op
het perceel Zutphenseweg ld te
Vorden;

- mevrouw M. de Kinkelder-van
Veldhuizen, voor het bouwen van
een berging op het perceel Scha-
penmeer l te Vorden;
Vereniging Natuurmonumenten,
voor de aanleg van een weidepoel
op het perceel Baakseweg (onge-
nummerd).

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

^T MILIEUBEHEER

In het gemeentehuis van Vorden,
sektor grondgebied, buro milieu, op
werkdagen van 09.00 tot 1 2.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur en in het Dorpscentrum te Vor-
den op de maandagen van 18.00 tot
21.00 uur ligt van 21 april tot en met
1 9 mei 1 995 ter inzage:
een melding algemene maatregel van
bestuur (artikel 8.41 , lid l ) van:
- de heer H.G. Stoltenborg, Polweg

2, 7234 ST Wichmond voor het
van toepassing worden van het
Besluit akkerbouwbedrijven
milieubeheer op een reeds opge-
richt akkerbouwbedrijf op het per-
ceel Polweg 2 te Wichmond.

'RAGENBOEKJE
'ALLES OVER

BIJSTAND J995'
Bij de Sektor Samenleving (afdeling
welzijn) kunt u het vragenboek
'alles over bijstand' krijgen. U
vindt in dit boekje de antwoorden op
de meest gestelde vragen over de bij-
stand, het vragenboek bevat elf
hoofdstukken, die elk een bepaald
onderwerp behandelen. Soms zijn de
antwoorden in het boekje niet uitge-
breid genoeg. Dan wordt verwezen
naar een vervolgblad. Zo is er een uit-
gebreid vervolgblad over woonkos-
ten, de informatie op de vervolgbla
den is aangepast aan de laatste wijzi-
gingen.
U kunt de vervolgbladen ook thuis-
gestuurd krijgen, wanneer u gebruik
maakt van de twee bestelkaarten ach-
terin dit boekje.
In het Vragenboekje is voorin een
overzicht van de vragen opgenomen,
achterin staat een lijst met trefwoor-
den.

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

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens afspraak.

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

y NATIONALE HERDENKING 4 MEI 1995
Functie van de Nationale Herdenking
Bij de Nationale Herdenking worden alle burgers en militairen herdacht, die
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer of waar
ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van
internationale organisaties zijn gevallen dan wel door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen.
de Nationale Herdenking is niet alleen herdenken van diegenen die hun leven
verloren, maar houdt ook bezinning in op heden en toekomst. De herdenkings-
bijeenkomst vormt een appèl op de individuele verantwoordelijkheid als op de
collectieve verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van
onderdrukking, discriminatie en onverdraagzaamheid.
Het herdenkinsprogamma voor 1995 ziet er voor Vorden als volgt uit:
1. 18.30 - 19.15 uur herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden, m.m.v.

het Vordens Mannenkoor;
- tijdens de herdenkingsbijeenkomst houdt de burgemeester van Vorden een
korte toespraak;
- draagt een leerling van een basisschool een gedicht voor en
- draagt een lid van het comité 4 en 5 mei Vorden een gedicht voor.

2. stille tocht vanaf de N.H. Kerk naar de Algemene begraafplaats te Vorden;
opstellen vanaf 19.15 uur bij de N.H. Kerk te Vorden, vertrek 19.20 uur.

3. Aankomst om 19.50 uur bij de begraafplaats, vanwaar vertrek naar de graven
van de geallieerden en het symbolisch graf voor hen die vielen uit Vorden;

4. 20.00 - 20.02 twee minuten stilte;
5. 20.02 kransleggingen: achtereenvolgens door:

A. de burgemeester van Vorden;
B. Comité 4en 5 mei Vorden;

6. Aansluitend het lied 'boven de sterren' gezongen door het Vordens Mannen-
koor.

7. Gelegenheid om een individuele bloemenhulde te brengen;

Van 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken
luiden.
De burgemeester heeft de horeca-ondernemers verzocht de exploitiatie op 4
mei op passende wijze te laten plaatsvinden.
Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) wordt u verzocht om de vlag
halfstok te hangen.

'NERGIE BESPAREN. WAAROM?r
* Als we minder energie gebruiken komen er minder afvalstoffen vrij die scha-

delijk zijn voor ons milieu
* Wanneer u thuis minder energie gebruikt, levert dat u een lagere gas- en elec-

triciteitsrekening op
* U kunt dit onder andere bereiken door uw woning te isoleren. Er gaat dan

minder warmte verloren, bovendien stijgt uw wooncomfort
* Door energiebesparing daalt het brandstofgebruik en kunnen we langer van

de voorraden aardgas, olie en kolen profiteren

NUON en GAMOG kunnen u uitvoerig voorlich^| over de vele mogelijkhe-
den om in uw woning energie te besparen. Zij bUngen gratis een persoonlijk
advies uit.
Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan het doel:

Doe meer voor het milieu, door minder energieverbruik!
Steek uw energie in een schoner milieu ! 4L

GGEBRUIKSROOSTERS SPORTHAL r JEBBINK
1995-1996

Binnenkort starten de beheerders van sporthal 't Jebbink de voorbereidingen
voor het samenstellen van de gebruiksroosters voor de sporthal voor het seizoen
1995-1996. Diverse reguliere gebruikers (particulieren en verenigingen) heb-
ben aanvraagformulieren ontvangen waarop zij kunnen aangegeven welke uren
zij in het seizoen willen gebruiken. De sporthal is van maandag tot en met vrij-
dag van 8.00 tot 23.00 uur en op zaterdag en zondag van 08.00 tot 18.00 uur
geopend. De sporthal kunt u huren voor sportactiviteiten van of bij verjaardags-
partijtjes, buurtverenigingen, sportverenigingen en particulieren. Voor het
gebruik overdag gelden speciale, lagere tarieven. Daarnaast gelden ook voor
zwerfuren (lege uren in de roosters) aantrekkelijke tarieven. In de sporthal
bevinden zich naast de gebruikelijke sporttoestellen en -voorzieningen onder
meer een Vari-gyminstallatie (een toestel met veel opbouwmogelijkheden, kan
onder meer voor apekooi gebruikt worden) en veel klein spelmateriaal (bijvoor-
beeld tchoukbal, hockeymateriaal, diverse werpspelen, badmintonmateriaal,
tafeltennismateriaal, fitnessmateriaal en steps).
Wanneer u geen aanvraagformulieren heeft ontvangen en in het seizoen
1995-1996 gebruik van de sporthal willen maken of wanneer u inlichtingen
over het gebruik van de sporthal wilt, dan kunt u contact opnemen met de
beheerders van de sporthal. De sporthal is dagelijks geopend van 08.30 tot
22.30 uur. Het adres van de sporthal is: het Jebbink 1 3, 725 1 BH Vorden. De
beheerders zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 2445. De aanvraagformu-
lieren moet u vóór 1 5 mei 1 995 bij de beheerders inleveren.

LAGGEN: HOE EN WANNEER ?
In principe bent u vrij om op elke dag de vlag uit te hangen. De Rijksvoorlich-
tingsdienst heeft echter de volgende richtlijnen uitgegeven voor dagen waarop
de rijksgebouwen de vlag uithangen.

Wanneer een datum op een zondag of een algemeen erkende christelijke feest-
dag valt, wordt op de tusssen haakjes vermelde dag gevlagd.

31 januari (l februari) verjaardag van de Koningin
27 april (28 april) verjaardag van de Prins van Oranje
30 april (29 april) Koninginnedag
4 mei Dodenherdenking, vlag halfstok;
5 mei Nationale Bevrijdingsdag
6 september (7 september) verjaardag van Prins Claus

Alleen op de verjaardagen van de Koninklijke Familie, mag de vlag met oranje
wimpel worden gehesen. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder
wimpel gehesen.

Wat moet er met de vlag gebeuren op 4 mei?
Op 4 mei wordt de vlag vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (dit jaar om 21. l O
uur) halfstok gehangen. Halfstok hangen van de vlag hoort officieel op de vol-
gende manier te gebeuren:
eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna langzaam neergehaald totdat het mid-
den van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Dan wordt de
vlaggelijn vastgebonden. Ook bij het strijken van een halfstok gehesen vlag
wordt deze eerst vol gehesen en vervolgens op de gebruikelijke manier neerge-
haald.

De verkoopsters van slagerij Rodenburg zijn de afgelopen weken op cursus ge-
weest. En mei succes. Want op maandag 10 april ontvingen zij het certificaat
'vleeswarenverkoop in de ambachtelijke slagerij'. De dames hebben hiermee
hun kennis met betrekking tot de vleeswaren weer uitgebreid. Ook werden ze
getraind in verkoopgesprekken en het omgaan met klanten. Het damesteam dat
met succes de cursus afrondc, bestaat uit Annie Holsbecke, Gerrie Helmink,
Leonie Jansen, Erica te Velthuis en Nel Rodenburg.

Sponsorloop voor Dorpskerk
Op 5 mei gaat het gebeuren. Heel Vorden gaat lopen voor het dak van de
Dorpskerk. Bij het geldwervingscomité zijn al verschillende leuke reac-
ties binnen gekomen jtffcs 'Wij gaan verkleed lopen' en 'We lopen met
het hele elftal'. Ook OT^inderen in Vorden zijn enthousiast. Bijna alle
scholen hebben spontaan de sponsorlijsten uitgedeeld. Eén school liet het
afweten, maar ook deze kinderen kunnen meelopen. Zij kunnen de spon-
sorlijsten afhalen bij slagerij Rodenburg of drukkerij Wecvers. Dit geldt
ook voor ouderen. ^fc
Het gcldwervingscom^B'oept iedereen op om vrijdagmiddag 5 mei mee
te doen en zich op een sportieve manier in te zetten voor de restauratie van
de Dorpskerk. En met iedereen bedoelen ze ook iedereen:
- gemeentebestuur
- politieke partijen
- gemeentepersoneel
- verenigingen
- bedrijven
- particulieren

Al loopt u maar één rondje. Het moet gewoon een gezellige boel worden.
Doe dus mee! Vanzelfsprekend staat er bij de start van de sponsorloop een
stand waar u kaarsen, handdoeken, leien, foto's en borduurpatroncn kunt
kopen. Het geld komt ten goede aan de restauratie.

Acties

Onder het motto 'Samen sterk voor de Dorpskerk' staan er de komende
maanden nog diverse andere acties op het programma:
- 5 juni: sportdag/helicoptervluchten/ponyrijden

- Eind juni: een concert waaraan onder andere het Vordcns Mannenkoor
zal meewerken. Een definitief programma volgt nog.

- 5 juli: diaserie over Vorden
- Oktober: Grote veiling. Wanneer u spullen heeft voor deze veiling dan

kunt u contact opnemen met een van de leden van de geldwervings-
commissie. Verder zoet het comité nog een opslagruimte tot oktober.

Kinderen

De kinderen van de Kraanvogel in Kranenburg houden ieder jaar een
palmpaasoptocht. Zij versieren dan een palmpaasstok en gaan de huizen
langs. Ze zingen dan een paaslicdje. Echt een leuke traditie. Naast snoep
wordt er dan ook geld opgehaald door de kinderen. Dit jaar hebben de
kinderen van de Kraanvogel het geld spontaan beschikbaar gesteld voor
de Dorpskerk in Vorden. Een bedrag van 140 gulden. De geldwcrvings-
commissie is hier heel blij mee. 'Geweldig jongelui. Dat is nou een goed
voorbeeld. Alle beetjes helpen. Jullie hebben het motto goed begrepen.
Samen sterk voorde Dorpskerk', aldus het comité.

Actie 'Plons'
De actie voor het jubileumgeschenk
voor het jarige zwembad is een bij-
zonder succes geworden. Er zijn zo'n
l .700 enveloppen opgehaald en de in-
houd daarvan was boven verwach-
ting. In totaal is een bedrag ontvangen
van f8.300,-. Intussen komen ook van
diverse Vordense bedrijven bijdragen
binnen voor dit jubileum. Het is al ze-
ker dat de totale opbrengst van deze
actie de f 9.000,- zal overtreffen. Op
10 juni zal het jubileumgeschcnk
worden aangeboden aan het bestuur
bij de start van het zwemfecst. Dat ge-
schenk zal in ieder geval kunnen be-
staan uit een supergrote kok en een
duidelijke digitale buitentempera-
tuur-aanduiding. Over de besteding
van het bedrag dat dan nog over is, zal
de werkgroep 'Plons' contact opne-
men met het zwembadbestuur.

Oud papier
In verband met Koninginnedag haalt
muziekvereniging Jubal het oud pa-
pier in Vierakker en Wichmond niet
op 29 april maar op zaterdag 22 april

POPPENBEURS
Zaterdag 22 april LOCHEM

Zaal BOUSEMA. Zutphcnseweg 35
* oude en antieke poppen * heren en

berenmaterialen * 35 deelnemers
* poppendokler Henk Hemkes * Himsiedt-
poppen* open: 10.30-16.30uur* Entree

f S.-/65+ f 3,- * Organisatie: Max Lukas Wollers

Culture wedstrijd
Een team van de afdeling Jong Gclrc
Vorden zal vrijdagavond 21 april
meedoen aan de regionale culturele
wedstrijd in zaal' Buitenlust ' (c Harf-
sen. Verder nemen teams uit Almen,
Stcendcrcn, Laren en Warnsvcld deel
aan deze wedstrijd.

Eiergooiwedstrijd
De afdeling Vorden van Jong Gclrc
hield bij de familie Eskes een eier-
gooiwedstrijd waaraan door 40 perso-
nen werd deelgenomen. Teams be-
staande uit twee personen moesten
trachten elkaar over een bepaalde af-
stand een ei toe te gooien. Bij de heren
wonnen Wim Loman en Hcrbert
Bouwmeester. Zij kwamen tot 25 me-
ter. Bij de dames ging de eerste prijs
naar Ingrid Loman en Anncmickc
Velhorst. Zij kwamen tot I X meter.
Astrid Dostal en Geert Verweert won-
nen in de klasse gemengd.

Plattelandsvrouwen
Dames van het zogenaamde eendags-
bestuur van dc.afdcling Vorden van de
Plattelandsvrouwen verrasten de da-
mes met een optreden van de dames
Coobs uit Hengelo. Zij brachten op
een leuke manier een aantal liedjes
over het heden en verleden. Zij ver-
zorgden tevens voordrachten. De heer
Lebbink uit Wichmond vulde de on-
derdelen op door het spelen van ac-
cordconmuzick. De laatsc avond van
de dames vindt plaats op woensdag-
avond 12 mei in 'De Herberg'. Dan
zal 'Scherzo Ducttino' optreden.

Expositie
In het Ludgcrusgebouw in Wich-
mond/Vierakkcr wordt zaterdag en
zondag een expositie gehouden van
aquarellen, tekeningen en olieverf-
schilderijen. Het gaat hier om werk
van cursisten die dit jaar een cursus
tekenen en schilderen hebben ge-
volgd bij Creatief. De toegang is gra-
tis.

Proeflessen Body
Contour van start
bij indoor Sport
Strakker, slanker en Fitter. Dat is is
het resultaat van het Nederlandse fi-
guurverbeterings- en afslankpro-
gramma Body Contour. Oftewel het
geheim van een strak, slank en fit fi-
guur. Volgens Jaap Hcssclink van In-
door Sport Vorden is Body Contour
de mythe die echt werkt. Indoor Sport
Vorden start daarom met proeflessen
Body Contour. Het gaat hier om een
figuurverbeteringsprogramma dat ge-
baseerd is op gezonde voeding en be-
wegen. Het is tien jaar geleden in Ne-
derland bedacht. Van zaterdag 22
april tot en met 29 april verzorgen
zo'n 200 professionele fitnesscentra
Body Contour introduktielessen. On-
der deskundige leiding kunnen men-
sen die een tijd niet gesport hebben
een introduktielcs volgen. Zo ook bij
Indoor Sport Vorden. Zie ook adver-
tentie.

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

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

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



Dames 3 Dash ongeslagen kampioen V o II c y b al

Dames 3 is al vier wedstrijden voor het einde van het seizoen kampioen geworden. Alle wedstrijden werden gewonnen, slechts één
set ging verloren. Zij promoveren naar de eerste klasse.
Op de foto staan van links naar rechts sponsor Jan van Ark van Kluwers Sport, Carla Ponsen, Petra Pansier, Jolanda Wentink, An-
gela Vrieler en trainer Louis Bosman. Zittend Wilma brandwacht, EllyJas, Tineke Elbrink en Miriam Heuvelink. Op de foto ont-
breken Wilma Draayer en Hetty Winkel.

Voetbal

W Vorden
Uitslagen 15 april: 4 tegen 4 Vorden
Dl eerste in de poule; 4 tegen 4 Vor-
den E l tweede in de poule.
Vorden Dl - Dierense Boys Dl 0-3;
Vorden E2 - Dierense Boys E2 4-2;
Vorden F l -ZutphaniaFl 4-2; Brum-
menFS-Vorden F2 3-0.
17 april: Vorden 2 - Gcndringen 21-1;
Vorden 4 - VIOS Beltrum 4 0-3; Vor-
den 6-Grol 103-2.
Programma 22 april: Vorden El -
Zutphania El; Vorden E2 - Eefde E2;
Gazelle F2 - Vorden Fl; Vorden F2 -
Wilh. SSS F5; Vorden A l - VIOS Bel-
trum A l ; Rekken BI - Vorden BI ;
Vorden C l -MarkeloCl.
23 april: Alexandria l - Vorden 1;
Grol 4 - Vorden 2; Vorden 3 - H en K
2; Vorden 4 - KSV 3; Socii 4 - Vorden
5; Rekken 3 - Vorden 6; Vorden 7 -
Witkampers 9.

Ratti
Het eerste zondagstcam van s.v. Ratti
begon met vlot en mooi kombinaties-
pel wat in de 20 min. door een vrije
kans voor Jos Schroër l -O had moeten
zijn. Doordat s.v. Ratti nog met de
aanval bezig was, kon Dierense Boys

door een mooie lobbal vanaf 25 me-
ter. Scoren: 0-1. Ratti pakte het spel
weer goed op en drukte Dieren in de
verdediging. Een cornerbal door Per-
ccy Lash genomen werd mooi door
Jos Schroër ingekopt (l -1). 10 minu-
ten later werd Arjan Bcrenpas op
maat bediend door Jos die vervolgens
l man uitspeelde en de bal onhoud-
baar voor de keeper inschoot (2-1).
De 2e helft een minder goed spelend
Ratti. Er werd teveel ruimte weggege-
ven op het middenveld waardoor Die-
ren te vaak kon opkomen. 10 minuten
voor het einde werd de bal voortgezet
en niet goed weggewerkt door de ach-
terhoede van Ratti en in eigen doel ge-
kopt (2-2). Een onnodig puntverlies
door het matige spel van s.v. Ratti en
in de 2e helft door te veel kansen on-
benut te laten.

Tegen Zutphania 4 moest Ratti l op
13 april aantreden met enkele omzet-
tingen in het team. Daardoor zat er te
weinig rust in de ploeg en kon Zutp-
hania voor rust scoren: 0-1. De 2c
helft begon Ratti sterker te voetbal-
len, mede geholpen door de wind en
Dinand Hartman kon de gelijkmaker
aantekenen: l - l . Een van de spaarza-
me uitvallen van Zutphania leverde
hen door het onderuit halen van een
speler een strafschop op die verzil-
verd werd (1-2). Ratti poogde nog
met alles of niets voetbal de stand te

AANVANG: 14,00 uur

START: bij de toren Dorpskerk

Een ieder mag meelopen, jong en oud,

verkleed of met reclameshirts,

winkeliers, bedrijven, enz.

Sponsorlijsten verkrijgbaar bij de scholen,

slagerij Rodenburg - Dorpsstraat 32

Drukkerij Weevers - Nieuwstad.

veranderen. De mooiste kans voor het
Zutphania-doel vanaf 3 meter werd
hoog overgeschoten. Gezien het ver-
loop van de wedstrijd en het over-
wicht van s.v. Ratti in de 2e helft was
een gelijkspel meer op zijn plaats ge-
weest.

Sociï
Uitslagen 12-4-1995: Sociï E - De
Hoven E 1-4; Dierense Boys 5 - Sociï
42-1.
19-4-1995: Sociï 2 - Sp. Klarenbeek 3
1-3.
Programma 22-4-1995: Hercules F -
Sociï F; Sp. Brummcn E - Sociï E; So-
ciï B-Helios B.
23-4-1995^p. Gorssel - Sociï; Sociï
2 - Be Q A 3; Sociï 4 - Vorden 5;
Drempt V^Sociï5; Erix6- Sociï6.

Wielersport

RTV
Paasmaandag werd in Oss gestreden
om de ATB Benelux Cup. Dit is een
combinatie van drie wedstrijden in
Nederland, België en Luxemburg, om
het Benelux kampioenschap. Jan
Weevers toonde z'n grote vorm door
de eerste wedstrijd in deze serie te
winnen. Vanaf de start gingen 4 man
met o.a. Wee vers en B art Brentjens
weg, later achterhaald door een groep
met Marcel Arntz en Van Itterbeek
(België). Deze groep bleef lang bij el-
kaar maar toen er werd doorgereden
vond er weer een schifting plaats. Jan
Weevers trok nog een keer door en tot
zijn verbazing was er niemand die
volgde. Zo werd Jan eerste voor Bart
Brentjens en Bert Vervecke (België).
Een knap succes van Jan. Dit week-
end gaat hij naar Spanje voor de we-
reldbeker. We wensen hem veel suc-
ces daar! In Stein (Limburg) was
maandag een criterium voor ama-
teurs-A. Daar ontstond een kopgroep
van 7 man met daarachter een tweede
groep van 7 man met Peter Makkink
en Martin Weijers. Winnaar werd hier
Danny Seijen uit Maastricht. In de
sprint werd Peter 9e en Martin 14e. In
Werkendam was er een amateurs-B
wedstrijd. Rudi Peters werd hier 7e.
Winnaar was hier de oudprof Johnny
Broers.

Du i vensport

PV Vorden
Leden van PV Vorden hebben deelge-
nomen aan een wedvlucht vanaf He-
vcrlce. De uitslagen waren als volgt:
C. Bruinsma l, 4, 6, 20; mevrouw Ol-
denhave2,9,13,15,16; A. A. Jurricns
3, 10; T. Wesselink 5, 7, 11, 12; H.A.
Eykelkamp 8; H. Stokkink 14, 19; M.
Olyslager 17,18.

V o 11 e y b a l

Dash
De vollcybalvereniging Dash houdt
zaterdag 22 april in zaal 'De Herberg'
haar jaarlijkse feestavond. Deze
avond zal de uitslag bekend gemaakt
worden van de verkiezing van het
team van het jaar; de beste mannelijke
en vrouwelijke speler zowel in com-
petiticvcrband alsmede bij de re-
creanten.

Dash
Uitslagen: donderdag 13-4-1995: Hl
Terwolde l - Dash 2.
Programma: donderdag 20-4-1995:
D4A Harfsen 5 - Dash 5; D4B Lettele
2-Dash 6.
Vrijdag 21-4-1995: H rekr. ABS l -
Dash 2; H rekr. Dash 3 - SVS 2; H
rekr. Dash l - Devolco 3; D rekr. Dash
1-WSV5.
Zaterdag 22-4-1995: D3e div. B Dy-
namo - Dash/Sorbo; D2A Lettele l -
Dash 3; H3A Boem. 3 - Dash 3; MC2
Heeten l - Dash 1; JC DVO l - Dash
l ; HP Dash l - Wilh. l; DP Dash 2 -
Wik l; D3A Dash 4 - Wik 4; D4C
Dash 7 - Devolco 8; MA Dash l -
Boem. 1.

Motorsport

Graafschaprijders
De VAMC 'De Graafschaprijdcrs'
houdt zondag 23 april een voorjaarsrit
(orienteringsrit) welke is uitgezet
door Jan Luiten en Wim Wissclink.
Start is vanaf het Crazy Steakhouse
aan de Ruurloseweg. Er kan worden
deelgenomen in de A, B of in de
C-klasse (deze laatste een rit voor be-
ginners). Afgelopen weekend hield
de Vordense motorclub 'De Graaf-
schaprijders' op het hernieuwde 'Del-
den'-circuit onder leiding van wed-

strijdleider Gerrit Arfman de eerste
clubwedstrijd. In totaal waren er 22
deelnemers. Vooral bij de jeugd span-
nende wedstrijden. De uitslagen wa-
ren als volgt:
Jeugd 807 125 CC: l Joeri Smit, Vor-
den 40 str; 2 Erwin Plekkenpol, Hen-
gelo 32; 3 Jan Groot Enzerink, Vorden
28. Super Klasse: l Marcel Bulten,
Vorden 40; 2 Wienand Hoenink, Vor-
den 34; 3 Michel Meulenbelt, Henge-
lo 15. Bromfietsen: l Koen Berenpas,
Warnsveld 37; 2 Rene Kamperman,
Vorden 37; 3 Gert Uilcnreef, Vorden
30. Recreanten: l Jan Klein Brinke,
Vorden 40; 2 Andre Schoemakcr,
Warnsveld 34; 3 Freddy Versteege,
Hengelo 30.

Squash

Spelers van Squash Centrum Vorden
spelen mee in de Landelijke Bedrij-
ven Competitie van de Nederlandse
Squash Rackets Bond. In het voorjaar
en de zomer zijn er totaal zeven voor-
rondes. Afgelopen week werd de eer-
ste voorronde gespeeld. Het team
won met 3-0, mede door overwinnin-
gen van Urby Duin en Mike Brons-
veld.

Weense avond
Het Operette Gezelschap Warnsveld
verzorgt woensdag 26 april samen
met het lesel kwartet een Weense

avond in het Dorpscentrum in Vorden.
Het wordt een avond vol zang en mu-
ziek. Vele operette- en operaliederen
worden gebracht in frisse afwsseling
met de echt Oostenrijkse nummers
van het lesel kwartet. Met dit pro-
gramma heeft het gezelschap vele be-
zoekers her en der in de Gelderse
Achterhoek een onvergetelijke avond
geboden.

Anbo
Donderdag 20 april spreekt de heer
E.C. Veldman, consulent van de Al-
gemene Vereniging voor Lijkbezor-
ging in 't Stapertje over het onder-
werp 'Voor- en nazorg bij het overlij-
den van een naaste'. Op deze Anbo-
bijeenkomst snijdt hij alle ter zake
dienende onderwerpen aan en biedt
ruim de gelegenheid voor een gedach-
tenwisseling.

Oranjefeest
Het Oranjecomité Vierakker/Wich-
mond houdt op zondag 30 april - Ko-
ninginnedag - een gezelligheidsrit
voor het hele gezin door de prachtige
omgeving van Vierakker. De fiets-
tocht is ongeveer 26 kilometer lang.
De start is 's middags bij café-restau-
rant 'D'n Olde Kriet' in Wichmond.
's Avonds is er in het Ludgerusge-
bouw een dansavond met medewer-
king van The Players. De toegang is
gratis.

en Albert Heijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:

Conference Handperen l QQ
kilo van 2,99 voor l j f f

_6,98
_1,98

-1,59

Gehakt h.o.h.
kilo van 9,98 voor

AH Allison VcJferen
800 gram van 2,65 v9f

Smith Grispy Chips
div. soorten
200 gram van 1,89

AH Goudse Jong 48+ Q QA
kilo van 11,90 voor O ƒ 7 U

2,29
1,49
0,99

4,75

AH Muesli d/V. soorten
375 gram van 2,79 voor

Sisi Orange
1 liter van 1,99 voor

Gekookte Gelderse Worst
100 gram van 1,59 voor

AH H u is wij n div. soorten
l liter van 5,75 voor

AH Chocolade Hagelslag
div. soorten
400 gram van 2,89 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo.
Het is leuk, gratis te sparen voor een
dagje „Noorderdierenpark Emmen".

't is Oranje
't blijft Oranje

Keizerschieten:
Voor het keizerschieten worden uitgenodigd alle
Koningen van Delden, Linde, Medler, Veldwijk,
Vorden, Wichmond/Vierakker, Wildenborch. De
besturen van de diverse verenigingen zijn al zeer
aktief geweest in het benaderen van koningen.
Bent U ook koning geweest en onverhoopt nog niet
benaderd, neem dan contact op met het bestuur.

Ringsteken:
Een ieder die bij bovengenoemde verenigingen al
eens het ringsteken heeft gewonnen, kan meestrijden
om de titel van Keizerin van Vorden. Daar bij de
verenigingen onvoldoende vastligt wie er in het
verleden gewonnen heeft verzoeken wij een ieder die
hiervoor in aanmerking komt zich bij de desbetref-
fende vereniging te melden. Alleen via deze weg is
deelname mogelijk.

(P.s. wordt een vrouw Keizer en een man Keizerin dan
maken wij hier geen probleem van)

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
« 05750-22816

Wij gaan verhulzen
naar de Revelhorst Dfll/AP
(bij Nieuwe Spittaal). D U VHu

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Een heerlijk

MEERGRANENBROODJE
Bayerisch donker WJ l , / O

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

ONZE JACKS
kunnen wel tegen een buitje.

DAMES JACKS v.a.

HEREN JACKS v.a.

139.
199.

modecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438



ALSTUBLIEFT
De Volksuniversiteit Zutphen nodigt u uit de TENTOONSTELLING te
bezoeken. U ziet resultaten van o.a.:

Nieuwe cursussen in '95/'96:
Talen (op reis): Frans - Pools - Deens -
Zakelijk Engels - Fotografie - Koken voor
gasten - Hapjes buffetten - Slank maar
lekker - Haptonomie - Poppen maken -
Computercursussen - Filosofie -
Psychologie - Spreken in het openbaar -
Werken aan zelfvertrouwen - Stress in
het dagelijks leven en werk -
Bouwhistorie van Zutphen - Moderne
architectuur - Antieke cultuur - Het
Balkanconflict - Engelse literatuur - Kleur
en stijl - Hoeden maken

Tekenen en schilderen

Keramiek en boetseren

Quilten en patchwork

Handboekbinden en kartonnage

Houten speelgoed en vliegers maken

Cursisten van het afgelopen seizoen krijgen het nieuwe pro-
grammaboekje eind mei thuisgestuurd.

TENTOONSTELLING in de Burgerzaal, Lange Hofstraat te Zutphen:
vrijdag 21 april 19.00-21.00 uur
zaterdag 22 april 10.00-16.00 uur
Elke 100ste bezoeker ontvangt een verrassing!
GRATIS TOEGANG

STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT ZUTPHEN
Coehoornsingel 1, Zutphen
Postbus 4149, 7200 BC Zutphen
Tel. 05750 -15589 (9.00-12.00 uur)

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
V4N
DEO

Leo Westerhof:
UMI 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

GELDIG MAANDAG 18/4 T/M ZATERDAG 22/4/'95

ONZE VLEESAANBIEDINGEN:

RUNDERBAKLAPPEN 1000 gram van 23,90 voor 13,90
GEKRUIDE KIPKLUIFJES 1000 gram van 7,90 voor 4,98

VOOR UW ONTBIJT:

VOLKORENBROOD MET SESAM 800 gram gesneden van 1,99 voor 1,49

:4,95

VERGEER VERS VAN HET MES
komijn jonge kaas 500 gram
van 6,40 voor

SNIJVERSE GEGRILDE
KIPGEHAKT
100 gram van 1,89 voor 1,29

SNIJVERSE
PAARDEROOKVLEES
100 gram van 2,59 voor 2,29

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

JONAGOLD APPELEN 1 kilo van 1,98 voor 1,49

V/D T.V.: BINTJES zak a 5 kilo van 3,98 voor 2,98

„Wij gaan ervoor", Pasen is geweest, echter onze prijzen blijven scherp:

KOEKJE VAN DE WEEK: EDAH ROOMBOTER STROOPWAFELS. , A
8 stuks van 1,99 voor 1,49

APPEL- OF SPIJSBROODJES
zak 06 stuks van 1,89 voor U,a

BLIKJES COCA COLA/COCA COLA LIGHT/FANTA
6 stuks van 4,74 voor O,95

SISISINAS OF SISISINAS KOOLZUURVRIJ 0 n
fles 1 Vfe It. nu 2 flessen van 3,98 voor c,a.

DAGVERSE BOERENYOGHURT A fl
beker 500 ml van 1,29 voor U,3

ABEE HUZARENSALADE GEGARNEERD QQ
bak 600 gram van 3,49 voor 49*7

MONA GEZINSPUDDING CHOCOLADE/VANILLE
500 ml van 2,65 voor Z,J9

HAMBURGERBROODJES . QQ
zak a 6 stuks van 2,29 voor 1,90

ALLEEN BIJ ONZE WINKEL:
Maak kans op een gratis wasdroger ter waarde van f 500,-.
Wat moet U doen? Koop 2 zakken mini's: Mars/Twix/Bounty/
Snickers of Milky Way...
Voor verdere informatie... kom!!

Sinds enkele weken kunt U bij ons ook gebruik maken van de
pin-automaat.

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag van

Bil = l O tot l 2 en van 2 tot 4 uur
06-0506 kunt u gratis bellen met onze

service afdeling. Daar kunt u
ook terecht voor het adres

k'an de Edah bij u in de buurt.

Edah G. BOTTERMAN B.V.
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

Helnünk heeft een

uitgebreide keuze in

verschillende soorten

•zonwering, zowel

voor binnen als bui-

ten. Voor binnenzon-

wering kunt u kiezen

uit bijvoorbeeld deco-

ratieve jaloezieën,

lamellen ofrolgordij-

nen. In diverse kleu-

ren en dessins.

Vonden
Zutphenseweg 24

! Tel. 05752-1514

Voor buitenzonwering

zijn zonneschermen

en rolluiken het meest

geschikt.

Helnünk levert voor

uw woning of'be-

drijfspand zonwering

op maat. Voor welke

zonwering u ook kiest.

bij Helnünk hoeft u

het van de prijs niet

wurm te krijgen.

HELMINK
meubelen J.W. HagemansTraat 3

Te». O5454-7419O ,

'n Plaatje!i

999
Interpolis

Bromfietsverzekering
'n Plaatje van 'n brommer verdient 'n plaatje van Interpolis

De beste bescherming voor je brommer is een betrouwbare bromfietsver/ekering van

Interpolis. Alleen WA of WA-pluS-casco. Ruime dekking. Scherpe premie, l 'n supersnel

geregeld. Bij je eigen Rabobank. Bel voor een persoonlijke premie-offerte. Of nog beter

kom even langs. Dan kun je het plaatje en het verzekeringsbewijs meteen meenemen.

Doen dus.

Rabobank

ALS DE WATERLEIDING
SPRINGT, SPRINGEN WE
METEEN IN ONZE
SERVICEWAGEN!
Een gesprongen waterleiding kan vervelende

gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk

om de schade snel te herstellen. Bel in geval
van nood gerust Installatiebedrijf Oldenhave.

Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelost

worden. Snel en vakkundig, dag en nacht.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,

tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG11 WICHMOND. TEL. 05754-1755,

EIBERGEN1ZUTPHEN1ULFT


