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Wichmond-Vierakker

4 Mei herdenking
Ook dit jaar zal vanuit de gezamenlijke kerken Wichmond-
Vierakker weer een 4 mei herdenking worden gehouden.
Evenals de voorgaande 2 jaar in de vorm van een stille tocht
en een afsluitende bezinningsbijeenkomst in de Hervormde
Kerk. Om 19.30 uur komt men bijeen op het plein voor de
Hervormde Kerk, vanwaar in een stille tocht naar de begraaf-
plaats gegaan wordt. Diegenen die de tocht niet kunnen
meelopen wordt verzocht om 19.50 uur bij de begraafplaats
aanwezig te zijn en zich daar bij de stoet te voegen.
Men hoopt dat weer velen van u aan deze herdenking zullen
deelnemen. Het thema zal deze keer 'Gun jezelf een gekleurd
leven' zijn.

Sfeervol paasvuur in de
Kranenburg
Het was een zeer sfeervol gezicht vanaf de Paasbult. Op de Eiken-
laan kwam de stoet. Prins Carnaval voorop met in de bespannen
koets Jos Besselink, de Vuurkoning van 1991 die de Paasbult
mocht ontsteken. Achter de koets de muziekvereniging Concor-
dia met slaande trom en daarachter een grote stoet Kranenbur-
gers, de jeugd en veel bezoekers op allerlei vervoermiddelen op
weg naar de Paasweide.
Voor de organisatoren op de Paas-
weide, waar het op dat moment nog
vrij s t i l was, was de stoet (groter dan
er sinds lang een geweest was op de
Kranenburg) een ontroerend mo-
ment.
In de pauze tot het moment dat het
vuur ontstoken zou worden speelde
Concordia sfeervolle muziek. Het
werk was goed voorbereid, want toen

A QEMEENTEftULLETINyORDEN

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

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ƒ» VLAGVOORSCHRIF-
TEN OP MAANDAG

4 MEI
Van 's-avonds 18.00 uur tot zonson-
dergang zullen van alle gebouwen de
vlaggen halfstok worden gehangen.
Particulieren verzoeken wij de/e ge-
dragslijn te volgen.

ERGUNNINGEN

Op 14 april 1992 hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:

— de heer T.H. Gremmer, Wilden-
borchseweg 30 te Vorden, voor
het bouwen van een carport en
het veranderen van een woning
op het perceel Wildenborchseweg
30 te Vorden;

— de heer H.J.B. Winkeler, Hoetink-
hof 277 te Vorden, voor het bou-
wen van een carport met berg-
ruimte op het perceel Hoetinkhof
277 te Vorden;

— de heer K. Ot ten, het Oosterveld 7
te Hoogeveen voor het vernieu-
wen van een boerderij aan de Sek-
dijk l te Vorden.

— Op 14 april 1992 is kapvei guning
verleend aan de heer (i.H. Hall-
man, Hengeloseweg 15 te Vorden
voor het kappen van een eik langs
de Lindese Laak, onder oplegging
van een herplantplicht voor een
eik.

— Op 14 april 1992 is een stand-
plaatsvergunning verleend aan
Kvenementenburo Ambiance te
Keyenborg voor het innemen van
een standplaats ten behoeve van
de verkoop van ijs op maandag 20
juli 1992 op de Wiersserallee na-
bij 'DeWiersse'.

ERDENK1NG OP MAANDAG 4 MEI 1992

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei zullen volgens de omschrijving AL
onze gevallenen worden herdacht — burger en militair — die, waar ook ter
wereld, hel hoogste offer hebben gebracht.
Het programma, zoals dat door het Comité 4 en 5 mei Vorden is samengesteld
voor Vorden, ziet er als volgt uit:

19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst in de Nede^Bids Hervormde Kerk te
Vorden; tijdens deze bijeenkomst zal het Vordens Mannenkoor
enkele liederen zingen; de herdenkingsbijeenkomst eindigt om
19.40 uur;

19.50 uur: verzamelen bij de poort van de algeme^^ begraaf plaats te Vorden,
waarvandaan vertrokken zal worden ̂ Br de graven van de geal-
lieerden en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.

Na de twee minuten stilte van 20.00 uur tot 20.02 uur zullen achtereenvolgens
kransen worden gelegd namens:

— het gemeentebestuur van Vorden door burgemeester K.J.C. Kamerling;
— het comité 4 en 5 mei Vorden door de heren J. Ritter en H.W. Groot

Enzerink;
— aansluitend aan de kransleggingen zal het Vordens Mannenkoor een kort

lied ten gehore brengen, waarna door ieder die dit wenst een persoonlijke
bloemenhulde gebracht kan worden.

Van 19.45 tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken
luiden.
De burgemeester heeft aan de lokale horeca verzocht de exploitatie op pas-
sende wijze te laten plaatsvinden.

Op donderdag; 28 mei (Hemelvaarts-
dag) wordt er eveneens geen huisvuil
in het buitengebied, het gedeelte dat
op donderdags wordt ingezameld,
opgehaald. Dit gebeurt op zaterdag
30 mei 1992 (groene container).

^STREMMING KRUIS-
PUNT DE HORSTER-

KAMP/RUURLOSE-
WEG/ STA TIONSWEG/

DORPSSTRAAT
In verband met de aanleg van een
mini-rotonde zal het kruispunt de
I lorsterkamp/Ruurloseweg/Sta-
tionsweg/Doi psstraat te Vorden wor-
den afgesloten voor alle verkeer van-
af donderdag 30 april 1992 vooreen
periode van ongeveer drie weken (of
zoveel korter of langer als nodig is).
Doorgaand verkeer zal door middel
van borden worden omgeleid via de
Horsterkamp en de Rondweg. Hier-
bij zal gebruik worden gemaakt van
een tijdelijke noodverbinding tussen
de Horsterkamp en de Ruurloseweg.

De route naar het centrum zal even-
eens worden aangeduid met borden.
Het gedeelte van de Dorpsstraat tus-
sen de Insulindelaan en de Ruurlose-
weg zal worden aangeduid als dood-
lopende 'weg. Ook het gedeelte van
de Stationsweg tussen de Molenweg/
Wilhelminalaan en de Ruurloseweg
zal worden aangeduid als doodlo-
pende weg.
Verkeer en omwonenden zullen t i j -
dens de uitvoering van de werkzaam-
heden hiervan hinder ondervinden.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

ENRIGHTINGSVER-
KEER BURGEMEES-

TER VUNDERINKHOF
(RECTIFICATIE)

Voor een goede doorstroming van
het verkeer in de Burgemeester Vun-
dei inkhof is het noodzakelijk dat er
eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.
Fietsers en bromfietsers mogen wel
van beide kanten Het Hoge en de
Raadhuisstraat, de Vunderinkhof in-
rijden. Motorvoertuigen mogen al-
leen van de zijde van Het Hoge de
Raadhuisstraat inrijden.

'PENSTELLING
GEMEENTEHUIS

VAN 30 APRIL TOT EN M KT 5 MEI
1992 IS HET GEMEENTEHUIS
GESLOTEN.
VOOR HET AANGEVEN VAN ,
GEBOORTEN EN OVERLIJDEN IS
11 ET GKM EENTEH LTS OP
MAANDAG 4 MEI VAN 09.00 TOT
l ().()() UUR GEOPEND.

PHALEN HUISVUIL

Op donderdag 30 april wordt er in
het buitengebied, het gedeelte waar
die dag huisvuil opgehaald zou wor-
den, in verband met Koninginnedag,
geen huisvuil opgehaald. In de
plaats hieivan wordt het huisvuil op
zaterdag 2 mei ingezameld (groene
container).

Jos Besselink de bult het vuur aan de
schenen legde, was het in weinige mi-
nuten goed voor elkaar en het duur-
de geen kwartier voord a t de vlammen
hoog boven de bult laaiden en de Ju-
daspop deden versmelten. Het kwaad
was uitgebannen en de hoge mooie
witte rookkolom bewees dat liet hout
droog ws en vri j van ongerechtighe-
den.
Het weer had op de eerste paasdag
trouwens mooi meegewerkt, want de
straffe wind had het water van de laat-
ste dagen mooi afgedroogd...
Henk Graaskamp die de taak had de
gebeurtenissen met een kwinkslag
aan elkaar te praten vervulde zijn
plicht met verve en wist zo hier en
daar een lach aan het publiek te ont-
lokken.
Toen de duisternis eenmaal goed in-
getreden was werd het bezemgooien
naar de Teertonne begonnen met de
bedoeling de/e in brand te gooien.
Ken brandende handbe/em goed te
mikken op een vat op ca. 12 meter
hoogte is geen eenvoudige zaak.
Daar waren de deelnemers dan ook
snel achter.
Jos Besselink opende alj«de oude
Vuurkoning de rij onder^PPde aan-
moediging. Maar toen de deelne-
mers merkten hoe lastig het toch wel
was, begon de sfeer erin te komen.
Men wilde zich niet laten kennen, het
publiek reageerde met 'Ojjhcn 'Ach'
als er weer eens een rake^P^s langs
ging-
Het waren trouwens niet alleen Kra-
nenburgers of Vordenaren die mee-
deden. Kr waren veel toeristen op de
campings en enkelen van hen lieten
zich zelfs verleiden aan onze folkore
deel te nemen, zoals zou blijken wie
de winnaar werd, namelijk Raimond
Nuvelstijn uit Gouda, tussen Utrecht
en Den Haag, die de ervaren Kranen-
burgers te snel af was. Hij kreeg de
wisseltrofee uitgereikt, die bij deze
gelegenheid vervaardigd was: een ge-
styleerde teerton, waar de vlammen
uitslaan.
Het Kranenburgse paasvuur was
trouwens misschien wel een van de
eerste, zo niet de eerst bekende met
een internationale belangstelling
want onder het publiek bevond zich
een Venezulaan die onze gebruiken
best wist te waarderen.
Voor de mensen voor wie de paas-
maaltijd thuis nog niet genoeg ge-
weest was, werd gezorgd, evenals
voor de uitgedroogde binnenkant
van de mens. Hamparty, hier ter
plaatse goed bekend, had voor een
hapje en een drankje gezorgd en er
werd redelijk gebruik van gemaakt,
en niet omdat moeder thuis niet
goed gekookt had, maar het vuur en
de toch frisse avond en nacht maak-
ten hongerig en dorstig. Ook de
brandweer heeft uitstekend over ie-
ders veiligheid gewaakt.
Nadat de organisatoren de volgende
dag het terrein tot tevredenheid van

.Henk W7esseling op de as na schoon
opgeleverd hadden heeft het CCK
(Cultureel Collectief Kranenburg)
nog wat nagepraat over het evene-
ment waarvan zij vonden dat het zeer
sfeervol verlopen is, en dat niet in de
laatste plaats door de goede instel-
ling van het publiek dat opvallend in
staat was zo'n gebeuren op waarde te
schatten en juist te plaatsen.
Een publiek dat behalve uit Venezue-
la, zoals vermeld onder meer kwam
uit Apeldoorn, Deventer, Eefde,
Gorssel, Warnsveld, Hengelo, Vor-
den, Kranenburg etc., een opkomst
(geschat op 2500 mensen) die ook
zeker te maken heeft met de uitzen-
dingen met leuke informatie op Ra-
dio Gelderland op Palmzondag en
Eerste Paasdag, waarvoor men de
vrienden in Arnhem ook dankbaar is.
Ook wil men niet nalaten dank uit te
spreken aan de sponsors en mede-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 26 april 10.00 uur ds. M.J.J. Bonting.
Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 26 april 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 april 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. R.J. Dekker, Lochem.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 25 april 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 26 april 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 april pastor
G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 25-26 april dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag 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 visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1678. Adres:
Christinalaan 18, Vorden.

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 apo-
theek 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.

Dierenartsen van zaterdag 25 april 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 25-26 april J.J. de Kruif, Vcrden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-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: Kastan-
jelaan 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), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje april mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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 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.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Netwerk Thuiszorg Nederland
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 april 10.00 uur dienst.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 april 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 26 april 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 april Pastor
Simons, tel. 05457-71383.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks 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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden 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; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

werkers die belangeloos of tegen ge-
ringe vergoeding zwaar materieel in-
gezet hebben. Dank ook aan de paas-
hazen die de melkbussen bewaakt
hebben waar de toeschouwers hun
bijdragen in konden deponeren om
de kosten te bestrijden.

Bejaardensoos Vier-
akker/Wichmond
Woensdagmiddag 29 april bejaar-
densoos. Deze middag begint een

uur later dan gewoonlijk in het Lud-
gerusgebouw. Na de koffie en ope-
ning met mededelingen zal een ge-
deelte van de middag verzorgd wor-
den door Jantje Hendi iksen met ge-
dichten in het dialect en vrolijke
stukjes zullen worden voorgedragen.
Het verdere gedeelte van de middag
wordt besteed aan de koffietafel, waar
ook nog enkele gedichten worden
voorgelezen door eigen soosbezoe-
kers, en dan hoopt men dat iedereen
weer aanwezig is en het een fijne
middag wordt



TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Projectfinanciering 't Loo
(aspirant) kopers let op!

Voor project 't Loo hebben wij
voor u een interessant aanbod.

Het loont daarom zeker de moeite
vrijblijvend een afspraak te maken met

de heer E.J.F, ten Berge, voor een
deskundig advies.

Bondsspaarbank
Borculoseweg 4
7261 BJ Ruurlo
05735-1272

PAAS-VAKANTIE?
KOM KINDERSCHOENEN KOPEN

renata
Tijdens de Paas-vakantie

(van 21 t/m25 april)

AT J .E KINDERSCHOENEN

10% KORTING
IE5EH
SCHOENMODE

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAPC3SERIEBEDRUF

Vooral uw...

INSTALLATIE-
MATERIAAL
Installatiebedrijf

WILTINK
Het Hoge 20 - VORDEN - Telefoon 1656

INI

IXI

DEZE WEEK

Oranjebollen
gevuld met noten, rozijnen

en krenten.

NU van 5,75 voor

5,25
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

I Café UENK l
OP KONINGINNEDAG is ER BIJ ONS
LIVE-MUZIEK MET HET

DUO ALWAYS
VANAF 1 1 .00 UUR.

INDIEN MOGELIJK: VANWEGE DE
WERKZAAMHEDEN AAN DE ROTONDE IS ER
VANAF HET VOGELSCHIETEN
„GRATIS VERVOER"!

TOT ZIENS
Toon en Yvonne
Nieuwstad 13
Vorden
Tel. (05752) 13 63

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli-
kruidkoek

Royaal gevuld met noten en rozijnen
DIT WEEKEND VOOR

3.95
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

Het gewicht van onze
Paaskoe was 373 kilo.

De winnaars zijn:

Eric Besselink 375 kilo

mevr. Ditzel 375 kilo

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,i« 9,90
Schouderkarbonades 1 yo 8,45

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KHO 7,95
Rundergehakt i k , i „ 11,50

Slavinken p* stuk 1,-

Bami of Nasi 1 m 6,25
Hamburger
per stuk 1,—

SPECIALITEITEN

Hamburgers speciaal
5 halen %

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
100 gram 0,98

Fijne snijworst
100 gram 1,49

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Bief stuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Borstlapjes 1 KNO 14,90

Haas Rib karbonades 1 k,io 10,95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten $*GRVEN

'Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 23 - 24 - 25 april

UITDENOTENBAR:

Lente mix

250 gram 15ÏJ O
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 27 april

panklare
SPITSKOOL

500 GRAM

1,95

dinsdag 28 april

panklare
PAKSOY

500 GRAM

1,95

woensdag 29 april

panklare
STOOF-

SCHOTEL
500 gram

1,95

2 bos bloemen 8,95 7 vaste planten 10,-

VOLOP VIOLEN
per pak 10,-
2 voor 15,-

DE VALEWEIDE bloemen

KUIKENPOTEN p îo 4,95

FILET per kilo 13,95

LEVER per kilo 5,00

POELIER HOFFMAN



Dankbaar en erg gelukkig zijn
we met de geboorte van onze
dochter en zusje.
Wij noemen haar

Marjon

Arend en Elly
Teunissen-Haverkamp

Mark
Arend

21 april 1992.
Lochemseweg 32,
7231 PH Warnsveld.

Hoera. Maarten heeft een
broertje!

Sander

14 april 1992.

Greta en Gerard
Greven

Het Strooi O,
7251 VB Vorden.

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze zorg-
zame vader en opa, betuigen
wij u hiermede onze oprechte
dank.

FAM. B.WUNDERINK
FAM. H. REERINK

Vorden, april 1992.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te 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 beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD: oppas voor
3 kinderen. Tijden in overleg
(meestal in weekend). Brieven
onder nr. 4-2, Buro Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• TE KOOP: Puch maxi,
rood, in goede staat. Tel.
(05752) 3092 na 18.00 uur.

• Part. vraagt TE KOOP:
Mooi vrijstaand huis of bun-
galow op riant punt, met roya-
le tuin of bouwkavel. Ook in de
duurdere sektor. Brieven on-
der nr. 4-1, Buro Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• TE KOOP: z.g.o.h. eiken
eethoek v. uittrektafel en koel-
kast. (05752) 1644.

• Erik A. heeft deze week
dubbel succes. Gefeliciteerd.

• Zaterdag 25 april aanvang
12.30 uur Ratti B1 -Meddo B1.
Wordt Ratti B1 kampioen?
Kom kijken op het Ratti-veld!

• TE KOOP GEVRAAGD:
vrijstaand huis op goede lo-
katie, bij voorkeur met ruimte
voor atelier en met royale tuin
of woonboerderij(tje). Omge-
ving Vorden/Lochem.
Brieven onder nr. 12-1, te rich-

-ten aan het bureau van dit
blad, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Jong werkend stel zoekt
woonruimte te huur. Omg.
Hengelo-G of Gorssel. Tel.
(05751) 1775 (na 17.00 uur).
Gouden tip f 50,-.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Laat uw haard of
kachel vakkundig
schoonmaken en

repareren.

Fa. JANSEN
Bleekstraat l
Hengelo Gld.

Tel. 05752-1360

l
Op zaterdag 2 mei 1992
gaan trouwen

Huub Abbink
&

~*~
t-,'-

l Erna Koop
om 11.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Wij houden receptie
van 14.30-16.00 uur
in bodega „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres:
Mispelkampdijk14,7251 DB Vorden.

Kadotip: lx~NI

; j

In plaats van kaarten.

Gode dankbaar en blij hopen

J.W. Weijs
•'T'"
•en

J. Weijs-Miggels

met kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
hun 60-jarig huwelijk te herdenken op
woensdag 29 april a.s.

7251 BT Vorden, april 1992.
DeBoonk31.

U kunt ons feliciteren op
woensdagavond 29 april
van 20.00-22.00 uur in Hotel Bakker,
waarvoor wij al onze vrienden en
bekenden hartelijk uitnodigen.

Liever geen planten en bloemen.

i
'T"

l
•'T'"
•'T'"

*

„ Gelooi'd zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door
de opstanding van Jezus Christus uit de doden heen
doen wedergeboren worden tot een levende hoop."

1 PETRUS 1:3

In vertrouwen op de opgestane Heer is op de avond
van de eerste Paasdag plotseling overleden mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

WILLEM OORTGIESEN

op de leeftijd van 79 jaar.

*1 april 1913 119 april 1992

Vorden: J. Oortgiesen-Maalderink ;

Vorden: Alie en Johan

Vorden: WimenCilly

Baak: Dikkie en Gerard

Ede: Jan en Olga
Vorden: AnsenWim

en kleinkinderen.

7251 CM Vorden, 19 april 1992.
De Steege 26.

De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op
vrijdag 24 april 1992 om 13.00 uur in de Hervormde
Kerk te Vorden, waarbij u wordt uitgenodigd.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om plm.
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
het Dorpscentrum te Vorden.

Geen toespraken.
Geen bloemen en liever geen bezoek aan huis.

Heden is onverwacht van ons heengegaan onze
beste zwager en oom

WILLEM OORTGIESEN
ECHTGENOOT VAN J. MAALDERINK

in de leeftijd van 79 jaar.

Colmschate: E. Maalderink
G.J. Maalderink-van Ark

Vorden: G.W. Rietman-Maalderink
W. Rietman

neven en nichten

Vorden, 19 april 1992.

sv RATTI-KRANENBURG
zoekt voor komend seizoen

JEUGDTRAINER
voor het verzorgen van de trainingen en het begelei-
den van de A-selectie op zaterdag.

Sollicitaties kunnen gericht worden aan:

sv RATTI
De Horsterkamp 13
7251 AZ Vorden
Telefoon (05752) 1850

Jouw leven moesten wij los laten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat toch nog vrij
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

GARRIT JAN BECK

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden: G. Beck-Olthof

Enschede: H.J. Beek

Vorden: J.W. Arendsen-Beck
H. Arendsen

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 15 april 1992.
Delle 3

Correspondentie-adres: Hanekamp 27, 7251 CH Vor-
den.

De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 18 april
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Goedkope, nieuwe
en gebruikte gas,

olie, kolen, haarden
en kachels.

Allesbranders,
kook- en

gevelkachels.

INRUIL MOGELIJK

Fa. JANSEN
Bleekstraat l
Hengelo Gld.

Tel. 05752-1360

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden

Telefoon (05752) 1455, (05753) 3274
Markt 23-1, 7101 DA Winterswijk

Telefoon (05430) 19067

Vrijdag l mei

zijn wij

de gehele dag

GESLOTEN
Voor spoedgevallen kunt U kontakt opnemen met:

dhr. Sprukkelhorst, tel. (05752) 2138 of
dhr. Wanders, tel. (05753) 3274

FNRS
MANEGE

••J Peppelenbosch
l Ben & Eefke

Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jëbbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

utphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

VOORJAARS
AANBIEDING

WAND- en VLOERTEGELS

Grote afmetingen

OP = OP
WandfegelS Camee kleur 20x25 cm af 27,25 p/m2

WandtegelS Beige marmer 20x25 cm af 30,25 p/m2

WandtegelS Grijs marmer 20x25 cm af 30,25 p/m2

Vloertegels Grijs Camee 31x31 cm af 29,75 p/m2

Alles 1e soort

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vri|. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

KEURSLAGtR

Snelle
variaties met*

Rundertartaar
Deze week in de aanbieding: Biefstuk tartaar! Puur ge-
bakken is het al lekker. Maar met de speciale recepten
uit Koken met de Keurslager wordt het helemaal Feest
aan tafel. Wat dacht u bijvoorbeeld van tartaartjes op
z'n Portugees: een verrassende combinatie met een

spiegelei!! Kijk in Koken met... nummer 35.

BIEFSTUK
TARTAAR

4 betalen
(rundvlees)

5 halen

Feestelijke recepten in Ko- \
ken met de Keurslager 35

BOERENLEVER(
WORST

250 gram

vleeswarensoecial

GEVULDE
VARKENSFILET

295
100 gram
Varkensvlees gevuld
met gekruid gehakt.

SPECIAL

KONINGINNE
SCHIJVEN

100 gram

1?5

Feestlijke schijven
van varkensvlees
met stukjes papri-

ka. Ongeveer 10
minuten braden.

VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

Rollade
schijven

(man. 2 kg. per klant)

Volgende week:
DRUMSTICKS

Aanbiedingen geldig 23/4 t/m 25/4

Let op onze dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

Dreiumme 23-25 - Warnsveld - Tel. 22117

9217

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Op vrijdag 1 mei en
vrijdag 29 mei a.s.

zijn de kantoren te Hengelo G.
en Vorden alsmede

de werkplaats te Vorden

GESLOTEN

LEDENVERGADERING

27 april a.s.
om 19.30 uur

Hotel Bakker



•i

daeboekl
^—' O ver wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Dagboeken van deze tijd
Kr / i jn veel manieren waarop je b i j
k u n t blijven. Wat er in de wereld te
koop is, lees je in de krant. Hoor je op
de radio. Kn /ie je op de televisie. Er
is nog een manier om de wereld om
je heen te volgen. Dat is: door het
Ie/en van tijdschriften. Dat /ijn — de
naam /egt het al — dagboeken van
de/e t i j d . /.e geven nieuws en achter-
grond- informat ie vaak met indr in-
gende foto-reportages en verhelde-
rende commentaren. Wie veel t i jd -
schriften leest, volgt nieuwe ontwik-
kelingen, ver/.amelt veel kennis en
verrijkt /ijn of haar inzicht
Abonnementen op t i j d s c h r i f t e n /ijn
echter nogal kostbaar. Daarom is het
goed dat er in ons dorp één plek is
waar je /omaar op je gemak de
nieuwste nummers van /o'n /eventig
week- en maandbladen k u n t in/.ien.
Dat is de lees/aal van de bibliotheek.
Daar liggen niet alleen de vers-van-
de-pers-nummers van een /estal lan-
delijke en regionale dagbladen, maai
ook de meeste opinieweekbladen als
'Elseviers Weekblad', 'Vrij Neder-
land', en 'de'lijd/Haagse Post'. Het
nieuwste nummer van 'I let Beste' ligt
er naast het luxueu/e 'Avenue' en
het praktische maandblad voor
handwerken 'Ariadne'.
Wie een hobby beoefent en niet alle
bladen over die hobby t h u i s Ont-
vangt, is welkom om een hobbyblad
te raadplegen. Bijv. het blad Tost/e-
gels'. Of hel laatste nummer van 'Het
Aquarium', 'Autovisie' of'Foto'. Ook
aan de c u l t u u r wordt aandacht gege-
ven o.a. door mu/iek- en l i teraire
maandbladen.

Al die dag-, week- en maandbladen
liggen ter in/.age voor ieder die er be-
langstelling voor heeft. Kr wordt niet
eens gevraagd of je lid bent van de
Openbare Bibliotheek al wordt dit
natuurlijk wel op pri js gesteld, want
alk-en al voor abonnementen op
kranten en t i j d sch r i f t en geeft de- bi-
bliotheek j aa r l i jk s een bedrag uit van
bijna f9.000.—.

U bent welkom in de- lees/aal tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.
Maandags is de bibliotheek de hele
dag dicht

Bof kanier

APRIL:
22 ANBO,soosmiddag
22 Plattelandsvrouwen,

Eendags bestuur
22 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
22 HV(i Wichmond, Eigenavond
2.'i St. Oranjevereniging Vierakker-

Wichmond, bespreking optocht
1992

23 PCOB, prof. Diepenhorst
23 Ledenvergadering, de

Vogelvriend
24 ANBO, ledenbijeenkomst

Dorpscentrum
24 Open Tafel S\V( )V 'de Wehme'
25 VW F.HBO-manilestatie op

(lamping'de Kleine Sleege'
25 Oranje-avond, Dorpscentrum
25/21) VWOpen DagPinetumde

Belten
2() Viswedstrijden 'de Snoekbaars',

onderlinge competitie
27 Communicatie-avond Gemeente

Vorden, I.udgerusgebouw
27 ANBO, klootschieten 'de

(ioldberg'
28 KP() Vierakker, Schmidt Media

Zutphen
2s- Plattelandsvrouwen, Prov.

Voorjaarsvergadering Arnhem
2K Soos Kranenburg
28 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
29 BejuardensoosVierakker-

Wichmond
29 ANB(),soosmiddag
29 HV(, Wichmond, Be/oek

breifabriekLichtenvoorde
30 Oranjefeest
30 (ie/eiligheidsrit, Oranjefeest

Vierakker-Wichmond

MEI:
3 VWVöorjaarstochtVRTC
4 Herdenking Wichmond-

Vierakker
4 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
6 Welfare handwerken, de Wehme
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Uitvoeringmuziekver. Concordia

in Dorpscentrum
11 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
12 Soos Kranenburg
13 Plattelandsvrouwen Vorden, solo

toneel

Groot Feest bij Mobil.

Raadsel rond
auto opgelost!

Aan alle onduidelijkheid is een eind gekomen.
Het rondrijdende raadsel is opgelost: Aral
wordt Mobil. Want Aral en Mobil hebben beslo-
ten samen onder één-en-dezelfde naam verder
te gaan.
Het Aral Station bij u in de buurt gaat dus voor-
taan als Mobil Station door het leven. Net als
135 andere stations, die dezelfde gedaantever-
andering zullen ondergaan. Wij zijn erg blij met
deze groei. En dat willen we graag - en zeer uit-
bundig - met u vieren.

Groot Feest. Tijdens ons feest gaat niemand
met lege handen de deur uit. Voor jong en oud
hebben we een feestelijke verrassing. Boven-

dien kan iedereen met een hele leuke wedstrijd
meedoen.

Schuif en win. Een gratis schuifspel voor elke
tankbezoeker. Maar let op: daar schuilt meer
achter dan u denkt. Met de juiste oplossing wint
u in ieder geval zo'n fraaie Mobil race-mok. En
als u ook nog met de wedstrijd meedoet, maakt
u kans op twee schitterende sportfietsen.

Iedereen is welkom. Tijdens onze feestdagen
verwachten we een grote belangstelling. Van
oude bekenden en van nieuwe gezichten. Ook u
bent van harte welkom op de feestelijke opening
van ons nieuwe Mobil Station.

M bil. Meer dan u tankt.
E.W.A. van der Weijden,
Zutphenseweg 30, Vorden

13 NCVB, reisje
13 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden
16/17 VVVVoetbaltoernooiSocii
18 ANBO, klootschieten'de

Goldberg'
19 De Snoekbaars, jeugdwedstrijden
19 KP() Kranenburg, reisje
19 Plattelandsvrouwen,fietstocht
19 NCVB, mevr. Aartsen
20 l !V(i Dorp, seizoensluiting
20 HVGWichmond, slotavond
'20 Welfare handwerken, de Wehme
21 Bejaardenkring, reisje
21 HVG Wildenborch, sluiting

sei/oen
23 VVV Kasteel Hacklort, concert

Kamerkoor

23 2 l WVVoètbaltoernooi Socü
24 VWAchtkastelenr i t vanaf

Schoenaker VAMC:
2 1 Dr Snoekbaars,

seniorwedstrijden
2f> ANBO, klootschieten 'de

(ioldberg'
20 Soos Kranenburg
28 ANBO, f iets tocht met p icknick

28 VVV Achtkastelenl iels toc h t vanaf
Mark tp le in

28 VVV Openste l l ing t u i n e n de
Wiersse

29 30 VWPieterpadestafette
30 31 Internationaal

voet bal toernooi Soc ii-Vorden-
Ratti

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208
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Donderdag 23 april 1992
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Echtpaar J. W. Weijs en J. Weijs-
Miggels 60 jaar getrouwd

Woensdag 29 april zijn Johan Willem Weijs en Jantje Weijs-Miggels zestig jaar getrouwd. De bruide-
gom, inmiddels 86 jaar, is geboren en getogen in Sint Jans Klooster (gemeente Amt Vollenhove).
De bruid is 85 jaar en werd geboren in Jonen, gemeente Giethoorn. Tot aan haar huwelijk in 1932
heeft zij o.m. thuis haar moeder verzorgd, die aan rheuma leed.
Daarna is / i j in \S2 samen met haar
man gaan wonen en werken op de
boerderij van Opa Weijs in S in t Jans
Klooster. In M)r>2 /ijn /e naarVorden
verhuisd. Dat had een speciale re-
den.
De heer Wei j s had n l . al een aantal
jaren schimmel aan / i jn longen, hel
omgaan met 'beesten' was nie t goed
voor hem.
Toen bleek dat na be/oeken aan / i jn
t a n t e in V'orden de 'lucht' in het Ac h-
Icrhoeksc beter voor/ijn longen was,
besloot het echtpaar te verhui/en.

De bruidegom kon in Vorden bij het
voormalige1 bedrijf 'van de firma Al-
bers aan de slag. Fieren inpakken,
boodschappen rondbrengen etc.
Daardoor leerde hij al gauw heel wat
inwoners van Vorden kennen. Na
/ i jn (>r>e heelt hij nog een aantal ja-
ren bij I lotel Bakker gewerkt.
Tot / i j n hobbies behoorden tuinie-
ren, te rwi j l hij ook nog graag auto
mag rijden. Mevrouw Weijs, nog
steeds aktief in het huishouden, ge-
niet nog volop van de rijloertjes niet
haai' man. Het echtpaar woont al 28

jaar op de Boonk en hebben het hier
prima naai de /in, al /ou de bruid
nog wel eens terug willen richting
Giethoorn.

Het ec htpa^Weijs heeft vier kinde-
ren (drie ̂ Bgens en een meisje),
twee wonen er in Vollenhove, één in
()ss en één in Vorden. Ze hebben 12
kleinkinderen en 3 achterkleinkinde-
ren.
Het diam;^fti-n huwel i jk wordt ge-
vierd met i^Preceptie in Hotel Bak-
ker op 29 april.

Kranenburgse verenigingen Ouderenbeleid
bijeen OP ZOEK NAAR ZAALRUIMTE

Maandagavond 13 april waren diverse Kranenburgse verenigin-
gen in zaal Eijkelkamp bijeen om een oplossing te zoeken voor het
dreigende zaal tekort op de Kranenburg e.o.

den naar een voorlopig tijdelijke
oplossing. Om de leefbaarheid in de
Kranenburg te behouden, dienen de
verenigingen / ie h samen sterk te ma-
ken vooreen lokatie.
Men kwam tot een ge/amenlijke con-
clusie om in overleg met de- Gemeen-
te en sv Rat t i proberen te komen tot
een mogelijke ui tbreiding van de
k a n t i n e - .

De voor/ i t ler van Kranenburgs Be-
lang, dhr. j. Lucassen, wees in / i j n
openingswoord op de problemen die
diverse verenigingen hebben melde
interne wij/ igingen bi j G a s t e l i j
Schoenaker
In Vorden / i j n wel alternatieven ie
vinden, doch het l i e f s t b l i j f t men na-
t u u r l i j k o p d e Kranenburg.
Fr /al dan ook ge/ocht moeten wor-

Ouderehbonden stellen zich ten
doel in de ruimste / in op te komen
voor de individuele en collectieve
rechten en belangen van ouderen.
/ i j trachten onder andere de mate-
riele, sociale en culturele positie van
ouderen te verbeteren, mede opdat
/ i j hun plaats als volwaardige leden
van de samenleving kunnen handha-
ven.
Door de toenemende vergrijzing is
ook voor de gemeentelijke overhe-
den het onderwerp: 'Ouderenbeleid'
uitgegroeid tot een belangrijk aan-
dachtsveld. Ook de gemeente Vorden
heeft een visie ontwikkeld op het toe-
komstig beleid rond ouderen. Vrij-

dagmiddag 24 april a.s. praat de heer
P. de Vries, chef' Afdeling Wel/ i jn ,
hierover.
Men kan hem beluisteren in het
Dorpscent ru m. Belangstellenden
van 55 jaar en ouder / i j n van harte
welkom. De/e bijeenkomst wordt
georganiseerd onder auspiciën van
de Algemene Nederlandse Bond Ou-
deren.

Margriet Eshuys in
zaal 'De Herberg'
Bijna 400 (veelal jeugdige be/oe-
kers) waren dit weekend in /.aal 'De
Herberg' te Vorden aanwe/ig om te
luisteren naar een optreden van Mar-
griet Eshuys en haar band. Dit doet
/ i j al bi jna tien jaar. Daarvoor /ong
Margriet bij 'Lucifer'.
Tijdens haar optreden in Vorden
bracht / i j diverse nummers uit haar
onlangs verschenen album 'Some-
times'. Verder/ong zij o.m. de beken-
de hits 'House lor sale', 'Black Pearl',
' fake it on the street', etc.
Het publiek genoot volop. Dat ge-
beurde eveneens bij het optreden in
het voorprogramma van de roe k-
band 'Tracé' met zang van Trees
Thuus.

'Concordia' zoekt
voorzitter
De Vorden se muziekvereniging
'Goncordia' is naarstig op zoek naar
een nieuwe voorzitter. Genit Barink
die de vereniging 12 jaar als voorzit-
ter heeft gediend, kan deze taak in
verband met zijn drukke werkzaam-
heden niet langer combineren. Se-
kretaris Gerrit Nijenhuis die Barink
bedankte voor het vele werk dat hij
voor de vereniging heeft verricht,
noemde hem de 'motor' van de vere-
niging. Barink b l i j f t wel muziek ma-
ken bij (oncordia.
Het bestuur is er tot op h^en nog
niet in geslaagd een kandi^Vit voor
Barink te vinden, vandaar dat het be-
s tuur van de vergadering een vol-
macht heeft gekregen om normaal
het werk te kunnen doen. Penning-
meester Jan Lichtenberg w^i b i j ak-
klamatie herkozen.

Verloting W Vorden
De voetbalvereniging 'Vorden' heeft
rondom het trainingsveld een nieu-
we verlichting nodig. Om de beno-
digde centen bijeen te krijgen gaat
de jeugd van 'Vorden' zaterdag 25
april huis-aan-huis langs om te
trachten loten aan de man te bren-
gen. Hierbij zijn prachtige prijzen te
verdienen zoals een reischeque t.w.v.
f 750,-; een ballonvaart voor twee
personen; een kleuren T.V.; dames-
of herenrijwiel etc. etc.

Geen playbackshow
De voor vrijdagavond 24 april ge-
plande playbackshow van Jong Gelre
kan vanwege te geringe belangstel-
l ing geen doorgang vinden.

't Is Oranje, 't blijft Oranje
Het feestprogramma is voor elkaar, het belooft weereen grandioos feest te worden. Het bestuur van de Oranjevereniging heeft haar
uiterste best gedaan om voor een ieder een aantrekkelijk programma samen te stellen. Wij beginnen de/e week al (25 april) met onze
Oranjeavond in het Dorpscentrum, /ang, mu/.iek, cabaret voor jongen oud.
Maandag 27 april gaan wij het dorp versie-ren, het b l i j f t nog wel eenvoudig omdat wij nog geen geld hebben om nieuwe vlaggetjes
en/., te kopen, doch het plan is om t . / . t . als het dorpsplan gerealiseerd is, dan ookde versiering in een nieuw jasje te steken, hopelijk is
dan ook een sponsor gevonden.
30 April gaan wij er weer flink tegenaan. Wij hebben een programma samengesteld voor jong en oud. Let speciaal op het
spectaculaire windhondemennen en het grote vuurwerk en lampionoptocht (let op: vertrekken vanaf Barendsen, Zutphenseweg).

Voor het uitgebreide programma /ie speciale feest krant welke weer tot stand is gekomen door en met de Vordense winkeliers die weer
spontaan geadverteerd hebben. Van diverse onderdelen in het programma /ijn mensen aangesteld om een en ander te regelen. Ze
/ijn herkenbaar aan de oranje band. Volg htm instrukties op en werk allen mee dan wordt het weer een echt Vordens feest.

Op verzoek van de plaatselijke politie: laat uw auto zo veel mogelijk thuis, dit om parkeerproblemen te voorkomen. U wordt
verzocht vanaf 8.00 uur 's morgens GEEN auto's te parkeren in de Dorpsstraat en gedeelte Raadhuisstraat. Voor het middag-
feest GEEN AUTO's ingang Horsterkamp naast 't kasteel, doch ingang Schuttestraat. Daar kunt u GRATIS PARKEREN op het
feestterrein.

Namens het bestuur
L.G. Weevers, organisatie

'T IS ORANJE,
'T BLIJFT ORANJE

Ook dit jaar /al er weer een Oranjekrant gedrukt worden in
twee kleuren; de/e /al uitkomen op 22/23 april.
Het volledige Oranjeprogramma zal daarin vermeld worden.
En... 't belooft weer een geweldig feest te worden.

CONTACT EEN DAG EERDER

In verband met Koninginnedag /al Weekblad ( ion tac t één dag
eerder verschijnen: 28/29 april.
Copy hiervoor uiterli jk maandag 21 april 12 uur in ons be/it .
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

De redaktie.

Heijink brengt
milieu-sparend tapijt
De firma Heijink in Hengelo brengt als een van de eersten in
Nederland tapijt uit dat het milieu ontziet. Het betreft twee nieu-
we tapijtkwaliteiten, de Madura Fame en Madura Fortune. Deze
zijn vervaardigd uit materiaal, dat verkregen wordt uit de miljoe-
nen plastic (PET-) flessen die we met z'n allen over de hele wereld
per uur verbruiken. Hoewel plastic flessen maar 6'/2% uitmaken
van de totale afvalberg, nemen ze door hun volume, toch 8 maal
zoveel ruimte in dan papier en glas. Door dit hergebruik van de
flessen, worden miljoenen liters aardolie, die normaal voor de
vervaardiging van synthetische garens verwerkt worden, be-
spaard.
Heijink in Hengelo, steeds opnieuw
zoekend naar nieuwe produkten die
het milieu ont/ien, besloot onmid-
dellijk liet t a p i j t , dat vervaardigd
wordt door middel van het 'Knviro-
tech'-verwerkingssysteem in de kol-
lektie op te nemen toen bleek dat de
op de/e wij/e onts tane, nieuwe gene-
ratie tapijten aan de hoogste- ver-
wachting-en voldeed. Een extra mi-
lieu-vriendelijke bijdrage is een wa-
ter-besparing van !W% bij het verven,
dat volgens een nieuw procédé, on-
der hoge druk geschiedt.
De eerste twee milieu-vriendelijke
kwalitei ten die /ij op de markt bren-
gen /ijn bovendien permanent anti-
s ta t i sch, / i j n geschikt voor slaap- en
woonveitrekken en /ijn voor/ien van
een sterke, 'Ac tion-bac '-rug.
Het totaalgewicht van de Madura

Fortune bedraagt ca. l-ü(>() gram en
heelt maar l ie fs t '.)(). l - J ( i poolsleken
per m-. Het tap i j t is geschikt voor
slaap- en huiskamers, (l 'IÏ-norm:
/waar gebruik).
De tweede k w a l i t e i t Madura Fame
heelt een to taa l gewicht van 1S7.S
gram per m- en kan ook /onder re-
setves worden toegepast in slaap-en
woonkamers ( P i l - n o r m . /waar ge-
bruik).
Hehalve het milieu-voordeel hebben
de/e kwaliteiten nog een aan ta l ex-
tra's, /e / i jn uiterst slijtvast (trap-
pen/wonen geen probleem), /e / i jn
an t i s t a t i s c ' h en geschikt voorvoc htige
ruimten, geschikt voor vloerverwar-
ming en / i jn in 2 < > fraaie inter ieur-
kleuren t e - leveren. Beide kwali te i ten
/ijn bovendien vu i l - en voc htwerend.
(Voc htopname < 0,5%!)

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Voor de regeling van het woon -werkverkeer
is de reisafstand van belang.
Hoe wordt die reisafstand nu eigenlijk gemeten?
Volgens vaste regels zijn de kosten van woon-werkverkeer aftrekbaar rn
belastingvrij te vergoeden: het reiskostenforfait. Reizigers per open-
baar vervoer zijn volgens die regels beter af clan / i j die met eigen ver-
voer reizen. De reisafstand is daarbij inderdaad van belang: bij l l km is
meer te vergoeden dan bij 9 km.
De reisafstand moet worden gemeten langs de- meest gebruikelijke weg
en dat hoeft niet altijd per se de kortste weg te zijn. I let kan best /.o z i j n ,
dat de meest gebruikelijke- weg bijvoorbeeld om de- bebouwde kom
heen gaat. Op die manier is de/e misschien wel wat langer, maar kan
aldus wel tijdwinst opleveren en is wellicht ook veiliger en beter voor
het milieu.
Een dergelijk geval speelde een paar maanden geleden voor de belas-
tingrechter. In die /aak had de kortste weg van de woning naar het werk
een lengte van net geen 10 km. Toch wilde de belastingplichtige a f t r e k
hebben voor l l ,7 km, omdat dat de lengte- was van de weg die hij nam
en die volgens hem per auto de meest gebruikelijke route was.
De kortste route kende namelijk diverse stoplichten en andere
verkeersobstakels, waardoor de reis t i jd /o'n l 5 a 20 minuten was. ( )p de
langste route kwam hij veel minder hindernissen tegen en daardoor
kon de automobil is t al na K) a 12 minuten op zijn werk / i jn . Volgens
hem reisden aldus ook veel andere werknemers via die langste, maar
snelste route. Maar de inspecteur weigerde aftrek toe te staan voor dr
langere afstand. Volgens hem gebruikten degenen die op de fiets gin-
gen of per openbaar vervoer, de kortere route en dat was dus volgens
hem de meest gebruikelijke- weg.
De belastingrechter (het Hof 's-Gravenhage) kwam tot de volgende
conclusie. De meest gebruikelijke weg is die weg, die door het meren-
deel van de werknemers - met hel /e l fde- veivoermiddel wordt geno-
men. Wat dit betreft is het dus niet van belang wat fietsers en busreizi-
gers doen: het gaat erom hoe de meeste automobilisten rijden. En
omdat het I lof 'vervolgens de indruk had gekregen, dat de meeste auto-
mobilisten de langere weg namen en niet de lastige en meer tijdroven-
de route via de bebouwde kom, was die langere dus de meest gebruike-
lijke weg. Aftrek dus voor l l , 7 km.

riihrifk wordt vrrzorgd door: I)c Rcgt, BloemmdatU Cb5 Wif^i-rinck/A-4
Groep: Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg21, 7251 IA



GEMEENTE
VORDEN
STREMMING KRUISPUNT

In verband met de aanleg van een mini-rotonde zal het
kruispunt de Horsterkamp/Ruurloseweg/Stationsweg/
Dorpsstraat te Vorden worden afgesloten voor alle ver-
keer vanaf donderdag 30 april 1992 voor een periode
van ongeveer drie weken (of zoveel korter of langer als
nodig is).
Doorgaand verkeer zal door middel van borden wor-
den omgeleid via de Horsterkamp en de Rondweg.
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een tijdelijke
noodverbinding tussen de Horsterkamp en de Ruurlo-
seweg.
De route naar het centrum zal eveneens worden aan-
geduid met borden.
Het gedeelte van de Dorpsstraat tussen de Insulinde-
laan en de Ruurloseweg zal worden aangeduid als
doodlopende weg. Ook het gedeelte van de Stations-
weg tussen de Molenweg/Wilhelminalaan en de Ruur-
loseweg zal worden aangeduid als doodlopende weg.
Verkeer en omwonenden zullen tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden hiervan hinder ondervinden.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vorden, 23 april 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Bemiddelt volgens de ABC* formule bij koop en
verkoop van onroerend goed, dat mag variëren
van "hutje op de hei" tot "paleis aan het strand",
waar dan ook in Nederland. Voorkeur gaat uit
naar Gelderland!

A voor ACTIEF, B voor BETROUWBAAR
en C voor CREATIEF.

Neem dus met een gerust hart contact met ons op.

Ruurloseweg 70 - 7251 LV Vorden - Tel. 05752-6430

Urtica
Reeoordweg 2, Vorden

Tel. 3459

DE VIJFSPRONG - Natuurvoedingswinkel
in biologische en biologisch-dynamische produkten

NU OOK:

Biologisch plant- en pootgoed
Biologische kompost en potgrond

Geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur

zaterdag van 9.30-12.30 uur

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaaten helder gezichtsveld inde
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt JotltreffendI

Zutphenseweg 9, Vorden.

Zoveel goeds
in één brood:

en Tarwe,
Lijnzaad,

l Zonnebloem- i
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

t winkeltje in brood en banket

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

VOORJAARSSHOW
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 april nodigt Tuincentrum
Vorden U uit om onze grandioze voorjaarsshow bij te
wonen. Op deze 2 dagen heeft Tuincentrum Vorden zeer
scherpe aanbiedingen.

Futura 1200

Waterlelie
verschillende kleuren

Vijverfolie per

Goudvis

Rotsplanten 3 st

Tuinazalea's
verschillende kleuren

Clematis klimplan

DUXUS in terra cotta-

kamerplant

Bemeste Tui naarde

129,00

_ 17,50
_S,95

1,00
5,00

6,95
8,50

25,00
_4,95

Rozen

10,00
89,00

TEGOEDBON!!!
TUINCENTRUM VORDEN!!!

Alleen te besteden tijdens de voorjaarsshow
op 24 en 25 april.

Bij inlevering van deze bon hebt u recht op een
korting van

10% 10% 10% 10%
Dit geldt voor een aankoop van
tenminste 50 gulden tijdens de

VOORJAARSSHOW
Deze korting geldt ook voor de speciale

aanbiedingen.

70 T ZIENS OP DE VOORJAARSSHOW VAN
TUINCENTRUM VORDEN.

WORDEN
. Ruurloseweg 65» Vorden Tel. 05752-3671 .

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-W-Video
REPARATIE

Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstrciat 8 - Vorden - Telefoon 05752-100.0

JEUGDSOOS FLOPHOUSE

LENTEFEEST
IS en 16 mei

VRIJDAG 15 MEI:

ZATERDAG 16 MEI

t£NT£-F£STIVAL
(9 popgroepen !)

VOORVERKOOP nu van start bij:

jeugdsoos Flophouse, Toldijk - café 'De Herberg', Vorden
café Rutten, Steenderen - café "t Winkeltje', Zutphen
café Sesink, Baak - café 'Merleyn', Doetinchem

<- en dakbedekkingswerk is één van onze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden variëren van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede isolatie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

EEN GEZOND STUKJE VLEES IS
DE BASIS VOOR EEN GEZONDE MAALTIJD.

Vleesveebedrijf „De Huikert" staat garant voor uniek kwaliteits-rundvlees
zonder toegediende hormonen of restanten van andere genees- of groeimiddelen.

Voor een folder en vrijblijvende informatie:

'S 05739 - 1202 (fam. A. Sasse)

VLEESVEEBEDRIJF
„DE HUIKERT"

Maak van Koninginnedag
een feestelijke dag met

oranjebollen,
oranjesoezen

en div. oranje-gebakjes.
ALLES VERS

VAN DE WARME BAKKER
't winkeltje in vers brood en banket

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

UITSLAG VERLOTING
V.V. DASH

1e prijs: 103

2e 899

3e 186

4e994
5e 221

6e 605

7e 033

26e 330

27e 301

20e 510

8e 436 14e 047 20e 690

9e 603 15e 323 21e 150

10e 420 /6e 948 22e 275

He 964 17e 043 23e 626 29e 719

/2e 768 /8e 853 24e 117 30e 197

/3e 645 19e 417 25e 705 31e 696

Prijzen af te halen bij
fam. Haverkamp, Het Kerspel 18

Bent u verhuisd of woont u pas in
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 zich telefonisch opgeven: tel . 05752-1010.



OPEN HUIS (NONZE

ZONWERING SHOWROOM
vrijdag 24 april van 18.00-21.00 uur

zaterdag 25 april van 9.00-16.00 uur
- Hoe zit een knikarmscherm in elkaar?
- Sluit een cassettescherm mooi?
- Wat zijn de bedieningsmogelijkheden bij een rolluik?
- Hoe is het, om door een screen naar buiten (of naar binnen) te kijken?
- Wat kun je nog zien door een semi-transparant plissé?

ALLEMAAL VRAGEN, DIE MEESPELEN IN DE UITEINDELIJKE BESLISSING. EEN NOODZAAK,
VINDEN WIJ, OM DIT ALLEMAAL, PLUS NOG VEEL MEER, TE KUNNEN ZIEN! VANDAAR ONZE
NIEUWE SHOWROOM!

Ons leveringsprogramma bestaat uit:
ZONNESCHERMEN: knikarm- en uitvalschermen
MARKIEZEN: ook met belettering
ROLLUIKEN: aluminium en PVC
SCREENS (zonnefilters)
JALOUZIEEN (aluminium en hout)
LAMELLEN en PLISSE's
ROLGORDIJNEN en VOUWGORDIJNEN
HORREN en HORDEUREN.

NAAST DE BEKENDE, GROTE MERKEN (ZOALS LUXAFLEX, VEROSOL/NICHIBEI) WERKEN WE
OOK VEEL MET PRIJSVRIENDELIJKE ZONWERING, DIE KWALITATIEF UITSTEKEND IS! KOM
KIJKEN EN LAAT ONS EENS REKENEN. U ZULT ZIEN, DAT HET MEEVALT.
(NA DE OPEN HUIS-DAGEN SHOWROOMBEZOEK GRAAG OP AFSPRAAK.)

GRATIS MINI-VAKANTIE
Wie in de komende maanden bij ons tenminste f 2.000,- besteed aan zonwering krijgt GRATIS een
mini-vakantie aangeboden (excl. verblijfkosten) voor het hele gezin van 2 overnachtingen. Zegt u maar
wat u wilt: een luxe appartementenhotel in Limburg of een bungalow aan de kust. U heeft de keuze uit 6
mogelijkheden. Dus: voor elk wat wils! Tot ziens bij

GISBERGEN
ZONWERING
Ruurloseweg 17 - 7255 DE Hengelo Gld.

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

ZATERDAG 25 APRII

ZONDAG 26 APRII
1 'P'.OO

17.00 UUR LIDO DISCO

HOUSE PARTY
120.30 UUR GROTE

MILIEUVRIENDELIJK
TAPIJT

(zie persbericht elders in dit blad)

bij HEIJINK,
complete woninginrichting, de zaak

voor al uw tapijten, laminaat- en vinyl-
vloeren.

Tevens de zaak voor betrouwbaar en
eerlijk advies, waar het goed winkelen

is.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

DONDERDAG 30 APRIL
KOIM l IM O51IMIM E DAG

BEL CITY'S BUS INFO LIJN! 05440 - 64145
VOOR RETOUR ZIE INFO CITY

M.I.V. 18 april NIEUW/GEWIJZIGD
NIEUW: Steenderen (postkantoor) 21.20
Baak (halte dorp) 21.25
Wichmond (postkantoor) 21.30
GEWIJZIGD: Keyenborg 21.25, Hengelo 21.30
Vorden 21.40

|GEVRAAGD: BARHULPEN M/V VANAF 18 JAAR
GLAZENOPHALERS (M)

CITY - LIDO - TEL.: 05440 - 61308

TOT 19.00 UUR HALF GELD

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

*i' O' v'' **' -."' v ' / -J/ *1j \'f O* \*f s'/ \1f v',» v'r \ t , si, O, O, O, O, \*r O, x lx v'y \'s \*f \1* O/ s'/ s /

x"v ,~\ -"•* 'i^ 'T" •'7> 'Ts 'Tx '7* 'T* 'T'- '7* '71* '7* 'T* '7* *T**T* '7"* '71* '71* 't* '7* -v» '7v '7v 't* '71*'7* '7* *

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.

De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden-Tel. 6634

gij Jansen & gal ff
fff autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 *
WARNSVELD p-».
tf 05750-22816 DUVAü

Wie past dat nou niet?

3 dagen 20% korting
op alle Triumph en Beedees BH's

alléén donderdag - vrijdag - zaterdag
op alle op voorraad zijnde modellen.

Modecentrum

óók
voor
lingerie

Dorpsstraat 22 - Ruurlo - Tel. (05735) 14 38
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TRANSIL B.V. is een
succesvolle jonge
onderneming, die zich
gespecialiseerd heeft op het
gebied van:
- machinebouw
-silobouw
- transportinstallaties
- speciaalmachines
- toelevering aan derden

TRANSIL B.V. wil haar
aktiviteiten in de komende
y'aren, in hoge mate richten op
een sterke internationale
uitbouw.

TRANSIL B.V.
Om verder inhoud te geven aan onze groei, zijn wij op zoek naar:

KONSTRUKTIE-BANKWERKERS
Voor deze funktie is vakkennis en enige jaren ervaring gewenst. De
nadruk ligt vooral op het zelfstandig werken, waarbij echter de grotere
projekten in teamverband tot stand komen.
Bij deze werkzaamheden is het van belang voldoende vakkennis te
hebben om een en ander te realiseren.
Kandidaten zullen dan ook voldoende inzicht dienen te hebben in het
lezen van technische tekeningen en vaardigheid in verschillende
lasprocede's.

Wij bieden:
- een uitstekende salariëring,
-goede sekundaire arbeidsvoorwaarden,
- een team van kollega's met „hart voor de zaak"!

LEERLING
KONSTRUKTIE-BANKWERKERS
die d.m.v. een leerovereenkomst van de S.O.M, in ons bedrijf opgeleid
willlen worden.
Een afgesloten L.T.S.-opleiding is hiervoor noodzakelijk.

Sollicitaties:
U kunt ons telefonisch bereiken voor informatie en/of het maken van een
afspraak t.w. bij dhr. H.H.J. Wassink, tel. 08342-3701.
TRANSIL B.V., Industriepark 9b, Postbus 95, 7020 AB Zelhem.

Het is weer
Hartman-weer!

Tafels

10% korting
Stoelen

10% korting
Kussens

10% korting
Parasols

10% korting
Kleedjes

10% korting

JANSEN
Bleekstraat - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1360

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Voor uw TUINAANLEG
ONDERHOUD-ADVIES
Gebr.
Kettelerij b.v.
Addinkhof16a-VORDEN
Tel. 05752-2054
b.g.g. 3778 of 1164

Voor adviezen zijn wij vrijdag en
zaterdag aanwezig.

TJNTVE^^X VERZEKERINGEN i J

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING
O.B.M. RUURLO

Hierdoor roept de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
Ruurlo e.o. W.A. haar leden op tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 7
mei 1992 om 20.00 uur in h.c.r. Lievestro, Groenloseweg 42 te
Ruurlo.

Verkorte agenda Opening
Notulen
Mededelingen
Jaarrekening 1991
Voorstel winstverdeling
Bestuursverkiezing
Rondvraag
Sluiting

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering
alsmede de jaarrekening 1991 liggen vanaf heden op het
kantoor voor de leden ter inzage.

Namens het bestuur,

A.J.M. Geerligs, voorzitter
G.J. Boeijink, sekretaris

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

Kantoor: Barchemseweg 40, 7261 DD Ruurlo, tel. 05735-1635



Open Dag
Op het bedrijf van fam. Apenhorst in
De Heurne (Dinxperlo) is aan de
Teunismolenweg 2 een nieuwe vlees-
varkensstal voor 400 dieren ge-
bouwd. Op dit bedrijf wordt een
Open Dag gehouden op vrijdagmid-
dag 24 april.
Bezienswaardigheden aan en in deze
stal: welzijnsvriendelijke vloeruitvoe-
ring met vloerverwarming; hokaf-
scheidingen van kunststof met RVS;
voergangventilatie; brijbakken; vrije
mestdoorlaat door brede spleet ach-
terin het hok; ventilatieregeling met
automatisch diafragma.
Deze Open Dag wordt aangeboden
door: ABC, Lochem — mengvoerle-
verancier; Cavee Coveco/Cofok,
Velp — aanvoer fokmateriaal en af-
ze.t vleesvarkens; DLV Varkenshou-
derij, Doetinchem - - voorlichting
varkenshouderij; Fa. H.F. Obbink,
Aalten - - installatiebedrijf; Gebr.
Jansen Agra Techniek, Winterswijk -
stalinrichting; Lankhof Electro en
Installatie BV, Dinxperlo — electra;
Lieftink, Sinderen — bouw- en aan-
nemersbedrijf; Staltechniek Dorset
BV, Aalten - voerinstallatie.

Oud-Indiëgangers
Oud-Indiëgangers komen bijeen in
Winterswijk in café restaurant /alen-
centrum Molenveldshoeve, Eekeier-
weg 3 op maandagmiddag 27 april
a.s.
Als sprekers /ijn die middag aanwe-
zig: M. /ijlstra, 2e Kamerlid en lid
van de vaste kamercommissie van
Defensie, lid van de P.v.d.A; de heer
drs. P.E.E. Henssen, medewerker
Stichting Dienstverlening Veteranen
(S.D.V.); beleidsmedewerkers van be-
leid post-actieve militairen.
Deze bijeenkomst is gratis toeganke-
lijk voor alle leden en niet-leden van
de Vereniging Oud-Indiëgangers
met hun partners.

Nationale molendag
Op zaterdag 9 mei wordt op meer
dan zeshonderd molens in Neder-
land voor de negentiende maal de
Nationale Molendag gehouden. Er
zijn veel molens die ook op andere
(zater)dagen geopend zijn, maai om

het voor het publiek gemakkelijk te
maken draaien de molens nu eens
vrijwel allemaal op één dag.
De Nationale Molendag wordt geor-
ganiseerd door Vereniging 'De Hol-
landsche Molen'. Al bijna 70 jaar
staat deze landelijke vereniging op
de bres voor het behoud van alle nog
bestaande wind- en watermolens in
Nederland. Een succesvol streven,
want de neergang in het aantal mo-
lens is tot staan gebracht. Er is zelfs
sprake van enige uitbreiding!
Op zaterdag cle 9e mei houden de
molenaars open dag. Als er voldoen-
de wind is, wordt op veel molens
graan gemalen. Het gehele maalpro-
ces is in de molens bijzonder goed te
volgen en dus voor iedereen goed te
begrijpen. Vooral voor kinderen
(zonder hun ouders hebben ze geen
toegang), is dit alles erg leuk en leer-
zaam. Op weer andere molens wordt
bijvoorbeeld water opgemalen of
hou t gezaagd.

Op veel molens worden ook andere
activiteiten georganiseerd. Dat kan
variëren van het bakken van molen-
brood, het houden van tentoonstel-
lingen, tot het start- of eindpunt zijn
van een fietsroute. De Molendag valt
ook dit jaar weer samen met de Lan-
delijke Fietsdag. Het is geen geza-
menlijk projekt, maar er bestaan
goede banden en de bezoeker zelf
kan een leuke combinatie maken.
De molens die te bezichtigen zijn,
zijn kenbaar aan de blauwe wimpel
van de Vereniging 'De Hollandsche
Molen'.

HVG-dorp
Op 15 april j.1. kwam HVG-dorp bij-
een in 'De Voorde'. Deze bijeen-
komst stond in het teken van het na-
derend Paasfeest; de liturgie was daar
op afgestemd.
Na de pauze vertelden de dames
Menkveld en Klaassen hun beleve-
nissen en indrukken over hun reis
naar Roemenië in het kader van met
name de gehandicaptenzorg.
Groot Schuilenborg in Apeldoorn
stimuleert hulp vanuit ons land. Er is
daar heel veel hulp nodig en ook veel
geld om hulpgoederen te kunnen
kopen. Voor een bepaald project
werd aan mevr. Menkveld een enve-
loppe overhandigd.

Fietsen rondom Hackfort en
Wildenborch
Op zaterdag 2 mei a.s. organiseert de Stichting Regiocontact
Vecht Veluwe IJsselstreek een zwerftocht op de fiets door het Ach-
terhoekse coulissenlandschap rond de kastelen Hackfort en Wil-
denborch, met het accent op de buurtschappen rond Hengelo
(G.) en Vorden. Een Spijker, oude herberg en landelijk gelegen
boerderijen vormen het decor en hebben een eigen verhaal. De
vele bijzondere bomen in deze streek laten zich nader verklaren in
het pinetum 'De Belten'. Routebeschrijving met veel wetenswaar-
digheden staan in een handig gidsje dat de weg wijst op deze 45
km lange tocht.

Tussen woontorens
Kasteel Hackfort was een van de
voornaamste havezathen van de
Graafschap Zutphen. Wie van de IJs-
selkant het Achterhoekse in trekt
wordt verrast door de romantische
achtergevel van dit bouwwerk, dat
met zijn twee woontorens de sfeer
van de middeleeuwen oproept. In die
tijd werd het bewoond door Berend
van Hackfort, een krijgsoverste van
de Hertog van Gelre. Door een list
wist hij eens de belagers van het kas-
teel af te schrikken, door met boter-
vaten bombarden na te bootsen.

In de 17e eeuw krijgt de voorzijde
van het huis, een langwerpig recht-
hoekig blokachtig gebouw, het hui-
dige aanzicht. Het geslacht Van Wes-
terholt heeft op deze wijze het ge-
bouw laten herrijzen. De landerijen
zijn toen ook in cultuur gebracht.
Winter- en zomertarwe groeide er
eens weelderig en in een nabij gele-
gen herberg werd ooit het zoetste
bier van deze streek getapt.

De Wildenborch is een ander ver-
haal. Eens stond de plompe donjon,
nu uitgebreid met twee woonvleugels
te midden van een verraderlijk moe-
ras. Berucht was hier in de 14e eeuw
Zweder Rodebaert die Eleonora
schaakte. Maar Eleonora wist naar
Staverden op de Veluwe te ontkomen
waar haar tante woonde. Daar stierf
ze een trieste dood omdat Zweder
haar ware geliefde had vermoord.
De burcht bleef lange tijd een plaag
voor de streek. Vergeefs trachtten de
burgers van Deventer het bouwwerk
in 1490 te verwoesten en ook die van
Zutphen onder aanvoering van Karel
van Gelre in 1506 en 1508 gelukte dit
niet.

Vredig en mooi wordt het pas als het
in de 18e eeuw tot landhuis is omge-
bouwd en er later wanneer het in be-
zit komt van Staring, bossen en een
exotische tuin komen.

Parkachtig landschap
De Achterhoek is bekend om zijn
fraaie landschap met boerderijen,
buitenhuizen en kastelen. De land-
adel heeft hier altijd de voorkeur ge-
had voor mooie bomen. Op de vele
landgoederen zijn daarom veel soli-
taire bomen te vinden. Een voor-
beeld hiervan is de omgeving van het
Huis Den Bramel, waartoe in de 19e
eeuw uitgestrekte landerijen met
boerderijen als Gazoor, Heidendaal
en Enzerinck behoorden.
Een van de bezitters uit die tijd, Wil-
helm van Thate, hield van bomen en
liet de tuin van het huis uitgroeien
tot een waar bomenparadijs. Twee
verstrengeld opgegroeide Ameri-
kaanse eiken kregen hier de naam
Adam en Eva. Een bruine beuk heeft
er wel een omvang van zes en halve
meter.
Op een oud heidegebied niet ver van
De Wildenborch stichtte Mr. Feith in
1961 een pinetum, dat nu onderge-
bracht is in 'Stichting Pinetum De
Belten' en een bezoek zeker waard is.

Buurtschappen
De verspreid liggende boerderijen
tussen Hengelo en Vorden vormen
buurtschappen als Noordink, Varsel,
Linde, Galgengooren Delden. Noor-
dink en de dorpsbleek in Hengelo
vertellen een vrouwengeschiedenis.
In Varsel dat in 1341 al in de geschie-
denis opduikt lagen wel zo'n dertig
hoeven. Het Stapelbroek herinnert
nog aan een adelijk huis met grach-

ten. In Linde staat een aardige belt-
molen.

Een gebied vol oude verhalen is het
Galgengoor. Boerderijen van het
hallehuistype en soms met roeden-
vensters, waar voor leilinden zijn ge-
plaatst komen we tegen in het uitge-
strekte Delden, waar ooit op Hem-
mershorst in de 18e eeuw doorjohan
Meckefeld de Deldense Staartklok-
ken werden vervaardigd.
Zwerven door dit gebied is als kijken
naar plaatjes in een prentenboek.
Doe eens mee met Regiocontact.

Waar beginnen
Men kan deze fietstocht 's morgens
beginnen bij Hotel 'Langeler', Spal-
straat 5, Hengelo Gld. en Camping
Warnsveld, Warkenseweg 5, Warns-
veld. Nadere inlichtingen: Stichting
Regiocontact Vecht Veluwe IJssel-
streek, tel. 03211-1555.

SPORT- nieuws

Vordens
jeugdselektieteam
Na enkele trainingen speelde het se-
lektieteam op donderdagavond 16
april haar eerste oefenwedstrijd in
Doetinchem tegen de Graafschap
Cl. Na een 2-1 ruststand, verloor
men uiteindelijk met 6-2. Op woens-
dagavond 29 april speelt men op het
Ratti veld tegen Voorwaarts C l.

W Vorden
Vorden-Robur et Velocitas l- O
Vorden l richt het vizier blijkbaar al
weer op het nieuwe seizoen. Fel
knokkend versloeg Vorden zondag
het bezoekende Robur et Velocitas
uit Apeldoorn met het kleinst moge-
lijke verschil: 1-0.
De thuisclub nam daarmee revanche
op zichzelf, want de laatste weken
ging het nu niet bepaald florissant!
Peter Hoevers en Ron de Beus kre-
gen in de beginfase enkele kansen
doch de^Apeldoorrjse doelman liet
zich nie^Hrrassen. Na een half uur
spelen was het wel raak. Peter Hoe-
vers brak op rechts door, waarna zijn
voorzet vakkundig door Ron de Beus
werd afgerond: 1-0.
In hetj^ffin van de tweede helft
drong ll^Pn heel even aan; Vorden
nam het initiatief spoedig weer over.
Een kwartier voor tijd ontsnapte Vor-
den. Gerrit Wenneker redde echter
fraai.
In de slotfase kreeg Vorden een half
dozijn corners. Daardoor ontston-
den er met name voor Ron de Beus
kansen; gescoord werd er echter niet
meer. Het bleef 1-0. '

Sociï
Uitslagen
Sociï El-Zutphania 5-2; DW Bl-So-
ciïB14-0.

Programma
25-4: Socii Fl-Warnsveldse Boys Fl;
Vorden El-Socii El; Socii Cl - Vars-
seveldC2; Gendringen Bl-SociïBl.
26-4: Sociï-Nw. Heeten; Witkampers
3-Sociï 2; AZC 4-Sociï 3; Sociï 4 -
Hercules 4; Sociï 5-Dierense Boys 6.

Ratti
Afd. Jeugd — programma 25 april
Ratti BI — Meddo BI; KSH Cl -
Ratti C l.

P. V. Vorden
Op 19 april 1992 werd door de leden
van de P.V. Vorden met 325 duiven
deelgenomen aan de competitie-
vlucht vanuit Nivelles die wegens
weersomstandigheden een dag was
uitgesteld. Een naar later bleekjuiste
beslissing van de concoursleiding.
Om het middaguur gingen de dui-
ven het luchtruim in met een reis van
217 kilometer voor de boeg. De
buurtschap Delden in de persoon
van Jos Eulink viel de eer te beurt de
eerste duif te kunnen constateren.
Driekwart minuut na de binnen-
komstvan de eerste duif meldde zich
nummer twee waardoor Jos beslag
wist te leggen op de eerste twee plaat-
sen in het klassement. Na dit tweetal
arriveerden bij verschillende liefheb-
bers de duiven.

Gerard en Henk Boesveld, Appie en
Ada Winkels, Toon Wesselink, Maria
Olieslager, Cor Bruinsma, Dik de
Beus en zn., en de Combinatie Brug-
geman konden zich verheugen over
de constatering van een vlotte duif.
Waar bij alle andere duivenliefheb-

bers na de binnenkomst van de eerste
duiven het tempo staakte daar begon
Hans Bruggeman juist in vorm te ko-
men.
Ongetwijfeld heeft Hans zijn duiven
tot rust gemaand toen hij de weers-
vooruitzichten vernam en goed voor-
bereid op twee nachten mand. Het-
geen maar weer bevestigd dat ook
een lange afstandspecialist bij een
stevige vitessevlucht goed voor de
dag kan komen en de uitslag mede
vanwege de onberekenbare weergo-
den nooit bij voorbaat vaststaat.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt: J. Eulink l, 2; G. en H. Boes-
veld 3; A. en A. Winkels 4, 8; T. Wes-
selink 5; M. Olieslager 6; C. Bruins-
ma 7; D. de Beus en zn. 9; Comb.
Bruggeman 10.

Voetbal
Uitslagen
Victoria Boys A l-Vorden Al 0-3;
NeedeBl-VordenBl 1-1.
Vorden l-Robur et Velocitas l 1-0;
Erix 2-Vorden 2 2-3; Vorden 4-Erica
65-1.

Programma
Oeken D l-Vorden Dl; Vorden D2-
Sp. Brummen D2; Vorden E l-Sociï
El; Oeken E2-Vorden E2; Oeken F l -
Vorden Fl; Vorden F2-Brummen F2
(terrein Sociï).
DAVO Al-Vorden Al; Keyenb. Boys
A2-Vorden A2; Pax B l-Vorden BI;
Markelo C l-Vorden Cl; Vorden C2-
MarkeloC2.
Vaassen l -Vorden l; Neede 3-Vorden
2; Vorden 3-Steenderen 3; Vorden 4 -
Be Quick 6; Neede 5-Vorden 5; Vor-
den 6-Winterswijk 3; Vorden 7-l)e
Hoven 4 (terrein Sociï); Ratti 2-Vor-
den8.

Dash
Uitslagen: MB DSC l-Dash l 1-2;
MADevolco2-Dashl2-2.

Dammen
Bekerviertallen
DCV l heeft middels een 4-4 gelijk-
spel tegen hoofdklasser Lent de vol-
gende bekerronde gehaald. Na een
nederlaag van Mike Voskamp tegen
Carlo van de Hurk m^Hc Gerrit
Wassink gelijk door win^r op Ruud
Palmer. Deze spekuleerde in overi-
gens al wat mindere stelling op de
tijdnood van Wassink, maar dit liep
voor hem verkeerd af. Njrt^n te snel
gespeelde zet was het |>^P| > i verlo-
ren voor hem.
Jan Masselink haalde tegen Martijn
Alofs een nipte remise. Henk Hoek-
man tenslotte speelde ook remise te-
gen Hessel van de Hurk, maar hier
moet bij opgemerkt worden dat hij
na 2 uur spelen een winnende dam-
kombinatie miste.

Sneldamkampioenschap van Gel-
derland
In Gorssel werd afgelopen zaterdag
het Sneldamkampioenschap van Gel-
derland gehouden. In de hoofdklasse
verdedigde Henk Ruesink de titel,
maar zeker na een onnodige neder-
laag tegen de nieuwe kampioen
Henk Klarenbeek verloor hij de aan-
sluiting. Hij eindigde als 4e met 17
uit 13. Beter deed het Gerrit Wassink:
die werd 2e met 19 punten en bleef
bovendien ongeslagen.

Jan Masselink eindigde als 6e met 13
punten en Henk Grotenhuis ten
Harkel 9e met 12 punten. Wassink en
Ruesink plaatsen zich voor het Ne-
derlands kampioenschap, dat op 20
juni in De Lier (Zuidholland) wordt
gehouden.
Harry Graaskamp draaide in de pro-
vinciale hoofdklasse bovenin mee.
Hij eindigde als 3e met 18 punten uit
14, goed voor NK-kwalifikatie. Gerco
Brummelman kon in de tweede klas-
se zijn goede prestatie van vorig jaar
niet herhalen en eindigde als lle
met 12 uit 14.
Bij de junioren werd Mike Voskamp
als 3e geklasseerd met 21 uit 15.
Hiermee plaatste hij zich voor het
N K.
Mark Klein Kranenbarg werd 12e
met 12 punten. Ronald Scheffer kon
bij de pupillen nog net bij de eerste 6
aanklampen met zijn 17 punten uit
14 wedstrijden, waardoor hij zich
kwalificeert voor het pupillen-N K.
Johannes Westerink werd l Ie met 9
punten.

RTV
Rudi Peters winnaar Ronde van
Eibergen
Afgelopen weekend werd de ronde
van Eibergen verreden. Deze ronde
stond in het teken van de opening
van het clubparcours van de wieier-
vereniging 'De Stofwolk'. Alle cate-
goriën kwamen daaraan het vertrek.
Tweede Paasdag vertrokken de Ju-

nioren. Deze- renners reden een om-
nium. Een t i j d r i t en een alvalcours.
Han Hekkelman uit Steenderen reed
naar een fantastische 4e plaats ge-
volgd door z i j n clubmaat Edwin
Maalderink uit Warnsveld die op een
mooie 7e plaats eindigde.
Daarna vertrokken de B-Amateurs,
lussen de Junioren en B-Amateurs
reden de recreanten, maar hier re-
den geen RrrV-renners in mee. De
B-Amateurs reden een criterium van
50 km. Vele malen weid er gepro-
beerd door o.a. Rudi Peters, Eddy
Heuvelink en John Schoenaker om
uit de greep van het peloton te ko-
men. Het super snelle parcour en het
peloton riep iedere renner weer te-
rug. Een peloton sprint moest de
winnaar ui tmaken. Rudi Peters uit
Wichmond had de sterkste benen.
John Schoenaker uit Beekbergen
werd 13e.
Na de B-Amateurs reden de A-Ama-
teurs. Deze renners reden ook een
omnium. Peter Makkink uit Vorden
liet zich weer goed van voren zien. Na
een lange blessuretijd kwam hij toch
nog een beetje inhoud te kort. On-
danks dat werd hij toch 7e.

Wim Bosman reed een criterium in
De Wijk onder de rook van Meppel.

Hij reed met een vrij grote groep weg
uit het peloton in achtervolging op
een kopgroep van drie renners. De
kopgroep werd niet teruggepakt.
Wim Bosman uit Warnsveld kwam als
16e over de streep.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen
van woensdag 15 april 1992
Noord-zuid l i j n : 1. dhr. Groot Bra-
mel/dhr. Wolters 65.9%; 2. mevr.
Bornkamp/mcvr. Hendriks 6 1 . 1 ' ; ;
3. mevr. Hartog/dhr. l Iartog55.7%.
Oost-west l i j n : 1. dhr. Bergman/dhr.
De Roode 56.8%; 2. mevr. Van Hurk/
dhr. Machiels 55.2%; 3. mevr. Van
Gastel/dhr. Van Gastel 54.3'
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/ ' t Stampertje; inl. tel. 2830.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Rij Alcohol Vrij

Damesvoetbal

Rohda-Raalte - Ratti 0-4

Zondag 12 april was de dag waarop de dames van Ratti kampioen
konden worden. Hiervoor moest men de wedstrijd tegen het-om-
degradatie-vechtende Rohda winnend afsluiten.
Er was veel publiek meegereisd naar
Raalte, van F-pupillen tot aan Zater-
dag 1. Dit was n a t u u r l i j k een goede
motivatie om er een mooie wedstrijd
van te- maken. Binnen 7 minuten was
het dan ook al 0-1 dooreen doelpunt
van Linda Terwel. Rohda werd goed
onder druk gezet, dit resulteerde in
0-2 door Petra Vissehers.
In de resterende Ie helft creëerde
Ratti nog enkele kansjes, maar zon-
der resultaat. De 2e helft had een
zeei' lauw begin, maar na zo'n t w i n t i g
minu ten scoorde Petra Vissehers 0-3.
Ratti kreeg weer meer vat op de wed-

strijd. Hierdoor kregen de Ratt i -da-
mes veel kansen en Brigi t Rchhink
wisl de eindstand Ie bepalen tot O-I .
l let publiek was razend entliousaist
en telde massaal a f . . . en R a t t i was
kampioen.
Aangekomen in het dorp begon het
kampioenslccst. Daar stond een fan-
fare klaar om de dames op een zeer
unieke 1 wi jze te feliciteren.
In de- Ratti-kanline heelt men niet z'n
allen een toast ui tgebracht op het
kampioenschap waarna uien bi j
sponsor'De Mei berg' het leest voort-
zette.

Politiehond'Condor' kampioen
kring Oost-Gelderland
De politiehond 'Condor' van eigenaar/begeleider J. Olyslager,
Lichtenvoorde, is Tweede Paasdag in Vorden kampioen gewor-
den van de Kring Oost Gelderland. De gehele dag waren acht
honden en hun 'bazen' in de weer om voor de titel in aanmerking
te komen. De wedstrijden werden gehouden op het terrein aan de
Hamelandweg en werden georganiseerd door de P.H.D.C. uit
Vorden.
De wedstrijd op zich was verdeeld in
twee gedeeltes, 's Morgens moesten
de honden o.a. diverse voonverpen
opzoeken. Ook konden er punten
worden vergaard op het gebied van
gehoorzaamheid aan hun baas (ap-
pèloefeningen).

Niet alle honden bleken gehoor-
zaam. Dit soms tot groot ongenoe-
gen van de begeleider, /.o b.v. toen
op gegeven moment een hond een
voonverp moest bewaken; een
'vreemde' wilde het voorwerp wég-
pakken en in plaats van toe te hap-
pen, sprong het dier van schrik te-
rug. 'Hoe kan dat nu, dat doet hij an-
ders nooit ' , zo riep de begeleider
vertwijfeld. 'De hond stond in z.'n
achteruit ' , zo grapte een toeschou-

wer tot grote h i l a r i t e i t van de om-
standers!
In fe i te een klein incident , want de
deelnemende poli t iehonden bleken
uit het goede- hout gesneden. Behal-
ve het springen over hindernissen
(sommigen van bijna 2 meter) lieten
de honden in het middagprogram-
ma zien hoe je b.v. een voortvluchti-
ge boef tot s t i l s t and moet brengen.
De uitslagen waren als volgt:
J. Olyslager, Lichtenvooide met
'Condor' •10-1,5 put . ; 2. B. de Loicvn.
Winterswijk met 'Nero', 399,5 put . ; 3.
R. Rouwmaat, Grocnlo met 'Anocs-
ka', 379,5 pnt

De nummers l en 2 zullen in sep-
tember uitkomen bij de provinciale
kampioenschappen in Bennekom.
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Kindershow Visser Mode

Donderdag 16 april hield Visser Mode een speciale kindermode-
show. De vele kinderen en ouders die kwamen kijken zagen hoe
Carlijn, Wouter, Sanne, Daan, Janneke, Tim, Loes, Thijmen en
Lise een leuke show brachten o.l.v. Reina Groenendal.
Het eerste nummer (de lambada) liet
vrolijke /omerse kleding in felle kleu-
ren / ic-n. Bij het tweede nummer /a-
gen we veel jacks in mooie kleurstel-
lingen en modelleringen voor jon-
gens en meisjes.
Tijdens het derde nummer deelden
de kinderen paasbroodjes uit lenvijl
/.e een aan ta l klem thema's uit de col-
lecties van Barbara Farber en Pointer
showden. De klem thema's van Bar-
bara Farber dit voorjaar /.ijn /eer
veel/.i jdig: p ink met wit en groen, ko-
raal met groen en geel, rood met
ecru en een /eer uitgebreid jeans-
met-ruitjesthema.
De kleurthema's van Pointer /ijn
groen met ecru en roest (heel

nieuw), rood met blauw en ecru en
blauw met smaragd en wit. De collec-
tie van OK heeft /.owel voor jongens
als meisjes leuke kleine thema's.

Als laatste nummer van de show kwa-
men de kinderen met skateboard*
(met toebehoren) en rollerskates (al-
les van speelgoedspecialist Sueters)
allemaal in verschillende variaties
jeanskleding; een prima plaatje, hier
voelt elk kind /.ieh happy in. Dat was
ook te merken, want de show werd
met veel enthousiasme afgesloten.

Tijdens de paasvakantie kan elke
klant op de kinderafdeling nog mee-
doen aan een leuke prijsvraag.

EHBO afd. Baak-Vierakker
40-jarig jubileum
Op zaterdag 25 april viert de EHBO afd. Baak-Vierakker haar 40-
jarigjubileum.
Om dit heugeli jke feit te vieren
houdt men de/e middag een grote
bui tenoefening en demonstratie:
men hoopt dat hiei\oor veel belang-
s te l l ing /al bestaan, en iedereen het
nut van de EHBO /al kunnen bele-
ven.
De bui tenoefening, die staat in het
teken van ongevallen over de afgelo-
pen 10 jaar. Kr /ijn een aanta l at tr i-
buten bij elkaar ge/och t die toen

gangbaai waren. De slachtoffers /u i -
len door een 10-tal van de Lotus-
groep uit Hengelo gespeeld worden.
Dit alles vindt plaats op het terrein
van Camping 'Kleine Steege' te
Wichmond.
Na de/e /.eer leer/ame oefening /al
er een receptie worden gehouden in
de kant ine van de Camping 'Kleine
Steege', I Ia( k f o i tenveg 'W te Wich-
mond.

Theologische
Vorming van
Gemeenteleden
Ken kursus voor mensen die: wi l len
weten wat /ich vandaag de dag in de
theologie afspeelt, behoefte hebben
aan nieuwe inspi ra t ie en / ingeving ,
in ontmoet ing met anderen hun ge-
loof wil len verdiepen, samen met an-
deren een weg /oeken in samenle-
vingsvragen en toegerust wi l l en wor-
den tot werk in de gemeente.
De kursus bestaat uit vier onderde-
len: bijbelse vakken, de geschiedenis
en de a c t u a l i t e i t van het kerkel i jk le-
ven in de samenleving, de ontwikke-
l ing van het geloof in re la t ie tot het

leven en het handelen, de p r a k t i j k
van hel kei kevverk.
De kursus wordt door ter /ake kundi-
ge docenten gegeven. De kursusduur
is drie jaar, één ochtend of avond per
week, ge-durende 32 weken van sep-
tember tot mei. De kursus wordt
georganiseerd door de Nederlandse
I lervormde Kerk en de Gereformeer-
de Kerken in Nederland.
Mocht men belangstelling hebben
voor de kursus of nadere i n f o r m a t i e
wensen, dan is het raad/aam niet te
lang te wachten. Het aantal aanmel-
dingen is jaarlijks groot.
Informatie voor de/e regio: De kur-
sus in Deventer wordt gegeven op
donderdagmorgen. Kon t a kt adres:
Mevr. J. l'ongers-van der Jag t , Marke-
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Tartaartjes
\. Bak eerst per persoon 2 plakjes ba-
con of katenspek knappend. Keg /e
aan de kant. Bestrooi tartaartjes met
peper en /out en bes tu i f /e met
bloem. Om en om bakken in 2 x 2
minuten . Wegleggen op een warm
bord. Bak per lartaart je een spiegel-
ei. Doe.de t a r t a a r t j e s op een schaa l
en leg op elk s t u k j e vlees een spiegel-
ei, dameer mr! Iv '1 krokante spek.

2 . Dui t se i n
V u i l pei '
•j n j

• twee thee l i
« i n -

boter, i x »c hei v u u r u i l . De l a : : •
gaat in een kom. Doe er peper en
/.out bij plus wat nootmuska.i t . Ook
de g e f r u i t e u i t j e s mét de bakboter

V L O G M A N

gaan erbi j . Stevig kneden en p l a t t e
ballen vormen. Bak de/e goudbruin
in 2 x 3 minuten.

3. Tartaar'Hawaii'
Dep per t a r t a a r t j e een hele schijf
ananas droog en bestuif die met
bloem. Bak /e goudgeel in de koeke-
pan en leg /e op een warme schaa l .
Bestrooi de ta r taar t jes met peperen
/.out en een s n u i f j e ken iepoeder en
bak /e losc in 2 \ 2 m i n u t e n . Keg op
elke s c h i j f ananas een t a r t a a r t j e .

u.c. Co-
C11 > ée
> ( ) • , . e n

van dt' l .anguedoc v lal: ' - . • • • i N ' :;r-
bonnc. Ken harmonische wijn, f r u i -
t i g c n /acht van smaak.

loseweg 71, 7401 KC Rijssen. l e l .
05480-14083.
De kursus in Nijverdal wordt gegeven
op woensdagavond. Kontaktadres:
De heer A. van Pijpen, Oude Raalter-
weg 1 1 , H 1 3 1 ' SH Wijhe. Ie l .
05702-2347 of038-218117.
De kursus in Enschede wordt gege-
ven op maandagavond. Kontakta-
dres: Ds. H.W. Colstee. Horstlinde-
laan 155, 7522 J B Knschede. Tel.
053-350522.

Traditie: een last of
een lust?
De Achterhoek heeft een /ekere
faam op het gebied van tradit ies:
oude gebruiken worden er vaak nog
in ere gehouden. Daar /.it iets dier-
baars in maar het geeft soms ook een
gevoel van veiligheid: t radi t ies schrij-
ven voor hoe men /ich in verschillen-
de levensomstandigheden moet ge-
dragen. Dat kan veel denkwerk be-
sparen.
Kr /.ijn ook /eer oude tradi t ies die
hun oorsprong vinden in verplich-
tingen die- geleidelijk aan gebruiken
en tenslotte grotendeels een folklo-
rist isch evenement werden.
In Hengelo (dld.) en Zelhem bestaat
zo'n eeuwen oude traditie: de brood-
levering op I lemelvaartsdag. Sinds
het midden van de /estiende eeuw
waren de boeren van de Hengelose
en de Dunsborger of Het temer mark
verplicht om op Hemelvaartsdag een
roggebrood van minstens 22 pond te
leveren bij het muldershuis van de
aloude- molen, de Olde Kaste. De/e

broden werden volgens een bepaalde
verdeelsleutel gegeven aan arme lie-
den uit /elhem en Hengelo. Diaco-
nieën en armbesturen /orgden hier-
voor. Na de ophef f ing van de marken
in het begin van de- vorige- eeuw hiel-
den de gemeentebesturen van Hen-
gelo en /elhem toe/icht bij de leve-
rantie, daarin bijgestaan door poli-
t i e , armbesturen en diaconie-ver te-
genwoordigers.
Ken kleine 100 boerderijen /.ijn nog
steeds 'c i jnspl ic h t ig ' , d.w./, / i j n in
principe v e r p l i c h t de jaa r l i jkse bro-
den te leveren.

Seniorenshow Visser
Mode
Tijdens de seniorenshow van Visser
Mode werden de kapsels van de da-
mes mannequins op perfecte wij/e
ver/orgd door J im Heersink Haar-
mode. Aan alle be/oekers werd een
brief met een waarde-bon en een gra-
tis adviesbon uitgereikt.

Jim Heersink Haarmode werkt met
KMS haarverzorgende produkten op
plantaardige basis. Bovendien k r i j g t
iedere klant van KMS-natuurperma-
nent de 'Permanent darantie Kaart '
waarmee men binnen twee weken te-
rug kan komen voor een gratis kuur-
behande-ling. Verder is e-r voor a l l e -
()0-plussers op bepaalde dagen een
korting op alle behandelingen.
De be/oekers van de- .seniorenshow-
waren enthousiast over de wij/e waar-
op de mannequins gekapt waren
door Jim Heersink Haarmode.

D.C. Party Train:
party, party en nog eens party
Op zondag 26 april zal in navolging van de Boston Tea Party en de
K.G.B. Band, de D.C. Party Train zijn opwachting inal^^ in het
uitgaan^Kkka van de Achterhoek.
Als men /egt dat de mu/.ikale interes-
ses van de bands op een gemeen-
schappelijke lijn liggen, en men
heef t inn^klels een van de optre-
dens vai^^c voornoemde bands
meegemaakt, dan kan het n ie t anders
of het moet een grote ge/.ellige swin-
gende boel worden. D.C. Party Train
bestaat uit 10 personen die s tuk voor
s t u k lol hebben in datgene dat / i j
doen. 2 .Oogverblindende /angercs-
sen /.ijn het visitekaartje van de band,
die naast een heuse blazerssectie,
ook beschikt over conga's, sambabal-
len, diverse g i ta r i s ten , keyboards en
n a t u u r l i j k een d i j k van een repertoi-
re.
Kom dus op zondagmiddag 26 april

naar C i t y Centrum Croenlo. Pasen is
geweest, maar bij ons /ijn de feestda-
gen nog in volle gang.
l.'iteraard /al ook on/e JJLlo-disco
geopend /ij n vooral diege^Pn die op
de hoogte wi l l en b l i jven van de laat-
ste ontwikkelingen in de na t ionale
Top 40.
's Avonds /al de /ondag afgesloten
worden door l op 10 al l-round orkest
December (en dat t env i j l het pas
apri l i s ) . Ken orkest dat /ijn t i j d dus
ver vooruit is.

Koninginnedag donderdag 30 april
Op koninginnedag /ijn wij geopend
met disco in het Kido, en Top 10 for-
matie Kxample in de grote /aal.

rblitievaria GROEP VORDEN

Donderdag 16 april: Omstreeks
OS. 10 uur vond er op de kruising
Vierakkersestraatwegen de Koekoek-
straat een aanrijding plaats. De 'be-
stuurder van een personenauto die
over de Vierakkersest raat weg in cle
richting Wichmond reed, wilde op
genoemde kruis ing l inksaf de Koe-
koekstraat op rijden en /ag daarbij
een tegemoet komende personenau-
to over het hoofd. Ken van de be-
stuurders werd met lichte verwondin-
gen afgevoerd naar het /.iekenhuis.
Beide voertuigen werden af gesleept.
Omstreeks 09. 15 uur die dag vond er
ook nog een aanrijding plaats op de
kruising Rondweg/het Hoge. De be-
stuurder v a n een bestelauto die over
de Rondweg, in de r i c h t i n g / u t p h e n ,
reed wilde rechtsaf het Hoge oprij-
den. Toen de bestuurder vaa r t min-
derde om af te slaan werd hij van ach-
teren aangereden door een perso-
nenauto. De bestelauto moest alge-
sleept worden.
Omstreeks 11.00 uur vond er een
a a n r i j d i n g plaats op de kruising
Dorpsstraat-Zutphenseweg / Gallee-
straat-Raadhuisstraat. De bestuurder
van een personenauto, die vanaf de
Calleestraat de Zutphenseweg op
reed, verleende geen voorrang aan
de bes tuurs ter van een personenau-
to, die over de Zutphenseweg in de
richting Winterswijk reed.

Maandag 20 april: Omstreeks 09.15
uur werd er melding gemaakt van
een u '»* 'T ^' . nd :.. een woonwa-
gen ; r u > v Ovcnseg te Vorden. De
brandweer kon nie t verhinderen dat
(Ie w< xmwagen volledig u i t brande Ie.

Dinsdag 21 april: Omstreeks 09.00
uur raakte op de Schoneveldsdijk
een vrachtauto (met een to taa l ge-
wicht van ong. 20.000 kilo) van de
ri jbaan en belandde in de sloot. De
bestuurder verklaarde uitgeweken te
/.ijn voor een personenauto. De ge-
meente /orgde voor een omleiding.

Grandioze voorjaarsshow
Tuincentrum Vorden

Op vrijdag 24 april en zaterdag 25 april a.s. organiseert Tuincen-
trum Vorden zijn Ie Voorjaarsshow. Nadat eind vorig jaar Wilbert
de Leeuw definitief het tuincentrum heeft overgenomen en men
t.g.v. de opening al heeft kunnen profiteren van diverse aanbie-
dingen, komt men tijdens de voorjaarsshow waarschijnlijk baga-
ge tekort om alle koopjes mee te kunnen nemen.
Vorig jaar na de opening hee f t hel
publiek Wilbe i t enige advie/en gege-
ven. 'Die heb ik ter harte genomen
en dat heeft geresulteerd in hel orga-
niseren van de/e Voorjaarsshow.
Hier kr i jg t u de kans om eivan te
profi teren. Mocht u toch nog ie ts
missen, /.eg het dan. Ik ben na tuur -
l i j k ten al le l i j d e n bereid om /oveel
mogelijk aan uw wensen Ie voldoen.'
Wat kan men /.oal vinden op het tu in-
cen t rum, bui ten de a l t i j d aanwc/ige
gc/cllighcid? Ken grandio/.e keu/.e
op het gebied van vaste p l a n t e n , ka-
merp lan t en , te r ra-cot ta . heesters,
bomen, tuinaarde, mest. etc. etc.
Kortom teveel om op te noemen.
Neem een k i j k j e in de kas vol met ka-
merplanten of daarnaast in de ande-
re kas vol met specia l i te i ten op het
gebied van vijverprodnkteii . Probeer
eens de koopjes te ontdekken op de
kweker ij of in de speciaal daanoor

gebouwde nieuwe overkapping waar
tuinaarde en milieu-vriendelijke
meststoffen liggen opgeslagen. Daar
vindt men ook het assort iment palen,
planken en schermen, l ,el op de aan-
biedingen elders in de/e k ran t .
Men kan t i j d e n s de show genie ten
van een t u i n c e n t r u m dat ten dienste
is wanneer men dal wi l . Als men een
speciaal advies wil m.b. t . de t u i n a a n -
leg, maak dan geheel v r i j b l i j v e n d een
afspraak.

Ook op vrijdagavond 21 apri l is
Tuincentrum Vorden geopend. Kom
en profi teer t i j d e n s de vooi j aa i sshow
op 'J-1 en 25 apri l . In de a d v e r t e n t i e
t re f t men een bon aan. legen i n l e v e -
r i ng van de/e bon krijgt men alleen
t i j d e n s de voorjaarsshow op vr i jdag
2 l en /aterdag 25 ap r i l een speciale
voorjaarskorting, ( / ie de adverten-
t i e . )

Jeugduitwisseling
Nederland-Israël
()ok dit jaar wordt in de periode van
29 j u n i t /m 13 j u l i weereen cu l tu re l e
u i twisse l ing met Israël georganiseerd
voor jongeren tussen K i e n 20 jaar.
Huisvesting wordt verleend door Is-
raëlische jongeren in Jerusalem. Van
daarui t worden ee n- en meerdaagse
tochten gemaakt dooi geheel Israël.
Het is een unieke kans om het land
en het volk te leren kennen.
De Israëlische jongeren die gastvrij-
heid verlenen /u i len een tegenbe-

/.oek aan Nederland brengen in de
periode van 2 < > j u l i t m 2 augus tus .
l lel is dan wel de bedoeling dal de/e
jongeren gastvrij onderdak krijgen
bij de groep die lsr;iël be/.ocht h e e f t .
Het dagprogramma in Nederland
wordt geheel ver/orgd door hel Co-
mité Jeugduitwisseling. Hieraan kan
ook woiden deelgenomen dooi de
gast gevers.

Wie be langs te l l ing voor de/e reis
heeft moei niet te lang wachten met
contact opnemen, in ieder geval vóór
(i mei a.s. I n l i c h t i n g e n : mevr. I lee-
rcn, tel. 05454-72146.

daar de hele morgen nodig was om
hel gevaarte u i t de sloot Ie k r i jgen .
Kr werd aang i f t e gedaan van diefs ta l
van een u i t s chu i lba re a l u m i n i u m
ladder. De d i e f s t a l h e e f t p l aa t s ge-
vonden op dinsdag 21 apr i l tussen
00.00 uur en 09.00 uur, vanui t een
t u i n aan de /utphenseweg. levens
werd h ie rb i j opgemerkt dat er in de
nacht van /.ondag l!) ap r i l op maan-

dag 20 apr i l het t u i n h e k werd ver
nield.

In verband met de te verwachten
drukte tijdens koninginnedag wor-
den de bewoners van de bebouwde
hom van Vorden verzocht, bij het
bezoeken van de festiviteiten, zo-
veel mogelijk met de fiets ofte voet
te komen.



Pieck inf t Park

AN ION I'lM.K

Anton Pieck, de bekende

schilder en tekenaar, heeft met

y.ijti eigen st i j l een unieke stempel

gedrukt on her Sprookjespark.

Wie de jubilerende Krieling

dit jaar bezoekt, /al meer dan

ooit belanden in de wereld die hij

gecreëerd heef t .
Artiesten clie de tijd rond

l VOO tol leven brengen, /Aillen

het pad van de be/.oekers kruisen.

Ook in de overzichtstentoon-

stelling '40 |aar Efteling' en in de

Anton Pieck tentoonstelling /elf

wordt volop aandacht besteed

aan het werk van de meester.

Schetsen, f o t o ' s en het Efteling

Rariteitenkabinct maken duide-

lijk hoe een droomwereld die in

eerste instantie alleen in het

hoofd van de schepper bestond,

gestalte heeft kunnen krijgen.

/elts op culinair gebied gaat

de Efteling 'n kleine eeuw terug.

Hongerige bezoeken kunnen ge-

nieten van speciale gerechten uit

Anton Pieck's tijd in Restaurant

Het Witte Paard.

Kn voor die mensen die hele-

maal in st i j l willen blijven is er

tegenover de Stoomcaroussel een

poffertjeskraam verre/.en die re-

gelrecht van een prentbricfkaart

lijkt af te komen.

Uit de put van
Vrouw Holle
5 Eftelingraadsels
voor de echte
Eftelingkenners
9 l lolle Bolle ( l i js vraagt hongerig om raad.

Wie weet waar de Poffertjeskraam toch s t a a t ?

De Efteling viert
dit jaar haar

40ste verjaardag
AL 40j aar een wereld vol wonderen

De Efteling maakt een groot feest van haar 40-

jarig jubileum. Dat is niet verwonderlijk, want in de

afgelopen 40 jaar is er nogal het een en ander bereikt.

Het door twee kapelaans opgerichte speel-

tuintje dat in 1952 werd omgetoverd tot

Sprookjesbos, had in omvang weinig

gemeen met 't prachtige park van van-

daag, waar bezoekers uit binnen-

en buitenland naar toe komen.

Bezoekers die nog steeds

komen voor de tastbare magie

van het Sprookjesbos, maar die

ook hun weg gevonden hebben

naar de spectaculaire attracties,

zoals de reuzenachtbaan de

Python, de wildwaterbaan: de

Pirana, of de vliegende tempel

Pagode.

VOOR ELK WAT WILS

De veelzijdigheid en de perfecte uit-

voering van alle attracties^Jkakt het voor alle

leeftijdsgroepen leuk om naar de Efteling te komen.

Want wie de Sprookjes ontgroeid denkt te zijn, kan

op de Bobbaan of in de Pegasus (een ouderwetse

'Roller Coaster') zijn hart ofj^len.

Bovendien zijn er in de Efteling ook attracties

als het Volk van Laaf, het Spookslot en de Fata Mor-

gana. Compleet andere werelden waar je door wordt

meegesleept en waar je helemaal in op kunt gaan.

OOG VOOR HET DETAIL

Maar het Sprookjesbos is en b l i j f t de /.iel

van de Efteling en alle attracties in 't

park ademen op een of andere ma-

nier die zelfde sfeer van verzorgd-

heid, hoe verschillend ze ook

zijn. De reuzenschommel Halve

Maen is tot op de koperen na-

gels aangekleed als zeilschip en

de ingang van Fata Morgana is

ontzagwekkend echt.

En dat geldt voor alles in

de Efteling, wie goed kijkt zal

steeds weer details ontdekken die

hem of haar de vorige keer nog

niet waren opgevallen.

FEEST

Aan het jubileum rdt op verschillende manie-

ren aandacht besteed. Onder andere met een over-

zichtstentoonstelling, activiteiten rond schepper

Anton Pieck en een unieke actie die elke 40-jariee tot
Jt

en met 31 mei vrij toe^Pg tot de Efteling geeft.

De bedoeling is dat ook de bezoekers het 40-

jarig bestaan van de Efteling niet snel zullen vergeten.

• Waar staal de reus die /onder

moe te geraken...

(uwelenschatten b l i j f t bewaken?

^Wic mogen naar hun eigen /in

meteen opnieuw de Python in?

• 'n l'.chte prins brengt je ontbijt.

Bestaat dat nog in de/e t i jd?

^Vertel 'ns: wat heeft 'n kapelaan

van doen met 't 40-jarig bestaan?

UIT HET DAGBOEK VAN DE EFTELING
1952. Het Sprookjesbos van de Efteling gaat open. In het park wachtten toen nog 7, nu

inmiddels 42 sprookjes op de eerste bezoekers. 1981. De grootste achtbaan in Europa, 'de Python', is met

zijn 2 loopings en een kurketrekker een'uitdaging voor iedereen die ooit in een achtbaan heeft gezeten.

1986. Eata Morgana, een complete reis door de wereld uit de Sprookjes van 1001 Nacht,

(initc juwelewchatten bewaakt door een enorme reus, krokodillen in het water en een harem vestigen

zich in een schitterend paleis op de Efteling. 1987. Om een mooi uitzicht op de

Efteling te hebben wordt de Pagode geïnstalleerd. Vanaf grote hoogte kunnen alle attracties bekeken worden.

1990. /.e zijn uit een gat in de grond gekomen. Moeder Lot en alle andere Laven.

Het is ecu lustig volkje. Vandaar dat ze in hun leuke leventje veel tijf.1 inruimen voor lollige zaken.

1992. De Efteling viert haar 40ste verjaardag. Er gebeurt meer dan ooit.

Openingstijden
De Efteling /«/ open

van 16 april tot en met

25 oktober.

Iedere dag van 10.00 tot

18.00 uur.

De avondopeiutellingen

vallen dit jaar op

15, 22 en 29 augustus.

Iedereen van 40 gratis naar binnen
-_- -—. ^ -f f __ — « ^̂ ^̂ ^ ^ i t tvi rL' \vi 'i r v^'i • i L • - i l ) , r i M t r t -n n t T t\t' r f tel i n n / 1 i n tn-\\'t'i-\l l )i' M ie i • * * ! * •

Unieke 40ste verjaardagsactie
Om haar 40-jarig bestaan nog

meer luister bij te /er ten, nodigt de

Hftel ing iedereen die in l l )52 is ge

boren, en dus in l')1)2 veertig wordt.

uit om 't park gra t is te komen be/.oe-

ken. (Wel even een geldi

of rijbewijs n

loopt t/m 31 n

nen tijdens hu

V I I ' b e h a n d e l !

eenemen.) De act ie

ei en -Hl- jarigen kun-

be/oek op een e c h t e

g lekenen.

en ons bijvoorbeeld

gt Paul Beek, Alge

meen Directeur van de Efteling, "dat

iemand van 40 met meer /o regel-

111.1111; m een achtbaan / i t . Dus mag

hij o f /i| na een eerste r i t je m de

Pythorl meteen nog een keer.

bil /o / i jn er heel veel plaatsen

't park waar we de H) jarigen nel

. mg wil len bieden.

Maar dat ga ik nu nog niet alle

lal uil de doeken doen." Op de

ag of de veertigjarigen hei p,uk

anclerd /uilen vinden, schiet de

e c t e u r m de- lach: "C )m te begiiv

i / i jn er haast geen Nederlanders

na hun k leuter t i

de Efteling / i jn geweest. De meeste

mensen / i jn met ons meegegroeid.

Of liever gezegd: wij / i)n met hen

meegegroeid. Maai diegenen die m

1960 voor liet laatst in de Kttcling

/ i jn geweest, die /uilen heel verbaasd

s t a a n te ki jken. Die /uilen /ien

hoc- een sprookjeswereld uit hun kin-

dert i jd volwassen is geworden."

Overnachten
in een

sprookje
Het Efteling Hotel gaat open

Op 7 juni opent het Kttcl ing Hotel Kaatsheuvel. hen

wonder l i jk sprookjeskastcc l niet e c h t e torens en l 11 comfortabele

kamers waarvan de meeste geschikt / i jn voor ''t personen.

Pronkstuk van hel hotel /.ijn de vier sprookjessui tcs die

daadwerkelijk als een sprookje / i jn ingericht en waar een droom-

prins desgewenst on tb i j t op bed komt brengen.

l i e t hotel is een direet gevolg van ile groei die de l ;tlcling

m de loop der jaren heelt doorgemaakt. F.en be/oek van ecu dag is

eigenlijk te kort om alles te /ien en de behoede aan aeeommodat ie

is daarom toegenomen, l let l '. ltclmg l lote l is gelegen net buiten het

park aan de weg Tilburg/Waalwijk.

Het hotel wil in de eerste plaats een betaalbare ge/insge-

riehte overnac htingsmogelijkheid bieden, maai /al door /.'n vorm en

service ook de meer verwende hotelgast aanspreken.

Buiten het sci/.oen biedt het hotel uitgebreide congres en

Seminarfaciliteiten m ecu prachtige omgeving. Voor meer in fo rma-

tie over het hotel kunt u bellen met: 04167-82000.

in onze eigen Efteling
ledereen die terugdenkt aan

/ijn of haar eigen jeugd, die /.iet

beelden die als dierbare hcrinnc

ring in je geheugen

/ijn gegrift.

Beelden van de

eerste keer dat je mei

oma naar het circus

mocht bijvoorbeeld, of

de eerste keer dat je op

de schouders van je

vader ge/eten naar de

intocht van Sinterklaas ging kij-

ken. Of de eerste keer dat je met

school of met je ouders naar de

Efteling ging-

En het mooie is, dat als je

in diezelfde Efteling jaren later

terugkeert, je weer die t a n t a s t i

sche beelden van vroeger /iet en

|c naar hartelust weer even kind

kunt voelen. Je eigen

<indcrcn dat/elfde fijne

gevoel kunt meegeven.

)ai maakt on/e eigen

.heling /o uniek!

Ik hoop, dat u dit

jaar komt kijken. Wij

/uilen er alles aan doen

om U niet een gewoon

dagje uit te bezorgen, maar een

pracht ige reis door Ken Wereld

Vol Wonderen. De l'heling is

101 h immers een beet je van ons

allemaal! ' lot gauw,

Paul M.R. Beek, Alg. Directeur

DE GEBROEDERS LUIM VAN Ui:i VOI K VAN l.AAI /.l |N Dl H A K K I ' K S 1 ) 1 1 1)1 I . A A I S I I . A K I I KOI KI N M A K I N

IAAFSE HARIEKOEK:
500 gram basterdsuiker, 800 gram boter of margkrine, 1000 gram bloem, 100 gram ei, 40 gram c i t roensaj i ,

10 gram /out . 250 gram sp i j s , 350 gram amandelschaafscl, geconfijte k e r s e n .

Bereiding: Oven voorverwarmen

op 225". Alles, behalve de bloem

en het amandelsc haafsel , met een

mixer goed glad draaien. Dan de

bloem en het amandeUc haatsel

u>evoegcn en alle ingrediënten

goed kneden, l let deeg k.in nu uit-

gerold worden (dikie l a l

De vormen van de koeken uil het

deeg snijden en op de liakpla.il

'. >p ledere koek leg |e een

halve geeont i j te kers. De lollige

Larïekoeken kunnen nu in lirea

l 'i mimiten gebakken worden.

iel lekker!

n/-

EEN WERELD VOL WONDEREN,



Oranje/eest 1992
25 APRIL EN 30 APRIL GROOT ORANJEFEEST IN VORDEN
FEESTELIJKE UITGAVE VAN WEEKBLAD „CONTACT' - Uitgegeven door Drukkerij Weevers BV, Vorden

30
april
1992

83e verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana
53e verjaardag van Mr. Pieter van Vollenhoven

De viering van de 54e verjaardag van
Hare Majesteit Koningin Beatrix

vindt plaats op:

Foto: Vincent Mentzel
Koningin Beatrix en Prins Claus met hun gezin.

Copyright © RVD

't is Oranje,
't blijft Oranje

ij leven er weer naar toe!!
30 april is het weer zover; dan viert Vorden haar traditionele
Koninginnefeest. Onze Koningin Beatrix heeft bij de troonop-
volging de wens te kennen gegeven om de traditie van moeder-
nu Prinses Juliana - de festiviteiten op haar verjaardag voort te
zetten. Het is ieder jaar weer een uitdaging om voor elk wat wils
te organiseren, 't Is immers een feest voor alle inwoners van
Vorden.
Als het Oranjezonnetje schijnt - en dat is meestal het geval -
dan kunnen wij weer een feest maken waar we veel plezier aan
beleven.

Het feest begint eigenlijk al op zaterdag 25 april. Deze avond is het bezoeken meer dan waard. De
cabaretgroep uit Vorden „HOEPZO!" zal u een avond aanbieden die u nog lang zal heugen; dit
afgewisseld met optredens van zangen muziek van de bekende „GITARAMA" uit Aalten.

Voor de schoolgaande jeugd is er volop te genieten in het Dorpscentrum en van de oriëntatierit, en
niet te vergeten van de fijne kermissfeer rond het Marktplein.
Als u het programma bekijkt, zult u zien dat er vast iets is waar u aan mee kunt doen, of, kom
gewoon naar het dorp om met deze en gene een babbeltje te maken onder het genot van een kopje
koffie. De horeca van Vorden ontvangt u met open deuren.
's Middags is er een Kinderzeskamp met aansluitend een grandioos optreden van de landelijk
bekend staande Windhondenrennen.

Ter afsluiting van het Koninginnefeest is er een knallend vuurwerk wat ons is aangeboden door de
Fa. Barendsen i.v.m. haar 190-jarig bestaan, vooraf gegaan door de Jeugd- en Lampionoptocht.

Al deze aktiviteiten zijn mede mogelijk door de volle medewerking van de Gemeente, Gemeentewer-
ken en de Vordense Politie, de muziekverenigingen Concordia en Sursum Corda.
Ook welgemeende dank aan al die medewerk(st)ers die op welke wijze dan ook zich inzetten voor
het welslagen van het Oranjefeest.

Foto: Vincent Mentzel Copyright © RVD

Hare Majesteit Koningin Beatrix en haar man Prins Claus.

Dan besluit ik met: 't Is Oranje, 't Blijft Oranje.

Namens de Oranjevereniging,
Joh. Norde, voorzitter.

ITAARVERENIGING AALTEN

Het orkest is opgericht in juni 1986. Momenteel bestaat het orkest uit zo'n 40 gitaristen, aangevuld met
dwarsfluit, accordeon, bas, slagwerk en percussie, terwijl „Gitarama" ook over een zangeres hese hikt. De
gitaristen bespelen uitsluitend akoestische gitaren, dat wil zeggen, dat er gebruik gemaakt wordt van de
klank van het instrumei^Klf.
Er wordt natuurlijk wél gebruik gemaakt van een zaalversterkings-installatie, omdat de klank van een
akoestische gitaar te zwak is om in een zaal goed hoorbaar te zijn. Ook is het erg belangrijk dat de balans
tussen de verschillende instrumenten in orde is. Het is dan ook een hele klus om zo'n akoestisch orkest
optimaal te versterken.
Gelukkig beschikt de vereniging zélf over een eigen geluidsinstallatie met een uitgebreid mengpaneel in
de zaal, monitoren op het podium en natuurlijk luidsprekerboxen voor de /aalversterking. De vereniging
heeft daarom ook eigen geluidstechnici in dienst.

Momenteel heeft ,,Gitarama" 4 verschillende shows op haar repertoire staan en wel: Goud van Oud
algemeen, Back to the Sixties, Country and Western, en Zuidamerikaans. De laatste twee hebben ook nog
aangepaste kleding, zoals cowboyhoeden en hesjes, sombrero's en poncho's.
Alle muziek moet speciaal voor dit orkest bewerkt en gearrangeerd worden voor alle diverse ins t rumen-
ten. Dit komt omdat een dergelijk orkest, zeker in deze bezetting, uniek in Europa is, dus er zijn geen
bestaande arrangementen voor handen. Dit kost veel werk en tijd, maar dat heeft muzikaal leider Anne
Klein Geltink er graag voor over. Voor „Gitarama" heeft hij ook speciaal het Cosmos-project geschreven.
Tekst en muziek rondom het thema Cosmos, de eenheid in het heelal met daarin de aarde als middelpunt.
Dit blok start ver weg in het heelal richting aarde en via de natuurkrachten zoals water en storm, komt
men bij de flora, de fauna, via de vogels bij de mens terecht. Het geheel wordt ondersteund door speciaal
daarvoor geselecteerde dia's die gelijktijdig op een groot scherm boven het orkest vertoond worden. Dit
blok is echt een luister- en kijkgebeuren.

Met alle medewerkers samen bestaat „Gitarama" uit zo'n 50 leden. Knkele hoogtepunten in het (i-jarig
bestaan zijn geweest:
— de zeer drukbezochte jaarlijkse concerten in Aalten, waar steeds de nieuwe show gepresenteerd wordt,
immers, het nest van „Gitarama" zit in Aalten, hoewel leden uit de gehele regio afkomst ig zijn;
- optreden in de Hennie Huisman Surprise Show;
- verzorgen van het muzikale gedeelte van de afscheidsavond van de Canadese oorlogsveteranen, die in
Nederland te gast waren begin mei 1990, waarvoor speciaal voor hen enkele nummers van Vera Lynn
gespeeld/gezongen werden;
— medewerking aan de ontspanningsavond van het O.ranjecongres in 1991;
- enkele malen medewerking aan radio-uitzendingen, zowel regionaal als landelijk;
- diverse optredens in het land en ook medewerking aan concerten van andere muziekverenigingen en
koren.

Het geluid van „Gitarama" is niet te vergelijken met een ander orkest, vanwege de unieke bezetting. Klke
toon die het publiek hoort, wordt ter plekke op het podium gemaakt. Dit ambachtelijke staat bij de
vereniging zéér hoog in het vaandel.

De zaak
voor iedere
doe-het-zelver

Luxe en
huishoudelijke
artikelen

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

BARENDSEN
Zutphenseweg 1 5 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Gereedschappen
Uzerwaren
Hout
Verf
Behang
Ruim assortiment tuinmeubelen

Speciale
serviezen-
afdeling

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742
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Oranjefeest 1992
Zaterdag 25 april

19.30 uur: ORANJE AVOND

Cabaretgroep
"HOE? ZO!"
zaal open 19.00 uur

plm.
22.00 uur: GITARAMA uit Aalten

met zang en muziek.

Entreekaarten af 5,- per persoon verkrijgbaar
's avonds aan de zaal. Leden van de Oranje-
vereniging gratis toegang op vertoon van de
lidmaatschapskaart (max. 2 personen op een
kaart). Daar wij veel bezoek verwachten kunt
u vanaf 21 april kaarten afhalen bij de Amro-
bank 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 muziekvereniging "Concordia".

08.00 uur: Klokluiden

08.30 uur: Afhalen Schutterskoning

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, ver-
zamelen zich per school op het plein achter
de Openbare Basisschool.
Vertrek vanaf Openbare Basisschool, vooraf-
gegaan door de Muziekvereniging
"Concordia".

* Opstellen schoolkinderen bij kasteel
Gemeentehuis.

* Opstellen muziekvereniging.

08.45 uur: Aubade
Welkomstwoord voorzitter Oranjevereniging.

* Hijsen vlaggen door padvinders van de pad-
vindersgroep "David G. Alford" onder bege-
leiding van een trompettist

* Zingen Vordens Volkslied (3 coupletten)
* Toespraak Burgemeester E.J.C. Kamerling
* Zingen Wilhelmus coupletten 1 en 6
* Driewerf hoera
* Lang zullen ze leven
* Dankwoord voorzitter Oranjevereniging
* Afmars muziekvereniging met schoolkinde-

ren naar Dorpscentrum

09.30 uur: Feestprogramma voor de kinderen
voor groep 1 en 2 speelt
Theater "De Feestneus" uit Deventer haar
spel "De Kleurendoos"

voor groep 3 t/m 6 speelt Toneelvereniging
TAO Wildenborch het stuk: "Ik wil een tante"

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

09.30 uur: Oriënteringsrit
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.

09.45 uur: Start voor 15 jaar en ouder

Prijzen afhalen tussen 12.00-12.30 uur aan de
Basisschool dorp. Inschrijfgeld f 2,50 p.p. Prij-
zen die niet afgehaald zijn, kunnen om 17.00
uur bij de prijsuitreiking in Hotel Bakker afge-
haald worden.

10.00 uur
precies: Vogelschieten

Voor dames en heren aan de Horsterkamp.
Inschrijfgeld vogelschieten f 5,-. Na de derde
ronde f 1 ,50 bijbetaling.

Groepen 29 april bij Fa. Barendsen inschrijven.
Persoonlijke inschrijvingen op 30 april vóór
9.45 uur op Horsterkamp.

Om 1 0.00 uur wordt het eerste schot gelost
door Burgemeester Kamerling.

Buksschieten
op de vrije baan. Inschrijfgeld f 2,- per kaart van
3 schoten.

Fladderschieten
een hieuw onderdeel in het programma.
Inschrijfgeld f 3,- voor 5 schoten.

10.00 uur: Vlaamse spelen
Op het parkeerterrein Hotel Bakker.
O. a. vogelgooien, sjoelen, enz. verzorgd door
Gymvereniging Sparta.

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

uur: Indoor Sport
Demonstratie, zelfverdediging, karate enz.

10.00 uur: Ringsteken

t Aanspanning "In de Reep'n" organiseecüiet
ringsteken per dogkar voor dames en rBln in
de Dorpsstraat.

Inschrijfgeld f 2,-. Voor leden van de Oranje-
vereniging f 1 ,- korting op vertoon van de lid-
maatschapskaart.

Middagprogramma
Feestterrein Horsterkamp

Muzikale medewerking aan het middagprogramma wordt
verleend door de muziekvereniging "Sursum Corda".
Voorzitter dhr. Joh. Norde zal deze middag openen.

13.30 uur: Duivenvereniging

13.30 uur: Kinderzeskamp

15.00 uur: Muzikaal optreden
Muziekvereniging Sursum Corda

15.15 uur: Grootse demonstratie
Windhondenrennen
(zie artikel in deze feestkrant.)

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 muziekvereni-
ging "Sursum Corda".

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

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen kunnen de gehe-
le 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 vrij-
kaartjes afhalen bij de Amrobank vanaf 21 april.

Avondprogramma
20.45 uur: Lampionoptocht

Opstellen parkeerterrein Fa. Barendsen
(190 jaar), Zutphenseweg.

20.50 uur: Uitreiking lampionnen gratis door de
fa. Barendsen.

In optocht via de Zutphenseweg, Dorps-
straat, Horsterkamp, feestterrein.
Medewerking Muziekvereniging Concordia.
Bekendmaking prijswinnaar aktie
Fa. Barendsen

21.30 uur: Groot vuurwerk
Geheel verzorgd door de fa. Barendsen
in verband met haar 190-jarig bestaan.

LEDENWERFAKTIE
cn

KOLLEKTE

Ook dit jaar wordt er weer een leden-
werfaktie gehouden en een kollekte voor
het in stand houden van het
Oranjefeest in Vorden.
Denk vooral aan de kindertraktatie, feest
in het Dorpscentrum, oriënteringsritten,
kinderzeskamp enz.
Het is voor het bestuur ieder jaar een hele
toer om financieel rond te komen want
er zijn geen andere inkomsten dan
ledengeld en sponsors.

ORANJEHAF HOTEL BAKKER
Vanaf 12.00 uur gezellig uit eten

SPECIAAL VOOR HET ORANJEFEEST:

ORANJE HAPvoorslechtsf 15,-p.p.

Groot vuurwerk
Café-Rest. Zaal de Herberg zorgt dat u op het feestterrein
uw natje en droogje kunt krijgen, terwijl cafetaria de Olde
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 Schutte-
straat. 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).



Lekker brood,
wat u haalt bij

't winkeltje in vers brood en banket

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

aannemersbedrijf

av
h.j. ruiterkamp bv
lindeseweg 26 - 7251 ns vorden
telefoon 05752-6631

Het adres voor al Uw bouwwerkzaamheden, zowel in nieuwbouw als
renovatie. Ook levering van alle soorten trappen in
vuren- en/of hardhout, op houten en/of stalen

4> -*̂ *- ^f

£%rC7$
Beleefd aanbevelend. \sJJ^

onderbouw.
Vraag ons eens om een prijsopgaaf.

A

Kaptein
brandstoffen — smeermiddelen — antivries

koelvloeistof -- poetsmateriaal — shampoo

handreinigers — garagekorrels — ontvetters

papierrollen — werkhandschoenen * 05752-1736

TENNISKLEDING

ZWEMKLEDING

RUITERKLEDING

KLUVERS
SPORT-TOTAAL
VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.05752-1318

bloemen horen er bij
bij alle gelegenheden,
bij elk feest

voor kwaliteit
en service
naar d* * l

ijkerman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

Tevens glazenwassen en
dakgoot reinigen

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

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

Oranj
diverse soorten

29 april gehele dag
GEOPEND

Banketbakkerij

J. WIEKART
Telefoon 1750

Specialiteit: Zwanehalzen

Ford - Suzuki dealer

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg2 VORDEN Tel. 05752-1794

Ook uw adres voor
andere bekende

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

BOUWBEDRIJF

GROOT ROESSINK B.V.

t
houdt zich beleefd aanbevolen
voor al uw

:

onderhoudswerken,

'nieuwbouw,

stallenbouw en
boerderijrestauraties,

kuilvoerplaten
en mestsilo's

Hengeloseweg 9, Vorden
telefoon 05752-1437

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar adv/es in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten

- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen

- Brand Opstal en Inboedel

- Begrafenis

- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve

- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

Ter gelegenheid van de
komende nationale
feestdagen uit voorraad
leverbaar:

VLAGGEN
100x150 en120x180

WIMPELS

VLAGGE-
STOKKEN

VLAGGE-
HOUDERS

HELMIN K
meubelen

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - J.W. Hagemanstraat3 - Tel. 05454-74190

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!

DE HANDSCHOEN VOOR
UW VOETEN!

De kwaliteit, de pasvorm, zó zacht, zó komfortabel
Waldlaufers zijn een weldaad voor uw voeten, onder alle
omstandigheden. Ruime keus in actuele kleuren en
modellen

LOOPKOMFORT HEEFT MAAR ÉÉN NAAM:
WALDLAUFER

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006<i P^WEHL-VORDEN

siebelink vorden
was- en textielverzorging b.v.

industrieweg 3 / 7251 jt vorden / telefoon 05752-1465

SORBO hier,
SORBO daar,
SORBO huishoudhulpjes

staan altijd klaar!



Alles voor de

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

Marten
tlttdt dotltrifffudl

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Voor bruiloften en partijen,
diner-dansants,

dans- en/of stemmingsmuziek

duo
„de Players"

Telefoon (05752) 26 83

R. Koers.

7 Muziek op koninginnedag y

**

Ook UW bijdrage wordt zeer
op prijs gesteld. WORDT LID

VAN DE ORANJE VERENIGING!

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

ALLEEN BIJ DE
ECHTE VERF-
EN
BEHANG-
SPECIAALZAAK

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vord.n, Ui.: 05752 1567

ALS HETtgNNEN
ITENGEWOON

MOET ZIJ N

signatuur van beter woonkomfort

DORPSSTRAAT 22 7251 BB VORDEN
TELEFOQN 05752-1314

TE VORDEN

08.30-12.00 uurr •«•••••••••••

KOFFIE met APPEL- of
ORANJEGEBAK f 4,50

(voor de nieuwe schutterskoning ligt weer een waardebon klaar
t.w.v.fSO,-!)

10.00 -14.00 uur i n het café:

„HANSKA DUO"

15.00-17.30 uur:

GRATIS DANSEN
Dans en showorkest „LIBERTY

.HANSKA DUO

20.00 uur in <Je zaal:

ORANJE-BAL
Dans en showorkest „LIBERTY

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

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

Op deze dag zijn de konsumptiemunten
van „ 't Pantoffeltje" en „de Herberg"

In alle twee zaken te gebruiken.

U wordt verzocht vanaf 8.00 uur 's morgens GEEN auto's te
parkeren in de Dorpsstraat en gedeelte Raadhuisstraat.

Voodiet middagfeest GEEN AUTO'S ingang Horsterkamp naast
't kasteel, doch ingang Schuttestraat.

Daar kunt u GRATIS PARKEREN op het feestterrein.

Waarom

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

H
DREIUMME 45 - WARNSVELD

TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
••••• •!•••• HHHBB iHI ̂ |̂F ̂ ^^^^^

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398



Oranjefeest 1992
25 APRIL EN 30 APRIL GROOT ORANJEFEEST IN VORDEN
FEESTELIJKE UITGAVE VAN WEEKBLAD „CONTACT" - Uitgegeven door Drukkerij Weevers BV, Vorden

Windhondenrennen Cabaretgroep „HOEPZOI
NIET EERDER IN VORDEN VERTOOND! Dit belooft een klapper te worden. Honden die een snelheid
van 60 tot 80 km/u kunnen halen!

Er zijn twee soorten wiridhonden, nl. de echte windhonden, die jagen op gezicht en de halfwindhonden,
die jagen op gezicht en reuk. Tot de halfwindhonden behoren de Pharaohond, Poclenco Ibicenco en de
Cirneco d'el Etna; alle overige zijn windhonden.
Door hun sierlijke verschijning zijn de windhonden de aristokraten onder de honderassen. De oorsprong
van de/c rasgroep is /eer oud. Van windhonden zijn afbeeldingen gevonden die dateren van zo'n 4000
jaar v.Chr. in Egypte en Centraal A/ië. Tot de alleroudste afbeeldingen, die uit de tijd van de farao's (zo'n
3800 jaar v.Chr.) stammen, behoren de groene leien tabletten waarin jachttaferelen gehakt zijn en
waarop duidelijk twee rassen te onderscheiden zijn, nl. een windhond en een soort Mastiff. In de afbeel-
dingen van de Egyptische graftombes herhalen deze typen en ook brakken zich steeds weer, eeuwenlang.
Weliswaar met kleine variaties, soms met hangende oren, soms met staande oren, soms met effen kleuren,
soms gevlekt of gespikkeld, terwijl er af en toe een kleinere hond van hetzelfde type verschijnt met staande
oren en s t i j f gekrulde staart. Zonder twijfel werden deze honden met zorg gefokt en goed onderhouden.
Ook de bewerkte halsbanden bewijzen dat deze dieren gewaardeerd en geliefd waren en dat is eigenlijk
ook logisch daar mens en hond bondgenoten waren in de harde strijd om het bestaan.

Rassen
We onderscheiden Europese, Oosterse en Half-
windhonden. Tot de Europese windhonden behoren:
Galgo Espanol (middelgroot, kortharig en zeer
oud Spaans ras), Italiaans windhondje (de kleinste
windhond, ongeveer 38 cm), Whippet (klein, kort-
harig, afkomstig uit Engeland), Magyar agar (mid-
delgroot, kortharig, uit Hongarije), Greyhound
(middelgroot, kortharig, uit Engeland), Barsoi
(grote, Russische windhond), Deerhound (grote,
ruwharige hond uit Schotland) en de Iers wolfs-
hond (de allergrootste windhond, ruwharig, af-
komstig uit Ierland).
Tot de Oosterse windhonden behoren: Afghaan
(middelgroot, langharig), Saluki of Perzische
windhond (middelgroot, voor het grootste deel
kortharig), Sloughi of Arabische windhond (mid-
delgroot, kortharig) en de Azawakh (middelgroot,
kortharig, uit Afrika).
Tot de Halfwindhonden behoren: Cirheco d'el Etna (klein, kortharig, uit Italië), j^fenco Ibicenco (mid-
delgroot, korthaar of ruwhaar, uit Spanje) en de Pharaohond (middelgroot, koWiarig, van het eiland
Malta) .

De renbanen in Nederland bestaan op l na uit grasbanen. De te lopen afstanden /.ijn 350 en 475 meter.
De honden starten uit een zgn. 'starthok'. Dat is een hok, verdeeld in 6 kleinere hokjes, zodat er maximaal
6 honden tegelijk kunnen starten. De honden jagen dan op een 'kunsthaas' (meestal een stuk schape-
vacht). De voortbeweging van het kunsthaas kan op diverse manieren plaatsvinden, doch de meest
voorkomende is het voorslepen van het haas dat aan een draad vastzit en via klossen over het terrein
getrokken wordt. Tijdens het rennen dragen de honden een rugdek; hiervan zijn 6 verschillende kleuren,
zodat elke hond een andere kleur draagt. Tevens dragen de honden een muilkorf om te voorkomen dat ze
elkaar verwonden als ze onderweg eventueel onenigheid krijgen.
Tijdens de wedstrijden worden de honden in de gaten gehouden door een aantal juryleden, die kijken of
alles reglementair verloopt en die tevens vaststellen in welke volgorde de honden over de eindstreep gaan.
Om aan een wedstrijd te mogen deelnemen moeten de honden in het bezit zijn van een rencertifikaat.
Er zijn twee soorten wedstrijden, nl. het rennen op een ovale baan en het zgn. 'coursing', waarbij het
kunsthaas zig/aggend over het terrein gesleept wordt met eventueel kunstmatig aangebrachte hindernis-
sen. Op de wedstrijden op de ovale baan wordt gerend met Greyhounds, Whippets en Afghanen; inciden-
teel lopen er wel eens Saluki's en Barsoi's. Op coursings wordt gerend met Afghanen, Saluki's, Whippets
en in iets mindere mate met Sloughi's, Barsois's, Deerhounds, Azawakh's en Pharaohonden. De overige
rassen zelden of nooit.

De Whippet

Afghanen in cours.

Wat de snelheid van de rassen betreft volgt hier een gemiddelde: Greyhound 60 km/u, Whippet 55 km/u,
Magyar Agar, Saluki en Sloughi 52 km/u, Azawakh en Barsoi 48 km/u, Afghaan 45 km/u, Ierse wolfs-
hond 43 km/u en het Italiaanse windhondje 40 km/u.
De windhondenrensport is een aktieve sport, niet alleen voor de hond maar ook voor de eigenaar, omdat
de training van de hond ook de eigenaar dwingt tot een grote mate van lichaamsbeweging. Het werken
met een hond betekent een zeer intensieve wisselwerking tussen eigenaar en hond en brengt beide dichter
tot elkaar, zodat een grote mate van genegenheid over en weer kan groeien.

De afgelopen jaren hebben leden van Jong Gelre Vorden met succes deelgenomen aan diverse cu l ture le
wedstrijden. Het materiaal, liedjes, sketsjes, is allemaal bewaard gebleven. Erik en André Knoei', Harriët
Fokkink, Karin en Yvonne Boers en Gerrit Regelink besloten toen op gegeven moment om 'voor zich/elf
te beginnen en richtten een cabaretgroep op welke ze de naam gaven ,,Hoe?Zo!"
Liedjes en teksten komen uit de koker van Erik Knoef, de man die tevens op allerhande gitaren voor de
muzikale begeleiding /^V- Milieu, emancipatie, het dialekt, al dat soort /aken komen bij de cabaret-
groep volop aan bod. Bi^>orbeeld een gedicht waarin tot u i td rukk ing komt hoe goed we het allemaal wel
hebben.
Hoe we met een krat bier en pinda's binnen handbereik gewoon 'gezellig' de ellende in de wereld via de
televiesie over ons heenjj^en gaan. En daarbij veel drukker zijn met on/e eigen, vaak onbelangrijke kleine
dingen. ^f
Euthanasie. Ook zo'n beladen ondenverp in ons land. Waarom krijgt de hond van opa wel een spuit toen
hij lag te kreperen van de pijn. Toen opa er zelf heel ernstig aan toe was en veel pijn leed, moest met
allerhande 'kunstgrepen' het leven verlengd worden!
In 'Luuster noe es effen' wordt op grappige wijze de geboorte van de Voekelille bezongen. 'Stront aan de
knikker' behoeft geen nadere uitleg. Dat hierbij het milieu onder de loupe wordt genomen, moge
duidelijk zij n.

Oj) zaterdagavond wordt tijdens de Oranjeavond in het Dorpscentrum een optreden verzorgd. Beslist de
moeite waard om te zien en te horen wat „Hoe?7o!" allemaal 'in huis' heelt!

Ook UW bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld.

WORDT LID
VAN DE ORANJEVERENIGING!

Grote
Kinderzeskamp!
Evenals vorigjaar zullen de kinderen zich 's middags weer op sponta
ne wijze kunnen vermaken onder leidingvan Eddy en Wim!



Geen dag zonder

De Supermarkt waar het gezellig
winkelen is, een enorme keus en

prima prijzen.

pjinq

D

Voor al uw

nieuwbouw
verbouw
renovatie

BOUWBEDRIJF
B.V.

Vorden
Ruurloseweg 42
Telefoon 05752-1479

ORANJEFEEST
IN 't PANTOFFELTJE

Vanaf 10.30 uur LIVE MUZIEK met

„WEEKEND"
Gratis entree!

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

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

_ Entree f 6,-

Gereserveerde tafels houden wij tot 20.00 uur vast.

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

1
L^

1
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

bodega

ffeïtje

/s uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

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

ZEER SCHERP
IN PRIJS!

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

Een begrip in Vorden en omstreken
sinds 1930.

Koninginnerol
van 9,50 voor 8,95

Oranje
Tompoucen

6 halen 5 betalen

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Vergeet

niet te

vlaggen!!

Ook met Oranjefeesten
nét weer even anders!

•si

loembinderij Kwekerij Morden

Zutphenseweg 64 - Telefoon 15 08

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

FA. A. BEEFTINK EN ZN

handel 'm zand en grind

sloop- en graafwerk

Joostinkweg 12-Vorden
Telefoon 05752-1249, bgg 2503

boek en
kantoorartikelen

RAADHUISSTRAAT 22 - VORDEN - TELEFOON 3100

BREDEVELD VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

'Mooist';
Bang & Olufsen van Bredeveld

n ] Dorpsstraat 8
Vorden - Telefoon (05752) 1000

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

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

Raadhuisstraat l, tel. I886 ABN-AMRODebank

ïaitetiê

Een kwestie van smaak

Burgemeester Galleestraat 12 7251 EB Vorden Tel. (05752) 1391

* Elektra
* Sanitair
* Verwarming
* LoodgieterswerkWILTINK

installatiebedrijf

VORDEN Tel. 1656



Toch een terugblik
U hebt tijdens de Oranjefeesten en op l mei de mogelijkheid de expositie te bezoeken over de jaren
1940-1945 in het Dorpscentrum.
De expositie zal een beeld geven van de diverse gebeurtenissen van mei 1940 tot en met mei 1945, de vijf
donkere jaren in de Nederlandse geschiedenis.

en gastvrijheid één zijn

damesmode

herenmode

kindermode

f/fSSCÏ
mode

burg. galleestraat 9 - vorden

ORANJE HAP ORANJE

Jean Kreunen temidden van een deel van zijn collectie.

Het materiaal dat de stichting Achterhoeks Museum gebruikt is in zijn geheel afkomstig uit de collectie
van Jean Kreunen, die dit gedurende ruim 17 jaar heeft verzameld. In een chronologische opstelling zult
u als bezoeker het verloop van de oorlog kunnen volgen met vele facetten daarvan. Diverse onderwerpen
als de inval in mei 1940, de arbeidsdienst, de distributie, de Jodenvervolging, het dagelijks leven, het verzet
en de bevrijding zullen uitvoerig worden belicht.

Deze unieke tentoonstelling bestaat niet alleen uit documentatie en foto's, maar zal zeer veel tastbaar
materiaal bevatten wat in voorgaande tentoonstellingen van het Achterhoeks Museum 1940-1945 al een
succes bleekte zijn.
Zo rond de 20 compleet aangeklede en uitgeruste etalagefiguren zullen er te zien zijn, van een Nederland-
se infanterist 1 940 en diverse Duitse bezetters via de NSB en de Luftwaffe naar de Amerikaanse en Engelse
piloten, die de voorbode waren tot de uiteindelijke bevrijding door de Engelsen en Canadezen in april
1945.

Gedurende de afgelopen jaren heeft Jean Kreunen ook diverse malen leuk materiaal van de Vordense
bevolking gekregen en dat zal uiteraard te zien zijn, naast vele andere artikelen, zoals: helmen, gasmas-
kers, bajonetten, knijpkat, koffie, thee en tabaksurrogaten, munitiekisten en uniek zend- en ontvangmate-
riaal van de ondergrondse.

Kortom iedereen die een beetje interesse heeft voor de geschiedenis van de
haar facetten mag deze eenmalige expositie niet missen.

Openingstijden
Koninginnedag 30 april van 9.30 tot 17.00 uur. Vrijdag l mei van 13.00 tot 2
Vorden, Raadhuisstraat (>.

Wereldoorlog in al

) uur. Dorpscentrum

Oranj evereniging Vierakker-Wichmond
Het Oranjecomité te Vierakker-Wichmond organiseert ter gelegenheid van Koninginnedag 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 14.00 uur vanaf het Sint Ludgerus-gebouw te Wichmond.

ft is Oranje,
't blijft Oranje

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

r
Ondergetekende wordt lid van de Oranjevereniging Vorden:

Naam

Adres

Postcode/plaats:

Handtekening:

L

l Inleveren bij één van de bestuursleden: Joh. Norde, voorzitter; E. Knoef, vice-voorzitter; H.
Bruggeman, secretaris; B. Bloemendaal, penningmeester; H. van Woudenberg, 2e secretaris;
W. Gudde, jeugd; G. Weevers, organisatie/propaganda.

j Bij voorbaat onze hartelijke dank!
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EN GEMAKKELIJK

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

Hotel Bakker maakt 't U gemakkelijk

Dinsdag 30 april vanaf 12.00 uur

Oranje hap voor f 15-

LU

CC
O
O.

X
LU

CC

ORANJE HAP ORANJE

BLOEMENDAAL &

Ons diensten-
pakket is
BREDER
dan deze
advertentie
smal is!!

Feest voor de
kinderen

Koninginnedag
30 april

of) het

ƒ ^
.^L. -S

accountants,
belastingadviseurs

Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden
Postbus 8, 7250 AA Vorden

Telefoon: 05752-1485
Telefax: 05752-1689

Voor groep l en 2 speel t Theater ,,De Feestneus" uit Deventer een leuk
spel: 'De Kleurdoos'. De clowns Hompie en Dompie spelen in dit stuk
volop met ballonnen. E7R wordt gegoocheld en zelfs komt er een
(nep) geweer aan te pas!

Voor groep 3 t/m 6 speelt toneelvereniging TAO Wildenborch het to-
neelstuk 'Ik wil een tante'. Het leek het bestuur van de Oranjevereni-
ging een goed idee om de jeugd kennis te laten maken met het begrip
toneel. Er werd contact opgenomen met de Wildenborchse toneelver-
eniging, welke meteen enthousiast reageerde. Zij gingen op zoek naar
een passend stuk, speciaal voor kinderen geschreven. De keuze is
gevallen op 'Ik wil een tante', geschreven door Rien van Alebeek.
TAO Wildenborch had nog geen ervaring met specifiek jeugdtoneel
en zag deze uitnodiging dan ook als een uitdaging om eens iets heel
anders te doen. Bij voorstellingen welke zij normaal verzorgen, wor-
den door hen allerlei types op de planken gezet, maar dit is weer heel
iets anders: 'kinderen' voor kinderen. Om ook iets eigens terug te zien
is door de toneelvereniging besloten het decor door de kinderen zélf
te laten maken. Er zal de medewerking van een aantal kinderen ge-
vraagd worden om ook op het toneel mee te doen.

VERGEET
NIET
TE VLAGGEN

Ik wil een tante
In dit spel is Koentje erg verdriegig omdat hij geen lieve tante heeft,
die hem met cadeautjes verwent. Samen metTanja en Maartje spijbelt
hij een middagje van school. Zij gaan aan de wandel en vragen onder-
weg aan wildvreemde vrouwen, of ze tante van Koentje willen wor-
den...



Rabobank G3

Fa. G. Bargeman & Zonen
Aannemersbedrijf
Ruurloseweg 53 - Vorden
Tel. 05752-1258, b.g.g. 2392

Nieuwbouw
Onderhoud
Verbouw

f \

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

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden. Tel. 1321

De Keurslager
AVetstandvan

lekker vlees

AUTO
Voor: verkoop.

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGER

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

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

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

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

Lid NVM/MCC

GROOT

Koninginnedag
30 april

op het
feestterrein

Om 21.30 uur is er op het Feestterrein bij Kasteel Vorden een groot vuurwerk. Grootser dan ooit
tevoren! Aangeboden door de Fa. Barendsen ter gelegenheid van haar 190-jarig bestaan. Het
vuurwerk wordt voorafgegaan door een Lampionoptocht. Vertrek om 20.45 uur bij Fa. Barendsen
aan de Burgemeester Galleestraat.

Café-Restaurant

't Wapen van 't Medler
Fam. Eijkelkamp
Ruurloseweg 114, Vorden. Telefoon 6634

Speeltuin en terras
Gelegenheid tot jeu de boules

specialiteit:

pannekoeken,
14 SOORTEN

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

Vraag vrijblijvend vakkundig advies bij:

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

U Gebr. Kettelerij b.v.

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden - Tel. (05752) 20 54
B.g.g: 37 78 of 11 64

... WIE KLEURT ER MEE?

In verband met het 190-jarig bestaan van de fa. Barendsen heeft deze firma gemeend ook iets te doen voor de kinderen. In deze
Oranjekrant hebben wij een kleurplaat afgedrukt. Die mogen jullie kleuren. De fa. Barendsen heeft mooie prijsjes beschikbaar
gesteld, dus: doe je best en maak er iets moois van!
Inleveren voor 18 mei bij de fa. Barendsen, Zutphenseweg of Kerkstraat. Heb je niet genoeg kleurplaten, dan mag je er wat bij halen
bij fa. Barendsen. l kleurplaat per persoon inleveren; je broertjes en zusjes mogen allemaal meedoen. Leeftijd tot 12 jaar.

Deze kleurplaat is gemaakt door:

Naam:

(jongen / meisje) Adres:

Leeftijd: jaar Postcode: Plaats:
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