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20 jaar "Tafeltje Dek Je'
Een aantal dames uit de drie vrouwenor-
ganisaties nl. de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, de Christelijke
Vrouwenbond en de Katholieke Platte-
landsorganisatie hebben 20 jaar geleden
het initiatief genomen om ook in Vorden
te komen tot de oprichting van de warme
maaltijd voorziening.

"Tafeltje Dek je' voor ouderen en andere
hulpbehoefden. Deze dames hebben zo-
wel de administratie als contactpersonen
en de bezorgsters, soms samen met hun
partner de maaltijden die in de keuken
van de Wehme bereid waren thuisbe-
zorgd. Dit bezorgen ging door weer en
wind en soms spiegelgladde wegen, denk
maar aan afgelopen winter. Tot in de ver-
ste uithoeken van Vorden werd aan de
gevraagde hulp voldaan. Het was een
club die op elkaar kon rekenen en samen
stonden zij op de bres voor anderen. Bij

het bezorgen van de maaltijden werd
waar nodig hulp verleend, bij het open-
maken van de cassettes of bij het opdie-
nen, en als er iemand gevallen was of on-
wel geworden, werd er hulp gevraagd.
Dit was ook een stukje sociale zorg. Er
wordt maar al te vaak gepraat over
Vorden vergrijst, dat is dan allemaal op
papier uitgerekend, maar men heeft ook
jonge mensen nodig om Vorden leefbaar
te houden, ook voor hun moet er plaats
zijn, want zij moeten de lasten dragen en
hulp kunnen bieden aan de ouderen. Er
wordt veel gediscusseerd hoe het alle-
maal moet. De vrijwilligers van "Tafeltje
Dek Je' hebben bewezen dat met goed
overleg veel bereikt kan worden. Zij de-
den dit op vrijwillige basis tegen een ge-
ringe vergoeding. Zo gaat "Tafeltje Dek
Je' het 21e jaar in met wat veranderingen
maar de warme maaltijdvoorziening gaat
gewoon door.

Herdenking 4 mei
Het maakt elk jaar weer indruk als je na
de stille tocht op de begraafplaats staat
bij de oorlogsgraven van de jonge men-
sen. Begin 20 waren ze toen ze stierven
om onze bevrijding voor te bereiken.

Dat er inderdaad een einde aan de oorlog
is gekomen, hebben zij nooit geweten.
Ook nu nog sterven er dagelijks jonge
mannen, jongens nog, die niet weten of
un inzet ook iets uitgehaald zou hebben.
Hun leven is er niet meer. Opgeofferd is
het aan een conflict van onenigheid en
haat waar men al pratend niet uitkomt.
"Je kunt leren uit de geschiedenis" wordt
er vaak gezegd. Dat is waar. En daarom
willen we hen van eertijds niet vergeten.
Maar het is de durf om nu lering te trek-
ken uit die geschiedenis van toen. "We
zien hier alleen niet veel van" is dan de
gedachte die snel bovenkomt. Toch pro-
beren we het, al is het stapje voor stapje.

Gedenken is een kleine bijdrage die we
kunnen leveren om het besef wakker te
houden van j^t er is gebeurd, opdat het
niet weer za|^^?euren.
"Niet vergeten, nu niet, nooit niet" is het
thema wat we aan deze herdenking wil-
le?Tgeven. Ei is in de kranten wel geop-
perd om na 50 jaar de herdenking op te
laten houden^midat het verjaard zou zijn.
Maar helaa^^inen we bij de dodenher-
denking vanNJe 2e W.O. een heleboel
doden toevoegen van nieuwe oorlogen.
Daarom gaan we door met herdenken en
niet vergeten, want voor onze verkregen
vrijheid hebben anderen gestreden. Hen
zijn wij dankbaarheid verschuldigd.
Men verzamelt op het plein voor de
Hervormde Kerk. Vandaar vertrekt men
in een stille tocht naar de begraafplaats
waarna 2 minuten stilte houden. Na mu-
ziek en de kranslegging gaan we terug
naar de N.H. Kerk.

Tob de Bordes
Matineevoorstelling
Zondagmiddag
28 apnl
De beroemde verhalenverteller Tob de
Bordes speelt verhalen van Godfried
Bomans, Hans Christiaan Andersen en
Hi-Shiung.
Deze keer verlaat Tob de Bordes zijn ei-
gen theater en speelt met medeneming
van al zijn attributen de geestige, spits-
vondige en vooral wijze sprookjes en ver-
halen van de grote schrijvers in de bij-
zondere en rustieke sfeer van het theater
onder molen.
Een voorstelling die men niet mag mis-
sen.
Reserveren telefoon: (0575) 55 64 23. Info:
Peter en Nelleke Hoefnagels (0575) 55 64
23 fax (0.575) 55 65 53.

Jong Gelre Vorden
op de versiertoer
Deze week zijn een aantal jongens en
meisjes van Jong Gelre Vorden begonnen
met de cursus "Versier met plezier'. En in-
derdaad met plezier, zo vertelde een van
de deelnemers want na een wat "lach-
wekkend' begin kwam hij er gauw achter
dat "versieren' nogal wat in kan houden.
Sommige jongens en meisjes vinden het
nogal moeilijk om elkaar aan te spreken.
Weten niet goed hoe ze dat aan moeten
leggen. Zijn verlegen etc. Juist voor deze
groep jongeren organiseert Jong Gelre
deze cursus die in totaal vier avonden
omvat. De cursus is opgebouwd aan de
hand van verschillende "versier' stappen
zoals: oogkontakt; openen van een ge-
sprek; onderhouden van een gesprek; het
maken van een afspraak en het omgaan
met een afwijzing.
De cursus die in het Dorpscentrum te
Vorden wordt gegeven staat onder lei-
ding van Dorette van Lieshout.

Verschijning Contact
I.v.m. Koninginnedag, dinsdag 30 april, verschijnt Contact een dag later, dus
op donderdag 2 mei.

de Redactie

WEEKENDDIENSTEN

Hervormde Gemeente
Zondag 28 april 10.00 uur ds. H.]. Oortgiesen; 19.00
uur ds. M. Berg, Zangdienst, m.m.v. de Cantorij.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 april 10.00 uur L.A.C, van Ginkel,
Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 28 april 10.00 u u r . ds. M. Berg, Barchem;
19.00 uur gez. Evang. Dienst. Zangdienst in NH
Kerk, ds. M. Berg.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 28 april 10.00 uur Eucharistieviering. Eerste
H. Communie.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 27 april 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 april 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 28 april 10.00 uur Gebedsdienst, viering van
woord en communie, m.m.v. dameskoor.

Weekendwacht pastores: 28-29 apnl Pastoor E.
Lammers, Hengelo, Tel. (0575) 46 12 75.

Huisarts 27-28 april dr. Dagevos, het Vaanwerk l,
tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen óf een dringende vi^^anvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze s^B?kuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 2\ i i. Huh~Joorn, Locherr., tel.
(0573) 25 14 83.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur. jt^

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15-30 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat I lA .
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
v r i j . 8.00 tot 1000 uur , allei-n telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bun> i'iwr tkuisoerpttfing 24 uur per dag, tel. (0575)

51 64 63. Steunpunt Winterwk tel. (0343) 53 10 53.

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

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

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

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

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

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

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel.
(OS751 " ?7 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

I n f od iere n besch erm ing
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 17 01.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zurphen, tel. (0575)
5441 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.
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Vele kleuren
geraniums

DE VALEWEIDE bloemen

IE!
7257

. (0575) 55 41 41
Ingrid Winters houdt op zaterdag 27 april
van 10.00 tot 18.00 uur een

l 'AJU DAG'

S S

CD

ledereen is van harte welkom om afscheid
te nemen van Ingrid.
Ook is er op deze dag de mogelijkheid om
kennis te maken met Saskia de Koekkoek.
Zij geeft op 27 april twee figuurcorrectie-
demonstraties:
11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.

Verder is er woensdag 1 m<

|f l OPEN H U IS
met van 14.00-15.00 uur een demonstratie.

In de week van 1 tot en met 8 melQRjgen alle klan-
ten bij inlevering van deze advertentie 10% korting
op alle behandelingen.

Nieuwe openingstijden: ma/di/do/vr 9-16 en 18-20 uur,
wo 9.00-20.00 uur, za 11-16 uur

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Per 1 mei

Vordenseweg 21-23
7231 PC Warnsveld
Tel. (0575) 55 35 68

De in- en
verkoop

van auto's
bli jn

stoppen we
met onze
reparatie-
afdeling

Voor een eventueel
alternatief kunt u altijd
contact met ons opne-
men.

Hartelijk dank voor het
door u genoten ver-
trouwen.

Met vriendelijke groe-
ten,
FAM. POLMAN sr.
FAM. POLMAN jr.

Na al die
verhalen over
oorlog wil ze
nu wel eens
over Robin
Hood horen

Geef de kinderen
in Bosnië scholen.

Stichting Vluchteling Den Haag

Giro 999

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 Q2
(liefst 17.00-20.00 uur)

Vers Vordens lamsvlees
een klasse apart

l
LEKKER MAKKELIJK

GEPANEERDE
SNITZELS

Per stuk f 1,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Schouderham
100 gram f 1,29

Gebraden gehakt
100 gram f 0,98

SPECIALITEIT

Gemarineerd
varkensvlees

500 gram f 4,95

FRISSE ZELF-

GEMAAKTE SALADE
Kip Hawai Salade

100 gram f 1,49

EXTRA VOORDELIG

MAGERERÜNDER

PRIKLAPJES

kilo f 14,95

BIEFSTUK WEEKEND
Gewone Hollandse

biefstuk

ongewoon lekker

100 gram ff 2,85

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

Let op onze dagaanbiedingen!

ADVERTEREN KOSTCELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

HET TEKEN VOOR HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL

BEGINT BU JEZELF

Muziekvereniging

organiseert voor de eerste maal
een bloembollenaktie

a.s. zaterdag 27 april wordt er huis aan huis* een
folder met bestellijst bezorgd zodat u een keuze kunt

maken en op die manier Concordia steunt

Tussen maandag 29 april en zaterdag 4 mei worden de bestellijsten
bij u opgehaald. Betalen doet u als wij eind september uw bestelling
afleveren. Dit kan middels een eenmalige bankmachtiging of contant
bij aflevering.

De bollen worden u aangeboden voor een redelijke prijs en geleverd
door een gerenomeerd bedrijf.

r,

_U

* Heeft u geen folder ontvangen of wenst
u informatie bel:

552968 553688 553969

4tett*t> !



Twee handjes grijpen in de wereld,
al is die wereld nu nog klein.
We hopen dat wat zijn handjes
grijpen,
voor hem altijd iets goeds zal zijn.

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

JAN WILLEM

We noemen hem

William

Jan, Anniet, Ruben en
Merel Steenblik

18 april 1996

Steenderenseweg 21
7255 KC Hengelo (Gld.)

Warm Geluk
Tevreden lig je daar
Gekomen als zovelen
Uniek als geen ander.

Geboren onze zoon en
mijn broertje

Mike
JOHAN HENRY

op 18 april 1996

Henry, Carla en Nick
Koning

Brinkerhof 74
7251 WPVorden
Tel. (0575) 55 39 87

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

• A.s. zondag 28 april grote
bingo, aanvang 19.30 uur. in
't Olde Kriet Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Vorden zingt. Zangdienst
in de Dorpskerk a.s. zondag-
avond 28 april om 19.00 uur.
Komt u ook? Mis het niet!

• Tentoonstelling 'Kunst in
wenskaarten' van 23 april tot
en met 4 mei in de Openbare
Bibliotheek.

• Gevraagd: standhouders
voor de braderie in Wichmond
op 27 en 28 juli. Telefoon
(0575) 44 12 85

• Vorden zingt. Zangdienst
in de Dorpskerk a.s. zondag-
avond 28 april om 19.00 uur.
Komt u ook? Mis het niet!

• Te koop: schapen met
lammeren. J. van Middel-
koop, Den Elterweg 107,
Vie rakker, tel. (0575) 44 14 39

• TE KOOP AANGEBODEN:
fraaie haagconiferen en
dennen. Tel. (0575) 44 16 49

• Te koop: Puch Maxi brom-
fiets (f 250,-). Telefoon (0575)
552269

• Vorden zingt. Zangdienst
in de Dorpskerk a.s. zondag-
avond 28 april om 19.00 uur.
Komt u ook? Mis het niet!

• Engels leren? Stoomcur-
sus voor de vakantie van een
echte Britse. Kleine groepen
of individueel. B.M. Pyle, tel.
(0573) 45 33 77
• Geen gesleep met instru-
menten meer. Wij hebben
twee ruime oefenruimtes be-
schikbaar, compleet met ge-
luid, slagwerk, git- en basver-
sterker. Alpha-Entertainment
licht & geluidsverhuur (0573)
45 38 89 bij geen gehoor (06)
53 25 33 46

Tot het laatste toe betrokken bij alles wat hem
dierbaar was, is plotseling van ons heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa

BERNARDUS HENDRIKUS
NORDE

ECHTGENOOT VAN HENTJEN JOHANNA HARMSEN

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: H.J. Norde-Harmsen

Lochem:

Laren:

Riky en Gerrit Sloot
Hans en Martine
Annet en Gerben

Nardy en Jan Ruiterkamp
Annemiek
Berend-Jan

15 april 1996
Nieuwstad 7
7251 AD Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 20
april op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Verslagen zijn wij door het plotseling overlijden
van

B.H. NORDE
ECHTGENOOT VAN H.J. HARMSEN

op de leeftijd van 78 jaar.

R. Kornegoor-Tjoonk
J.M. Kornegoör-ter Maten
H. Hoetin k
Fam. Wassink
Fam. Wonnink

Vorden, 15 april 1996

Voor de overstelpend vele en hartverwarmende
bewijzen van medeleven die ik na het overlijden
en bij de crematie van

WILHELMIEN VAN LINGEN-
WEVUINK

mocht ontvangen, zeg ik u, mede namens mijn
kinderen, hartelijk dank. Het is voor ons een troost
te ondervinden hoeveel medelevende vrienden wij
hebben.

Theo van Lingen
Maikel
Emiel
Jeroen

Vorden, april 1996

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Door een fout van PTT-Telecom is
onze praktijk niet opgenomen in het
nieuwe telefoonboek. Via deze weg
willen wij aangeven hoe onze prak-
tijk te bereiken is.

PRAKTIJK
JANSSEN VAN DUKE

voor:
FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE
MANUELE THERAPIE
SPORTFYSIOTHERAPIE

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

Vrees niet, Ik help u.
Jesaja 41 : vers 13

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van
haar mochten ontvangen, is na een liefdevolle ver-
zorging in 'De Wehme' te Vorden, overleden onze
lieve moeder, oma en overgrootmoeder

ALBERTHA WILLEMINA
LUBBERS-BUSSCHERS

WEDUWE VAN J.H.W. LUBBERS

op de leeftijd van 90 jaar.

E.J. Geerken-Lubbers
J.F. Geerken
G.J. Lubbers
W.C. Lubbers-Singel
J. Kulsdom-Lubbers
W. Kulsdom
Klein- en achterkleinkinderen

20 april 1996
'De Wehme', Nieuwstad 32/kamer 15
7251 AJ Vorden

Correspondentie-adres:
G.J. Lubbers,
Het Wiemelink 15, 7251 CW Vorden

Moeder is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.

Een korte dienst zal worden gehouden woensdag
24 april om 11.15 uur in bovengenoemd uitvaart-
centrum, waarna om 12.00 uur de teraardebestel-
ling zal plaatshebben op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in uitvaartcentrum Monuta.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 11.00 uur
gelegenheid om afscheid te nemen.

Bedroefd, t̂ lh dankbaar dat een langere
lijdensweg haar bespaard is gebleven,
delen wij mee dat toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, onze dierbare moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

JOHANNA V0HELMINA ANTONIA
BERENDSEN-HORSTING
WEDUWE VAN THEODORUS JOHANNUS BERENDSEN

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden:
Vorden:
Vorden:
Vorden:
Vorden:

Zutphen:
Vorden:
Drempt:

Doetinchem:
Vorden:
Vorden:
Vorden:

Riek en Joop
Bent
Henk en Riet t
Wim en Nelly
Theo t
Jan t
Ria en Jan
Anny en Theo
Marie en Jan
Lies en Harrie
Toon
Frans
Trees en Appie
Kleinkinderen en
achterkleinkind

21 april 1996
Enzerinckweg 14
7251 J L Vorden

Onze moeder is opgebaard in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De avondwake zal worden opgedragen woensdag
24 april om 19.00 uur in de parochiekerk Christus
Koning, Het Jebbink 8 te Vorden, waarna aanslui-
tend gelegenheid is tot condoleren en afscheidne-
men van 19.30 tot 20.00 uur in bovengenoemd uit-
vaartcentrum.

De uitvaartmis zal worden gehouden donderdag
25 april om 10.30 uur in parochiekerk St. Antonius
van Padua te Kranenburg.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
plm. 11.30 uur op de R.K. begraafplaats aldaar.

Na de plechtigheid wordt u uitgenodigd om deel te
nemen aan de koffietafel in restaurant Schoen-
aker.

Voor aanvang van de uitvaartmis is er nog gele-
genheid tot afscheidnemen van 10.00 tot 10.15 uur
in bovengenoemde kerk.

AFWEZIG
wegens vakantie

van 26 april
t/m 6 mei

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt /mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

VERHUISD
VAN

BRINKERHOF 17

NAAR

VUNDERINKHOF9
7251 XA VORDEN

T. Mölders
(buren bedankt)

WIJ ZIJN
VERHUISD

NAAR

HILSTRAAT 3
3255 AD OUDETONGE

TEL. (0187) 64 32 27

De heer en mevr.

de Roode
De Delle 37

7251 AJ Vorden

VERHUISD
GERRIT EN MARIE

WOLTERS
van

Lankampweg 1
7251 PM Vorden

TIJDELIJK NAAR

DENNENDIJK 10
7231 RD WARNSVELD

TEL. (0575) 55 41 46

GEVRAAGD:

WEEKEND
EN

VAKANTIE
HULPEN

KWALITAI

BEL NO. 55 43 55
VRAGEN NAAR

PATRICIA



ORDEN

• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

VERKEERSMAAT-

In verband met de viering van
Koninginnedag 1996 op 30 april aan-
staande, gelden de volgende verkeers-
maatregelen:

afsluiting van de Dorpsstraat vanaf
de Raadhuisstraat/Burgemeester Gal-
leestraat tot aan de Horsterkamp. De
Kerkstraat en de Insulindelaan vanaf
de Molenweg tot aan de Dorpsstraat
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers;
afsluiting van de Schuttestraat vanaf
de Vordensebosweg tot aan de
Ruurloseweg voor alle verkeer, inclu-
sief voetgangers;
een parkeerverbod voor de westzijde
van de Horsterkamp vanaf de
Ruurloseweg tot aan de Christina-
laan;
een parkeerverbod voor beide zijden
van de Burgemeester Galleestraat.

Genoemde verkeersmaatregelen gelden
van 08.00 uur tot 03.00 uur of zoveel
korter of langer als noodzakelijk is.

OUWEN TOCHTPORTAAL
ALMENSEWEG 35 VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vor-
den zijn van plan met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid van artikel 18 A
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan plannen
voor:

het bouwen van een tochtportaal aan
de Almenseweg 35, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie M, nr.
1127;

De op het plan betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van donder-
dag 25 april 1996, gedurende twee
weken, voor een ieder op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ru imte l i jke ordening (koetshuis), ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

• ^ i/yk s

plan met toepassing van artikel 14, lid 6
van het bestemmingsplan "Vorden West
en Zuid 1992' vrijstelling te verlenen van
het bepaalde in artikel 14, lid 2 tot het
wijzigen van de inrichting van de open-
bare ruimte (iets andere aanleg pad) ter
hoogte van het perceel de Laegte 1.
De op de vrijstelling betrekking heb-
bende stukken liggen tot 9 mei 1996
voor belanghebbenden ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).
Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende genoemde termijn schriftelijk aan
burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

EWIJZIGDE AANLEG PAD
VOOR PERCEEL DE LAEGTE l

Burgemeester en wethouders zijn van

ITBREIDEN (BEDRIJFS)-
GEBOUW ADDINKHOF16 TE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van
plan met toepassing van artikel 13 lid 5,
sub b van het bestemmingsplan "Vorden
West en Zuid 1992' vrijstelling te verle-
nen van het bepaalde in artikel 13, lid 2,
sub a voor het uitbreiden van een
(bedrijfs)gebouw op het perceel
Addinkhof 16, alhier.

De op de vrijstelling betrekking heb-
bende stukken liggen tot 9 mei 1996
voor belanghebbenden ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

Eventuele bedejJungen kunt u gedu-
rende genoemc^permijn schriftelijk aan
burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

J* 1\EALISJÊNG BIJGEBOU-
WEN OP PERCEEL HET HEIJINK
2 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van
plan met toepassing van artikel 8, lid 7,
sub b van het bestemmingsplan "Vorden
West en Zuid 1992' vrijstelling te verle-
nen van het bepaalde in artikel 8, lid 2.1,
sub c voor realisering van bijgebouwen
met een hoogte van 6 meter op het per-
ceel het Heijink 2, alhier.

De op de vrijstelling betrekking heb-
bende stukken liggen tot 9 mei 1996
voor belanghebbenden ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende genoemde termijn schriftelijk aan
burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

ERGUNNINGEN

Op 16 april jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

de heer G.M. Wopereis voor het ver-
bouwen van een woning op het perceel
Mosselseweg 6 te Vorden.

De heer R.J. Immink voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Gazoorweg 2a te Vorden.

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

EMEENTEHUIS GESLOTEN OP 29 APRIL 1996

Op maandag 29 april 1996, de dag voor Koninginnedag, is het gemeentehuis geslo-
ten.

ERHUIZING VAN MEDEWERKERS GEMEENTE VORDEN

Het nieuwe gebouw voor een deel van de sector Samenleving en de staffunctionaris
Personeel en Onderwijs is gereed.
Dit betekent dat een groot deel van de ambtelijke medewerkers gaan verhuizen.
Hierdoor zijn de medewerkers tijdelijk slecht bereikbaar.

Op l mei verhuist een groot deel van de sector Samenleving en de staffunctionaris
personeel en onderwijs naar het nieuwe gebouw. De medewerkers zijn op die dag
niet bereikbaar. Wel is de afdeling bestuur, onderdeel bevolking en burgerlijke stand
bereikbaar. Dit onderdeel bli jf t gehuisvest in het Kasteel.

Op 2 mei verhuist een deel van de afdeling financiën naar de ruimte waar voorheen
de staffunctionaris personeel en organisatie zat. Een groot deel van de medewerkers
is die dag niet bereikbaar.

Op 3 mei wordt de centrale omgenummerd. Alle doorkiesnummers vervallen, er
komen nieuwe voor in de plaats. De centrale bl i j f t wel bereikbaar, u kunt dus het
nummer 557474 bellen, waarna u wordt doorverbonden. De medewerkers krijgen
nieuwe doorkiesnummers.

Op 9 mei verhuist de afdeling gemeentewerken naar de boerderij. Op die dag zijn de
medewerkers slecht bereikbaar.

Op 10 mei verhuizen de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en bureau
milieu.
De medewerkers zijn dan slecht bereikbaar.

w>TARTNOTITIE NOORD-OOSTELIJKE VERBINDING (DOORTREKKING
VAN DE BETUWELIJN)

Vorige week heeft over de doortrekking van de Betuwelijn een uitgebreid artikel in
deze voorlichtingsrubriek gestaan.

3 van de 9 tracé-alternati^^i die in de startnotitie staan genoemd zouden over het
westelijk deel van Vordens Grondgebied kunnen lopen.
Deze tracé alternatieven kruisen resp.
- de Broekweg
- het Groene Kanaal
- de Heerlerweg
- de Vierakkersestraarweg.

u kunt nog tot 10 juni 1996 schriftelijk reageren bij:

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

Inzien kunt u de startnotitie bij de gemeente in het koetshuis (afd. gemeentewerken);
de leeszaal van de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond.

'N.AAR HET BUITENLAND ? WAT HEEFT U NODIG ?

Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een geldig reis-
document.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identi-
teitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het reizen in de
meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-landen). Beide docu-
menten zijn vijf jaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U kunt
dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
paspoort of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager staat bijge-
schreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdocument
waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet over-
leggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voorzien van uw
foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebewijzen wordt door
de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reisdocument hebt
gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document,
dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven
in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden
gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opge-
vraagd.



Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt
zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen kan alleen in een paspoort; indien er geen sprake is van
voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen bezwaar
worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis te verkrijgen.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocument is zeer
storingsgevoelig, waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht'-service misschien niet altijd
gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het
niet lukt.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vbrden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen van 26 april tot en met 24 mei 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. de heer F.B.M. Hilge, Broekweg 3, 7234 SW Wichmond,
voor het wijzigen van een melkrundveehouderij op het perceel Broekweg 3 te
Wichmond;

2. de heer M.J.M. Meddens, het Wiemelink 26, 7251 CZ Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit woon- of kantoorgebouwen
milieubeheer op een reeds opgericht kantoorgebouw op het perceel het Jebbink
15 te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

3. de heer D. Bruil, Okhorstweg 3, 7251 RG Vorden,
voor diverse wijzigingen in de indeling van een agrarisch bedrijf (o.a. uitvoering
groen label-stal) op het perceel Okhorstweg 3 te Vorden.
Deze wijziging heeft geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het mil ieu.

Nieuwe eigenaresse Oris dagboek!
over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Hobbyisten
zijn welkom

Ingrid Winters stopt ermee. Zaterdag
neemt de eigenaresse van schoonheids-
salon Oris aan de Kerkstraat in Vorden
afscheid van haar vaste klanten. De salon
wordt op l mei overgenomen door
Saskia de Koekkoek (26) uit Zutphen.

Ingrid Winters heeft in totaal anderhalf
jaar in Vorden gewerkt en moet vanwege
een verhuizing stoppen met haar salon.

"Mijn man heeft een andere baan gevon-
den en we zijn als gevolg daarvan ver-
huisd naar Rekken. Om dagelijks op en
neer te rijden zag ik niet zitten. Daarom
heb ik met veel pijn in mijn hart de salon
van de hand gedaan. Want dat was geen
gemakkelijke beslissing", aldus Ingrid
Winters. "De salon liep namelijk harstik-
ke goed". Saskia de Koekkoek gaat zich
in tegenstelling tot Ingrid Winters meer

toeleggen op afslanken en figuurcorrec-
tie. "Maar dat wil niet zeggen dat ik geen
schoonheidsbehandelingen doe", zegt
Sakia de Koekkoek. "Integendeel. In ben
van alle markten thuis."

Op zaterdag 27 april zal De Koekkoek
twee demonstraties geven met het nieuw
aangekochte figuurcorrectieapparaat. Zie
ook advertentie.

AGENDA
APRIL

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

23 HVG Linde, Ledenvergadering in
Utrecht

23 HVG dorp, jaarvergadering in
Utrecht

24 Bejaardensoos Vierakker
24 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum
26 ANBO Voorlichtingsprogramma,

Brandwondenstichting in
't Stampertje

28 Vorden zingt Zangdienst in de
Dorpskerk

29 Vrouwenclub Medler, Baars

MEI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme.

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

Lettink
4 Herdenking te Wichmond
7 NBVP Excursie Fuchsiakwekerij
7 Soosmiddag Kranenburg
8 ANBO Middagfietstocht v.a.

Kerkplein. Info, tel. 55 17 95
8 NBVP Klederdrachtgroep
8 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
9 Bejaardenkring Reisje

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

Lettink
15 HVG dorp, Leven op de Antillen

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

16 ANBO Dagfietstocht met picknick
v.a. Kerkplein. Info, tel. 55 12 76

21 NBVP Fietstocht
21 NCVB Verstoppers
22 ANBO Middagfietstocht v.a.

Kerkplein. Info, tel. 55 17 95
22 ANBO Klootschieten 't Olde

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

Verhaal
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

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

Lettink
29 HSV de Snoekbaars, senior-

wedstrijden

Er zijn twee soorten mensen. De ene
groep heeft geen hobby's: geen ti jd -
geen energie - geen belangstelling. De
tweede en ongetwijfeld grootste groep
houdt er wel een of meer hobby's op na
en dan is de keus onbeperkt. Er / i jn fiet-
senthousiastelingen. Óf natuurfreaks.
Voetbalbeoefenaars. Verzamelaars. En
noemt u maar op. Dat is een van de
mooie dingen van deze tijd: we hebben
tijd genoeg en velen beschikken over de
middelen om die vrije tijd zinvol te be-
steden. Vroeger konden alleen rijke
mensen zich een hobby veroorloven. Nu
zijn er volop kansen voor wie dat wil
om er een hobby op na te houden.

Bent u ook een hobbyist? En toch nog
geen lid van de bibliotheek? Dan is het
goed om eens een bezoek te brengen
aan de Vordense openbare bibliotheek
in het centrum van het dorp. Want in de
collectie van rond 25.000 boeken kom je
ook duizenden boeken tegen die voor
hobbyisten bijzonder interessant zijn.

Als je in het computerprogramma gaat
neuzen waarin de hele boeken voorraad
is opgenomen, hoef je alleen maar één
woord in te typen en er komt een lijstje
tevoorschijn met alle boeken over dat
onderwerp. Je typt 'paard' en er ver-
schijnt een lijstje van paardeboeken. Of
je geeft als zoekwoord 'natuur' en er
verschijnt een hele rits boektitels over
dit onderwerp. Het woord postzegels
geeft hetzelfde resultaat. Evenals hob-
by's als handwerken, koken, tuinieren of
kamperen. Je kunt het zo gek niet be-
denken of er zijn in onze bibliotheek wel
boeken over. En vaak ook een tijdschrift,
want er is ook een aardige collectie hob-
by-tijdschriften.

Hobbyisten zijn dus hartelijk welkom in
de bibliotheek. Als ze nog geen 18 jaar
zijn, kunnen ze de gewenste boeken le-
nen als ze in het bezit zijn van een gratis
lenerspas. Wie 18 jaar of ouder is, betaalt
als lid een bijdrage van f 38.50 per jaar.

Geen geld wanneer je ziet hoeveel ple-
zier je in de loop van een jaar hebt van
een abonnement. Want naast die hobby-
boeken zijn er ook andere boeken als ro-
mans, gedichtenbundels, praktische
boeken, fotoboeken enzovoort.

Het is voorjaar en tijd voor veel zomer-
hobby's. Tijd ook om er extra van te ge-
nieten en er nog meer over op te steken
met een boek of met boeken uit de bi-
bliotheek. Ook u als hobbyist bent dus
van harte welkom in de bibliotheek.

Boekanier



ZONWERING

NU

Voor binnen

Rolgordijnen

Jalouzieën

Plissé's

Vouwgordijnen

Insektenhorren

Voor buiten

Zonneschermen

Terrasschermen

Screens

Rolluiken

Markiezen

UW SPECIALIST:

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

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

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

's-avonds dansen met live
muziek in zaal Ludgerus

toegang gratis, aanvang 20.30 uur.

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

Café De Bosrand
Vierakkersestraatweg 37. Vierakker

ORANJE BOL
heerlijk gevuld met rozijnen

en stukjes abrikoos
deze week voor

f 3,5O

Oranjevlaai
echt iets anders

deze week voor maar

f 1O,-

**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
***

Met korting
naar de Efteling

Spaar hier voor de zegels
van de LAAFSE MIK

5 zegels is f 5,- korting

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

' KILO JONGE KAAS
* GOUWENAAR BELEGEN
25% minder zout, 500 gram

* VERSE ROOMKAAS
Tropische vruchten, 100 gram

30 april Oranje boven!!!
* ORANJE HAVER
200 gram

9.50

7.45

2J9

* ORANJE RIJSTMIX
250 gram

* ORANJE BONBONS
100 gram

* ORANJE DRAGEES
100 gram

KAAS /NOTEN /WIJNWIIMKEL

2.95

3.95

3.10

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

(ADVERTENTIE)

BEDANKT,
VAN UW GROENTI., FRUIT-
IN TUINAFVAL IS AL VEEL

SCHONE COMPOST GEMAAKT

u?
EEN BETER MIIIEU BEGINT Bil JEZELF &

Bison one-for-alle: het bijzondoa gemak
van één produkt voor lijmen, nronteren en
afdichten
Voorjaar is de tijd van de grote schoon-
maak, lekker klussen in huis en de tuin
op orde brengen voor de naderende zo-
mer. Voor de professional, voor de doe-
het-zelver en de man of vrouw met twee
linker handen is er bijzonder handig
nieuws. Het nieuwe Bison One-for-All
combineert lijmen, monteren en afdich-
ten. Met maar één spuit kunt u bijvoor-
beeld én een forse spiegel ophangen, én
een nieuwe plint aan de muur monteren,
én de lekkende dakgoot van het tuin-
huisje afdichten.

Bison One-for-All is op vrijwel alle mate-
rialen en ondergornden, binnen én bui-
ten, te gebruiken. Het universele karakter
voorkomt dat u voor iedere voorjaarsklus
een aparte kit of lijm in huis mt halen.
Bison One-for-All is goed overschilder-
baar, vochtbestendig,. blijvend elastisch
en toch sterk. Door kontakt met vocht
hardt het uit. Belangrijke innovatie is ook
de kwaliteit van de hechting. Bison One-
for-All is bestand tegen onder meer UV-
licht en agressieve industrielucht en lang
(ten minste 12 maanden) houdbaar.
Ander voordeel is de bruikbaar heid bij
temperaturen van -40° tot -f 100".

Toepassingsmogelijkheden
De toepassingsmogelijkheden van Bison
One-for-All zijn:
Lijmen: glas, spiegels, kunststoffen,

steen, beton, hout en ijzer en
vele andere materialen.

Monteren: plinten, schroten, latten, ven-
sterbanken, drempels, gips-
en isolatieplaten en sierlijsten.

Afdichten: voegen, naden en kieren in
badkamer en keuken, repra-
ties bij danken, goten en

schoorstenen,
bij beglazing.

topafdichting

Drie kleuren
De techniek en de grondstoffen voor
One-for-All komen oorspronkelijk uit
Japan, waar men in de industrie en in de
bouw al langer ervaring heeft met het
'drie-in-één-principe'. Voor de profession-
al en de consument is Bison One-for-All
verkrijgbaar in een 290 ml. koker. De
kleuren zijn wit,g rijs en bruin. Bison
One-for-All is te koop in de meeste doe-
het-zelf zaken.

Weekendrecept
Vlogman
Gekruide varkensrollade
Bereidingstijd: l 'Ai - l'/^iur

Benodigdheden voor tto.2 personen:
l licht gekruide varkensrollade van l'/2-2 kilogram; 3 eetlepels gedroogde tijm-
blaadjes; 5 eetlepels slaolie; 100 gram margarine of boter; 2 takjes dragon; 2
takjes cirroenmelisse; 2 eetlepels uisnippers; peper; zout; l ' /2 deciliter rode
wijn; 4 kleine gepelde tomaten; 2 mespuntjes oreganoblaadjes; worcestersaus.

Benodigd keukengere^^)mmetje, boterkwast, grote vlees of braadpan, even-
tueel zeef, puntig mesje, vleesplank.

Bereidingswijze:
1. WrijFde tijm in een kommetje water kleiner en roer er 2]li eetlepel van de

olie door. Bestrijk de rollade rondom met deze olie.
2. Laat de rest van de olie zeer warm worden. Doe de rollade in de pan en

schroei het vlees aan alle zijden dicht.
3. Bak het vlees, onder af en toe toevoegen van 80 gram margarine, rondom

mooi van kleur.
4. Was de takjes dragon en melisse. Sla die droog en doe ze met de ui in de

bakboter in de pan.
5. Bestrooi het vlees met naar smaak peper en zout en schenk langzaam langs

de wand 3 deciliter kokend water en de wijn in de pan.
6. Sluit die zodra de jus kookt en temper de warmtebron. Laat het vlees in

30 minuten per 500 gram gewicht helemaal gaar worden.
7. Snijd 10 minuten voordat de rollade gaar is met een puntig mesje het

harde gedeelte onder de kelkjes uit de tomaten. Strooi in de openingen
wat oregano en leg daarop de rest van de margarine. Zet de tomaten naast
de rollade in de pan.

8. Laat de rollade, vóór die aan te snijden, 5-10 minuten op de vleesplank
rusten. Dit is nodig om te voorkomen dat er te veel vleessap verloren gaat
en het vlees te droog wordt. Verwijder van het gedeelte dat zal worden
gebruikt eerst het bindmateriaal.

9. Neem de tomaten en de kruidentakjes uit de jus of zeef die eventueel.
10. Proef de jus. Voeg zoveel kokend water toe tot de jus bestaat uit 1/3 vet en

2/3 bruin van jus. Controleer dat op een grote lepel. Maak de jus pikant
van smaak met worcestersaus, peper en zout.

11. Gameer het gerecht desgewenst met de tomaten en enkele takjes verse
kruiden'.

Wijntip:
Een lichte eenvoudige rode wijn of een fris zure witte wijn zal heel goed sma-
ken bij deze rollade. Geef bijvoorbeeld dezelfde wijn die u bij de bereiding
hebt gebruikt.

Tip van de kok:
Gameer het gerecht eens met tuin- of sterrekers. Knip van plukjes tuinkers de
worteltjes met een stukje van de steel af. Spoel de plukjes groen af en dep ze
in een doek droog. Sprenkel vlak voor het serveren wat citroensap over de
tuin of sterrekers.
Vervang de dragon en de cirroenmelisse door een kruidnageltjes en een stukje
foelieblad.
Houd bij het kruiden van de rollade rekening met de kruiden die de slager bij
het opbinden van het vlees heeft gebruikt.
U kunt de rollade ook uitstekend in de oven braden. Blus de jus dan niet af
en schep de braadjus regelmatig over het vlees. Keer de rollade enkele keren
en braad het vlees in een matig hete oven (190° C) in l'/4 uur. Voeg het water
pas het laatste kwartier toe en sluit de pan of slede.

slager vlogman



SPORT-
NIEUWS

Squash Centrum
De Euregio Competitie bereikt zijn slot-
rondes. Het herenteam van Squash
Centrum Vorden speelde dit weekend
zijn laatste wedstrijd. Van Gendringen
werd gewonnen met 4-1. Tegen de lijst-
aanvoerder Rozendaal werden 2 partijen
gewonnen en 2 verloren. Door de betere
setstanden won Rozendaal uiteindelijk
met 3-2. André Balvert en Mannes
Bekman wonnen allebei hun twee partij-
en. Het herenteam ejndigt met deze uit-
slag in de top van hun competitie.

Tennis
Vordens tennispark. Uitslagen 2e speel-
dag. Zaterdagcompetitie
Heren: Vorden l - De Stoven 6 6-0; De
Stoven 5 - Vorden 2 1-5; Vorden 3 -
Varsseveld 5 3-3; Varsseveld 4 - Vorden 4
4-2.
Gemengd 35+: Vorden l - Bergh l 3-2;
Gorssel l - Vorden 2 4-1.
Junioren jongens t/rn 14 jr.: Vorden l -
Paasberg l 4-2.
Junioren jongens t/m 17 jr.: Sprenkelaar 2
- Vorden 11-5.
Zondagcompetitie: Heren: Eerbeek l
Vorden l 0-6.
Gemengd: Vorden l • Didam l 3-5;
Gemengd Junioren: Vorden l - Duno l
0-8.
Woensdagcompetitie: Junioren jongens
t/m 12 jr.: Beinum l -• Vorden l 2-4;
Vorden 2 - Beinum 2 6-0; Vorden 3 -
Doesburg l 4-2.
Dinsdagcompetitie: Dames: Altec 6 -
Vorden 11-5; Altec 5 - Vorden 21-5.
Donderdagcompetitie: Dames-dubbel:
Vorden l - Braamveld 0-4.

D a m.m e n

Smldammen teams Gelderland.
Het eerste viertal van Dostal is afgelopen
vrijdag tweede geworden in het
Kampioenschap van Gelderland voor
sneldamviertallen. Er werd liefst 4x met
de maximale score 8-0 gewonnen en wel
van Culemborg, Lent, Troesoe en
Wageningen. In de slotronde speelde
Dostal tegen Huissen. Beide teams had-
den alle wedstrijden gewonnen. In de fi-
nale verloor het Vordense team met 5-3
van Huissen, waardoor dit team het kam-
pioenschap prolongeerde.
Henk Ruesink was samen met Marcel
Janssen (Huissen) toernooitopscorer met
13 uit 7. Henk Hoekman behaalde 12
punten en Hendrik van der Zee en Nina
Jankovskaja 11 punten.

Eindstand:
1. Huissen 14; 2. Dostal Vorden 12; 3.
DEZ Culemborg 8.

Districtskampioenschap
In Hengelo is inmiddels het districtskam-
pioenschap afgerond. Bennie Hiddink le-
verde een goede prestatie in de hoofd-
klasse: hij werd tweede achter kampioen
Chris Jurriens (Eibergen) met 8 punten uit
6 wedstrijden. Hiddink heeft zich hiermee
geplaatst voor het Gelders kampioen-
schap. Harry Graaskamp werd gedeeld
3e met 7 punten en speelt nog een barra-
ge met Doetinchemmer Ben Okken. In
de eerste klasse eindigde Gerco Brummel-
man als 4e met 6 uit 6.
Gert Hulshof greep het zilver in de twee-
de klasse. Hij haalde 8 punten uit 6 wed-
strijden. Kampioen werd Harkink uit
Hengelo met de volle score: 12 uit 6.

Voetbal

Vorden 8 V en K Twello
Voor beide ploegen stond niets meer op
het spel. Alleen om de eer werd gestre-

den. Vorden trok aan het langste eind.
Vanaf de aftrap werd Wilbert Grotenhuis
aangespeeld. Zijn voorzet werd op fraaie
wijze door Mark Sueters afgerond: 1-0.
Vorden dicteerde het spel en legde V en
K volkomen aan banden. Na een half uur
spelen soleerde Wilbert Grotenhuis op
snelheid door de defensie van V en K en
scoorde beheerst: 1-0. In de 35e minuut
werd een combinatie tussen Mark
Sueters en Wilbert Grotenhuis opgezet.
Laatstgenoemde rondde doeltreffen af: 3-
0. Een minuut later kopte Mark v.d.
Linden de bal tegen de touwen: 4-0. Vlak
voor het rustsignaal was wederom
Wilbert Grotenhuis iedereen te snel af en
bracht nummer vijf op het scorebord: 5-
0. Twee minuten na de theepauze kopte
Mark Sueters Vorden naar 6-0.
Vorden nam gas terug doch onder aan-
voering van de jeugdige achterhoede spe-
lers Dennis Wentink en Oscar Olthuis
pakte Vorden de draad weer op.
Vijf minuten voor het eindsignaal gaf
Peter Hoevers met een afstandschot de
doelman van V en K het nakijken: 7-0.
In de slotfase scoorde Wilbert Grotenhuis
voor de 4e maal: 8-0.
Al met al een dikverdiende overwinning
voor Vorden. A. s. zondag gaat Vorden
op bezoek naar Reunie te Borculo.

Uitslagen:
Vorden Dl - Be Quick Dl 3-14; Vorden
Fl - Brummen Fl 1-9; Wilh. SSSS F5 -
Vorden F2 1-5; Witkampers F3 - Vorden
F3 0-3; Epse Al - Vorden Al 3-9; Vorden
Bi - Lettele Bi 0-2; Vorden B2 - KSV Bi
0-4; Markelo Cl - Vorden Cl 1-0.
Vorden l - V^n K l 8-0; Etten 2 - Vorden
2 1-4; Erica flf Vorden 3 1-4; Vorden 4 -
Ruurlo 3 4-5^orden 5 - Baakse B. 2 3-3;
Noordijk 3 - Vorden 6 2-4.

Programma
Vorden Al^^iZC Al (kampioenswed-
strijd Al); l^piem B3 - Vorden Bi; Grol
B3 - Vorden B2; Vorden Cl - Diepenheim
Cl; Be Quick Dl - Vorden Dl; AZC El -
-Vorden El; SHE F2 - Vorden F3.

Reunie l - Vorden 1; Vorden 2 - Winters-
wijk 2 (promotiewedstrijd); Doetinchem 4
- Vorden 3; Blos Beltrum 3 - Vorden 4;
Vorden 6 - Rietmolen 6.

Ratti 3 - Zutphen 53-1
De eerste warme zondag van het jaar had
een slecht effect op de Ratti spelers, het
spel ging te langzaam zodat de tegen-
stander Zutphen 5 een gemakkelijke
morgen had. Alhoewel Ratti na 12 minu-
ten al op voorsprong kwam via Arjan
Berenpas, kon het de score niet verho-
gen. Er werd te mat en te rustig gevoet-
bald. Terwijl Zutphen ongeveer 60 minu-
ten met 9 man speelde kon Ratti dit voor-
deel niet echt benutten. In de tweede helft
probeerde Ratti de druk op te voeren,
echter een counter en de daarop volgen-
de vrije trap bracht de stand weer op ge-
lijke hoogte.
Het leek of Ratti nu wakker geschud was,
5 minuten na de 1-1 was het al weer 2-1
voor de gasten. Jos Schreur kopte sterk
in. Ratti kreeg nu meer grip op de wed-
strijd, maar het duurde tot de 78 minuut
tot de verlossende 3-1 werd aangetekend.
Dinand Hartman ronde een aanval koel-
bloedig af. Dit werd tevens de eindstand.
Achteraf gezien een verdiende maar ma-
te overwinning.

Uitslagen Socii
16-4: Socii C - Zutphen C 6-6; Peeske B -
Socii B 2-3.
17-4: Zutphania E - Socii E 8-O.M8-4:
Witkampers 3 - Socii 2 2-1; Brummen 4 -
Socii 3 0-1; Socii 4 - Witkampers 7 1-2;
Rietmolen 5 - Socii 6 0-0.
20-4: Be Quick F - Socii F 4-5; Socii C -
COlmschate C 2-1; RK PSCB - Socii B 1-
3.
21-4: Socii - Baak 5-1; Eerb. boys 3 - Socii
2 6-1; Drempht V4 - Socii 3 1-1; Socii 4 -

De Hoven 4 2-1; Socii 5 - Pax 9 2-5;
Ruurlo 9 - Socii 6 4-0.

Programma Socii 27-4
Voorst E - Socii E; Cupa C - Socii C; Socii
B - Ulftse Boys B.
28-4: Gorsel - Socii; Socii 2 - Brummen 3;
Socii 3 - SDZZ 6; Zutphania 4 - Socii 4;
Erica '76 7 - Socii 5; Socii 6 - SVBV 5.

Bridge

Oprichting Bridge
Club Yorden
Op maandagavond 15 april j l . is er in
Vorden een nieuwe bridgeclub opgericht
onder de naam Bridge Club Vorden
(BCV).
Er waren zo'n dertig belangstellenden
aanwezig, die hebben mee gediscussieerd
over hoe de club zou moeten functione-
ren. Onder leiding van het voorlopig be-
stuur, bestaande uit dhr. }. van der List
(voorziter), mevr. N. Hendriks (secretaris)
en mevr. R. de Bruin (penningmeester) is
besloten om op maandagavond de speel-
avond te houden in de zaal van 't
Pantoffeltje in Vorden. Omdat sponsor-
gelden zijn tegengevallen en om toch te
kunnen starten (o.a. materiaalkosten) is
de contributie verhoogd en is de aanslui-
ting bij de Nederlandse Bridge Bond uit-
gesteld tot één januari 1997.
Er hebben zich 24 leden aangemeld en
maandag 22 april is er voor het eerst ge-
bridged. Natuurli jk J^opt men dat de
club snel zal groeier^Pi dat meer leden
zich zullen aanmelden.
Vanaf één mei a.s. begint de zomerdrive
en staat de club ook open voor niet-le-
den. Misschien een aanleiding om eens
kennis te laten maJMc met de nieuwe
bridgeclub? Men hl^pt dat het enthou-
siasme wordt beloond met een grote be-
langstelling.
Voor aanmeldingen of informatie kan
rnen bellen met Sjef van der List (tel.
554391) of Nel Hendriks (tel. 552486).

Volleybal

Dash/Sorbo - Tornado 3-0
De dames van Dash moesten spelen te-
gen de nummer twee uit de derde divisie
B Tornado uit Geesteren.
De eerste twee sets verliepen voorspoe-
dig, er werd gewonnen met resp. 15-5 en
15-7. Door concentratieverlies zakten ze in
de derde set wat weg en werd het toch
nog spannend. Door verscheidene wis-
sels toe te passen werd er toch nog ge-
wonnen met 17-15.
Na afloop werd het publiek bedankt te-
vens werd er afscheid genomenv an Elly
Nijenhuis, Miranda Dinkelman en Carla
Jansen. (Volgende week) Aanstaande za-
terdag moeten de dames de laatste com-
petitiewedstrijd spelen tegen Hevo uit
Hein.

Dash Heren l
Op zaterdag 20 april stond één van de
duels om degradatie te ontspringen op
het programma voor de Dash Heren.
Om het zelf nog in handen te houden
moest er gewonnen worden van DSC uit
Diepenveen. DSC stond met 7 punten en
nog twee wedstrijden te gaan onderaan.
Heeten met 10 punten één na laatst en
Dash met 11 punten 2 na laatst.
Dus de spanning blijft tot de laatste wed-
strijd. Wie komt er terug uit de 3e divisie,
en aan de hand van deze uitslagen hoe-
veel teams degraderen er uit de promotie
klas zijn dat er één, twee of zelfs drie
teams.
Met deze zware last ging Dash naar
Diepenveen. Ze moesten voor de volle

winst gaan. Maar het was een echte off-
day voor de Dash heren. Dash dat nor-
maal tegen hoog geplaatste teams goed
speelt en punten pakt heeft tegen gelijk-
waardige teams op de ranglijst te veel
moeite de zenuwen te onderdrukken.
DSC dat door werken steeds de punten
naar zich toe wist te trekken en ze dach-
ten nog wel het moeilijk te krijgen.
Hield de volle winst thuis 3-0 voor DSC
met nog l wedstrijd te gaan tegen de
kampioen. Devolco 2 uit Deventer heeft
Dash het volledig uit handen gegeven.
Dus nog éénmaal de mouwen opstropen.
Aanstaande zaterdag, zodat promotie de-
gradatie nog zeker gesteld kan worden.
En daarmee de kans op klasse behoud.

Uitslagen: Dash
Do. 18-4-1996: Dl Voorw. 2 - Dash 3 0-3;
H2A Voorw. 3 - Dash 2 0-3.
Vr. 19-4-96: H.rekr. Dash 2 - WSV 2 0-3.
Za. 20-4-96: HP DSC l - Dash l 3-0;
D3A DVO 6 - Dash 4 3-0; D3B Wik 3 -
Dash 5 2-1; JC2 Wik l - Dash l 3-0; DP
Dash 2 - Terw. 4 0-3; D4A Dash 7 - Socii
2 1-2; H3A Dash 3 - DVO 5 1-2; HA 2 -
Dash l - Terw. l 2-2.
Programma: Vr. 26-4-96: Drekr. Dash l -
WSV 5; Hrekr. Dash l - Vios 1.
Za. 27-4-96: D3e Dio. B Hevo - Dash l
Sorbo; DP Devolco 3 - Dash 2; D3A
Heeten 2 - Dash 6; D4A Harfsen 5 - Dash
7; H3A Gorssel 2 - Dash 3; MA 2
Devoko l - Dash 1; JC2 Devoko l - Dash
1; JB2 Side Out 2 - Dash 1; HP Dash I
Devoko 2; H2A Dash 2 - DSC 3; Dl
Dash 3 - DVO 2; D3A Dash 4 - Wik 4;
D3B Dash 5 - Gorssel 1; MCl Dash l -
WSVl.

Volleybaluitslagen
Socii
Heren: SV Socii 1-SV Harfsen 2 1-2.
Dames K1.2A: SV Socii 1-Keizersprong
3-0. Dames K1.4A: SV Socii 2-WSV 3 1-
2. Recreanten: Dames l-WSV 1-2; Dames
2-Epse 0-3.

B r i d g e
Bridgedrive georganiseerd door bridge-
club "Het Elderink" uit Hengelo was een
geweldig succes.
Uitslag Ie plaatsen: heren v. Gelderen/
Wildemans; dames Markus/v.d. Burg;
dames Scheerder/Arnold; dames Peters/
Westerhof.

Voorjaarsrit
(oriëntatierit) VAMC
"De Graafschap-
rijders"
De voorjaarsrit (orientatierit) die de
Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders' zondagmiddag organi-
seerde trok een groot aantal deelnemers.
Liefst 51 equipes kwamen bij gasterij
Schoenaker aan de start. De rit die tevens
meetelde voor het kampioenschap van
Noord en Oost Nederland was uitgezet
door Arie Weevers en Jan Luiten.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: l W.D.Wisselink/ me-
vr.G.Wisselink, Ruurlo 65 strafpunten;2
B.Regelink/mej.S.Regelink, Vorden 80 ;3
P.Hover/G.W.Hemse, Eindhoven 94;
Auto's B-Klasse: l E.Kleinreesink/M.
Kleinreesink, Hengelo 74 str; 2 G. Reu-
genbrink / mevr.Reugenbrink, Enschede
151; 3 G.Siemes/mevr.G.Siemes, Zutphen
217;
Auto's C-Klasse: l H.v.d.Veen / mevr.
v.d.Veen, Drachten 34 str; 2 H.Hemme /
mevr.Hemme, Drachten 34; 3 D.van
Gorp / W.Memelink,Vorden 34;4 H.
Snippe / mevr. Snippe, Klazinaveen, 37.
Uitslagen clubteams A-Klasse: l VAMC
"De Graafschaprijders', Vorden 250 straf-
punten; 2 MAC Walden, Drachten 365; 3
AM BC Wezep II, Wezep 399.
Idem B-Klasse : l MAC Zutphen 543 str;
2 Vamac Varsseveld 838; 3 MAC
Midden Drenthe I, Westerbork 1048.
Idem C-klasse : l MAC Walden,
Drachten 139 str; 2 MAC Stadskanaal
223;3 VAMC De Graafschaprijders,
Vorden 224.



GRATIS ACHT-PUNTEN Hotel Café Restaurant

'Meilink' Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2
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KONINGINNEDAG

onbeperkt
spare-ribs

eten

ƒ22,50 P.P.

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Snel, zeker én betaalbaar

BLIKSEMSNELLE OPEL-SERVICE
ZONDER AFSPRAAK. VASTE PRIJZEN.

Breng uw Opel naar Masterfit voor een gratis
acht-punten inspectiebeurt. Onze vakbekwame tech-
nici voeren een grondige controle aan uw auto uit op:
U accu ü banden G koppeling
U oliepeil Q remmen ü schokbrekers
U uitlaat UI wisserbladen

v.d. Kooi Locfiem
Kwinkweerd 19 - 21, Lochem, tel. 0573 - 252555
Openingstijden: ma. t/m vr.: 8.15 - 18.00 uur, zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

AANBIEDINGEN
VIJVERFOLIE
per m2

VIJVERPOMP
voor
GOUDVIS
10 stuks
TERRA COTTA-POT
o 25 cm, 3 voor
VASTE PLANTEN
diverse soorten, 3 voor

4,75
69,00
1O.OO

5.OO
KONINGINNEDAG GEOPEND

ORDEN

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

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

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

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

Jaarlijkse wedstrijd
't Kapperskollektief
Zalencentrum "de Luifel' in Ruurlo had
woensdagavond 17 april veel weg van
een grote kapsalon. Spiegels, föhnen
maar vooral veel haar zorgden voor een
aparte sfeer. De jaarlijkse wedstrijd van 't
Kapperskollektief leidde tot prachtige
staaltjes knipwerk. De soms extreme
kapsels zorgden voor opvallende ver-
schijningen met felle kleuren en niet al-
ledaagse modellen.

In totaal zijn twaalf kapperszaken uit
Oostnederland aangesloten bij 't
Kapperskollektief. Maandelijks trainen de
kappers en kapsters van de aangesloten
salons onder deskundige begeleiding.
Momenteel gebeurt dat door Patrick
Kalle uit Weesp, die onder andere de na-
tionale haarmodelijn heeft ontworpen.
Woensdagavond volgde de ontknoping
van de vele trainingsuren, de grote finale-
wedstrijd waarbij 27 deelnemers een gooi
deden naar de verschillende titejs. De al-
gehele winnaar werd beloond met een
reis voor twee personen naar Euro
Disney in Parijs.

"De wedstrijd is leuk maar het gaat om
de achterliggende gedachte', vertelt Frans
Passchier van de organisatie. Met het kol-
lektief bouwen we hele leuke maar voor-
al nuttige contacten op. We profiteren

van eikaars kennis. En samen sta je toch
sterker dan alleen". 'Deze wedstrijd is
vooral bedoeld om creatief bezig te zijn",
vult Jim Heersink zijn college aan. 't
Kapperskollektief bestaat inmiddels bijna
15 jaar en is in Nederland vrij uniek.

Masman: 'Er zijn in heel het land maar
drie van dergelijke samenwerkingsver-
banden. Toch werkt het uitstekend. We
kunnen ons onderscheiden van andere
kapperszaken door een zeer gerichte vak-
training". 'In het najaar gaat een delegatie
van het kollektief naar Londen om een
bezoek te brengen aan de World
Hairdressershow. "We hebben vaak van
dergelijke uitstapjes. Op die manier blij-
ven we op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen. En doen natuurlijk veel
ervaring op', meent Heersink. 't Kap-
perskollektief bestaat uit de volgende be-
drijven: Tonell Haarmode/Winterswijk,
Kapsalon Wim Masman/Ruurlo, Frans
Passchier Haarmode/Keyenborg/Henge-
lo, Artistique Haarmode/Nijverdal, Kap-
salon Jean Fischer/Deventer, Kapsalon
Ans/Groenlo, Salon Andre/Lichtenvoor-
de, Kapsalon Pot-Servaas/Brummen, Jim
Heersink Haarmode/Vorden/Dieren, Ben-
nie's Barbershop, Doesburg, Schmitz
Haarmode/Terborg en Cor Bloemink
Haarmode/Westervoort.



GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER openbare
kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, geduren-
de de openingstijden,
ligt vanaf 26 april 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:

adres:
woonplaats:

Bijenhof's Rijnhout
Bewerking B.V.
Industrieweg 2
7251 JT Vorden

adres van de inrichting: Industrieweg 2

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een meubelfabriek

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toe-
komstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-
besluit kunnen schriftelijk alswel mondeling door
een ieder worden gemaakt gedurende de termijn
van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeen-
tebestuur worden ingediend vóór 24 mei 1996.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gege-
vens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet
bekend gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons college
verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek wor-
den ingebracht tot het einde van de termijn van 4
weken van de ter inzagelegging.

Datum: 23 april 1996

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 74 84 (doorkiesnum-
mer), fax. (0575) 55 74 44

GEEF OM HET KIND VAN NU
. GEEF AAN

Voor leef- en speelruimte
in elke wijk In het hele land JantjegBeton

185233. 3'j08 AL Uln;<:lil Ti-Moon (OJO) 2«7 OOO

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

Onze Maverjasavond
is op 29 april

Aanvang 20.00 uur
Woensdags gesloten

ORANJE
BOVEN

LIMBURGSE VLAAIEN
in wel 30 soorten en al vanaf

EEN HEERLIJKE FRISSE

BAVAROISE-VLAAI
een combinatie van echte sinaasappelsap,

bavaroise en Zwitserse room.
Je hoeft er niet voor naar Soestdijk

WEEKENDAANBIEDING

s.v.p. gaarne bestellen.
Indien bestemd voor maandag, graag voor

vrijdagmiddag bestellen

ORANJE BOVEN-

een mega-vruchtenbol royaal gevuld met krenten,
rozijnen, appel en spijs,

afgewerkt met oranje fondant van 1,50 voor

1,25

MAANDAG: VOOR EXTRA FEESTVREUGDE

Koninginnerollen, oranjegebak
en oranjesoezen

5 halen, 4 betalen
Alles vers van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteité
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Telefoon 55 18 77

Speciale
aan-

bieding

Vlaggenmast
aluminium, wit, inclusief knop
6 meter, nu

315,-

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

GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grond-
gebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedu-
rende de openingstijden,

ligt vanaf 26 april 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer H.J. Hukker
de Horst 2
7251 PT Vorden

adres van de inrichting: de Horst 2 te Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee, fokzeugen en vleesvarkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toe-
komstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-besluit.

BEROEP tegen het besluit kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ont-

werpbesluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tij-

dig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de

wijzigingen in het besluit ten opzichte
van het eerdere ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig
bedenkingen in te brengen.

Het beroepsschrift moet binnen 6 weken na de
datum van terinzagelegging worden ingediend bij
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 7 juni 1996.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedei-
send belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking danwei tot het treffen van een voor-
lopige voorziening. Dit verzoek moet binnen boven-
genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter
van de afdeling bestuursrecht Raad van State, wil
het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad
van State is beslist.

Datum: 23 april 1996.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 74 83 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44.

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

"Ook wij willen lezen en schrijven!"
Miljoenen kinderen in onze wereld krijgen geen onderwijs. Het UNESCO Centrum Nederland steunt jaarlijks
vele onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden en vraagt hiervoor uw financiële hulp.
In 1996 bestaat de UNESCO - de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs en
Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie - 50 jaar.

UNESCO Centrum Nederland
Oranje Nassa"ulaan 5, 1075 AH AmsterdamWerkt U mee aan een betere toekomst?



Vordens Tennis Park neemt lichtinstallatie
voor baan 5 en 6 in gebruik
"Wij zijn absoluut geen elitaire club"

heeft vorige weekVordens Tennis Park heeft vorige week
de lichtinstallatie voor de banen 5 en 6 in
gebruik genomen. Met deze handeling
zijn vanaf nu alle zes kunstgrasbanen
van de Vordense tennisvereniging aan de
Overweg 20 verlicht. Volgens voorzitter
Han Pelgrum zat de vereniging enorm te
springen om deze lichtinstallatie voor de
banen vijf en zes. "Wij zijn een zeer gro-
te vereniging met ruim vierhonderd le-
den. Er wordt door onze leden dus van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat ge-
speeld. Je zult begrijpen dat een goede
verlichting van de banen daarom nood-
zakelijk is. Ik ben dan ook blij dat alle
banen vanaf deze week een lichtinstalla-
tie hebben zodat we het park zo opti-
maal mogelijk kunnen gebruiken", aldus
voorzitter Han Pelgrum.

Het bestuur van Vordens Tennis Park is
goed vertegenwoordigd tijdens het inter-
view met Weekblad Contact. Aan tafel
zitten voorzitter Han Pelgrum, secretares-
se Mirjam Denekamp en bestuurslid
Truus Brandenbarg die bij VTP verant-
woordelijk is voor de lessen en de leden-
administratie. "Normaal gesproken zijn
we met z'n achten", lacht Han Pelgrum.
"We hadden hier dus nog met veel meer
bestuursleden kunnen zitten."
Sinds de verhuizing van Vordens Tennis
Park naar het nieuwe terrein aan de
Overweg, heeft de vereniging een enor-
me groei doorgemaakt. Han Pelgrum:
"Als je kijkt naar de landelijke cijfers dan
zie je dat het aantal tennissers afneemt.
Bij ons is het precies andersom. Sinds wij
aan de Overweg zitten, weten steeds
meer mensen ons te vinden. Toen wij hier
in 1993 begonnen telde de vereniging
zo'n driehonderd leden. Inmiddels is dit
aantal gegroeid naar ruim vierhonderd.
Vooral onder de senioren is de belang-
stelling voor tennis toegenomen. Ik denk
dat wij het de laatste vier seizoenen niet
slecht hebben gedaan als vereniging".
In tegenstelling tot veel omliggende ten-
nisverenigingen heeft VTP zes kunstgras-
matten. "Het voordeel van kunstgras is
dat je praktisch het hele jaar door kunt
spelen", vertelt Mirjam Denekamp.
"Alleen als er sneeuw ligt dan wordt het
een probleem. De afgelopen winter heeft
het niet dan ook maar enkele weken stil
gelegen. Voor de rest is er gewoon door
getennist".
Volgens Han Pelgrum hebben veel men-
sen nog het idee dat tennis een sport is
voor elite. "Maar dat is dus iets dat ner-
gens op slaat", zegt hij. "Als je hier op de
tennisbaan komt, dan zul je merken dat
tennis in Vorden een heel breed draag-

vlak heeft. En ook om de prijs hoeft men
het ook niet te laten. Want zo duur is een
lidmaatschap

Jeugdselectieplan
Vordens Tennis Park is aangesloten bij de
Koninklijke Lawn Tennis Bond. De ver-
eniging beidt de leden zeer gevarieerde
activiteiten aan. Daarom voelen zowel de
recreatieve spelers als ook de prestatie ge-
richte tennissers zich bij VTP thuis. Truus
Brandenbarg: "Het is onze bedoeling om
in oktober te starten met een jeugdselec-
tieplan. Daarmee willen wij het niveau
van de junioren verbeteren. De afgelopen
jaren merkten wij dat verschillende goede
spelers naar andere verenigingen gingen,
omdat ze hier met kop en schouders bo-
ven de rest uitstaken. Daar moet veran-
dering in komen".
Volgens Truus Brandenbarg is het Jeugd-
selectieplan iets unieks voor deze regio.
"Onze jeugdtrainer Eric Gaermer zal in
de de loop van het seizoen achttien juni-

oren aanwijzen die in aanmerking komen
voor het jeugdslectieplan. Deze groep zal
in totaal twintig winterless^Bcrijgen van
Eric Gaertner. Op die mamer proberen
wij het nivo van de junioren te verbeteren
zodat wij nog beter kunnen concurreren
met de verenigingen in de regio".

Recreanten
Secretaresse Mirjam Denekamp bena-
drukt dat er bij Vordens Tennis Park ook
volop mogelijkheden zijn voor recrean-
ten. "De lezers moeten niet het gevoel
krijgen dat wij een vereniging zijn voor
uitsluitend prestatie gerichte tennissers.
Integendeel. De categorie recreanten is bij
ons de grootste in aantal. Wij hebben een
speciale commissie in het leven geroepen
die zich bezig houdt met het organiseren
van allerlei toernooien zoals buurtcompe-
tities en familiedagen", zegt Mirjam
Denekamp.
Truus Branenbarg: "Verder worden er elk
jaar clubkampioenschappen gehouden en

in het voor- en najaar zijn er onderlinge
competities. Ook houden we elke maan-
dagavond en woensdagochtend een in-
stuif. Hierbij kan ieder lid tennissen zon-
der dat hij of zij afhankelijk is van een
partner. Bij de instuif zijn altijd voldoen-
de mensen waar je een balletje tegen kunt
slaan.".
Mirjam Denekamp merkt op dat Vordens
Tennis Park leeft bij de gratie van vrijwil-
ligers. "De bardiensten in de kantine wor-
den bijvoorbeeld door onze leden zelf ge-
daan. In de praktijk komt dat neer op on-
geveer twee avonden per jaar. Ook het
onderhoud van de banen wordt door on-
ze leden zelf verzorgd. Tot slot hebben
we als vereniging heel veel te danken aan
Barend Verkerk. Hij is degene die ervoor
zorgt dat ons tennispark van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat open kan zijn.
Barend Verkerk woont tegenover het
park en hij opent 's ochtends de kleedka-
mers en 's avonds zorgt hij ervoor dat de
lichten weer uit gaan. En dat mag ook wel
eens genoemd worden."

"Kunst in wenskaarten'
Onder de titel "Kunst in wenskaarten'
organiseert de oudheidkundige vereni-
ging "Oud-Vorden' een tentoonstelling
in de Openbare Bibliotheek in Vorden.

Op zich is deze tentoonstelling zeer bij-
zonder. Ansichten van het oude Vorden
zijn er door genoemde vereniging al en-
kele malen tentoongesteld. Wenskaarten
bleven daarbij steeds buiten beschou-
wing. Tot men er onlangs achter kwam
dat enkele leden van de vereniging in de-
ze kaarten een mooie kollektie hadden
opgebouwd. Ergens een stuk cultuurbezit
waar men best trots op rnag zijn en dat
best de moeite waard is om ook aan an-
deren te tonen. Van het meest waarde-
volle uit deze collectie werd een keuze ge-

maakt die nu voor iedereen te zien is. Een
belangrijk deel van de tentoongestelde
kaarten dateert van het begin van deze
eeuw, enkele zijn er zelfs van eind vorige
eeuw. Het merendeel is echer van tussen
de twee wereldoorlogen. Voorts is er een
klein aantal van meer recente datum
maar nog wel van voor de jaren zestig.

Mede door de aanschaf van nieuwe lijs-
ten waarin de kaarten gevat zijn komen
deze bijzonder goed tot hun recht. De
door de fa. Boerstoel geheel belangeloos
opgeknapte bovenzaal van de bibliotheek
rondt het geheel mooi af. Het geheel is te
zien van 23 april t/m 4 mei. De openings-
tijden van de tentoonstelling zijn gelijk
vaan die van de bibliotheek.

Kleurwedstnjd
In de weken van 18 maart t/m 30 maart
1996 heeft Super Wilbert en Yvonne
Grotenhuis, Smiddstraat 2, fantastische
babyweken georganiseerd. De kinderen
konden in die weken een kleurplaat net-
jes inkleuren. Diegenen die een kleur-
plaat inleverde kreeg zo wie zo al een leu-
ke prijs. De hoofdprijs was een grote
knuffelbeer. Zeer veel kleurplaten kreeg
men binnen, dus de keuze was heel
moeilijk. De winnares is KARIN KAMP-
HUIS, Hoetinkhof 76, Vorden.

Aktie zomerzegels
Vanaf dinsdag 23 april zijn de zomerze-
gels weer te koop. Tot en met vrijdag 26
april kan men daarvoor terecht op het
postkantoor te Vorden.



WELGRAVEN
S C H O O N M A A K A R T I K E L E N

Inkoopcentrum
voor grootverbruik, horeca,
handel en industrie

Wegens vakantie gesloten
van 29 april t/m 6 mei

Ons leveringsprogramma omvat o.a.
• Wasprodukten
• D wei l wagens
• Borstelwerk
• Celtona papier
• Dreumex-produkten
• Schorten

Calgon-produkten
Chloortabletten
Stofzuigerzakken
Vliesdoeken en dweilen
Inloopmatten 90 x 120
Menumappen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur

Handelsonderneming
WELGRAVEN
Geen verkoop aan partikulieren

Schoolstraat 6, Vorden
Tel. (0575) 552154, fax 553871

Technische Dienstverlening

U belt,
wij komen!

24-uurs service

Las-montage en constructiewerk voor al uw machine-onderhoud
of schadeherstel.

Tevens voor al uw siersmeedwerk op uw bedrijf, thuis, of kom bij
ons langs in de werkplaats

Koekoekstraat 10, Vierakker, tel. (0575) 44 18 25

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

HONDEPOEP

RUIM]
OP

DIE TROEP;;

Je bromfietsverzekering:
zó geregeld bij
de Rabobank

Eén jaar schadevrij rijden:
10% korting

Op je toekomstige
autoverzekering tot 15% korting

Snelle schadeafhandeling:
24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar

Informeer bij de Rabobank

Hengelo-Steenderen-Vorden

Stel dat u
hoog bezoek

'ligt.

Speciaal aanbevolen:
Varkensfiletrollade
500 gram

Vleeswarenspecial:

Oranjesalade
100 gram

8

1

Tip voor de boterham:

45 Filet americain
100 gram
Gegrilde kipfilet
100 gram

Keurkoopje:

45 8 Oranje
gehaktballen

189

Special:

Voorjaarsrolletje 100 gram

995

165

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

KEURSLAGER

P.S. Als je een gewoonte wilt veranderen, moet je zelf de behandeling zijn.

BIJ HEERSINK
haarmode

droornkrullen vol leven
en natuurlijk Gerespecteerd haar

Argino.4
Nieuw in onze solon is de doorbraak
op permanent gebied: Argino.4 dat
PH-neutraal is en arginine bevat,
een natuurlijke bouwstof van uw
haar. Daardoor heeft Argino.4 een
prettige geur en een zachte wer-
king. Uw naar wordt volkomen ge-
respecteerden voelt heel natuur-
lijk aan. Het resultaat: uitzonder-
lijk mooie krullen die levendig, lang
houdbaar en extra glanzend'zijn !

PRIMEURaanbieding: 25,00 korting op 'n coupe Argino.4
Bijv.: Argino.4 (incl. wassen, knippen, blowen, gel A lak) van 139,- voor:

114,- \geldig tot 5 mei "96

HEERSINK HAARMODE zutphenseweg 21 vorder, tt (0575) 55 12 15



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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Kom vonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Ghristinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 55 24 66

DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
DeLaegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 55 10 30

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Sh'rumstraat

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

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molehweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72
B. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 55 27 80

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Hetjebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
HetVaarwerk

Het Molenblick
Het Vbgëlbosje
DeBongerd
DeHanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 55 29 60

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben met
hun duiven deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Houdeng over een afstand
van 234 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: T.Wesselink
l, 5,16,18; C.Bruinsma 2,8; Aen A
Winkels 3,4,13; H en A Eykelkamp 6,9;
A.A.Jurriens 7,11,15,20; E.Bruinsma 10,14;
M.Olieslager 12; W.Oldenhave 17'19.

Graafschaprijders:
clubweekend België
Leden van de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders' maken komend week-
end een toerrit per motor naar België.
Het vertrek is vrijdag 26 april vanaf het
clubhuis aan de Ruurloseweg. Het doel

van de tocht is de camping La Gileppe in
Jalhay, waar voor de avond een gezellig
samenzijn staat gepland.
Zaterdag 27 april wordt om 11.00 begon-
nen met een toertocht door de Ardennen
en de Duitse Eifel. Zondag 28 april wordt
er een toertocht door de omgeving van
Eupen, Malmedy en Spa gemaakt. Op 29
april wordt om 12.00 uur de terugreis
aanvaard.

Achtkastelenrijders
De V.R.T. "De Achtkastelenrijders' uit
Vorden , organiseerde zondag een toer-
tocht per fiets. Gestimuleerd door het
fraaie voorjaarsweer namen in totaal
meer dan 400 personen aan deze tocht
deel. De deelnemers konden kiezen uit
drie afstanden te weten 40,80 of 120 kilo-
meter.Opmerkelijk dat de meeste deelne-

Biej ons
in d'n Achterhook

gin

Now 't t'r toch op begint te liekn dat de winter veurgoed veurbiej is kriegt ok
weer heel wat vrouwluu de kriebels. De kriebels van de schoonmaak, 'n
Oaverbliefsel uut vrogger tiejen waor veural de wat oldere vrouwluu
afstand van kont doen. Die waarn dat van huus uut zo gewend.
Zo gauw de kachel uut kon kreeg de boel 'n grote beurte. Vake ok wel neu-
dug, zo'n kachel rookn nog wel 's met 't anmaakn of as de wind de schossteen
sloog. Dan waarn zo tegen de mei de gediens aadug geal en dienen ze wel 's
'n keer ewassen te wodn. Now rookt biej de meeste luu de kachel neet meer
en de heel modernen hebt ok al gin gediens meer veur de raams hangen. Of
de schoonmaak now nog zo neudug is, och dat mot 'n ieder maor veur zich-
zelf uutmaakn, ik wil gin mense tegen mien in 't harnas jaagn.
Schoonmaak wöd t'r in ieder geval op 'n Kranenberg eholn. 't Schient dat 't
horeca-bedrief dat ze daor (gelukkig) nog hadn weer te koop is. De "loop' zat
t'r nog altied neet weer goed in. A't t'r dan gin dreug brood in te vedienen
volt, dan mo'j 't van armoed wel van de hand doen. Jammer veur de eigenaar
maor ok jammer veur 'n Kranenberg.
't Veel mien trouwens met de Paosen biej 't vuurwerk op dat t'r in genuumde
zaal dansmeziek was en op 'n zelfden'aovund d'r ok 'n danstente biej 't vuur-
werk ston. Dat vedreg zich natuur luk neet. 't Oaverleg schient hier (zowaar in
zo'n kleine gemeenschap) wied te zuukn te wean.
Straks kump 't ok nog 'n keer zo wied dat t'r op 'n Kranenberg twee dorps-
centra mot kommen. Veur elke belangengroep ene. Arme belastingbetaler.
Maor zowied zal 't gemeentebestuur 't wel neet laotn kommen. Zo wies bunt
ze nog wel.
Lao'w d'r eers maor Koneginnefees oaver gaon holn. De grote poorte an de
opriejlaan nao 't gemeentehuus steet t'r weer in alle glorie. Da's mooi veur de
duuzenden die straks weer nao de feestweide biej 't Kasteel trekt. De schoon-
maak, waor 'k met begonne geldt in ieder geval neet veur die weide. Deur de
dreugte is t'r nog gin gres dus he'w dan ok gin las van de kooflatsen. En kï'w
daor weer volop genietn van alles wat t'r ons veurezet wod. Allemaole geor-
ganiseerd deur 'n zeer actief bestuur van de Oranjeverenugging. As 't weer zo
blif kö'w daor lekker in 't zunneken genietn. Veur alle luu 'n goeien Kone-
ginnedag, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leeshnun

mers kozen voor de langste afstand 120
kilometer.
Vanaf de start bij "De Herberg' in Vorden
was een route uitgezet ricMing Rekken,
Eibergen, Borculo en wd^p terug naar
Vorden. In de maand j u l i organiseert "De
Achtkastelenrijders' een zomertocht, ter-
wijl in oktober een herfsttocht op het pro-
gramma staat. Volgend jaar worden nieu-
we routes uitgezet J^

Kranenburg Belang
Zondagmiddag hield Kranenburgs
Belang een wandeltocht onder leiding
van 3 JVN gidsen.
Vanaf "Gasterij Schoenaker" ging men
fietsend richting Kiefskamp, waar daar in
de omgeving een mooie en leerzame
wandeling werd gehouden.
Samen werd er veel bekeken en door de
gidsen verteld over alles wat er groeit en
bloeit in de natuur.
Onderweg werd er door JVN gidsen kof-
fie en voor de kinderen limonade ge-
schonken.
Terug bij Gasterij Schoenaker werd de
middag afgesloten met een consumptie
en een hartige hap.

Zonder drukwerk
geen buurtnieuws.

RVT Vierakker-
Wichitiond
Zondag 14 april jl. vond de 16e wieier-
ronde van Hengelo Gld plaats. Onder
een lekker voorjaarszonnetje stonden
twee categoriean aan de start. Om half
een vertrokken ca. 50 junioren voor hun
wedstrijd over 60 km. Er werd volop
strijd geleverd en er ontstond een kop-
groep van 6 man. Deze groep liep snel
weg van het peloton en na een tijdje kre-
gen ze het peloton in zicht. Op dat mo-
ment sprong een renner, Vincent Persoon
uit Hardenberg, weg uit de kopgroep en

dubbelde het peloton. Hij werd ook de
terechte winnaar. Tweede werd in de
eindsprint Eijner Vrielink (Olst) en derde
Menno Lemstra uit Wageningen. De
RTV-renner Jaldert Steenblik moest he-
laas de strijd staken doordat hij in het
achterwiel werd gereden door een andere
renner en door materiaalpecht niet verder
kon rijden.
Bij de amateurs/cyclosportieven stonden
zo'n 105 renners aan de start. Er werd
snel gekoerst waardoor al veel renners
vroegtijdig de pijp aan Maarten gaven.
Na het ontstaan van twee groepen van 21
man, reden Edwin Maalderink (Warns-
veld) en Andre Schrader (Spankeren)
weg uit de eerste groep en bouwden sa-
men een voorsprong op die niet meer uit
handen werd gegeven. In de eindsprint
was Edwin Maalderink de sterkste en be-
haalde zo z'n eerste seizoenzege. In de
eindsprint werden de RTV-ers Peter
Makkink, Andre Bargeman en Martin
Weijers resp. 8e, 16e en 17e. Toch een
goede prestatie van de RTV-ers. Rudi
Peters behaalde zaterdags bij een criteri-
um in Hardinxveld-Giessendam een 15e
stek.
Woensdag 17 april vonden in Delden -
start en finish op de Riethuisweg - de
clubkampioenschappen op de weg plaats.
Dertien renners stonden aan de start om
uit te maken wie clubkampioen 1996 zou
gaan worden. Vanaf het begin werd er
strijd geleverd. Verschillende uitlooppo-
gingen van eenlingen en groepjes werden
in de kiem gesmoord. Een ontsnapping
van vier man (Peter Makkink, Martin
Weijers, Andre Bargeman en Lars Vos)
leek succes te hebben. Zij bouwden een
flinke voorsprong op, maar toen in de
tweede groep Jan Weevers en Edwin
Maalderink het tempo opvoerden, werd
ook deze uitlooppoging verijdeld. Zo
gingen negen renners de laatste ronde
van vijf km in. Ook daar werd nog door
een paar renners geprobeerd om voor-
sprong te krijgen, maar ook dat mislukte
en zo gingen negen renners op de eind-
streep af. Favoriet Jan Weevers schakelde
in de laatste bocht verkeerd en viel zo stil,
terwijl Edwin Maalderink daardoor in de
berm terecht kwam en zo waren andere
renners de lachende derde. Peter Mak-
kink werd met minimaal verschil win-
naar, voor Ralf Vos en Edwin Maal-
derink. De totaaluitslag was: l Peter
Makkink, 2 Ralf Vos, 3 Edwin Maal-
derink.



Openingsaanbiedingen...
*ï

Sfeervolle
ovale grenen
eethoek
Inclusief 4 stoelen
met stoffen bekleding. J

Bekijk ook onze
uitgebreide

spiegelcollectie
Robuuste
broodkast
Vianen.
Leverbaar in licht en donker eiken.

MEUBELEN
Meer meubel voor minder geld!

Romantisch
dressoir Harlingen.
Vakkundig vervaardigd in licht
of donker naar keuze
gcpatineerd eiken en daardoor
van blijvende waarde en
tijdlo/c elegantie.

Levendig
massief grenen

vitrinekast
Nostalgie.

Afgewerkt in een
specifieke loogkleur

f in i sh .

MD-Meubelen staat voor zorgeloos kwalitcits-
meubelen kopen tegen de scherpste prijzen.
Altijd 3 jaar schriftlijke garantie, onbeperkte
service, gratis bezorgen door geheel Nederland,
prijsgarantie en gratis interieuradvies (ook in de
avonduren). Dus u zit beter bij MD-Meubelen
in Vorden.

1395,-

Eigentijdse
21/2 + 2 zits
bankstel Obelisk.
Uitgevoerd in weet stof
met grenen en in diverse
stoffen leverbaar.

Enkweg 15A (zijweg Ruurlosewg), 7251 EV Vorden, tel. 0575-551030, fax 0575-553085

Er is geen vloerbedekking

te bedenken die zo veel-

zijdig is als parket of

laminaat. Elke parket-

vloer heeft een natuurlijk

karakter. Hout straalt

warmte uit en is mooi om

te zien. De duurzaam-

heid is uitzonderlijk

hoog, ondanks dat zo'n

vloer veel te verduren

heeft.

Vondei
Zutphenseweg

B | Tel. O 5 7 5 - 5 5 1

Dat geldt uiteraard ook

voor laminaat, een

ideale combinatie

schoonheid, duur-

zaamheid en meer!

Helmink heeft een

ruim assortiment

parket en laminaat in

de meest uiteenlopende

dessins, patronen en

kleuren. En het wordt

vakkundig bij

u gelegd!

514
.W

Tel
Hagemanstraat 3

,. O545 - 47419O , .

ACCOUNTANTS
BELASTING A D VISEURS

Joostenkamp4l
7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676
fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

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

Meer info? Bel vrijblijvend.

THEO TERWEL
11 AUTOSCHADESPECIALIST III

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERSIN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Uniek! Stijlvol! Mooi! Schitterend!

De Luxaflex Koüektie is niet in woorden te vatten. Zes ver-

schillende typen raambekleding in een oneindige reeks tinten

en dessins. Horizontale en vertikale aluminium jaloezieën

met unieke coatings die sfeer en warmte uitstralen. Zachte,

Uw Luxaflex Produkten-Specialist:

DE WONERIJ
V/H ANKERSMIT

Groenloseweg 9, Ruurlo
Tel. (0573) 45 12 39

1001 I D E E Ë N VOOR RAMEN.

zwevende textiel lamellen van Luxaflex Silhouette Gordijn.

En Luxaflex" Duette Fashion Shades, Plissé en Rolgordijnen

in een unieke serie stoffen.

De 1001 nieuwe ideeën voor ramen moet u komen

bekijken. Kom eens bij ons langs. U weet niet wat u ziet!



Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 17 april. Groep
A: l dms van Burk/Hendriks 59,4%; 2
mv/hr van de List 57,4%; 3 mv Elferink/hr
van Uffelen 55,8°/o. Groep B: l dms
Gerichhausen/Krukziener 66,l°/b; 2 dms
van Alphen/Warnaar 57,8%; 3 mv/hr
Polstra 55.0%.

ANBO
De plaatselijke afd. van de Anbo heeft de
Nederlandse Brandwonden Stichting uit
Beverwijk uitgenodigd, voor het houden
van een lezing met film- en dia-presenta-
tie, op vrijdagmiddag 26 april in de ge-
bruikelijke locatie. Tijdens dit voorlich-
tingsprogramma zal veel aandacht wor-
den besteed aan het voorkomen van
brandwonden in de eigen omgeving.
Blijkens ervaringen van de Nederlandse
Brandwonden Stichting vallen tijdens
"huishoudelijke' activiteiten als koken,
baden, roken, aansteken van gashaard of
fornuis de meeste slachtoffers. Het pro-
gramma wordt afgesloten met directe
hulpadviezen. Ook niet-leden zijn de 26e
april van harte welkom.

Bibliotheeknieuws
Teken, schilder, fotografeer of borduur
een landschap in uw omgeving. Dit is een
wedstrijd op initiatief van de Nederlandse
Openbare bibliotheek, die 1996 hebben
uitgeroepen tot het Jaar van de Natuur.
De campagne wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Staatsbosbeheer. Rond-
om dit onderwerp is er in de bibliotheek
een hoek rond Staatsbosbeheer ingericht.
In die hoek hangen affiches, staat een le-
vensgrote kartonnen boswachter en is er
allerlei informatie te verkrijgen. In de bi-
bliotheek is de natuur altijd beschikbaar
in de vorm van vele boeken. Natuur
wordt boeiender, mooier, avontuurlijker
en wonderlijker naarmate je er meer ken-
nis van hebt. Die kennis ligt in de biblio-
theek voor het opscheppen. Ook liggen
de deelnameformulieren voor de wed-
strijd klaar. De beste inzendingen worden
naar de provinciale bibliotheekcentrale
gestuurd en deze vormen dan uiteindelijk
een expositie, die alle provincies in
Nederland aandoet. Uit de provinciale
winnaars worden de landelijke drie beste
gekozen. Uiterste inleverdatum: 30 juni
1996.

Concordia's
bloembollenaktie
A.s. zaterdag 27 april start muziekvereni-
ging Concordia voor de eerste maal in
haar bestaan met een bloembollenaktie.
De kleurenfolders met bestellijst worden
deze zaterdag huis-aan-huis bezorgd. In
de daaropvolgende dagen worden.de be-
stellingen door de leden weer opgehaald.
Eind september krijgt men de bestelling
thuisbezorgd en kan men per eenmalige
bankmachtiging of contant afrekenen.
Door deelname steunt men Concordia en
heeft men in het voorjaar van 1997 een
fleurige tuin. Concordia is een vereniging
die nog vele jaren op wil treden op tal
van Vordense activiteiten. Doch om kwa-
liteit te brengen en netjes voor de dag te
komen is er geld nodig. De opbrengst
van deze bloembollenaktie is dan ook be-
stemd voor het instrumenten- en unifor-
menfonds van de vereniging. Heeft men
geen folder ontvangen or wenst informa-
tie bel: 55 29 68 of 55 36 88 of 55 39 69.
Iedereen een bloeiend voorjaar, Concor-
dia een bloeiende vereniging!

Vrouwenclub
Medler
Maandagavond 15 april was het huis-
vrouwenorkest "De Boerinnekes" uit
Zelhem te gast bij de vrouwenclub. Met
vele oude vaderlandse liedjes en voor-
drachten wisten ze de dames een gezelli-
ge avond te bezorgen.

Dienstverlening politie
I Jsselstreek beter
In de afgelopen week verschenen rapport
Thermometer Kwaliteitszorg blijkt de
waardering van het publiek ten aanzien
van de dienstverlening van de politie in
het district IJsselstreek het afgelopen half
jaar te zijn gestegen.
Kreeg de politie van de drie basiseenhe-
den in dit politiedistrict over de eerste
helft van 1995 nog een 7.20 als cijfer, over
het laatste half jaar is de waardering voor
de dienstverlening gestegen naar 7.47!
De "geboorte' van dit rapportcijfer had
plaats in 1993 toen het bestuur van de
Regionale Politie Noord- en Oost-Gel-
derland (de politieregio van Harderwijk
tot Winterswijk) besloot te komen tot een
kwaliteitsverbetering van het politiepro-
dukt op basis van continu te verzamelen
informatie onder de "klanten' van de po-
litie. Sindsdien worden middels schrifte-
lijke enquêtes willekeurige aangevers, be-
trokkenen, getuigen en verdachten die
contact met de politie hebben gehad,
geënquêteerd. In de enquête worden de
wijze van opvang, betrokkenheid, snel-
heid van handelen, correctheid, tact, vak-
bekwaamheid, informatieverstrekking,
objectiviteit en beoordeling van het tele-
fonisch contact belicht. Men is beter te
spreken over het contact met de politie bij
het eerste niet-telefonische contact.
Daarbij worden probleeminleving door
de politie en correctheid van handelen
hoger gewaardeerd dan in de vorige pe-
riode. De "klanttevredenheid' is gestegen
en dat "vrouwvriendelijk-gedrag' gewaar-
deerd wordt blijkt duidelijk uit de cijfers.

Aandacht blijkt nodig te zijn voor de leef-
tijdsgroep 16 t/m 29-jarigen. Deze men-
sen geven (cijfermatig) aan, dat zij niet te-
vreden zijn over de wijze waarop de poli-
tie contact met hen opnam.
Verder blijkt het aspect "informatievers-
trekking' over de stand van zaken bij een
onderzoek nog niet vlekkeloos te verlo-
pen. Het streven van de politie is erop ge-
richt een benadeelde/slachtoffer binnen 4
weken over dit verloop te berichten. De
ondergevraagde personen geven aan, dat
men soms te lang moet wachten op een
bericht van de politie. Ten aanzien van dit
laatste punt heeft de politie inmiddels een
"afloopbericht' in de computer zitten en
kan zij de uitslag van een onderzoek
schriftelijk melden bij de betrokkenen.
Verder is in twee van de drie basiseenhe-
den in 1995 het aangifteformulier huis-
aan-huis verspeid. Hierdoor krijgt de po-
litie meer aangiften binnen en stijgt de
waardering voor het politieprodukt.
Onlangs zijn voor een aantal politie-au-
to's autotelefoons aangeschaft, waarmee
de politie kan inspelen op de eisen van
deze tijd. Agenten hoeven nu niet meer
(afluisterbare) gesprekken over slacht-
offers of verdachten via de mobilofoon te
voeren. Tevens kan men onderweg naar
een melding met een "hogere' prioriteit
telefonisch contact leggen met de melder
die men wilde bezoeken om aan te geven,
dat men later komt. Terugkijkend op
1995 hoopt de politie IJsselstreek de inge-
zette kwaliteitsverbetering te kunnen con-
tinueren.

Ponypark Slagharen gaat 34e seizoen in

Zwunka, Trojka en RaiWvay
nieuwe publiekstrekkers
Het Reuzenrad hè t Ponypark Slag-
haren krijgt er dit jaar een concurrent bij.
Had de vijftig meter hoge attractie in de
afgelopen jaren nog het alleenrecht om
mensen met een comfortabel uitzicht op
het amusementspark en de verre omge-
ving te bieden, dit jaar worden de bezoe-
kers ook op een vliegend tapijt vervoerd.
Dit is CCn van de attracties waarmee
Ponypark Slagharen ook dit seizoen tot
eind oktober verwacht opnieuw een mil-
joen bezoekers te kunnen ontvangen.
Het Ponypark heeft dit jaar het bestaande
brede aanbod van attracties verder aan-
gevuld. Zo brengt het vliegende tapijt on-
der de naam Zwunka de mensen op een
hoogte van bijna dertig meter boven het
park. Deze imposante attractie is niet al-
leen een belevenis voor de mensen die er
een ritje mee maken. Ook voor de kijker
is het een spectaculair gezicht. Een ande-
re nieuwkomer is dit jaar de Trojka; een
attractie waarin de gehele familie zich kan
vermaken. De Trojka maakt eerst tollen-
de bewegingen op de grond, om daarna
het luchtruim te kiezen.

Kanonnen
Ook aan de jongere bezoekers is gedacht.
Het overdekte speelcomplex Kids
Country is uitgebreid met de LGB Wild
West Railway. Deze modelbaan heeft een
lengte van honderd meter rails waarop
unieke stoomlocomotieven en karakteris-
tieke wagons zich een weg zoeken door
een westernlandschap. Kinderen kunnen
met een druk op een knop de treinen in
beweging zetten. Het woeste wilde wes-
ten speelt ook een hoofdrol in de diverse
westernshows. Deze grote familieshows
zijn al jaren een topattractie. De inwoners
van O.K. Corral City hebben dit jaar
nieuwe scenario's ingestudeerd om de tij-
den Billy the Kid en Jesse James levens-
echt te doen herleven. Het arsenaal, waar
de cowboys en indianen uit kunnen put-
ten om hun vetes te beslechten, telt nu
voor het eerst twee grote kanonnen. De
verschillende voorstellingen van de wes-

ternshows worden gegeve^nn een theater
met vijtienhonderd zitplaatsen.

Nog grotere capaciteit
Overigens zijn niet alleen de attracties
van het Ponypark Slagharen veranderd.
Ook de aankleding van het amusement-
spark is verder aangepast. "Eigenlijk is de
infrastructuur van het gehele park in vijf"
jaar tijd opnieuw opgezet', aldus directeur
mevrouw Henric Bcmboom. "De voorde-
len vertalen zich niet alleen in een mooi-
er uiterli jk. Het is ook merkbaar in nog
kortere wachttijden bij de attracties en
een grotere capaciteit'.
Een ander voordeel van de vernieuwde
infrastructuur is dat bezoekers nu niets
meer hoeven te missen van het aanbod
van het Ponypark Slagharen. De aanpas-
singen zijn mede gemaakt op basis van
een studie waarbij werd gekeken hoe de
bezoekers door het amusementspark
wandelden. Henric Bosboom: "Het bleek
dat er plaatsen in het park zijn waar men-
sen soms niet kwamen. Nu is de
looprichting zo aangepast dat de mensen
niets meer hoeven te missen. Die
looprichting wijst zich vanzelf'. Om dit te
bereiken zijn bomen met wortel en al in
het ponypark "verhuisd' en rotsen uit
Frankrijk geamporteerd.
Naast al deze veranderingen heeft het
Ponypark Slagharen een groot aantal ver-
trouwde elementen gehandhaafd. Naast
bekende attracties als de Wildwaterbaan,
Superachtbaan Looping Star, Monorail,
Musical Fountains en Zwemparadijs
Fujibergbad ontbreken ook de colleges
van Anton Geesink aan de judotalenten
van ons land niet. Ook staat de Olympic
Day Run, waarbij duizenden jongeren in
actie komen, opnieuw op het program-
ma. Dit evenement organiseert het
Ponypark samen met het NOC. "Al met
al biedt het Ponypark Slagharen een
breed pakket voor iedereen, jong en oud.
Het aanbod zal tijdens het seizoen nog
verder worden aangevuld', beloort
Henric Bosboom. "Veel mensen denken

nog steeds dat de attracties van het park
alleen uit pony's bestaan, maar wij zijn
uitgegroeid tot het meest uitgebreide
park van Nederland.

Het Ponypark Slagharen streeft er naar
om het beste en gezelligste amusement-
spark van ons land te zijn'. Het Ponypark
Slagharen is dagelijks t/m 27 oktober
1996 geopend.

co



Tonny Jurriëris
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUUPLO (0573)451161

Hotel Café Restaurant

'Meilink' Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2

Familiebuffet

fashion

ZONDAG 28 APRIL
AANVANG 173O UUR

KOUDE EN WARME GERECHTEN
ONBEPERKT

f25,- p.p.

BESLIST RESERVEREN
VOLGENDE BUFFET:

12 MEI MOEDERDAG,
20 MEI PINKSTEREN

mode voor
het héle gezin

Ü
Door de lange winter zijn onze
voorraden te groot.

Wij hebben voor u vele
soorten bomen, heesters
en coniferen voor zeer
aantrekkelijke prijzen!

BONTE
KATJESBOOM
van 16,50 voor -•• -*̂

THtTJA SMARAGD
150 cm van 19,50 voor -11^

Verkoop alleen op zaterdag!

BOOMKWEKERU

M.G. SPIEGELENBERG
D» V» Oude Zutphenseweg 5a, Vorden

Telefoon (0575) 55 14 64/55 21 14

Ter gelegenheid
van de

oranjefeestdagen
hebben wij zeer

speciale
aanbiedingen.

Loop even binnen
want het loont weer
de moeite!
Aanbiedingen geldig van 24-O4 t/m O4-O5

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

Dames en heren truien
op alle niet afgeprijsde truien krijgt u nu

ƒ 1O,- KORTING
Volwassen Uni T-shirts

Normaal ƒ 9,95 per stuk

NU 2 VOOR/ 15,-
Dames spijkerbroeken
Op veel broeken krijgt ujnu ƒ 1O,- korting

NU REEDS v.A.^f 39,95

Dames en heren sweaters
Hierop krii * u

ƒ 1O,- KOrtTING
Dames krinkel rokken

/
«g O OC• ~,̂ ^

Dames mouwloze blouses
Van ƒ 25,- voor ƒ 19,95

Dames en heren jacks
op alle niet afgeprijsde jacks geven wij

ƒ 2O,- KORTING
Kinder denim blouses

Van ƒ 22,50 voor f W 5,00

Meisjes Tricot jurkjes
Van ƒ 17,50 voor ƒ 12,50

Baby ruit blouses
Normaal ƒ 19,95 NU f 1 5,OO

Baby jasjes
Nu van ƒ 25,- voor f 1 9j9S

Baby tuinbroekjes
Nu van ƒ 22,5O voor f • 5,OO

VOOR AL UW

DRUKWERK
DRUKKERIJ
WEEVEBS
VOflMN TIL MTt MWK>. FAX HMM, U* M4O4O
MCUWtTAO M - TM1 AM - KMTftUI 22 73M AA

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK

WARNSVELD:

The Readshop
Dreiumme 55

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

DA-DROGISTERU
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 52 3£ 69

HENGELO:
Dnyisterij • Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 46 20 62

STEENDEREN:

Mevr. v. Veldhuizen-
Onstenk

Begoniastraat 3
7221 AL Steenderen
Telefoon 45 23 98

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Gevraagd:

ASPERGE-
STEKERS

ASPERGEBOERDERIJ

DE BOSKAMP
VORDEN

Telefoon (0575) 55 24 80
(na 18.00 uur)

ADVERTEREN KOST GELD-

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

OPRUIMING
SERVISCHE SPAR

van plm. 150 cm hoog.

Per stuk nu voor

f 10,-
Vferkoop

alleen
op Mterdag

BOOMKWEK.ERIJ

M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutpheiiseweg 5a, \farden
Tel. (057,5) 55 14 64/55 21 14



DONDERDAG) 25 APRIL A.S. GRANDIOZE

HEROPENINGSAAN BIEDIN

GALLSGALL

WARNSVELD

WEDUWE VISSER
ONS HUISMERK, UW THUISWERK

JONGE JENEVER
lOQo/o GRAANJENEVER
VIEUX XXX

CITROEN BRANDEWIJN
WHISKEY WHITE LI O N

liter

liter

liter

liter

liter

7O cl

van
19,98

21,45

19,98

15,45

14,95

20,95

voor

18

19
18

GROTE NAMEN
TIJDFLIJK AFGEPf?'

FLORIJN JENEVER
FLORIJN BRANDEWIJN

Tl A MARIA leuk voor Moederdag
BACARDI RUM
VAT '69 WHISKEY

van
liter 21,95

liter 18,95

liter 18,95

O,7 liter 32,95

liter 35,95

liter 29,95

voor

16
16

SPECTACULAIRE WIJ N ACTIES
doos a 6 stuks halen
doos a 6 stuks halen
doos a 6 stuks halen

Cötes du Rhöne Villages
Van Riebeeok Droë steen/wit

n RiebeeeK Ciasant Stiiraz/rood
d-Afrika

VOOR KONINGINNEDAG: ORANJEBITTER
50 cl 12,95 met gratis Oranje bril - 10 cl 3,95

betalen
betalen
betalen

GALL^GALL
Altijd iets bijzonders,

Dreiumme 51, Warnsveld
Telefoon (0575) 52 72 71


	CVO17-24-04-1996 deel 1
	CVO17-24-04-1996 deel 2
	CVO17-24-04-1996 deel 3
	CVO17-24-04-1996 deel 4

