
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 27 april 1989
51e jaargang nr. 4

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 37 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f36,— per jaar (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
V ierakker-W ichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Barendsen opent paradijs voor
doe-het-zelvers

Er is een deurenafdeling, er zijn veel
bekende en nieuwe wandbekledings-
materialen en een fraaie collectie be-
hang van Rath en Doodeheefv. De des-
sins die niet in voorraad zijn, kunnen
omgaand geleverd worden. De afd. verf
is ruim gesorteerd evenals de sortering
hang- en sluitwerk. Ook de collectie
materialen voor sanitair en de aanleg
van electriciteit is sterk uitgebreid en
daarbij zeer overzichtelijk ingedeeld.
Het plezierige voor knutselaars is dat
hier alles bij elkaar staat, zodat ze in
één zaak het complete aanbod vinden.

Bestaand assortiment
uitgebreid
De grotere ruimte die nu beschikbaar
kwam, maakte het mogelijk ook de be-
staande collectie uit te breiden. Het
aanbod van ijzerwaren bestaat nu uit
vele duizenden artikelen en de beste
merken gereedschap zijn met complete
collecties aanwezig. Daarnaast is er een

ongelooflijke keus uit electrisch ge-
reedschap. Voor een eenvoudige elec-
trische boor tot de meest-modeme
machines voor houtbewerking kan
men bij Barendsen terecht. Voor de
collectie tuinmeubelen is er nu royaal
plaats in een aparte afdeling. En ook de
serie tuingereedschap en -artikelen is
zo uitgebreid dat men daar aan nage-
noeg elke vraag kan voldoen.

Vakkundig advies
Tijdens de 'open dag' kwamen van
heinde en ver de klanten van Barend-
sen kijken naar de nieuwe winkel die in
enkele weken een totaal nieuw
'Knaptop-gezicht' heeft gekregen. De
familie Barendsen ontving veel geluk-
wensen met het fraaie resultaat, waarin
ook de twee medewerkers Johan en
Theo zo'n groot aandeel hebben ge-
had. Opvallende was daarbij dat veel
bezoekers hun waardering lieten blij-

Dat de winkelstand nieuwe wegen zoekt om de klant van dienst te zijn,
is ook in Vorden goed te merken. Dat bewyst bijvoorbeeld de nieuwe
opzet die Henk Barendsen voor zyn zaak aan de Zutphenseweg heeft
gekozen. Door vestiging van het geschenkenhuis aan de Kerkstraat nr.
l kwam er een flinke ruimte vrij in de vanouds bekende winkel in
gereedschappen, yzerwaren en tuinartikelen. Daar werd de laatste
weken hard gewerkt aan de nieuwe Knaptop-formule, waarmee een
forse uitbreiding van het assortiment werd verkregen. Donderdag 20
april werd deze nieuwe zaak geopend en was al meteen duidelijk dat
hier met recht gesproken mag worden van een paradijs voor doe-het-
zelvers.

Wie een hamer verkoopt en spijkers
moet ook hout kunnen leveren. Deze
eenvoudige waarheid wordt in nieuwe
Knaptop-zaak van Barendsen in prak-
tijk gebracht. Wie iets wil timmeren of
verbouwen, een kast wil maken of een
kamer wil opknappen, kan nu op één

adres terecht waar alles te koop is wat
men daarvoor nodig heeft. In ruime
stellingen worden alle produkten roy-
aal gepresenteerd. Er is een houtafde-
ling waar knutselaars hout, plaatmate-
riaal, panelen en strips vinden en op
maat kunnen laten zagen.
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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de festiviteiten op 29
april a.s. is het noodzakelijk gebleken
om de navolgende verkeersmaatrege-
len te treffen:
— afsluiting voor alle verkeer behalve

voetgangers van: Raadhuisstraat
vanaf Het Hoge tot aan de Dorps-
straat;

— De Burg. Galleestraat vanaf de Mo-
lenweg tot aan de Dorpsstraat;

— de Insulindelaan vanaf de Molenweg
tot aan de Dorpsstraat, enwel van
8.00 uur tot een uur voor zonsonder-
gang, of zoveel langer of korter dan
noodzakelijk is;

— afsluiting van de Schuttestraat vanaf
de Vordensebosweg tot aan de
Ruurloseweg, enwel voor alle ver-
keer inclusief voetgangers van 8.00
tot 13.00 uur of zoveel korter of lan-
ger dan noodzakelijk is;

— een parkeerverbod in te stellen voor
de oostzijde van de Raadhuisstraat
vanaf de Vordense Beek tot aan Het
Hoge, enwel van 8.00 uur tot een
uur voor zonsondergang of zoveel
korter of langer dan noodzakelijk is.

NZAMELING
LANDBOUW-

PLASTIC
Nogmaals wordt u er aan herinnerd dat
op woensdag 3 mei a.s. in deze ge-
meente landbouwplastics worden inge-
zameld. De meldingstermijn bij de ge-
meente Vorden (tel. 2323) sluit op l
mei a.s. om 12.00 uur. Het plastic wordt
ingezameld door de fa. Maatman uit
Doetinchem en dient dinsdagavond
c.q. uiterlijk woensdagmorgen om 7.00
uur in de berm aan de openbare weg te
worden gelegd.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 11 april jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:

— dhr. B. Wakkers te Ruurlo voor het
bouwen van een loods op het per-
ceel Kerkhoflaan 9 te Vorden;

— dhr. L. Kornegoor, Vennemansweg 4
te Vorden voor net vernieuwen en
veranderen van een kippenhok al-
daar.

Op grond van het bepaalde in de Wet
administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na verlening van deze vergunningen
een bezwaarschrift worden ingediend
bij het college van burgemeester en
wethouders.

OEPASSING AR-
TIKEL 18A WET

OPDERUIMTELIJ-
KE ORDENING

Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend voornemens te zijn

om met toepassing van artikel 18a van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
juncto artikel 21 van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening medewerking te
verlenen aan de bouwplannen van de
heer T.H.J.M. Wiegerink, Ruurlose-
weg 29 alhier voor het vergroten van
het woonhuis. De op dit bouwplan be-
trekking hebbende bouw- en situatiete-
keningen liggen tot en met vrijdag 12
mei a.s. voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie (koetshuis) met de
mogelijkheid om hiertegen gedurende
genoemde termijn bezwaren in te die-
nen bij hun college.

PHALEN
HUISVUIL

I.v.m. Hemelvaartsdag wordt er op
donderdag 4 mei a.s. geen huisvuil op-
gehaald. Dit zal worden opgehaald op
woensdag 3 mei a.s.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

.
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ken voor het feit dat Henk Barendsen
en zijn mensen niet ajflÉn veel aan-
dacht besteden aan de^waliteit van
hun produkten maar vaak ook waarde-
volle adviezen geven voor de doe-het-
zelver. De feestelijke receptie voor de
bezoekers van de 'open dag ', werd ge-
houden in de grote smederijhal. Daar
werd menige herinnering opgehaald
aan vroeger dagen toen Barendsen nog
een kleine dorpswinkel was.

En was er de conclusie dat de zaak nu
is uitgegroeid tot een modern opgezet
winkelbedrijf dat vele honderden klan-
ten bedient in de hele regio. Vanaf vrij-
dagmorgen de 21e april is Knaptop ge-
start met de verkoop. Daarbij konden
al de eerste hout-op-maat opdrachten
worden uitgevoerd. In deze tijd van
massale bouwmarkten is er moed voor
nodig een speciaalzaak te starten waar
goede service en adviezen worden ge-
geven en men een ruime keus heeft in
alle prijsklassen en kwaliteiten.

Maar de bemanning van 'Knaptop' ziet
de toekomst na de vele enthousiaste
reacties tijdens deze eerste dagen vol
vertrouwen tegemoet. Want veel klan-
ten uit Vorden en omgeving hebben al
getoond dat zij zich in dit nieuwe 'para-
dijs voor doe-het-zelvers' goed thuis
voelen en er graag hun spullen zullen
inkopen.

Muziek zonder
grenzen
De Musik Verein Kranenburg uit
Duitsland heeft zaterdagavond in een
bomvolle zaal van 't Pantoffeltje een
vriendschapsconcert gegeven. Dit in
het kader van het 120-jarig bestaan van
de Vordense muziekverenging 'Con-
cordia'. Ook gebeurde dit als dank voor
het gemeenschappelijk concert waar-
aan 'Concordia' vorige week zondag in
de Kranenburg medewerking heeft ver-
leend en waarbij ook burgemeester Ka-
merling aanwezig was. Dat de Musik
Verein Klein Kranenburg veelzijdig is
hebben ze deze zaterdagavond duide-
lijk laten horen. Het orkest begon met
de vrolijke 'Florentiner Marsch' ge-
volgd door licht klassieke muziek zoals
'Jesus Christ Superstar'; 'Music from
the Star Wars'.

Ook werd een selektie van nummers
uit het repertoir van Elvis Presley ge-
speeld. Na de pauze gingen de Duitse

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg zondag 30 april
9.00 uur Eucharistieviering

R K kerk Vorden zaterdag 29 april 17.30
uur Woord- en Communiedienst; zondag 30
april 10.30 uur Eucharistieviering

Hervormde gemeente zondag 30 april
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, Kindeme-
vendienst
donderdag 4 mei 10.00 uur Herv./Geref.
dienst op hemelvaartsdag, ds. K.H.W.
Klaassens in de Geref. Kerk — 19.00 uur
Oecumenische dienst in de Dorpskerk van
de Raad van Kerken, voorafgaande aan de
Dodenherdenking. Rast. J. van Zeelst,
m.m.v. Vordens Mannenkoor — 19.45 uur
Kranslegging.

Geref. kerk Vorden zondag 30 april
10.00 uur ds. G.W.H. Peddemors, Nun-
speet; 19.00 uur ds. C. Gros, Aalten.
Donderdag 4 mei, Hemelvaartsdag 10.00
uur ds. K.H.W. Klaassens, gez. dienst in de
Geref. Kerk; 19.00 uur past. van Zeelst, Oec.
dienst in de NH Kerk (Dodenherdenking).

Huisarts 29 en 30 april dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur. Op zater-
dag van 9.15-10.00 uur en 17.45-18.15
uur.

Dierenartsen van zaterdag 29 april 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00

Tandarts 29 en 30 april W.A. Houtman,
Vorden, tel. 05752-2253. 4 en 5 mei J.A.
Boom, Ruurlo, tel. 05735-2400. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen zaterdag en zon-
dag 11.30-12.00 uur.

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

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur, tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 uur

Tafeltje Dekje hele maand april mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezlns- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666
Wichmond/Vierakker T. ten Dijke-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk'

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-54555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdagvan 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur,
en zaterdag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
29 april 17.00 uur Eucharistieviering. Zon-
dag 30 april 10.00 uur Eucharistieviering.

Hervormde kerk Wichmond zondag 30
april 10.00 uur ds. K. Bentveld, Zutphen.
Donderdag 4 mei 9.00 uur ds. C. Bochanen.

Alarmnummers:
Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand-
weertel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-

muzikanten op de luchtige door enkele
karnavalskrakers. Ook zorgde de Musik
Verein voor vrolijke dansmuziek, een
leuk besluit van een geslaagde muzika-
le avond. De uitwisselingen met de
muzikanten uit Kranenburg dateren uit
1986. Inmiddels is men over en weer
een paar keer bij elkaar op bezoek ge-
weest, tot plezier van beide verengin-
gen. Deze avond vond tevens de vierde
trekking van de jubileumverloting van
'Concordia' plaats.

15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag voor
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-
12.00 uur

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur

Burgerlijke
Stand
Ondertrouwd:
G. Zweers en C.W.G.J.G. Kruitbosch;
J.A. Poelder en E.A.H, van Lingen.
Gehuwd:
C.J.H.J. Gijsen en Y.P. Bluemers; E.J.
Groot lebbink en E.G. van Welzenis.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2.50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE HUUR:
50.000 kg melk met 4.33%
vet. Brieven met prijsopgave
voor 6 mei '89 opsturen on-
der nr. 4-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vor-
den. G.o.v.

• TE KOOP:
Partij Open haard hout. Tel.
05752-1717.

• TE KOOP:
3-zits Bankstel + extra 4
clubs, z.g.o.h. Pr. n.o.t.k. Tel.
05752-1746.

• TE KOOP:
i.z.g.st. motor gazonmaaier
met opvangbek, 49 cm. Tel.
05735-3144.

• TE HUUR:
Vakantie in Zeeland, eil. Tho-
len, sfeervol huisje. Zee, dij-
ken, rust. Inl.: De Blauwe
Hand
05752-2223/01666-3951.

• TE KOOP wegens bedrijfs-
beëindiging: 1 tractor David
Brown 880 / 1 tractor David
Brown 996 / 1 klepel maaier
/ 1 Kuhn schudder 4 trom-
mels 1987 z.g.a.n. / 1 ploeg
Eberhardt hydroliek ploeg 2
schaars, aanbouw 3e schaar
mogelijk, 1987 z.g.a.n. / 1 re-
genhaspel + pomp Veen-
huis super 1986, z.g.a.n. /
Wagen + buizen regenin-
stallatie / 2 dubbellucht
wielen 124/11 -36 / comple-
te melkmachine (Sac). Cor-
respondentieadres: W.G.
Poorterman, Z.Emmerikseweg
45, Toldijk, tel. 05755-1882.

• GEVRAAGD voor de vrij-
dagmorgen: flinke zelfst.
hulp i.d. huishouding. Tel.
6419.

• SVRATTI
Sixtoernooi 20 mei a.s.
Opgave voor deelname vóór
14 mei bij R. Heuvelink, Raad-
huisstraat 16. Geen inschrijf-
geld.

• TE KOOP:
Caravan, 4 pers. (Roller). Tel.
05752-1495.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• TE KOOP GEVRAAGD:
betonnen Veedrinkbakken
Tel. 05752-1642.

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. Uitzoeken maarl

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

'N IBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman Jr.
Tel. 05735-1796

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meesl verkochte
regenpak van Nederland Hel pak mei de
vele ext ra s l" vi|l modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Hotel Bakker
Vorden

Programma Zaterdag 29 april

Vanaf 12.00 tot 14.00 uur

Oranje Hap 15,—p.p.

Vanaf 15.00 uur

Pianist Herman Nossent
in het café

Vanaf 21.00 uur TOPORKEST

LET'S DANCE
in onze grote zaal

(Het optreden van orkest Return Combo
komt hiermede te vervallen.)

Entree 6,— Leden Oranjever. 5,—

METEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
VORDEN

In de periode van 27 april
1 989 t/m 3 mei 1 989 worden
de gasmeterstanden in de
gemeente Vorden opgenomen.
U kunt de meteropnemer ver-
wachten tussen 8 uur 's mor-
gens en 8 uur 's avonds.
Wij verzoeken u ervoor te zor-
gen, dat de meters goed be-
reikbaar zijn.
Heeft de meteropnemer u niet
thuis getroffen, dan doet hij
bij u een kaart in de brievenbus.
Op deze kaart noteert u zelf de
gasmeterstand.
Indien de meteropnemer uiter-
lijk 3 mei 1989 de gasmeter-
stand niet heeft opgenomen
of geen kaart in de bus heeft
gedaan, verzoeken wij u
kontakt met ons op te nemen
via één van nevenstaande
telefoonnummers.
U dient de ingevulde kaart
uiterlijk 9 mei 1989, op de
post te doen, aangezien
anders een schatting van uw
verbruik kan volgen.

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Vestiging
Hengelo:
05753-1966.
Kantoor
Zutphen:
05750-97612.

Vanaf 5 mei is er iedere
vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

spreekuur voor

zwangerschapscontrole
in het Kruisgebouw aan

Het lebbink, door

Ria Haggeman-Withaar
verloskundige

Graag van te voren een afspraak maken
op tel.nr. 05754-351.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do. en vrij. 27 en 28 april

Viert dit jaar Koninginnedag
met Oranje gebak en brood
van de man die zelf bakt!

\NIN KERS

Wij maken voor U:

Oranje Stoet Koninginnerol
Oranje Tompouce Oranje Soes
Oranje Rolgebak Oranje taart
enz. enz.
Bestel of haal het bij:

WARME BAKKER

ÜPLAAT

2 kilo
Hollandse

Golden
Delicious

2,95

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

MAANDAG
1 mei

500 gram

Spitskool
panklaar 1.50

DINSDAG
2 mei

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
3 mei

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50 BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

MAAK HET U EENS GEMAKKELIJK
MET KONINGINNEDAG

met door uw slager zelf gemaakte
Pizza's of Bami of Nasi

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Haas Rib karbonades
of Hamburgers
5 /,,,/,../, 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 11,50

Pizza's per stuk 6,7 5
Slavinken perstuk 1,—

Vordense varkensrug

16,90

Deze week verkrijgbaar
tegen feestelijk gekleurde prijzen:

Speciale
Oranje aanbiedingen

bloemist - hoven iersbed rijf

Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 05752-1508

Zaterdag 29 april zijn ook wij
de gehele dag gesloten.

HET BESTE VAN DE BEER
De Beer Professioneel heeft het complete ABC
voor bedrijven en andere grootverbruikers in huis.
Materialen en gereedschappen voor diverse doelein-
den, variërend van aambeeld tot steenboor of, zo u
wilt, van betonmolen tot bout. De Beer levert uit
voorraad ondermeer gereedschappen en machines
voor industrie en bouwsector, bevestigingsmaterialen,
hang- en sluitwerk en veiligheidsartikelen voor be-
scherming van top tot teen.

„fcr*"

P R O F E S S I O N E

Industr.terr. "De Mars'
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845

Ooit kiest u voor mooist.
Bang&OlufsenÉ)

Uw dealer:

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Dorpsstraat 8-7251 WK Vorden

Telefoon 05752-1000

Technische dienst:
Weg naar Laren 56 - 7203 HN Zutphen

Telefoon 05 7 50-13813

M
u

voor

itmuntend en perfect
uitgevoerd schilderwerk

schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
murloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523 j

Geef Koninginnedag een feestelijk tintje
met

oranjegebak
oranjebollen

en

Alles vfrs van de Warme Bakker

't winKoi'je in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877



Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje

llse
Gerard en Hilda
Waarle-Eggink
Roy

7251 GAVorden,
20 april 1989
De Eendracht 27.

28 april 1943

Hartelijk gefeliciteerd met jul-
lie trouwdag.

Jullie kinderen en
kleinkinderen.

fam. Klein Ikkink
'Blokhuis'

BEDANKT!!

De viering van mijn 90ste ver-
jaardag op 16 april j.l. was
voor mij een dag om nooit te
vergeten.
Aan heel het kroost en aan al
degenen die van hun belang-
stelling blijk gaven, heel har-
telijk dank.

Oma Hartelman
Gaarne willen wij een ieder
bedanken die ons 50 jarig hu-
welijksfeest tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

J. Wissels
J.E. Wissels-Bosman

Vorden, april 1989
H.K. van Gelreweg 28

Bij deze wil ik iedereen die er
hoe dan ook aan meegewerkt
heeft dat 1 april een fijne dag
geworden is nogmaals heel
hartelijk bedanken.

Theo Schoenaker

Garvelinkkampweg 7
7261 JJ Ruurlo

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Op juwelier
siemerjnk
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

de "blauwe hand
05752 2223 vorden
burg. gal les
'36

101 ideeën voor een kado
uit nederland nepal bali
peru afghanistan en india

oude en nieuwe sieraden,
volkskunst,oude weefsels
kuns tkaarten,dierfiguren
tasjes,doosjes.aardewerk
sinds kort:
ikat en batikstoffen per
meter,sarongs,rugzakken,
allerlei soorten sjaals

geopend:elke middag uit-
gezonderd op maandag

burg.galleestraat
36 -
05752 2223 vorden

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

RECTIFICATIE

Op vrijdag 28 april hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Lammert Visschers en
Diny Visschers-Smeenk

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur
in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10,
Vorden.

Brinkerhof 63
7251 WX Vorden

Dinsdag 2 mei a.s. is de dag, dat wij in het
huwelijk treden. Om 13.00 uur geven wij
elkaar het ja-woord in het gemeentehuis
van Hengelo Gld.

Dat willen we herhalen in de kerk.
De viering begint om 14.00 uur in de R.K.
Parochiekerk St. Jan de Doper te Keyen-
borg.

U kunt ons feliciteren op onze receptie die
gehouden wordt van 16.30 tot 17.30 uur in
de zaal van 'Hotel Bakker", Dorpsstraat 24
te Vorden.

ALFONS NIJENHUIS en
MIRANDA HAGGEMAN

Ons adres:
Kervelseweg 29
7255 KW Hengelo Gld.

<zf\an onze wLenden en bekenden ,

Oh- 5 mei a . i . U net 2 5 laat qeLeden

dat we Uouwden. -LXt wiLLen we niet

onqerneikt voodrif Laten qaan .

^Vandaan, aak wil *Li uitnoaiqen voai eenl j
qezeLLiq tornen zijn met een nahje en

diankle oL woenidaq 3 mei a . s. . , *.

avond*, van 19:30 - 2$:OO uut in

cyTanLeq , c~)aneqqeital/K. 1 O te

te

tsMfixqe &

Ïbot/Mtiaat 1 6cA

72lS cf\£ Mmen

Moeilijk was de weg die hij gaan moest, maar met
veel bewondering voor de wijze waarop hij zijn ach-
teruitgaande gezondheid heeft weten te dragen,
hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en fijne opa

Gerrit Hendrik Janssen
op de leeftijd van 65 jaar.

J. Janssen-Lebbink

B.E. Rouwenhorst-Janssen
B. Rouwenhorst
Bob, Karin

A.J. van Zeeburg-Janssen
G. van Zeeburg
Torn, Pim, Frank

21 april 1989
Raadhuisstraat 8, 7251 AB Vorden

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 25 april
plaatsgevonden.

Na een langdurige ziekte is toch nog vrij onverwacht
uit ons midden weggenomen onze lieve broer, onze
zwager en oom

Gerrit Hendrik Janssen
op de leeftijd van 65 jaar.

Vorden: B. Nieuwenhuis-Janssen

Vorden: D. Weustenenk-Janssen
H. Weustenenk

Vorden: D. Kreunen-Janssen
G. Kreunen

Vorden: H.Janssen
R. Janssen-Dijkstra

Vorden: D.J.Janssen
B. Janssen-Klein Ikkink

Zutphen: B.Janssen
H. Janssen-Geesink

Neven en nichten

Vorden, 21 april 1989.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze oud-collega en lid

Gerrit Janssen

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.

Personeelsvereniging Gems/Emsbroek

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

icHerbeng'T
Dorpsstraat 10 - Vorden

Woensdagavond

Nederland-West-Duitsland
Stadion de Herberg is

UITVERKOCHT

Koninginnedag:
Kaartvoorverkoop

(voor 's avonds)
(Dit doen wij vooral om teleurstelling te voorkomen
voor die Vordenaren, die wat later uitgaan en dan
zoals voorgaande jaren voor een dichte deur komen)

(Min. leeftijd 16 jaar,
hierop wordt gekontroleerd.)

DE GEHELE DAG VERKRIJGBAAR DE EETRAGE VAN DIT MOMENT

SHOARMA
- broodje inkl. saus f 5,-

- shoarma-schotel (shoarma + frites + sauzen) f 10,-

Deze dag verder een beperkte Restaurantkaart.

UITNODIGING
VOOR 2 BIJEENKOMSTEN

l Door de mestgroepen Hengelo, Steen-
deren en Vorden wordt op maandag 1
mei 1989 een voorlichtingsbijeenkomst
gehouden over het te realiseren Mest-
verwerkingsprojekt Twente.
Spreker: dhr. H.F. Schurink, adviseur
v.d. Stimt.
Zaal Leemreis (Hengelo-G), aanvang
20.00 uur.

II Op initiatief van de Mestgroep Vorden.
wordt door de Consulentschappen
Rundvee en Varkenshouderij een de-
monstratie gehouden met:

a. Mestinjecteur
b. Zodebemester

Deze demonstratie wordt gehouden op
dinsdag 2 mei 's middags om 14.30
uur op het bedrijf van de fam. Abbink,
Kruisdijk 9, Vorden.
Toelichting wordt gegeven door dhr.
Willemsen van het Consulentschap.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van arti-
kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, junc-
to artikel 50 lid 8 van de Woningwet medewerking
te verlenen aan de bouwplannen van Aannemersbe-
drijf Groot Roessink, Hengeloseweg 9 alhier voor de
bouwvan een opslagloods.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 28 april
1989 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage met de mogelijkheid voor een
ieder om hiertegen gedurende bovengenoemde ter-
mijn schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun colle-
ge.

Vorden, 27 april 1989.
Burgemeesteren wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

UITVAART
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Bel: 06-821 2240
Monuta,

óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

DEZE AANBIEDING
ZULLEN KENNERS

OP PRIJS
STELLEN!

Ha m lapjes
VOOR HET WEEKEND RECEPT:

500 gram O/ l O

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG:

Lasange
100 gram

1,45

SPECIAL

Konmginne-
medaillon

100 gram 1,85

(uitgebeende karbo-
nade gevuld met per-

zik en rauwe ham.)

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

Gebraden
Achterham
100 gram 2,35

Land
cervelaat

100 gram 1,59

MAANDAG:

Speklappen
per kg 6,98

i ^^L

DINSDAG:

Verse worst . no
500 gr. 4,98

Runderworst c no
500 gr. 5,98

^W :

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. - no
500 gr. 4,98

Rundergehakt
500 gr. 5,98

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

A FEESTMODE \

Voor de feestdagen
volop mode in
huis

Mantels
Jacks
Blazers
Pakjes
Japonnen
t/m maat 60

DAMESMODE

SPECIALIST IN JAPONNEN IN GROTE MATEN

DOETINCHEM dr. Hubernoodtstraat 14
VORDEN Zutphenseweg 29
WINTERSWIJK Misterstraat 78

30 april Koninginnedag gesloten.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Oranjebollen
voor f- 4,20

Oranje tompoucen
6 halen 5 betalen

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



GRASKANT-
SNIJDER
Sterke 275 Watt
motor, snijbreedte 24 cm
Maximale werkhoogte
95 cm.
Incl. 6 meter
nylondraad.

96

300 Watt motor
snijbreedte 24 cm;

automatisch draad-
toevoersysteem.

Max. werkhoogte
113 cm.

Extra handgreep.

Incl. 10 meter
nylondraad.

133,-

LATEX Kleur wit.

Waterverdunbare muurverf voor
binnen, geschikt voor bijna elke
ondergrond.
Normaal
8.8 liter
nu 3 liter.

V

WIMPEL
Oranje,

met kwast.
Van 88,70
voor

5017,
Afmeting 100 x 150
cm. Licht- en vochtbestendige
kleuren. Van 39,60 voor 35,-

VLAGGESTOK
Hout, met wit kunststof
overtrokken, oranje knop.

Len« te210cm 'Van 16.80 voor 9,
95

GRINDTEGEL-
HG REINIGER

Voor het snel en doeltreffend
reinigen van vuil en grauw
geworden grindtegels.

9 95,

DOUCHESLANG

Messing verchroomde
doucheslang,
lengte 1.50 meter.

10 JAAR
GARANTIE

Spaarhypotheek: maximaal fiscaal voordeel,
stabiele nettolasten.

J £ l "ƒ Q Met de nieuwe Spaarhypotheek koppelt
' 5 jaar vast

u maximaal fiscaal voordeel aan stabiele nettolasten: het 'WTtT" lWie de
is namelijk een hypotheek met een gemengde levens- VOOlXlfMl ÖTSt C*

verzekering. U lost niet af op de leningen houdt zo maximale -̂ -"v M"^ H.-l""14.

, , , wil afsluiten.
fiscale rente-aftrek. De aflossinggeschiedt door een uitkering

van de verzekering (einde looptijd, of eerder bij overlij-

den). Vergeleken met een annuïteitenhypotheek

biedt deze al in het 4e of 5e jaar lagere netto-

lasten. Verdere voordelen zijn de lage

premie, hoog rendement spaarpremie,

100% overlijdensdekking en geen af-

koopkosten. Niet rokenden betalen

een beduidend lagere premie voor hun risico-

verzekering.

Idcaalhy notheek : rente zonder pieken.

j -O /O Ideaalhypotheek 's een hypotheek-

• i . • • •vindt bij ons

baiéndsei{
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

De spontane medewerking van de Vordense Ondernemersvereni-
ging om de winkels gesloten te houden op zaterdag 29 april, is
door het bestuur zeer op prijs gesteld.
Het publiek wordt dan ook verzocht om hun inkopen vóór zater-
dag te doen bij de echte Vordense ondernemers, het kan per slot
tot vrijdagavond 9 uur.

vorm waarbij sterke schommelingen in de hoogte van de ÖOU WSldldl»

rente kunnen worden opgevangen. Deze werkt volgens

het principe van een voortschrijdende rentemiddeling.

Jaarlijks wordt het rentepercentag*e van 1/5 deel van de

lening herzien, waardoor dan een nieuwe, gewogen gemid-

delde rente voor de totale lening ontstaat. Door deze

middeling van rente worden de zogeheten pieken eruit

gehaald, waardoor u nooit voor onaangename verra^ingen

komt te staan. Als aflossingsvormen kunt u kiezen voor

annuïteit of getrapt lineair.

Lineaire hypotheek: steeds minder rente betalen.

/ F^Q ^en ''"eaire hypotheek kenmerkt zich
variabel

door een vast aflossingsschema en een steeds lager wordende

rente. Stel u neemt een lineaire hypotheek van f 90.000-

met een looptijd van 30jaar. U lost dan f 3.000- per jaar af,

en u betaalt over het openstaande bedrag rente Die daalt

uiteraard met elke aflossing, zodat de woonlasten steeds

lager worden. U kunt kiezen voor een variabele

rente die - indien de marktsituatie daartoe

aanleiding geeft - eenmaal per kwar-

taal opnieuw wordt bijgesteld, of voor

een 5 of 7 jaar vaste renteperiode.

A n M U I te i te n hypotheek: de zeker-
heid van vaste maandlasten.

/• m* /O '̂J een annuite'tennypo-
vanabel

theek wordt van tevoren vastgesteld wat er gedurende de

looptijd in totaal aan rente en aflossing wordt betaald. Dat

bedrag wordt opgedeeld, zodat er vaste maandlasten ont-

staan. In het begin betaalt u relatief veel rente en u lost weinig

af, hetgeen dan een maximaal fiscaal voordeel oplevert. Naar-

mate de looptijd vordert wordt de verhouding rente/aflos-

sing geleidelijk omgekeerd. Ook in dit geval kunt u kiezen

voor variabele rente, 5 of 7 jaar vast of Ideaalrente

Speciale tarieven voor nieuwbouw.

Voor nieuwbouw gelden bij al onze hypo-

theekvormen speciale tarieven. Vraag om meer informatie bij

uw Bondsspaarbankkantoor. (Wijzigingen in alle hier ver-

melde rentepercentages voorbehouden.)

I )<V<>ndsspaa rba n k doet meer.

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebobij

interieuradviseur
m

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517.

...droogweg de schoonste.

Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

OKIUY\L
KOCKP01M

De nieuwe collectie nu bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

ROCKPORT BUILD A BETTER SHOE

Haagconiferen 10 stuks 60,—

HEESTERS EN VASTE PLANTEN

Heideplanten 10 stuks 1O,—

Rozen op stam 10,— en 15,—

STRUIKROZEN,
GROENTEPLANTEN,
PERKPLANTEN, GERANIUMS

Violen 30 stuks 10,—
Ba mbo e-
bonenstokken 10 stuks 17,50

GROENTE- EN BLOEMZADEN

PlantUJtjes 250 gram 1 ,25

Potgrond 2 zakken è 40 liter 1 O,—

ROODSTENEN POTTEN,
BIELZEN EN SIERSTENEN

Kwekerij Tieltjes
Halseweg 43A - HALLE

(weg van Zelhem naar Halle)

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
7251

fons Jansenee
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

MOTORRIJLES?
dan naar

BOVAG

Rijschool
W. Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

60
MINUTES
PLAYING

TIME
LV501

Bij aankoop van
Levi's jeans

GRATIS

501 HITS
cassette



CONTACT
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Donderdag 27 april 1989
51e jaargang nr. 4

Wethouder mevr. Aartsen:

'Kollege trekt besluit
huurverhoging
peuterspeelzaal niet in4

Mevr. Aartsen stelde woensdagmiddag in de commissie Welzijn kort
en bondig dat het kollege er niets voor voelt om het genomen besluit
inzake de huurverhoging van de peuterspeelzaal in te trekken.

Hieronder de Ujst van de extra lopers, bekend op 25 april. Intekening
en verhoging van de bedragen is mogelijk tot aan de loop op Koningin-
nedag.

Het kollege heeft onlangs besloten om
de huurverhoging voor de peuterspeel-
zaal ten gevolge van de verbouwing ge-
faseerd door te voeren. Het huurbedrag
is 5400 gulden. Hiervan wordt in 1989
50% aan de peuterspeelzaal doorbere-
kend; in 1990 75% en in 1991 100%. De
heer E. Brandenbarg (WD) merkte op
dat het bestuur van de peuterspeelzaal
geen zekerheid heeft of er de komende
jaren een kompensatie in de vorm van
subsidie tegenover staat. 'De huur voor
de peuterspeelzaal moet zichtbaar ge-
maakt worden', zo formuleerde Brand-
enbarg.

Hij stelde het kollege voor het besluit
terug te nemen, het opnieuw te bekij-

ken en te 'plaatsen' in het kader van de
nieuwe subsidieverordening. 'De peu-
terspeelzaal is enorm onzeker over
haar toekomst', aldus Brandenbarg.
Mevr. Aartsen antwoordde daarop dat
met het oog op de toekomst geen enke-
le vereniging zekerheid heeft over sub-
sidies. Zoals gezegd, het kollege voelt
niets voor het idee van Brandenbarg.

'De peuterspeelzaal wordt uit de veror-
dening sportzaal gehaald. Voor de raad
t.z.t. voldoende gelegenheid om te be-
slissen welke subsidie aan de peuter-
speelzaal verleend moet „worden. 'Ik
denk dat we hier inderdaad best uit
zullen komen', zo merkte de heer
Boers (CDA) op.

Begeleidingscommissie
opvang Asielzoekers
Wethouder mevr. Aartsen deelde woensdagavond in de commissie
Welzyn mede dat /ij in het kader van de opvang van asielzoekers een
gesprek heeft gevoerd met de Stichting Vluchtelingenwerk uit Deven-
ter.
'Hieruit is naar voren gekomen om sa-
men met Hengelo een begeleidings-
commissie in het leven te roepen. Hen-
gelo en Vorden hebben inmiddels de
intensie uitgesproken om dit inderdaad
gezamenlijk te doen', aldus wethouder
Aartsen. Op 24 mei zal er in het Dorps-
centrum te Vorden een voorlichtingsa-
vond worden belegd, waarbij de 'Stich-
ting Vluchtelingenwerk' een videofilm
zal vertonen. 'Dit moet gezien worden
als een eerste stap op weg naar een
goede voorlichting. Wanneer wij straks
weten welke woning er in Vorden voor
de vluchtelingen vrijkomt, zullen wij
een informatie-avond met de buurt
gaan beleggen', aldus wethouder Aart-
sen.

Kadavers
Tijdens een gesprek met de standsorga-
nisaties in Vorden heeft wethouder
mevr. Aartsen te horen gekregen dat
het in Vorden behoorlijk goed gaat met
betrekking tot het ophalen van kada-
vers. 'In het algemeen worden de kada-
vers gewoon van het erf opgehaald. Ko-
men er klachten binnen dan zal het
kollege overwegen om treffende maat-
regelen te nemen', aldus mevr. Aart-
sen. Intussen heeft zij met de standsor-
ganisaties afgesproken dat afgewacht
zal worden of er inderdaad een gesprek
tussen de gemeente Aalten met de
DAV zal plaatsvinden. Een gesprek
waarom de gemeente Aalten heeft ge-
vraagd.

Zaterdagmorgen vanaf 8.00 uur is het dorp afgesloten voor alle
verkeer.
U wordt verzocht geen auto's te plaatsen in de Dorpsstraat, ged.
Zutphenseweg, Raadhuisstraat en Burg. Galleestraat

Koninginnedag Sponsorloop
Potto-De- Wereld-Uit
afgewisseld met Coca-Cola Acrobatic show

A.s. zaterdag, om exact 14.45 uur zal burgemeester Kamerling van
Vorden het startschot geven van de grootste sponsorloop die ooit in
Vorden is georganiseerd. De organisatoren menen te mogen rekenen
op een deelname van ca. 500 lopers, verdeeld over 3 parcoursen.
Zowel de Sponsorloop als de Acrobatic show zal plaatsvinden in de
Dorpsstraat-Kerkstraat

Extra spectaculair is het geworden
sinds het aftredende lid van de Oranje-
vereniging G. te Velthuis, het blijvende
bestuur een geschenk aanbood. Verras-
sing op de gezichten toen dit bleek te
bestaan uit een rondebedrag van 5 gul-
den voor de sponsorloop Polio-de-
Wereld-Uit.
Het zittende bestuur heeft dit, letterlijk
en figuurlijk, sportief opgepakt, en zal
voltallig deelnemen in de zwaarste
groep met ronden van 400 meter. Dit
kan tot gróte verrassingen leiden. Som-
migen hebben zich in de afgelopen da-
gen 'het vuur uit de sloffen gelopen'
om een hoog rondebedrag bijeen te
vergaren; daardoor zijn ze wellicht in

staat wandelend de rondes te maken en
toch een goed bedrag bijeen'te bren-
gen.
Anderen hebben het aangeboden
sponsorbedrag niet verhoogd en zullen
zaterdag laten zien dat ze, zonder dat
het in het dorp is opgevallen, de afgelo-
pen weken hebben gebruikt om een
uitzonderlijke conditie op te bouwen.
In de afgelopen week hebben zich ook
enkele lopers aangemeld, waarvan ver-
wacht mag worden dat ze misschien
wel 20 ronden op hun naam zullen
brengen. Vermenigvuldigd met het
rondebedrag betekent dit dat de in-
komsten t.b.v. de polio-inentingsaktie
goed zullen stijgen. We zijn benieuwd!

Cor ten Barge
B. Bloemendaal
M.J. Bruggeman
Bos
G. Emsbroek
N.J. Edens
P. Everink
Fransen
W. Gudde
Houwen
Noppen
L.G. Weevers*
G. Wolsing
H. van Woudenberg
H.G.Wullink
G. Sterringa
G.J. Sterringa
Hermien Groot Jebbink
H.J. Warringa
H. Oudsen
Monique ten Pas
Nicole te Linde

week 14
10-
6-
6-
-

39-
35-
26-
-
6-
-
-

31-
6-
6-
6-
-
-
-
-
-
-
—

week 15
46-
6-
11-
-

41,50
35-
26-
-
6-
-
-

45-
6-
6-
6-
-
-

15-
-
-
-
—

week 16
60-
7-
16-
1-

53,60
36-
30-
1-
6-
15-
15-
77-
6-
6-
6 -
-
-

16-
1,25
-
-
—

week 17
64-
15-

20,50
2,20

107,80
38,35
45,25
2,20
6.-
19-
19-

118,50
6-
15-
6-
12-

12.45
22-
6-
8-
1,50
9.25

*) +ƒ 60,— extra, vast bedrag, van GLIMMO

Maar de belangrijkste groep van lopers betreft toch de kinderen van de
Vordense lagere scholen. Vrijwel ieder kind zal zich hebben ingespan-
nen om zoveel mogelijk sponsors op zyn of haar lijst erby te krijgen.
Met het besef dat ieder dubbeltje, kwartje of gulden besteed zal worden
aan de polio-bestryding, zullen ze zich extra inspannen om zoveel
mogelijk rondes te lopen.

Te verwachten is dat de totale opbrengst van deze Vordense aktie
bekend zal zijn in de eerste of tweede week van mei. Zodra het
eindbedrag vaststaat zullen we een overzicht geven van de bedra-
gen die per school of groep zijn bijeengelopen.
De commissie kan dan terugzien op een geslaagd projekt en dit
afsluiten met de onthulling van de beeldengroep in het Dorpscen-
trum, mn blijvende herinnering aan het projekt. A

Mag ik ook meelopen?
Deze vraag werd ons gesteld. Daarom dit extra bericht. De
jeugckÉie elders scholen bezoekt en die ook wil j^elopen,
kan ^msorformulieren afhalen bij drukkerij ̂ Weevers,
Nieuwstad 30, of een uur voor de start bij het parcours;
uiteraard zorg je zelf voor sponsors voor het goede doel.

Het bestuur van de
Oranj evereniging

wenst u een
gezellige en fijne Oranjedag

Jong Gelre wint
Provinciale kulturele
wedstrijd
De afd. Vorden is er zaterdagavond in
geslaagd om in Ochten de provinciale
kulturele wedstrijd op haar naam te
schrijven. Vorden was al eerder dit sei-
zoen winnares geworden van de regio

West-Achterhoek. Het thema voor
deze wedstrijd was 'Milieu vriendelij-
ker produceren en konsumeren'. Eric
Knoef heeft voor Vorden de tekst ge-
schreven. Borculo kwam in Ochten op
de 2e plaats, terwijl afd. Almen van
Jong Gelre op de 3e plaats beslag wist
te leggen. Door dit resultaat zal Vorden
op zaterdag 20 mei in Joure meestrij-
den om de nationale titel. De organisa-
tie is daarbij in handen van de PJGN.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redactie

Nieuws over de
Pieterpad Milieu-
estafette
Op vrijdagmiddag 19 mei vertrekken de
wandelaars die één of meer etappes
meelopen uit Laren; vertrekpunt Hotel
't Langenbaergh. De aankomst is bij
Hotel Bakker in Vorden. Daar zit mevr.
van Zantvoort in Achterhoekse dracht
en speelt harmonica o.a. het 'Pieter-
padlied'. Ik weet niet of er in Vorden
mensen zijn die deze etappe mee wil-
len lopen? Het nadeel is dat men op
eigen gelegenheid naar Laren moet
gaan en daar dan eventueel zijn/haar
vervoermiddel heeft staan. Als men
daarentegen in zijn eigen woonplaats
vertrekt wordt men door de Stichting
met een bus naar het vertrekpunt te-
ruggebracht. In dit geval van Doetin-
chem, want de tocht loopt in 1989 in
tegenstelling tot vorige jaren van
Noord naar Zuid. De terugreis per bus
is bij het inschrijfgeld inbegrepen even-
als een button die tevens als 'kwitantie'
dienst doet. Men moet zich op zater-
dag 20 mei bij Hotel Bakker in de bus
in laten schrijven, wanneer het vertrek
van de etappe Vorden-Doetinchem
plaatsvindt. Er lopen dan minstens 35
Vordense schoolkinderen mee. Aange-
zien voor hen die etappe wat te lang is
(24 km.) staat er voor hen bij de 6-
sprong 't Zelle (8 km.) een bus klaar
om hen terug te brengen.

Aangezien die bus (grotendeels) leeg
van Bakker naar 't Zelle vertrekt zou-
den volwassenen die 24 km. ook te kras
vinden van Vorden naar 't Zelle mee
kunnen rijden. Zij moeten zich dan wel
van te voren opgeven of zich voor ver-
trek bij de bus bij Bakker in laten
schrijven. Dit geldt ook voor bewoners
van Hengelo, Zelhem en Doetinchem
die naar hun woonplaats toe willen lo-
pen i.p.v. er vanaf. De bus naar 't Zelle
vertrekt van Hotel Bakker en keert van
't Zelle terug. U wordt uitgeleide ge-
daan door 3 jachthoornblazers in uni-
form. Aangezien één en ander veel
geld kost en wij bovendien nog zoveel
over willen houden dat wij herplant
van regenwoud kunnen helpen steu-
nen, zoeken wij sponsors.

Tot heden ontvingen wij van de ge-
meente Vorden F 175,- Amrobank
f 25,—, Drukkerij Weevers gratis ruimte
voor publiciteit in Contact, Hotel Bak-
ker geeft reductie op de overnachtings-
tarieven voor deelnemers aan de mars.
Namens het gemeentebestuur loopt
wethouder Aartsen mee; waarschijnlijk
mede als begeleidster van de kinderen.

Als u nadere inlichtingen wilt hebben
of een routebeschrijving van de hele
mars van Pieterburen in Groningen tot
de St. Pieterberg bij Maastricht in to-
taal bijna 500 km, of zich op wilt geven
als sponsor dan kunt u terecht bij de
vertegenwoordiger voor Vorden van de
Stichting.

Ab Turfboer
Insulindelaan 18,7251 EK Vorden

Tel. 1298

lts,

Nationale herdenking 1989
De Nationale Herdenking van allen, die sinds 10 mei 1940 wanneer of
waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen,
alsmede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zyn omgeko-
men, zal dit jaar worden gehouden op donderdag 4 mei.
Evenals in 1988 is het programma voor deze dodenherdenking als volgt:
1. Van des avonds 18.00 uur tot zonsondergang, zullen van alle openbare gebouwen in Vorden de vlaggen

halfstok worden gehangen. Aan particulieren wordt verzocht dit eveneens te doen.
2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor 20.00 uur zal de torenklok van de NH Kerk worden geluid.
3. Voorafgaand aan de herdenking op de algemene begraafplaats, houdt de Raad van Kerken een korte herden-

kingsbijeenkomst met medewerking van het Vordens Mannenkoor in de NH Kerk, aanvang 19.00 uur.
4. Zij die aan de herdenking willen deelnemen, worden verzocht om uiterlijk 19.50 uur bij de ingang van de

algemene begraafplaats aanwezig te zijn, waarna men zich gezamenlijk naar de graven van de geallieerde
bondgenoten en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden, zal begeven. Op deze graven zal door de
burgemeester namens het gemeentebestuur een krans worden gelegd.

5. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna, zal volkomen stilte in acht worden genomen. De plechtigheid wordt hierna
met een lied, te zingen door het Vordens Mannenkoor besloten.

6. Daarna worden degenen die daaraan behoefte hebben in de gelegenheid gesteld een eenvoudige hulde te
brengen door het leggen van bloemen.

Met het oog op het karakter van deze Nationale Herdenkingsavond zullen geen toestemmingen worden verleend
tot het houden van openbare vermakelijkheden op de avond van 4 mei.
De exploitatie van horecabedrijven dient op deze avond zodanig te geschieden, dat hieraan elk vermakelijkheid-
saspect ontbreekt.
Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00 uur dient u de buitenverlichting, zoals neon en lichtbakken, te doven en
mag geen andere muziek ten gehore worden gebracht dan die van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Plattelandsvrouwen
Dezer dagen heeft de afd. Vorden van
de NBvP voor haar nieuwe leden een
koffiemorgen georganiseerd waarbij de
dames nader kennis met elkaar konden
maken. Door de dames van de verschil-
lende kommissies werd verteld wat de
Bond zoal doet. Ook heeft de afd. Vor-
den bezoek gehad van 'Hulse Willem
en ziene leu' uit Winterswijk. De da-
mes hebben zich uitstekend vermaakt
met de conferences, zang en accor-
deonmuziek. De laatste bijeenkomst
van het seizoen zal zijn op woensdag 10
mei in de grote zaal van 'De Herberg'.
Dan zal gezinssociologie prof. Dr. Yte-
ke Weeda uit Wageningen een lezing
houden over het onderwerp 'Verande-
ringen rond gezin en andere leefnor-
men'.

Nieuwe aanwinsten
bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van
de openbare bibliotheek
Nieuwenhuys, Rob-Tussen twee vader-
landen; Werfel, Franz-Het bleekblau-
we handschrift van een vrouw; Heller,
Joseph-Verbeeld je; Uyl, Bob den-
Schrijvers worden misbruikt; Swift,
Graham-De wereld uit; Boer, Herman
Pieter de-Geheimenland; Howatch,
Susan-Betoverend beeld; Visser-
Roosendaal, J.-Belofte; Kombrink, L.-
De rietdekker; Spillebeen, Willy-De
andere oorlog; Bosmans, Phil-Niet te
geloven; Soboul, Albert-Korte geschie-
denis van de Franse revolutie; Hall, Ni-
cola M.-Reflexzonemassage; Haffner,
Sebastian-Van Bismarck tot Hitler;
Klaver, P.-Motortechniek in woord en
beeld; Slageren, Henk van-Het interna-
tionale bierbrouwboek; Klaassen, Bert-
Acne, zo kom je er vanaf; Mingberg,
Mella-WordPerfect; Beurden, Leon-
tien van-Mode in de 20e eeuw; Buter,
Adriaan-Over-ijsselse volksgebruiken;
Uyl, Liesbeth den-Beppie van Vessem;
Stegeman, Jelle-Nederlands: taalcursus
voor buitenlanders deel 1; Multiple
sclerose-een boek voor patiënt en be-
handelaar; Zerbst, Reiner-Gaudi:
1852-1926; Speelfilmenencyclopedie:
50000 films (naslagwerk).

^ •̂•••̂ •••••̂ ^^^^H

Agenda
APRIL:

27 Bejaardenkring Dorpscentrum
Vorden

28 Jong Gelre, Bowlingavond
'Ruighenrode'

28 Open Tafel SWO Vorden
29 Oranj efeest
30 Oranjevereniging, Fietstocht bij

Ludgerusgebouw
30 Open Tafel SWO Vorden

MEI:
l ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
1 Kerkgebed de Voorde
2 SWO Vorden, Open Tafel
5 SWO Vorden, Open Tafel
7 SWO Vorden, Open Tafel
8 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
9 SWO Vorden, Open Tafel
9 Soos Kranenburg

10 HVG Wichmond-Vierakker, Lezing
10 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, Bijeenkomst
12 ANBO, Lezing, Dorpscentrum

Vorden
12 SWO Vorden, Open Tafel
14 SWO Vorden, Open Tafel
15 ANBO, Fietstocht Vorden
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 HVG Dorp Vorden,

Afsluitingsavond
19 SWO Vorden, Open Tafel
20 De Snoekbaars Vorden, Onderlinge

competitie senioren
20 C-toernooi w Vorden
21 B-toernooi w Vorden
21 Voorjaarstocht. Afstanden: 40 - 80 en

120 km. Start: café-rest. 'de Herberg'
21 SWO Vorden, Open Tafel
22 Soos Kranenburg
22 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
23 SWO Vorden, Open Tafel
23 HVG Wichmond-Vierakker, Reisje
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
26 SWO Vorden, Open Tafel
26 Concordia Vorden, Concert Hotel

Bakker
27 Sorbo Jeugdvoetbaltcrmooi
28 Sorbo Jeugdvoetbaltotmooi
28 SWO Vorden, Open Tafel
29 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
30 SWO Vorden, Open Tafel
31 HVGVierakker-Wichmond,

Slotavond



Op jacht naar de schat Comité Herdenking
Bevrijding
Op initiatief van de heren L.G. Weevers en H.G. Wullink is
er in Vorden een comité 'Herdenking Bevrijding1 opgericht
Intussen heeft de gemeente Vorden steun toegezegd aan het
comité. De volgende personen hebben zitting: H.W. Groot
Enzerinck (voormalig verzet); A.J.A. Hartelman (Raad van
Kerken); D.J. Jansen (voormalig verzet); R. Ritter
(coördinator/aktie adopteer een monument); W. Spanhaak
(voormalig verzet); H.D.J.G. van Woudenberg (namens
Oranjevereniging) en G. Limpers (namens de gemeente).

Jubal
De muziekvereniging Jubal uit Vierakker-Wichmond hield zaterdag
haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering in het Ludgerus gebouw.

Zaterdag 22 april trouwde Jan Groot Jebbink met Elisabeth van Welzenis. Het personeel van Garage Groot
.lebbink zorgde op het Heyink voor een geweldige stunt. Het kado werd d.m.v. een half doorgezaagde auto
voor de voorgevel geplaatst. Dat e.e.a. veel bekyks trof laat zich raden!!

De heer Altena opende deze avond
door allen hartelijk welkom te heten en
deelde mee als dat Jubal gehandicapt
was door ziekte van enkele spelers. Het
muzikale gedeelte werd geopend door
de drumband onder leiding van dhr.
Bongers. Gespeeld werden o.a. de
nummers Hollandse gewesten en Rus-
sian Medley. Daarna volgde de harmo-
nie met 12 nummers onder leiding van
H. Wolters. Gespeeld werden o.a. Nue-

stre Padre Jezus, Capriecio voor Trom-
bone en The Young Amadeus. De
drumband die het concert afsloot
speelden nog 2 Schotse melodieën.

Hierna was er nog gelegenheid tot het
maken van een dansje met medewer-
king van Nightlife, waar dankbaar ge-
bruik van werd gemaakt. Jubal kan
weer terugzien op een geslaagde voor-
jaarsuitvoering.

U vlagt toch ook
tijdens het
Oranjefeest
Zo hoort het:
• Op zondag wordt niet gevlagd.
• Op alle feest- en herdenkingsda-
gen wordt er gevlagd zonder wim-
pel.
• Op verjaardagen van leden van
het Koninklijk Huis wordt er ge-
vlagd met wimpel.
• Bij dodenherdenking op 4 mei
wordt halfstok gevlagd tussen
18.00 uur en 20.05 uur. Daarna
moet de vlag in top tot zonsonder-
gang.
• Alvorens de vlag halfstok wordt
gehangen wordt hij eerst in top ge-
hesen. De vlag moet vry kunnen
wapperen.
• Geen Nederlandse of buiten-
landse vlag mag na zonsondergang
wapperen, tenzij volledig verlicht.
• Een verkleurde of beschadigde
vlag die niet meer te repareren is,
moet op onopvallende wijze wor-
den verbrand.
• Het bezigen van de vlag voor
versiering wordt beschouwd als
een ernstig gebrek aan eerbied
voor het hoogste nationale sym-
bool
• Een vlag mag de grond niet ra-
ken.

Bluesfestijn Politievfl/iö GROEP VORDEN

Op vrydag 28 april zal in zaal Bousema voor het eerst een bluesfestijn plaatsvinden. Hiervoor zgn
uitgenodigd de CHESS BLUES BAND uit Vorden en Belgisch-Nederlandse RHYTHM 'N BLUES BAND
THE CREW.
De avond zal worden geopend door de
Chess Blues Band. Deze Achterhoekse
formatie met bassist Qbus van Dijk zal
voor het eerst voor een groot publiek
hun nieuwe LP presenteren. De mu-
ziek van de Chess Blues Band is een
swingend stuk blues met blazers en een
scheurende mondharmonika. Dit staat
garant voor een spetterende opening.
The Crew uit België is een formatie die

nu 7 jaar bestaat. In die tijd zijn er een
tweetal LP's en een CD verschenen.

Hun definitieve doorbraak kwam tij-
dens het grootste bluesfestival van
Europa in Peer. Sinds die tijd zijn zij
nonstop op toer door Nederland, Bel-
gië en Frankrijk. Afgelopen jaar ston-
den zij op ieder groot bluesfestival in
de Benelux. The Crew speelt de blues

swingend, van binnen uit en weet dit
op spectaculaire wijze uit te dragen.
Dat velen dit onderschrijven bewijzen
de vele optredens met bluesgiganten
als. o.a. Robert Cray, Dr. Feelgood,
John Mayall, The Fabulous Thunder-
birds en Luther Allison.

Blues Festijn, Vrijdag 28 april, zaal
Bouseman, Lochem.

In raad Vorden:
Minirotonde in Laag Keppel
vergelijkbaar met Vorden?
De heer E. Brandenbarg (VVD) zei dinsdagavond in de raad van
Vorden dat hy geschrokken is van de minirotonde in Laag Keppel. 'Als
daar de vrachtauto's de bocht nemen dan kan ik nuj voorstellen dat
omwonenden last zullen hebben van piepende remmen. Krijgen wy in
Vorden een minirotonde van dezelfde afmeting4, zo vroeg Brandenbarg
zich bezorgd af? 'Mocht dat zo zyn dan hebben wij als raad een
verkeerde beslissing genomen', zo voegde hy eraan toe.
(Zoals bekend heeft de gemeenteraad
van Vorden destijds het besluit geno-
men dat er op het kruispunt bij Klum-
per een minirotonde zal worden aange-
legd. Dit om het zware vrachtverkeer
uit de kom van het dorp te weren red.)

Burgemeester Kamerling informeerde
bij Brandenbarg of deze toen hij in
Laag Keppel was de rotonde met een
centimeter heeft opgemeten? 'Wij heb-
ben wat de minirotonde in Vorden be-
treft een aantal voorlopige tekeningen
(voorontwerp) laten maken. Zover mij
bekend zal de minirotonde in Vorden
vergelijkbaar zijn met die in Groenlo.
Wij zullen in elk geval kontakt opne-

men en navraag doen in Laag Keppel',
aldus de heer Kamerling. Brandenbarg
nodigde het kollege uit om samen met
hem een kijkje in Laag Keppel te gaan
nemen.

Russische makelij
De raad besloot om inplaats van 8000
gulden, de raming voor onderhoud van
een werktuigendrager tot 11000 gulden
te verhogen. De heer H. Tjoonk (WD)
informeerde bij het kollege of de werk-
tuigendragers soms van Russische ma-
kelij is. 'Normaal doe je met zo'n appa-
raat toch vier jaar', zo stelde hij. 'U
moet de trekker niet vergelijken met de

trekker die u op uw bedrijf gebruikt.
Wij gebruiken deze werktuigendrager
zeer intensief, vandaar dat er meer on-
derhoud nodig is', aldus de wethouder
Mr. Slingenberg (WD). 'Gelukkig heb
ik een andere', zo sprak Tjoonk. De
raad ging overigens wel met het kollege
akkoord. Zo ook met de verhoging van
de huur voor de peuterspeelzaal. 'Spij-
tig dat het kollege niet tot overeen-
stemming met het bestuur van de peu-
terspeelzaal is gekomen', zo merkte
Brandenbarg (VDD) op.

Pieterpad Milieu-Estafette
De heer W.M. Voortman (PvdA) vond
het een goeie zaak dat de wethouder
van Welzijn, mevr. Aartsen-den Harder
mee zal doen aan de Pieterpad milieu-
estafette. Voortman betreurde het dat
de gemeente aan deze estafette onder
het motto 'Een wereld vol bomen'
geen financiële bijdrage wenst te geven.

'Een constatering van u', aldus de enige
reactie van burgemeester Kamerling.

De raad besloot mr. H.E. de Boer, plv.
rechter te Zutphen te benoemen tot
voorzitter van de commissie bezwaar-
en beroepschriften. De heer de Boer
zal mr. K. Mollema op gaan volgen die
zoals bekend naar Ermelo zal verhui-
zen.

Diefstal damesfiets 19 april: Een in-
woonster uit Winterswijk deed aangifte
van diefstal van haar fiets, een dames-
fiets, verdere gegevens onbekend. De
fiets stond gestald bij het NS Station te
Vorden en verdween in de nacht van 18
op 19 april.

Caravanbrand 19 april: Aan de van Len-
nepweg te Vorden brandde op 19 april
omstreeks 22.10 uur een caravan geheel
uit. De brand ontstond doordat enkele
kledingstukken op een brandende gas-
kachel werden gelegd om te drogen.

Aanrijding met ree 20 april: Een 35-
jarige bestuurder uit Steenden, kwam
op de Vierakkersestraatwel^e Wich-
mond in botsing met een ree. Het beest
stak plotseling de weg over en de be-
stuurder kon hierdoor een aanrijding
niet meer voorkomen. De ree overleed
ter plaatse en de persone^toto werd
aan voorzijde beschadigd. ̂ F

Opgevoerde bromfietsen 21 april: Deze
week werden er opnieuw twee brom-
fiesten uit het verkeer genomen voor
een technisch onderzoek. Op de rollen-
testbank werd het vermogen van de
bromfietsen gemeten. Beide bestuur-
ders, één uit Vorden en één uit Eer-
beek, kregen een proces-verbaal.

Aanrijding zonder gewonden 21 april: Op
de kruising Burg. Galleestraat met de
Molenweg, werd door een inwoner van
Vorden geen voorrang verleend aan
een inwoner van Gorssel. Het gevolg
was dat beide voertuigen door de af-
sleepdienst moesten worden afge-
voerd. Het voertuig van de inwoner van
Vorden werd zodanig beschadigd dat
het kentekenbewijs werd ingenomen.

Aanrijding met koe 24 april: Op de Zut-
phenseweg kreeg een 38-jarige bestuur-
der uit Eefde, de schrik van zijn leven
toen hij omstreeks 21.05 uur plotseling
een levensgrote koe voor zijn auto zag.
Hij kon een aanrijding niet meer voor-
komen. De auto raakte total loss. De
bestuurder van de auto kwam met en-
kele snijwondjes en de schrik vrij. De
koe is afgevoerd met vermoedelijk in-
wendige kwetsuren. De eigenaar van de
koe is een inwoner uit Vorden.

KPO Vierakker
Op donderdag 20 april hielden de da-
mes van de KPO hun laatste avond van
dit seizoen. Ze hebben gekegeld bij 'De
Boggelaar'. Er hebben 32 dames gestre-
den om de prijzen. Onder het genot
van een drankje en een hapje steeg de
spanning ten top. Tot slot gingen er 3
dames met een krentebrood en 3 da-
mes met een poedelprijs naar huis. Op
6 juli gaat men naar de Leo Stichting in
Borculo waar men de wilde planten-
tuin gaan bekijken. Men kan zich nog
opgeven bij het bestuur.

Bedevaart
De bedevaart 'Oost Nederland' naar
het Heiligdom van Sint Gerardus te
Wittem is op zondag 28 mei a.s. De
intentie is dit jaar. Dat Gods zegen mag
rusten op het wereldwijde bezinnings-
proces over vrede; gerechtigheid en
heelheid van de schepping. Opgave tot
21 mei bij de fam. B. Helmink, Beek-
laan 28, Wichmond. Tel. 05754-532.

Nodeloze alarmeringen
In 1988 moest de politie Vorden in to-
taal 26 keer uitrukken naar een bank/
bedrijf of woning, waar het alarm node-
loos in werking was getreden. Soms be-
trof het een bedieningsfout en in ande-
re gevallen kon geen oorzaak worden
gevonden. Dit zijn alleen de cijfers
voor de gemeente Vorden. Landelijk
ligt dit cijfer vele malen hoger. Omge-
rekend in tijd en geld kost dit de over-
heid verschrikkelijk veel. I.v.m. het bo-
venstaande is per l maart 1989 een lan-
delijke regeling in het leven geroepen.
Hierbij wordt een onderscheid ge-
maakt tussen banken en overigen.

Overigen: Na de Ie keer nodeloos
alarm, ontvangt men van de groeps-
commandant der rykspolitie te Vorden
een schrijven. Na een 2e loos alarm
wordt men persoonlijk benaderd door
een politie-ambtenaar. Na de 3e keer
zal men, als wij van mening zijn dat
niet is aangetoond dat de bezitter al het
mogelijke heeft ondernomen om no-
deloze alarmering te voorkomen, een
aangetekend schrijven ontvangen met
de mededeling van de politie dat zij
niet meer reageert op meldingen van
de betreffende installatie.
Banken: Voor banken is een aparte re-
geling getroffen waarvan alle bankdi-
recteuren reeds op de hoogte zijn ge-
bracht. Het is niet zo fraai dat de over-
heid hiertoe heeft moeten besluiten,
maar bedenkt dat de landelijke cijfers
hiertoe aanleiding hebben gegeven.
Van onze kant zullen wij u altijd zoveel
mogelijk service blijven verlenen, ten-
zij de installatie onbetrouwbaar is.

RTV leden hadden
een goed weekeinde
Rudi Peters slaat zijn slag in de omloop
van de Veluwe voor liefhebbers over
110 km. met o.a. de Posbank, Emma
Piramide en het vele plat nabij Uddel
op zaterdag 22 april. In een wedstrijd
die na 20 km. al was beslit op de top
van de Posbank gingen ruim 25 renners
aan de haal met daarbij o.a. de oud-
profrenner Gevers die bij Peter Post
heeft gereden en later in Frankrijk by
BP te Jeune. Nabij Uddel viel de beslis-
sende slag uit die groep reden 4 man
weg met daarbij de man uit Wichmond
Rudi Peters maar ook van Uzendoorn
en Gevers. Vlak voor de finish in Apel-
doorn maakte Gevers een schakelfout
zodat van Uzendoorn en Peters de Bra-
bander konden kloppen.
Eerste werd van Uzendoorn, Tiel; 2e
Peters, Wichmond; 3e Gevers. Hier-
mede kwam een eind aan een 5-tal 5e
plaatsen in de afgelopen weken. Junior
Manno Lubbers won zondagmiddag
de ronde van Eibergen voor junioren
door in de sprint Patrick van Rijn uit
Ilpendam te verslaan. Het tweetal
kwam voorop na 3/4 van de wedstrijd
en ze bleven ruim 10 sec. voor op het
peleton. Ralf Vos van de RTV werd
hier 20e. Peter Makking uit Vorden
werd in een wedstrijd voor liefhebbers
in Apeldoorn 9e. Hij zat in een kop-
groep van 12 renners. Peters werd 14e.
De jeugdleden redenook een wedstrijd
en wel in Eibergen. De klasseringen
waren als volgt: cat. 5: 12e van Amers-
foort. Cat. 6: 7e Lars Vos. Cat. 7: 13e
Edwin Maalderink. Ton Schut en Man-
no Lubbers reden ook de junioren
klassieker de omloop van de veluwe.
Start en finish in Apeldoorn. Ton
Schut erd 35e en Manno Lubbers 16e.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkensvlees met olijven
Zwarte olijven en tijm zijn de voornaamste smaakmakers in dit stoofge-
recht dat u in een klein uurtje kunt bereiden. Een zomerse salade van
spinazieblaadjes, komkommer, radijsjes en grof gesnipperde stengel-uien
doet het er met wat lekker knapperig stokbrood erg goed bij.
Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram varkenslapjes. Verder heeft u
nodig: l ui, l teentje knoflook, bloem, (olyf)olie, 2 a 3 takjes verse tijm, l
laurierblad, V2 liter rode wijn (bijvoorbeeld Rousillon), 2 dl. gezeefde
tomaten (pomodoro passato), en 150 gram (ontpitte) zware olijven.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Snijd het in vingerbrede repen.
Schep wat zout en peper door 2 eetlepels bloem. Doe het in een plastic
zak, voeg het vlees toe en schud alles daarna zolang tot het vlees er aan
alle kanten mee is bedekt. Snipper het uitje en hak het knoflookteentje
ragfijn. Verhit 4 a 5 eetlepels olie (het gebruik van een wok of wadjan is
ideaal doch het kan ook in een gewone braadpan of koekepan met hoge
opstaande rand). Bak het vlees in de hete olie, snel, onder voortdurend
roeren en omscheppen, aan alle kanten lichtbruin. Voeg de ui toe en laat
ze zolang meebakken tot ze begint te kleuren. Voeg de knoflook toe en
schep alles goed om. Leg de takjes tijm en het laurierblad erbij en schenk
wijn en gezeefde tomaten bij het gerecht. Schep alles goed om en wacht
tot alles aan de kook is gekomen. Temper de warmtebron en laat alles
met het deksel op de pan gedurende 20 minuten stoven. Neem daarna
het deksel weg en schep de olijven er door. Laat alles hierna nogmaals 20
minuten, zonder het deksel op de pan zachtjes sudderen. Verwyder de
takjes tijm en het laurierblad. Dien hel gerecht op in een voorverwarmde
schaal. Strooi er eventueel wat fijngehakte peterselie over.
Tip: een dergelijk gerecht kunt u ook heel goed met in repen gesneden
lamslappen bereiden.
Bereidingstijd: ± 30 minuten
Energie per portie: ± 1595 kJ (380 kcal)



de openbare bibliotheek staat midden in Vorden. En dat is goed
want iedereen is er welkom. Om gratis kranten en tijdschriften te lezen.
Om mooie boeken te lenen. Gegevens te verzamelen voor een werkstuk.
Of om als kind een fijn leesboek uit te zoeken waar je uren van geniet.
De bibliotheek staat midden in het dorp. Ook voor u.
Deze advertentie werd aangeboden door Bureau Pmmotions, Ganzensteeg 9, Vorden.

Vezelrijk wit en '
vezelrijk bruin brood
De meeste Nederlanders krijgen te
weinig voedingsvezels binnen.
Vezelrijk brood lost dit tekort heel
smakelijk op.

vezel
wit

wit
brood

vezel
bruin

volkoren
brood

12.1
836
199

3,5
979
233

18.2
777
185

11.5
862
205

1 gram voedingsvezel per 100 gram droge stof
2 kJ per 100 gram (3 sneetjes)
3 kCal per 100 gram (3 sneetjes)

Vezelwitbrood bevat maar liefst viermaal zoveel vezels
als gewoon witbrood. Vezelbruinbrood bevat 1,5 maal
zoveel vezels als gewoon bruinbrood.

Puur natuur, dat proeft U.
Vers van de warme bakker.

't winkeltje in vers brood en banket

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

R. VOSKAMP
KLEIN ONDERHOUD

* TUIN PLOEGEN en FREZEN
met 2- of 4-wiel tuintrekker.

* AANLEG en ONDERHOUD
alsmede verticuteren van gazons.

* ONDERHOUD tuinen, erven en terreinen.

* Kleine timmer- en schilderwerken

ASSELERWEG 4 - ALMEN-HARFSEN
TELEFOON 05751-1256

Sierpleister
(granol)

Vorden
Burg. Galleestraat 23

inl.: D.Zelle
tel. 05752-31 28/3330

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-
BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

PRIJS.

mei
Televisie

reparaties
direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

n i f i mtv is i i VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

? Q)11
11
l•*

EET U
BIKINI-

MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK
Nu bij uw eigen
warme bakker:

Malsovit brood
• Malsovit Knackc
• Malsovit Maal-

tijdkockcn
> Malsovit Koftlc-
koekjes

• Malsovit Slank-
sprcad

SAIGON >MARIANNE<
Zomeraanbieding

Onderbenen harsen normale prijs f 32,50 nu voor 27,50

Bikinilijn harsen normaal f 17,50 nu voor 15,—
Aanbiedingen geldig van 27-4 t/m 27-5

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 of 3367
MARJANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

Wet Geluidhinder, Hinderwet
Ter uitvoering van artikel 40 van de Wet alge-
mene bepalingen milieuhygiëne maken Gedepu-
teerde Staten van Gelderland bekend dat zij de
vergunningen ingevolge de Hinderwet en de
Wet geluidhinder van Gems Metaalwerken BV,
als Hinderwetvergunning verleend door het col-
lege van Burgemeester en Wethouders van Vor-
den-d.d. 10 mei 1977, van de inrichting voor
het vervaardigen van tanks, apparaten en
constructiewerk alsmede opslag van vloeibare
zuurstof, industriegassen, HBO-I, dieselolie en
benzine gelegen aan de Zutphenseweg 3 te Vor-
den, hebben ingetrokken, met uitzondering van
de Hinderwetvergunning voor de kantoren, ma-
gazijnen en ondergrondse opslag van benzine,
dieselolie en industriegassen gelegen op sectie K,
nummer 4509.

Gedeputeerde Staten zijn tot dit besluit geko-
men omdat de inrichting in ontoelaatbare mate
hinder, met name ontoelaatbaar veel geluidhin-
der, voor de omgeving veroorzaakt en dat wijzi-
gen of aanvullen van de aan de vergunning ver-
bonden voorschriften geen oplossing biedt.
Het gedeelte van de inrichting, waarvan de ver-
gunningen worden ingetrokken, zal worden afge-
broken en elders zal een nieuwe inrichting wor-
den opgericht.
Voor het resterende deel van sectie K, nummer
4509, zal de nu nog vigerende Hinderwetver-
gunning van kracht blijven en wordt door de
daarin gestelde voorschriften gevaar, schade
en/of hinder voor de omgeving voorkomen. De-
ze vergunning zal op de naam van G. Emsbroek
en J.W. Emsbroek worden geschreven en het
college van Burgemeester en Wethouders van
Vorden wordt voor dit resterende deel het be-
voegd gezag.

De beschikking en de overige van belang zijnde
stukken liggen vanaf donderdag 27 april tot en
met maandag 29 mei 1989 voor een ieder ter

BEKENDMAKING

inzage in het gemeentehuis van Vorden,
Horsterkamp te Vorden, elke werkdag van
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur, alsmede op maandag van 18.00 tot
21.00 uur in het Dorpscentrum Raadhuisstraat
te Vorden.

Tot het einde van de termijn waarbinnen tegen
dit besluit beroep kan worden ingesteld liggen
de stukken ter inzage in het provinciale kan-
toorgebouw Rijnstate, Marktstraat l, Arnhem
op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur. Daar kan een monde-
linge toelichting op de stukken worden gegeven.
Het is wenselijk daarvoor een afspraak te ma-
ken, telefoon 085 -598771 .

De vergunninghouder en degenen die kunnen
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn ge-
weest tegen het ontwerp-besluit bezwaren in te
brengen kunnen van deze beschikking in beroep
gaan bij de afdeling voor de Geschillen van
Bestuur tot maandag 29 mei a.s. Een beroep-
schrift moet worden ingediend bij de Raad van
State, afdeling voor de Geschillen van Bestuur,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van bovenver-
melde beroepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en een verzoek
tot schorsing dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening wordt gedaan. Een der-
gelijk verzoek moet worden gericht aan de
voorzitter van de afdeling voor de Geschillen
van Bestuur van de Raad van State. Een beschik-
king wordt dan niet van kracht, voordat op dat
verzoek is beslist.

Arnhem, 4 april 1989 -
nr. MW88.38203-MW3I09

provincie

GELDERLAND
Gedeputeerde Staten van Ge/der/and
M. de Bru/jne - voorzitter
P. J. de Loor - griffier

wf is lepelrek bij een
K bestekcassette

Ga naar de
van die
66 delig in luxe geschenkdoos.

'M»

kelen bekijken koop een L7,n u krijgt van BK een 6 delig lepelrek
bestekcassettes, 45 of (t.w.v. f 75,—) met levenslange garantie

gratis.
5 prachtige BK-bestckmodellcn
Kies uit S prachtige UK xlellen van hi-tech tot
elegant klassiek, vervaardigd uit hoogwaar

edelstaal en met levenslange
garantie.

Echte
Bakker

VAN
ASSELT

Je eet tenslotte elke dag!

-Vorden-Telefoon 05752-1742

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

1 bos TROS ANJERS 4,952 VLIJTIG LIESJES
voor de kamer 1O,—

6 VASTE PLANTEN 10,

10 DUIZEND SCHONEN
l OFVERGEET-MIJ-NIETJES

7,50
Volop groenteplanten, kool, s/a, etc.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

VOOR HET WEEKEND ZO 'N HEERLIJK GEVULD

Appel-Vruchten Brood
VAN 5-VOOR 4,—

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

ATTENTIE!!
Zaterdag 6 mei a.s.

de grote jaarlijkse

Geranium- en
Perkplanten markt

door de gezamenlijke Vordense bloemisten

van 10.00-16.00 uur op het Kerkplein te Vorden

Aanwezig is ook de KMTP met een
voorlichtingsstand, alsmede FLORALIA

VORDEN met de verkoop van stekplanten voor
de Floralia tentoonstelling in het najaar.



GELDERLAND
Een 2-wekeli/kse informatierubriek over de verkeers-
veiligheid in Gelderland i.s.m. het ROVG, Omroep
Gelderland, de politie en dit huis aan huis blad. Regionaal Orgaan

Verkeersveiligheid Gelderland

Situatie in Gelderland is onrustbarend:
- jaarlijks 32.000 verkeersongevallen in

Gelderland
— jaarlijks 5.861 gewonden waarvan 191

doden.

Verkeer en vervoer. Een moderne sa-
menleving kan niet zonder. Dankzij
verkeer en vervoer kunnen we naar
school, naar ons werk, op vakantie,
naar de disco en naar opa en oma. Ver-
keer en vervoer leveren een belangrijke
bijdrage aan ons welzijn en onze wel-
vaart in Gelderland. Jaarlijks gebeuren
er 32.000 verkeersongevallen in Gelder-
land. Bij deze ongelukken zijn 5.861
verkeersslachtoffers betrokken, waar-
van er 191 mensen aan hun verwondin-
gen overlijden; dit alles nog buiten het
menSelijk leed, dat niet in cijfers is uit
te drukken.
Allemaal mensen die 's ochtens voor-
dat zij op weg gingen niet hadden ge-
dacht dat ze bij een verkeersongeval
zouden worden betrokken. Waar-
schijnlijk allemaal gewone mensen, al-
len goede weggebruikers, die mis-
schien even niet hebben opgelet. In to-
taal 5.861 verkeersslachtoffers per jaar.
Niet eenmalig, maar jaarlijks. Dat is
evenveel als de inwoners van de ge-
meente Maurik. Als er een groot vlieg-
tuig op Mayrik zou neerstorten, zou dit
wereldnieuws zijn. Maar omdat de on-
gevallen over heel Gelderland plaats-
vinden in eenjaar haalt het verkeerson-
geval amper de krant.

Oorzaken
Hoe komt het dat er zoveel verkeerson-
gevallen gebeuren? De statistieken wij-
zen uit dat wij als weggebruikers te wei-
nig voorrang geven, we hebben onze
autogordel niet altijd om, de helm is
niet op of verkeerd vastgemaakt, som-
migen onder ons drinken te veel alco-
hol als ze nog moeten rijden, wij heb-
ben nauwelijks oog voor kinderen en
bejaarden op de weg en tot slot gaan we
te laat van huis weg en rijden te snel.
Hoe komt het toch dat we het met z'n
allen niet zo nauw nemen in het ver-
keer? 'Veel mensen in Gelderland zijn
zich niet bewust van de nare gevolgen
van hun onveilige gedrag op de weg.
Neem bijvoorbeeld hard rijden.

De voordelen zijn tijdwinst en njple-
zier. De weggebruikers kunnen deze
schijnbare voordelen iedere rit ervaren.
Zij denken niet aan de nadelen, zoals
een grotere kans op een ongeval of een
boete', zegt Ab van Winden, secretaris
van het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Gelderland. 'De mensen hech-
ten meer waarde aan de directe voorde-
len van onveilig verkeersgedrag dan
aan de eventuele nadelen', concludeert
hij.

Veilig verkeersgedrag
Er gebeuren een heleboel verkeerson-
gelukken in Gelderland die niet hoe-
ven te gebeuren. Ongelukken lopen
vaak slecht af omdat de automobilist
geen autogordel om had of de brom-
fietser geen helm droeg. Als wij elke
dag beloond zouden worden voor vei-
lig weggedrag, bijvoorbeeld met tien li-
ter benzine, zou Gelderland er heel wat
veiliger uitzien. In feite krijgen wij al
een beloning voor veilig rijden: no-
claim korting bij een autoverzekering.
Maar dit is eigenlijk geen beloning
voor schadevrij rijden. Een concrete
beloning voor elke dag veilig rijden kan
het Regionaal Orgaan Verkeersveilig-
heid (ROVG) U in deze serie 'Ver-
keersveiligheid in Gelderland' niet ge-
ven. Wat het ROVG wel kan geven is
voorlichting.
In deze serie 'Verkeersveiligheid in
Gelderland' worden nuttige tips en in-
formatie gegeven om niet bij verkeers-
ongelukken betrokken te raken. 'Nie-
mand veroorzaakt opzettelijk verkeers-
ongelukken en bijna iedereen kan heel
goed rijden. Maar toch denken we met
deze serie Verkeersveiligheid in Gel-
derland te bereiken dat mensen erken-
nen dat een verkeersongeval eerder is
gebeurd dan zij denken. Iedereen kan
zelf veel bijdragen aan een veiliger Gel-
derland', merkt Ab van Winden op.

Overlegplatform
Het Regionaal Orgaan Verkeersveilig-
heid Gelderland is een overlegplatform
van vertegenwoordigers van rijkswater-
staat, de provincie Gelderland, Gelder-
se gemeenten en particuliere organisa-
ties zoals ANWB, ENFB, voetgangers-

vereniging VBV, Veilig Verkeer Neder-
land, BOVAG, Kamer van Koophan-
del, rijks- en gemeentepolietie en ma-
rechaussee. Dit overlegplatform verga-
dert regelmatig over de vraag hoe Gel-
derland kan bereiken dat het aantal
verkeersslachtoffers in het jaar 2000
met 25 procent is verminderd. Ver-
keersveiligheidscampagnes van het
ROVG, zoals 'Alochol en verkeer dat
kun je niet mixen', Autogordel Altijd',
Ken je limiet 80' en 'It's a deal' moeten
hiervoor zorgen. De voorzitter van het
ROVG is de gedeputeerde van ver-
keerszaken van Gelderland, T.R. Does-
burg.

Informatie
Voor inforamtie kunt U terecht bij de
secretaris van het ROVG, drs. ing. Ab
van Winden, tel. 085-599840. Postbus
9090,6800 GX Arnhem.

OMRWEP

J^GEL0ERLAND
FREQUENTIES

•f.1 AchterHoeV

Nijmegen
Rivierenlond

90.4

103.5

Arnhem
Vrluwr

_JFM

Buurtbus
De bewoners van Wichmond-Vier-
akker-Vorden-Zutphen zullen de
buurtbus op zaterdag 29 april niet zien
rijden in verband met de viering van
Koninginnedag op zaterdag.

De Vordense zaken,
aangesloten bij de Vordense Ondernemersvereniging

zijn zaterdag 29 april de gehele dag

GESLOTEN
Tot vrijdagavond negen uur kunt u

uw inkopen doen.

Feestavonden basisschool
De leerlingen van de basisschool in het dorp hebben in het Dorpscen-
trum, verdeeld over twee avonden, hun jaarlijkse feestavonden gehou-
den. Daarbij gadegeslagen door onder meer Burg. Kamerling en de
wethouder van Welzyn mevr. Aartsen-den Harder. De 'kleintjes' te
weten de groepen l en 2 brachten een verhaal over de tien kuikentjes.

Al deze mini-musicals stonden in het
kader vaj^Sprookjes en legenden'. Zo
brachteiMJ groepen 4 en 5 de beleve-
nissen van de 'Rattevanger van Hame-
len' onder de aandacht. Groep 3 be-
zong Klein Duimpje; groep 6 had een
verhaal over de Duivels en de plaag-
geesten.^Het spoor van Bijster', ge-

bracht door de groepen 7 en 8 had het
meeste succes. Een schoolreisje waar-
bij de meester wordt ontv^rd, vinden
de kinderen natuurlijk p^Btig om te
doen. De ouders van de kinderen als-
mede het onderwijzend personeel zijn
de afgelopen maanden druk in de weer
geweest met het vervaardigen van on-
der meer kostuums.

100000.000 KILO
CHEMISCH AFVAL
JAARLIJKS
SPOORLOOS

Samenwerkingsverband

Oost - Gelderland

Jaarlijks verdwijnt er in Nederland zo'n 100.000.000 kilo chemisch
afval spoorloos. Niet omdat er willens en wetens en op grote schaal illegaal
wordt gestort, maar omdat er met kleine beetjes chemisch afval onzorg-
vuldig wordt omgesprongen. En al die kleine beetjes maken samen een
enorme berg. Het leeuwedeel verdwijnt uit bedreven (zo'n 80.000.000
kilo), maar nog altyd 20.000.000 kilo komt uit huishoudens. Kortom
een grote bedreiging van het milieu. Zo groot dat minister Njjpels van
VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer),
samen met de provincies en de gemeenten een actie heeft gestart. Onder
het motto 'Met chemisch afval gooit u meer weg dan u denkt'.

Het is nog niet eerder voorgekomen, dat de drie overheden, eikaars
steun zoeken bij gerichte voorlichtingscampagnes. Waarom? Dat is te
lezen in het hieronder staande verhaal.

Rijk, provincies en
gemeenten voeren
samen aktie

Wie gooit er niet eens een batte-
rijtje weg of een halfvol blikje verf? En
wat gebeurt er met de kwast reiniger of
de oude medicijnen? Per persoon gaat

het hooguit om een paar kilo. Maar bij
elkaar verdwijnt in de Nederlandse
huishoudens jaarlijks ongeveer 20
miljoen kilo chemisch afval in de vuil-
ms/ak, de container of in het riool.
Toch ruim 35 kilo per minuut.

Uit het huis, maar daarmee nog
lang niet uit het mil ieu. Want als het
h u i s v u i l wordt gestort, komen al die
gemene stollen rechtstreeks in de
bodem en het grondwater terecht.

Met de mogelijkheid dat ze later via de
kraan weer in huis belanden. En als ze
worden verbrand, gaan bijvoorbeeld
de zware metalen zo de lucht in. Zijn
ze door de gootsteen gespoeld dan
ontstaan minstens even grote proble-
men. Die schadelijke stoffen gaan met
het afvalwater richting zuiveringsin-
stallatie. In hei beste geval spoelen ze
door de installatie, en doen hun vergif-
tigende werk pas in het oppervlakte-
water. Maar het is ook mogelijk, dat
het totale zuiveringsproces stil komt
te liggen.

Hoe dan ook, die stoffen komen
verspreid in het milieu terecht. En
krijg ze er dan nog maar eens uit. De
oplossing is dus niet het zuiveren van
de lucht of het water, of het schoon-
maken van de bodem. Dat kost kapi-
talen, als het technisch al mogelijk is.
De beste en ook nog de voordeligste
methode is om ervoor te zorgen dat
die rotzooi gewoon uit het afval wordt
gehouden.

Apart houden
De batterijtjes en de verfresten

dus niet meer tussen de aardappel-
schillen. Maar waar dan wel naar toe?
Op die vraag hebben provincies en
gemeenten de afgelopen maanden
samen een antwoord bedacht. Er is
namelijk een inzamelsysteem ontwik-
keld, zodat iedereen al die schadelijke
stoffen ergens heen kan brengen. In
elke gemeente ziet dat systeem er
vaak net weer even anders uit, maar er

is altijd een of andere voorziening.
Zo heeft iedere gemeente een eigen
depot waar die kleine beetjes che-
misch afval heen kunnen worden
gebracht.

Maar de meeste gemeenten laten
het daar niet bij. Op nogal wat plaatsen
wordt een of meer keren per jaar een
inzamelaktie gehouden, of rijdt er op
gezette tijden een speciaal ingerichte
wagen rond. Ook de plaatselijke mid-
denstand fungeert als inzamelpunt.
Zo kunnen oude medicijnen bijna
overal worden ingeleverd bij apothe-
kers, en zijn lege batterijen meestal in
te leveren op plaatsen waar nieuwe te
koop zijn.

Goede verwerking
Deze manier van inzamelen

maakt het een stuk eenvoudiger om al
die schadelijke stoffen goed te verwer-
ken. Heel wat van dat chemisch afval
is opnieuw te gebruiken. Neem het
kwik uit lege batterijen, of het zilver
uit oude foto-ontwikkelaar. En als er
geen nieuwe bestemming is te beden-
ken, dan maakt de gescheiden inza-
meling het in ieder geval mogelijk om

Tien jaar lang eerste klas melk

Kwaliteit door hygiëne
Duizenden lichtjaren van ons verwijderd, schitteren aan het firmament
de sterren van de melkweg. Eeuwenlang heeft dit stelsel de mensheid
geïntrigeerd. Nog immer is zy onbereikbaar gebleven.
Wel bereikbaar is een geheel andere melkweg in het begrip van hygië-
ne. Ook hiermee heeft de mens zich eeuwenlang bezig gehouden. Ruim
4000 jaar geleden is by de Grieken het begrip hygiëne al ontstaan. In
de Griekse mythologie was Higieia - dochter van Aclepius - godin van
de Gezondheid. Hygiëne speelde toen al een rol in de gezondheid van
de mens.

Gestelde normen
Hygiëne krijgt een steeds grotere bete-
kenis in ons leven. Wij verlangen sma-
kelijk voedsel dat vrij moet zijn van
ziektekiemen. Eveneens mag het niet
snel aan bederf onderhevig zijn. Daar-
om moet bij de bereiding en bewaring
van voedsel de uiterste hygiëne in acht
worden genomen. In sterke mate geldt
dit voor melk en zuivelprodukten.

Bijzondere plaats
In ons voedsélpakket neemt melk een
bijzonder plaats in. Het is vrywel het
enige produkt dat twee keer per dag
wordt geoogst. Alle 365 dagen van het
jaar. De boer besteed heel wat tijd aan
het melken. Van de totale arbeid op
het melkveebedrijf komt 30% voor re-
kening van het melken. Daarnaast be-
steed hij nog 37% aan de verzorging
van het vee. Geen goede melk zonder
gezond en goed onderhouden vee.
Daar begint dan ook de zorg voor de
kwaliteit van de melk. Hygiëne speelt
daarin een grote rol.

Kwaliteitseisen
De overheid heeft als taak om te letten
op de volksgezondheid. In het verleden
heeft zij regels opgesteld betreffende
bereiding een bewaring van voedsel.
Regels die zijn vastgelegd in een Staats-
blad van 1919. Wettelijke voorschriften
waarvan de naleving wordt bewaakt
door de Keuringsdienst van Waren in
Nederland. Daarnaast zijn op vrijwilli-
ge basis stichtingen ontstaan die de
kwaliteit van de melk bewaken en be-
vorderen. Een van deze organisaties is
de stichting Regionaal Orgaan voor
Melkhygiëne 'Oost Nederland' te De-
venter. Een onafhankelijke instelling
die de kwaliteit van de melk weegt en
bewaakt. Eveneens is de export van
onze zuivelprodukten sterk afhankelijk
van de kwaliteit van de boerderijmelk.
Vandaar dat de melkveehouders voor
het leveren van kwaliteitsmelk zichzelf
een aantal normen hebben opgelegd.

Coberco haalt de melk van de boerderij
op met een Rijdende Melkontvangst,
ook wel RMO genoemd. Bij de inname
van de melk wordt dan ook een mon-
ster genomen ten behoeve van het
kwaliteitsonderzoek. Deze monsters
worden onderzocht door een onafhan-
kelijk Melkcontrolestation. Voor Gel-
derland en Overijssel is dit het Moned
in Zutphen. Het onderzoek van de
monsters splitst zich toe op een achttal
onderdelen. Hiervoor zyn normen ge-
steld waaraan zij moeten /oldoen.
Voor elke afwijking van deze norm
wordt een strafpunt gegeven. Nul straf -
punten betekent dus; eerste klas kwali-
teit melk. De boer is hier financieel bij
gebaat. Het betekent voor hem een toe-
slag op het geld dat hij voor zijn gele-
verde kg. melk beurt. Een stimulans
om een goede kwaliteit te leveren.

Tien jaar lang
Als melkverwerkende industrie heeft
Coberco uiteraard groot belang bij een
goede kwaliteit melk. Alleen van deze
melk kan zij hoogwaardige produkten
maken. Daarom geeft zij haar leveran-
ciers veel voorlichting op het gebied
van een hygiënische melkwinning.
Hiervoor zijn dagelijks 21 adviseurs op
pad. Steeds opnieuw worden extra sti-
mulansen gegeven om de kwaliteit van
de melk te bevorderen. Zo worden le-
veranciers die tien jaar lang eerste klas
melk leveren gehuldigd. Zij ontvangen
een speciaal ontworpen tinnen wand-
bord. Het afgelopen jaar waren er 43
leveranciers die tien jaar lang aan de
strenge kwaliteitsnormen voldeden.
Leveranciers die het gehele jaar door
nul strafpunten hebben, ontvangen
een kwaliteitssticker. Over het jaar 1988
zullen 3728 stickers worden uitgereikt.
Leveranders met tien jaar achtereen eer-
ste klas melk (1979-1988) in ons ver-
spreidingsgebied: E.G. ten Pas, Halle-
Heideweg 7, Halle; G. Bretveld, Fbr-
merhoekweg l, Ruurlo en B.J. Schie-
ven, Lamstraat 12, Toldijk.

Onderverdeling van de 20 miljoen
kilo chemisch afval uit huishou-
dens, die jaarlijks op een ver-
keerde wüze in het milieu terecht
komen:

restjes chemisch afval:
1.400.000 kilo

bestrijdingsmiddelen: 50.000 kilo

afgewerkte olie: 10.000.000 kilo

geneesmiddelen: 1.000.000 kilo

kwik uit thermometers: 600 kilo

fotochemicaliën: l .450.000 kilo

batterijen: 4.500.000 kilo

rest: circa 1.500.000 kilo

ze verantwoord te behandelen.
Sommige stoffen kunnen onscha-

delijk worden gemaakt, door ze op een
speciale manier te verbranden.
Andere zullen zodanig moeten wor-
den verpakt, dat ze ergens veilig kun-
nen worden opgeslagen. Het liefst tot
het moment dat er een goede verwer-
kingsmethode is gevonden, of een
nieuwe bestemming.

Met chemisch afval gooit u meer weg dan u denkt

Wat is chemisch
afval

Dat foto-ontwikkelaar of fixeer
chemisch afval is, dat weet ongeveer
iedereen. Maar dat in nagellak en
remover, voor het milieu ook hele
kwalijke stoffen zitten, is minder
bekend. Daarom hieronder een lijst
van chemische stoffen die in huis-
houdens te vinden zijn:

accuzuur (oude accu's)
batterijen

bestrijdingsmiddelen
chemisch-toiletafval
cosmetica (remover, nagellak)

foto-chemicaliën
(fixeer, ontwikkelaar)

geneesmiddelen
koperhoudend afval

kwikthermometers
latex

loodhoudend afval
medicijnen

olie
(motor-, smeer-, boor- en snij-olie)

ontvettingsmiddelen

oplosmiddelen
ontwikkelpoeder (toner)
petroleum
spuitbussen (leeg of met restant)
terpentine

thinner
verfafbijtmiddel
verfoplosmiddel

verfrestanten
zinkhoudend afval
zuren

Op deze lijst staan de meest voor-
komende chemische stoffen. Maar
natuurlijk niet allemaal. Wie twijfelt of
een bepaalde stof beter apart ingele-
verd l.an worden, kan het best het
gemeentehuis even bellen. Daar weet
men over het algemeen ook precies
waar men met het chemisch afval naar
toe kan.
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Succesvolle bruidsshow

Dinsdagavond 11 april werd in zaal 'De
Boggelaar' een bruidsshow gehouden.
Het viel op dat men er veel werk van had
gemaakt, bij de ingang stonden de bruid-
sauto's keurig opgemaakt met bloem-
stukken.
In de zaal waren stands ingericht van de
deelnemers, dit bleek een groot succes.
Tussen de shows door waren pauzes en
kon men de stands bezichtigen.
Amro-reizen had een ruime keuze in hu-
welijksreizen, bakkerij Hartman prachti-
ge bruidstaarten, de firma Barendsen
serviezen en aardewerk, bruidsreportage
Ted Butter, huidverzorging Guusta
Bruggert, drukkerij Weevers en Wevo
Druk een uitgelezen kollektie huwelijks-

kaarten, Heersink haarmode zorgde te-
vens dat tijdens de show iedereen een
verzorgd kapsel had. Wil men voor de
huwelijksdag lekker bruins zijn en slank,
dan kan men hiervoor terecht bij Indoor-
sport. Siemerink juwelier had een mooie
kollektie gouden en zilveren ringen als-
mede colliers.

Dat toch bruidsmode Covers en Visser
mode de hoofdmoot verzorgden was
niet zo vreemd. Een zeer uitgelezen kol-
lektie bruidsjaponnen werd geshowd
voor de a.s. bruidjes. Ook de herenmode
kwam ruim naar voren. Door de kombi-
natie Visser mode en Covers bruidsmo-
de kon men ook voor de verdere jamilie

van het bruidspaar kleding tonen voor de
feestelijke dag. Zelfs bruidsmeisjes en
bruidsjonkers ontbraken niet tijdens de
shows.

Het geheel werd aan elkaar gepraat door
een ladyspeaker die van wanten wist. Ze-
gers muziekbureau had gezorgd voor
een muzikale omlijsting. De zaal was
keurig in de bloemen gezet door de firma
Gebr. Kettelarij.

Men had een echt gericht publiek, de
zaal was afgeladen vol en de deelnemers
waren zeer tevreden, vooral de prettige
samenwerking tussen de diverse bedrij-
ven bleek succescol.

SPA organiseert voor tweede
jaar groot popfestival in
Steenderen
Vorig jaar startten SPA (Stichting Popbelang Achterhoek) en jeugdsoos
Flophouse het STEEN-GOED-FESTIVAL. Dit popgebeuren dankt niet
/ij n naam aan de grote pretenties die de organisatoren zouden hebben,
maar omdat het festijn zich afspeelt bij de gehele Steenderense horeca.

Vorig jaar beleefde het festival een gran-
dioze start. De reacties van het vele pu-
bliek, de deelnemende horecabedrijven
en de gemeentelijke overheid waren on-
verdeeld enthousiast. Een veel gehoorde
opmerking uit het publiek was toen:
"Dat mo'j elke moand doen!"
Dat leek SPA wat veel, maar een herha-
ling lag natuurlijk wel voor de hand. Het
concept is (lijkt) simpel, effectief en
ideaal voor de bezoekers.
Centraal in Steenderen staat de muziek-
tent, terwijl in alle horecagelegenheden,
te weten: 'De Engel', Broekhuizen, Hee-
zen, 'Concordia' en Beeftink ook een
leuke band speelt.
Aan het programma is dit jaar extra veel
aandacht besteed, waarbij kwaliteit en
gevarieerdheid bovenaan staan.
ET treden zes popgroepen voor het voet-
licht op dito lokaties. Medewerkers van
SPA en FLOPHOUSE zullen bij de di-
verse entrees consumptiemunten verko-
pen welke in alle gelegenheden geldig
zijn. Dat wordt dus weer een uniek en
gezellig gebeuren.

Programma
De zes groepen, die het STEEN-GOED
FESTIVAL ongetwijfeld tot een succes
zullen maken, zijn:
1. Van Kampen en De Leeuw. Een groep
waarvan menigeen zegt dat hij staat als
een kasteel. Zij maken in het westen fu-
rore met frisse 'Rock'. Maar nu zal ook
het oosten plat, met als explosief middel-

punt Leen Korenhoff, een kruising tus-
sen Cocker, Waits en Van Morrison.
2. Don John & The Blues Jive. Swingende
blues en boogie staan bij deze vijf-mans-
formatie op de voorgrond.
3. Don't Think Twice. Deze Groenlose
formatie maakte onlangs nog furore op
het Lentefeest bij jeugdsoos Flophouse.
Staat bekend als de beste covergroep van
de Achterhoek.
4. Doublé XX. Deze Deventerse formatie
is terecht op herhaling bij het Steen-
Goed Festival. Getalenteerd, enthou-
siast en een zangeres die je de kriebels op
je rug bezorgt.
5. Zaand, Zeep & Zoda. Vormen een an-
dere bijzondere afwisseling: de groep
brengt alle nummers in het Twentse dia-
lect.
6. So What. Onder leiding van Hans Fles,
die met zijn raspige stem begeleid door
flitsend gitaarspel van zijn maatjes, voor
prima rockwerk zorgt.

De organisatoren houden zich aan een
strak tijdschema.
Bij de entrees krijgt elke bezoeker een
programma waarop staat welke band
waar speelt.
Het Festival wordt op ludieke wijze in de
muziektent geopend.
De voorbereidingsklus zit er op, het
tweede Steen-Goed Festival kan losbar-
sten.
Kaarten zijn op diverse plaatsen verkrijg-
baar.

Levi's al^tie
Fashion Corner aan de Nieuwstad 14 in
Vorden organiseert een fantastische Le-
vi's aktie. Bij aankoop van een Levi's
jeans ontvangt men gratis een 501 hitcas-
sette 'met daarop o.a. de hits van de
Levi's commercials. Met o.a. Muddy
Waters, Ben E. King, Percy Sledge, Sam
Cooke etc.

De firma Fashion Corner heeft een rui-
me keuze aan Levi's jeans, waaronder
'The Original 501', aangevuld met een
ruime keuze aan truien, shirts en natuur-
lijk de denim en twill jacks.

Badpakken en
Bikini's worden
echte
kledingstukken
De modetrent is een eendelig badpak
maar de al-oude bikini's (en minder)
zullen wel de overhand blijven hou-
den. De nieuwste badpakken zijn hele-
maal geïnspireerd op Hollywood.
Vooral op de filmsterren van vroeger
zoals Doris D, Sophia Loren en Esther
Williams. Maar 't nieuwste materiaal,

glanzen^Puperelastisch en perfect van
coupe laat ook duidelijke kledingbelij-
ningen herkennen. Hoog opgesneden
geeft, het badpak, een verlengend ef-
fect op rijenen. Ook worden de bad-
pakken^Bp bikini's steeds strakker
waardooiKr weinig meer wordt ver-
huld. Fraaie strikjes en ruches geven de
nieuwste badmode nog meer glamour.
Reden voor veel mensen om nu- op het
laatste nippertje- iets aan overtollige
kilo'tjes te gaan doen. 'Dat gaat gemak-
kelijk en vooral veilig met Malsovit-
afslank-brood, aldus Peter van Tiel die
al 8 jaar ervaring heeft met 'zijn' malso-
vit. 'ieder jaar om deze tijd is er een run
op de Malsovit-bakkers van mensen
die voor de vakantie nog wat kilo'tjes
kwijt willen. De bakker is daarop voor-
bereid en heeft voldoende folders in
huis over het Malsovit-brood-dieet of
van de andere Malsovit producten:
Maaltijdkoeken, knacke, spread en kof-
fiekoekjes. Verkrijgbaar bij Bakkerij
van Asselt.

Eerste prijs
drumband 'Sursum
Corda4

De drumband c.q. malletband van
'Sursum Corda' heeft zaterdag deelge-
nomen aan een podiumconcours te
Rijssen. Dit vond plaats onder auspi-
ciën van de KNF. De drumband van
Sursum Corda onder leiding van in-
strukteur Harry Klaassen speelde on-
der meer 'Wheels for Bells' van Patty/
Feenstra en Metal Tango van L. Schou-
ten. De band kwam uit in de tweede
devisie. De leden van de malletband
gaven een prima uitvoering en kregen
van de jury veel waardering voor de
melodie-instrumenten zoals lyra's, xy-
lofoon en marimba. De jury gaf voor
het optreden 240 punten, voldoende
voor de eerste prijs. Bij terugkomst in
Vorden werd de band opgewacht door
majorettes en muziekkorps, waarna
men in optocht naar het Dorpscentrum
ging waar onder het genot van een
drankje nog een poos gezellig werd na-
gekletst.

Reisje NCVB
De dames van de afd. Vorden van de
NCVB organiseren op donderdag l
juni een reisje naar Elburg, waar een
bezoek gebracht wordt aan de kruiden-
tuin 'De vier jaargetijden'. Daarna zal
een boottocht worden gemaakt. Het
Anton Piek museum zal die dag even-
eens worden bezocht. Na terugkomst
in Vorden zal er bij 'De Herberg' wor-
den gedineerd. De dames kunnen zich
voor deze dag opgeven bij mevr. Slag-
man, tel. 1511.

Epilepsie-
bestrijding...ook uw
zaak
Epilepsie (vallende ziekte) treft l op de
150 Nederlanders. Aanvallen, die het
gevolg zijn van deze hersenaandoe-
ning, worden met medicijnen bestre-
den. De oorzaak van epilepsie is in vele
gevallen (nog) niet te achterhalen,
voor is nog veel wetenschappelijk on-
derzoek nodig. Om dit onderzoek fi-
nancieel mogeljk te maken wordt door
het Nationaal Epilepsiefonds 'De
Macht van het Kleine' jaarlijks een
openbare collecte gehouden. Voor het
welslagen van de collecte is het aantal
medewerkers van doorslaggevend be-
lang. Daarom:...Geef een stukje tijd!!
Epilepsie treft mensen in alle geledin-
gen. Epilepsiebestrijding is dus ook uw
zaak. Uw aanmelding is welkom bij
mevr. Weevers, Nieuwstad 12, Vorden,
tel. 05752-1404.

Derde 'Harreveld on
Wheels6 op
Hemelvaartsdag
Voor het derde achtereenvolgende jaar
zal Harreveld op Hemelvaartsdag (4
mei) worden omgetoverd tot een heuse
wereld op wielen. Onder het mobiele
motto 'Harreveld on Wheels' zijn er
weer diverse interessante sprot- en sho-
wactiviteiten op poten gezet. Het
KNOV Harreveld-Zieuwent-Mariën-
velde heeft in samenwerking met het
feestcomité Harreveld een zestal aan-
trekkelijke attracties vastgelegd waar-
mee de bezoekers op voorhand een
vermakelijke familiedag zullen bele-
ven. De organisatoren verwachten -
gezien de weinige grote evenementen
in de regio - veel bezoekers. Geschat
wordt dat zo'n ruim 10000 mensen van
jong tot oud het Harreveldse centrum
van vermaak zullen bezoeken. Er zal
een motorcross, een trike^en quadrace
en een bakfietsenrace aJBet publiek
voorbij trekken. Tevens isrr een schit-
terende show van antieke en klassieke
Opeis, zijn er minipullers en een su-
perstockpuller te bewonderen en is er
een shoppertreffen dat w^rit begeleid
door de hardrockband ̂ Betal War'.

Uiteraard is er volop gedacht aan de
jongste gasten; zij kunnen zich verma-
ken met diverse spelattributen waar be-
geleiding aanwezig is.

Aktiviteiten
De enige echte stratencross voor off-
the-road-motoren in Nederland, inclu-
sief chicanes en springschansen wordt
gehouden op het circuit Kerkplein-
Kerkstraat-Looweg. Zo'n dertig motor-
rijders, waaronder bekende internatio-
nale cracks als Albert Möllendiek, Mar-
co Wisselink, Erwin Sanderman, Rolf
Kizechky en regionale favorieten als
Gilbert Raben, Jurgen Leneman ko-
men aan de start. Spectaculair om te
zien zijn ook de trike- en quardraces,
nog bekend van vorig jaar. Zo'n tien
deelnemeers verschijnen aan de start
op hetzelfde parcours. Natuurlijk ont-
breken klinkende namen als de gebroe-
ders Vels uit Westendorp en de ge-
broeders van der Laan niet.

Een happening waarmee het publiek
zich naar hartelust kan vermaken, is
ongetwijfeld de eerste open Harreveld-
se bakfietsrace. Na de overweldigende
animo van een soortgelijke race in
1988, heeft de organisatie besloten om
dit onderdeel op herhaling te laten
gaan, zo mogelijk met nog meer spek-
takel en vertier. Speciaal voor dit jaar
wil de organisatie families, clubs, vere-
nigingen of vrienden en vriendinnen
uitnodigen aan de wedstrijd mee te
doen. Bakfietsen zijn beschikbaar. Op-
gave bij Ben Voorhuis (05445-1310) of
bij Leo Lankveld (05443-72061).

Antieke Opel-show
Een zeer aanbevelenswaardig onder-
deel is de antieke Opel-show, waar zo'n
60 Opeis van de Opelclub Nederland
aan mee zullen werken. Onder de vier-
wielers en exemplaar uit 1927, een
schitterende brandweer en mogelijk
ook enkele Blitz-vrachtauto's. Vanuit
Doetinchem, waar het gezelschap zich
zal verzamelen op het industrieterrein,
gaat het richting Harreveld.
De kinderen hoeven zich niet te verve-
len. Voor hen is er nabij de hoofdin-
gang van de Varsseveldseweg een spe-
ciale speelopvang ingericht met diverse
speelmogelijkeheden, zoals een lucht-
kussen, verfcentifuge, reuzesjoelbak en
natuurlijk een lekkere zoete suikerspin.

Uitslag kleurwedstrijd
Ponypark Slagharen.
In Contact plaatsten wij i.s.m. Ponypark Slagharen een kleurwedstrijd. Enkele
honderden inzendingen kwamen binnen, waaruit een deskundige jury de
volgende prijswinnaars aanwees:
Hoofdprijs: Bon voor een weekendverblijf in het voorseizoen '89 voor het gehele
gezin, in Ponypark Slagharen.

Martijn Vraggink
Willem Alexanderlaan 17 - Ruurlo

Tweede prijs: bon voor een driedaags verblijf 'n het voorseizoen '89 in ons
vakantiepark 'Collendoorn' op een afstand van 5 km. van het Ponypark.

Christine Eggink
Lankampweg 5 - Vorden

Verder als troostprijs:
8 gezinskaarten 4 personen voor een dag gratis toegang voor het hele gezin in
Ponypark Slagharen (seizoen 1989)
Deze zijn gewonnen door:
Jos Freriks, Berenschotweg 5, Ruurlo
Bjorn van Geenhuizen, Kruisbergseweg 7, Hengelo GLD.
Kim Karnebeek, Waalderweg 36, Marienvelde
Bert Klein Kranenbarg, Hackforterweg 31, Wichmond
Edwin Dijkman, Molenweg 33, Vorden
José Winkel, Gazoorweg 4a, Vorden
Barbara te Vaarwerk, Brinkerhof 27, Vorden
Antoine Peters, Ruurloseweg 54, Vorden

Prijzen zijn vanaf donderdag 27 april aan ons kantoor Nieuwstad 30 te
Vorden ofte halen.

Drukkerij Weevers bv
ontving voor de vierde keer
het VPGI-certificaat

Drukkery Weevers bv ontving voor de vierde keer het certificaat van
de Vereniging Produktbewaking Grafische Industrie. In 1982 was
men één der eersten die via de produktbewakingsaanpak voor
kleinere drukkeryen het VPGI-certificaat veroverde.
Dat het niet gemakkelijk is het certificaat te behalen en dat het veel
tyd kost om alles up to date in orde te hebben, bujkt nog steeds.
Nog maar weinig kollega's zijn er in geslaagd het begeerde certificaat
te bemachtigen. 4Wy zyn er dan ook zeer trots op', aldus dhr.
Weevers.

Nieuwbouw
De nieuwbouw voldoet aan alle eisen
des tijds. Wij vroegen dhr. Weevers of
hij nog uitbreidingsplannen heeft
voor de toekomst, doch daar blijkt
totaal geen behoefte aan te zijn. 'Ver-
dere uitbreiding maak ik niet meer
mee. In dit gebouw kunnen wij nog
jaren vooruit.'

Dat Drukkerij Weevers bv voor de
vierde maal het VPGI-certificaat heeft
weten te behalen, is een bewijs dat
het mee is gegaan met de snelle ont-
wikkeling in de grafische industrie.
Eind 1987 betrok men het mooie,
ruime bedrijfspand, prachtig gelegen
te Vorden. 'De VPGI was zeer onder
de indruk van dit prachtige gebouw',
aldus dhr. Weevers.
Dit jaar werd de gehele fotozetafde-
ling geheel voorzien van de nieuwste
snufjes. Men kan nu zelfs alle binnen

gekomen floppy's zelf converteren.
Het opmaken van de pagina's gaat via
de Werkstations, waar men ook met
behulp van de Easyscanner foto's kan
verwerken. Uiteindelijk worden de
kant-en-klare pagina's belicht via de
Laser Recorder. Het Berthold-systeem
is dan ook uniek in de regio.

Vakkundig personeel zorgt mede voor
het maken van goed drukwerk. Het
bedrijf is flexibel, als is het moeilijk
vakkundig personeel aan te trekken;
arbeidstijdverkorting is daarom nog
steeds een handicap.
Er wordt veel gedaan aan opleiding
van jongeren.

De Holding heeft 31 personen in
dienst en bestaat uit L.G. Weevers
Beheer Vorden, Drukkerij Weevers
bv, L.G.W. Handelsonderneming bv,
Weevers Onroerend Goed bv en
Wevo Druk Zutphen.

Derde
boekenmaand
In de maand mei doet de wereldwinkel
Vorden in samenwerking met de
Openbare Bibliotheek mee aan de lan-
delijke Derde Boekenmaand. Dit jaar is
het thema: de oost, de west, de stilte
voorbij. Het werk van de schrijvers uit
Indonesië, Suriname en de Nederland-
se Antillen wordt in mei in het zonnet-
je gezet. Voor wie meer wil weten is
een gratis folder verkrijgbaar met infor-
matie over literatuur uit deze voormali-
ge Nederlandse kolonieën. Er is tijdens
de boekenmaand een prachtige poëzie-

poster te koop met een gedicht, een
interview, een recept, een literaire brief
en een Anasiverhaal. De spin Anasi
komt eigenlijk uit West-Afrika, maar
de Anasi-verhalen zijn met de slaven
meegereisd naar landen in het Cari-
bisch gebied dus ook naar Suriname.
De verschillende boeken worden in de
bibliotheek tentoongesteld en zullen
ook te leen zijn. Het boekenmaand-
boekje ligt ter inzage en ook de poëzie-
poster zal in de bibliotheek hangen.
Beide artikelen zijn bij de wereldwinkel
te verkrijgen. De boeken zijn te bestel-
len via de wereldwinkel en natuurlijk
bij de gewone boekhandel.



HEMELVAARTSDAG

4 MEI van 10.00 17.30 uur EEN DAG VOL SPEKTAKEL
MOTOR STRATENCROSS • DUTCH TFUKE/QUAD RACES

OPEN BAKFIETS-RACES
SHOW ANTIEKE OPELCLUB • SHOW MINI TRAKTOR PULLERS

SHOPPER SHOW met rockband 'METAL WAR'

EEN DAG VOOR HET HELE GEZIN
Parcourskaarten f 4,— p.p. (kinderen tot 12 jaar f 1,—) HEMELVAARTSDAG

VQ"
RESTAURANT

3 in 1
op 29 en 30 april

(29-april vanaf 17.00 uur)

restaura n t ka art,

biefstuk met beamaise-saus
kipfilet „Maryland"

varkenshaas aan het spies

GESERVEERD MET:
aardappelen, groentes en

rauwkost

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f25,-
v y

P.P.

de Timmerieë
RESTAURANT & CAFÉ

Ark- t-n Annette •/"~
LochemseweK 16-7231 PI) Warnsveld

Td. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten.

DE LAATSTE 2 DAGEN!

nog ±2500 stuks spijker-, katoenen- en
ribbroeken, t-shirts, polo's, bloesen, rok-
ken, blazers, jacks enz. aangevuld met
±2500 stuks onvolledige series, restan-
ten en kleding met schoonheidsfoutjes
uit ons magazijn knallen wij
eruit met kortingen van .

AL :S UI rZOE-KI N

i 9-9 en 5 gulden!
Vrijdagavond om 21.00 uur gaat de deur definitief op slot

Dorpsst aat 29
RUUPLO

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost

MEER GELD!
OPEL SERVICE

KOOI
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

KUNSTSTOF

HFINSTRAL
l Laat uw oude kozijnen, ramen en deuren l
| vervangen door onderhoudsvrij

kunststof, meerdere kleuren in
i houtstruktuur zijn mogelijk.
l Ook in nieuwbouw kan toepassen van
| kunststof de juiste keus zijn.

Vraag geheel vrijblijvend
inlichtingen

l of een prijsopgave.

l
l
l
l
l
l
l

aannemingsbedrijf

ebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932

1949 40 J AAR
WONINGINRICHTING

1989

Dus 40 jaar ervaring en...
40 jaar service verleend.

Een bedrijf waar U op kunt vertrouwen
rnet 2000 m2 woonplezier in traditioneel

eiken, evenzo blank of honingkleur,
witte en parelgrijze meubelen.

1 1 0 rol kamerbreed tapijt
aan de rol geshowd

U ziet wat U koopt.
Couponnen half geld en gratis gelegd!

GORDIJNEN, ALTIJD DE NIEUWSTE DESSINS

Een zaak om kennis mee te maken!

Kom naar de gezellige winkel
met 2000 m2 woonplezier,

waar U zich thuis voelt.

P.S. Koninginnedag, 29 april, gesloten.

PHNNEVDCEL
MEUIEL- EN TAPUTENHUIS

Yiengelo (gld)

Witgoed of
bruingoed, bij
Oldenhave zit u
i altijd goed!

Wasmachines, koelkasten, diepvriezers, wasdrogers, vaat-
wassers, radio's, TV's, video's, compact disc, cassettespelers,

magnetron, koffiezetters, triteuses, bliksnijders,
scheerapparaten, strijkijzers... kortom teveel om

op te noemen. U vindt het allemaal bij
Installatiebedrijf Oldenhave. En de prijs?

Dat zit wel goed! Kom zelf
maar eens kijken.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEhHAVE
Bukuwtg 11 • Wlchmond • TiMtin 06754 - 756.
Lmstrut 61 - Zutphm - TeMm 06750-18383 T«t*oonumt»M»tim tn .

PHILIPS Autu*tt*»n J



W. J. d^ KOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPELCORSA:
12S 5-drs. L, goud (m.), 36.000 km, 1 -'86
12S 3-drs. LS, wit, 66.000 km, 6-'85 •
12S 2-drs. LS, blauw, 55.000 km, 6-'86 •
12S 3-drs. Gl_ blauw (m.), 25.000 km, 1 -'87
10S 2-drs. LS, wit, 21.000 km, 1 -'87
10S 3-drs. Swing, rood, 48.000 km, 1 -'85

OPEL KADETT:
13S 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 134.000 km, 7-'81
13N 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 78.000 km, 8-'82
16D 3-drs. Diesel, groen (m.), 166.000 km, 6-'83
13S 5-drs. Spec., groen (m.), 67.000 km, 2-'84
12S 3-drs. LS goud (m.), 60.000 km, 1 -'84
12 3-drs. Spec., groen (m.), 116.000 km, 4-'84
16D 3-drs. Caravan, blauw, 160.000 km, '84
16D 3-drs. Diesel, rood, 162.000 km, 10-'84
12S 3-drs. LS, blauw, 108.000 km, 9-'85 •
12S 3-drs. GL, grijs (m.), 57.000 km, 1 -'85
13S 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-'85
13S 4-drs. LS, LPG, rood, 95.000 km, 6-'86 •
13S 5-drs. LS, Caravan, wit, 52.000 km, 6-'86
12S 3-drs. LPG, blauw, 68.000 km, 1 -'87 •
1.25 3-drs. Spec., groen (m.), 140.000 km, 11 -'82
1.2S 3-drs. Spec., bruin, 76.000 km, 8-'83
1.60 4-drs. Diesel LS, wit, 60.000 km, 4-'87
1.35 4-drs. LS, groen (m.), 80.000 km, LPG, 1 -'87

OPELASCONA:
16D 5-drs. LS, Diesel, rood, 154.000 km, 6-'82
16D 4-drs. LS, Diesel, rood, 197.000 km, 1 -'83
16D 5-drs. LS, Diesel, blauw, 123.000 km, 4-'84
16S 5-drs. LS. blauw (m.), 100.000 km, LPG, 5-'84

OPEL MANTA:
2.0S 3-drs. Luxe, zilver (m.), 94.000 km, LPG. 10-'80

OPEL REKORD:
20N 4-drs. LS, groen (m.), 160.000 km, '80

OPEL OMEGA:
18S 4-drs. LS, staalgrijs, 32.000 km, 1 -'87
18S 5-drs. Caravan, rood (m.), 27.000 km, 9-'87

BIJ OPEL-SERVICE WJ. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

VREEMDE MERKEN:
Citroen GS/A X3
grijs (m.), 167.000 km, 6-'83
Citroen BX19D
5-drs., rood, 118.000 km, 6-'84 •
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83
Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80
Toyota Corolla 1.3 Spec
blauw, 41.000 km, 2-'86
Mazda 3231.3 DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82
Mazda 626 2.0 Itr
4-drs., goud (m.), 87.000 km, 6-'83
Volvo 343 Spec.
groen, 160.000 km, 3-'79
Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83
Mitsubishi 23 TD
4-drs., groen, 155.000 km, 3-'84
VW Polo 1300 cc
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-'85 •
Subaru Justy S/L
rood, 150.000 km, 1-'88
Honda Civic Luxe
3-drs., groen (m.), 85.000 km, 8-'83
Ford Fièsta 1.1 L
3-drs., grijs, 76.000 km, 1984

Off. OPEL + iSUZU-dealer
Leasin9' 'nruil en 100% financiering mogelijk

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerk ing

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

Zomerse mode voor man en vrouw

EEN DAGJE UIT
Misschien bent u ook toe aan even uitblazen op een terrasje, u wilt eens met een
picknickmandje naar de duinen, of wat snuffelen op de rommelmarkt - kortom
even weg uit de stress. Dan vindt u bij ons de mode waarin u zich vrij voelt.
Onze kollektie voor de vrije tijd is heel veelzijdig. De kleuren zijn perfect op elkaar
afgestemd. Moeiteloos kombineert u korte jasjes met of zonder gilet met soepele
pantalons, met knielange bermuda's of zwierige rokken, met ragfijne bloesjes of

met zonnetops. Als het aan ons ligt, wordt uw vrije weekend echt een sukses!

mode
BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381
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Adverteren kost geld... njet adverteren kost meer!
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presenteren het 2e

STEEN-GOED
FESTIVAL
vrijdag 28 april
STEENDEREN

OP 6 LOKATIES
SPELEN POPGROEPEN

Opening festival:
21.00 uur PRECIES in de muziektent,

aansluitend:
VAN KAMPEN en DE LEEUW.

Passe-partout a f 12,50 verkrijgbaar bij
alle horeca-zaken in Steenderen.
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AAN DE VERZEKERDEN

ZIEKENFONDS OGZO

Op donderdag 4 en vrijdag 5 mei
zijn de kantoren en spreekuren
van het Ziekenfonds OGZO en
OGZO Assurantie voor het
publiek gesloten.

Ook de OGZO Infobus zal deze
twee dagen niet verschijnen.

ZIEKENFONDS OGZO
Grotestraat 92 - Goor
Telefoon: 05470 - 84444

OGZO ASSURANTIE
Grotestraat 92 - Goor
Telefoon: 05470 - 84555

Hout en
Plaatmateriaal
op maat gezaagd

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Vurenhouten balkjes geschaafd
3 V2 x 31/2, lang 2.10 m 2,50 p/st.
4V2x4V2, p/m 2,75
4V2x61/2, p/m 3,95

Meranti latten en balkjes geschaafd
1 x41/i 2, lengte 2.10 m 3,50 p/st.
1V2 x 4, lengte 2.10 m 5,— p/st.
2x4, lengte 2.10 m 6,— p/st.
4x4, lengte 2.10 m 7,50 p/st.

Vloerdelen 9/gepl. 1,50 p/m

Panlat 1,— p/m

Vloerplaten 122/24419 mm p/pi. 55,—
Enorme sortering en voorraad timmer hout

BOUWMARKT

TOLDUK
TEL.
05755-1655



Al 10000 Rabobankklanten kozen voor Spaar-
Optimaalhypotheek

Dit jaar wellicht laatste kans
voor overstap naar
spaarhypotheek
Sinds de Rabobank op l oktober 1988 de Spaar-Optimaal hypotheek
introduceerde, hebben al meer dan 10000 mensen gekozen voor deze
geldbesparende mogelijkheid. Naar verwachting zal alleen nog dit jaar
de omzetting van een bestaande hypotheek naar een spaarhypotheek
belastingvoordelen opleveren.
De spaarhypotheek combineert de ze-
kerheid van de meest voorkomende
hypotheekvorm, de annuïteitenhypot-
heek, met de fiscale voordelen van een
hypotheek met levensverzekering. De
nettolasten zijn aanzienlijk lager dan
bij de tot nu toe gebruikelijke woning-
hypotheken. Al bij leningen beneden
de f-100000,- en een relatief beperkt
inkomen kunnen de maandelijkse las-
ten aanzienlijk lager uitvallen dan bij
een vergelijkbare annuïteitenhypot-
heek. In veel gevallen kan over de tota-
le looptijd sprake zijn van een lasten-
vermindering van tienduizenden gul-
dens. De maandelijkse lasten zijn door
de koppeling van de te betalen hypo-
theekrente en de rente die men ont-
vangt op de spaarpremie stabiel: bij een
eventuele renteverhoging wordt de
spaarpremie verlaagd. Bovendien heeft
men de zekerheid dat aan het einde
van de looptijd of bij eerder overlijden
de volledige lening altijd kan worden
afgelost. Door al deze voordelen zijn
ook de consumentenorganisaties en-
thousiast over de nieuwe hypotheek-
vorm.

Omzetting veelal voordelig
Niet alleen kopers van woningen, ook
woningeigenaren tonen veel belang-

stelling voor de nieuwe hypotheek-
vorm. Wanneer men op dit moment
een goede annuïteitenhypotheek heeft,
is het toch verstandig te laten bereke-
nen of men voordeel heeft bij een om-
zetting naar een spaarhypotheek. Sinds
de introduktie van de spaarhypotheek
groeit het aantal omzettingen van een
lopende financiering naar de nieuwe
hypotheekvorm gestaag. De Rabobank
brengt voor de omzetting naar de Spaar
Optimaalhypotheek geen bijkomende
kosten in rekening, indien het rentety-
pe ongewijzigd blijft. De rente ligt wel
0,2% hoger dan bij een annuïteitshy-
potheek.

De Rabobank verwacht dat na l januari
1990 het Belastingvoordeel van de om-
zetting naar een hypotheek met levens-
verzekering - dus ook een spaarhypot-
heek - niet meer van toepassing zal
zijn. Dan zal de overheid naar alle
waarschijnlijkheid de belastingregels
voor oudedagsvoorzieningen en verge-
lijkbare spaarvormen wijzigen. Dit zou
betekenen dat woningeigenaren alleen
nog dit jaar hun bestaande hypotheek
kunnen omzetten om van het belas-
tingvoordeel te kunnen profiteren. Het
afsluiten van een spaarhypotheek na
woningaankoop blijft na l januari ove-
rigens wel mogelijk.

Vlaggen uit
zaterdag 29 april

ORANJEFEEST
Popzangroep stal de show

Vorden genoot van
Oranjeavond
De Vordenaren die zaterdagavond de moeite hebben genomen om in
het Dorpscentrum de Oranje-avond (een voorproefje op het aanstaan-
de Koninginnefeest) bij te wonen zullen daar beslist geen spyt van
hebben gehad.
De Oranjeverenging had voor een af-
wisselend programma gezorgd bestaan-
de uit toneel en zang. De toneelvereni-
ging 'Krato' bracht met veel verve het
blijspel 'Het is krimineel' geschreven
door Hans van Wijngaarden. Een blij-
spel dat 'Krato' aan het begin van het
winterseizoen met veel succes opvoer-
de in zaal Schoenaker. Een paar maan-
den geleden stond het stuk eveneens in
het Dorpscentrum op het programma.
Toen werd de uitvoering doordat één
der speelsters plotseling onwel werd na
enkele ogenblikken afgelast. Zaterdag-
avond een uitvoering zonder proble-
men.

Onder leiding van regisseuse
Marjan Zweverink zette 'Krato' een
amusant stuk op de planken waarbij de
tekstvastheid van de medespelenden
opviel. Het verhaal op zich speelde zich
afin Huize Suijkerbuik waar drie gene-
raties bij elkaar inwoonden. Van 'nette
lui' tot inbrekers. Allerhand verwikke-
lingen waarbij het publiek zich uitste-
kend vermaakte.

Popzanggroep stal de show
Na afloop van het toneelspel was het
zang wat de klok sloeg. Het twee jaar
geleden opgerichte popkoor 'The
Key's' uit de Keyenborg verraste de
aanwezigen in de zaal met een spranke-
lend optreden. 'The Key's' brachten
een uitermate gevarieerd programma
bestaande uit bekende hedendaagse
muziek. Nummers van onder meer de
Dire Straits, Roy Orbinson e.d. gingen
erin als koek. De zanggroep ontving
direct na afloop een tweetal uitnodigin-
gen om ook elders een optreden te ver-
zorgen. En bij deze twee zal het heus
niet blijven! De voorzitter van de Oran-
jevereniging de heer H.G. Wullink
bracht zowel Krato als The Key's dank
voor de aangename uurtjes die zij het
publiek hebben voorgeschoteld. Wul-
link maakte de aanwezigen tevens nog
even attent op de sponsorloop die op
Koninginnedag in Vorden wordt ge-
houden. Het geldbedrag dat door de
jeugd van Vorden die dag bijeen zal
worden gelopen, zal worden aange-
wend om kinderen in Indonesië van
een inenting tegen polio te voorzien.

KPO Vorden
De voorzitster opende de vergadering
met het voorlezen van diverse stukken
uit het KPO-nieuws. Na de bespreking
van een aantal huishoudelijke produk-
ten werd de avond verder verzorgd
door mevr. Klumper (haar artiesten-
naam is Gerritje Brummelstruuk). Ger-
ritje Brummenstruuk bracht met veel
verve gedichten, verhaaltjes en ook
moppen, zodat de avond omvloog. Het
was de laatste avond van dit seizoen,
dus een gezellige afsluiting. De voor-
zitster bedankte Gerritje voor het geno-
tene en wenste allen een fijne zomer
toe. Ze sprak de wens uit dat alle leden
(in ieder geval minimaal 50) mee gaan
met het jaarlijkse bustochtje op 23 mei
a.s.

Amnesty
International
AI organiseert maandagavond l mei in
het Dorpscentrum een schrijfavond
welke in het teken zal staan van vak-
bondsaktivisten wier vakbondsrechten
dagelijks worden geschonden. De afd.
heeft naar aanleiding van de vrouwen-
aktie van de afgelopen maanden be-
richt ontvangen van de Somalische ge-
wetensgevangene Safia Hashi Madar.
Zij is vrij en woont weer bij haar fami-
lie. Nadere gegevens omtrent haar vri-
jlating ontbreken. Ook is de Oostduitse
Rgina Kube al in december 1988 vrijge-
laten. Beide vrouwen stonden centraal
in de aktie rond de Internationale
Vrouwendag. Eind maart kreeg men in

Vorden bericht over de vrijlating van
Hadja Merami en haar dochter Azzina
uit Tsjaad.

Laurens Besselink
naar de finale
De 17-jarige Laurens Besslink uit
Wichmond, leerling van 'De Schakel'
in Zutphen, maakt een goede kans op
het Nederlands kampioenschap metse-
len. Tijdens de voorronde sleepte hij
de eerste plaats in de wacht. De jury
beloonde hem met 243 punten een ge-
middelde cijfer van 8.1. Van de voor-
ronde die in Amersfoort gehouden
werd, bleek hij tot zijn eigen verbazing
van de 25 deelnemers de beste te zijn.
Trots is hij wel op zijn eerste plaats.
Toch leeft Laurens heel nuchter toe
naar de finale die van 8 tot 12 mei in
Bolsward gehouden wordt. Als hij de
finale wint komt hij in het bezit van de
Zilveren Troffel. Wij wensen hem dan
ook veel succes bij de finale.

Vrouwenclub
Medler
Op maandag 17 april was de laatste
clubavond van dit seizoen. Hiervoor
waren de zusters Coops uit Hengelo
GLD uitgenodigd. Na een welkoms-
woord van de voorzitster was het
woord aan de gasten. Ze brachten een
bont programma van liedjes en schets-
jes waar ook de nodige verkleedpartijen
bijhoorden. Zo werd het een gezellige
avond waarbij menigeen in een deuk
lag van het lachen vooral bij het schets-
je over de 'wasseldook', waarbij er ook
nog dames aan een wasbeurt toekwa-
men. Aan het eind werd er nog een
negental dames prachtig verkleed en
werd er gezellig polonaise gehouden.
Tot slot bedankte de voorzitster de da-
mens voor het brengen van deze avond
en bood hun een attentie aan.

Voedingsbond FNV
Een netwerk van onderhandelings-
teams voor mensen met een uitkering.
Die heeft de Voedingsbond FNV,
sinds 2 februari 1989 in Gelderland,
voor de belangen van mensen die geen
(betaald^^erk doen. De Voedings-
bond F^P zet zich in voor mensen
met een uitkering. Dat draagt de bond
althans als een aantal jaren uit. Sinds
1984 heeft hij een speciale vakgroep
voor mensen met een uitkering. In het
najaar 1̂ 6 startte de bond de eerste
onderh^plingsteams in Groningen
en Twente. Sinds 2 februari is ook in
de Graafschap zo'n team aktief. Bij dit
team kunnen mensen terecht die vra-
gen en klachten hebben over de behan-
deling door instanties.
En met die gegevens gaan deze kader-
leden naar de instantie die het betreft.
Dat zijn met name de sociale dienst,
bedrijfsverenigingen en de medische
dienst. Met, wisselend, succes hebben
de teamleden van het onderhande-
lingsteam al menig gesprek met ambte-
naren en wethouders gevoerd. Ieder-
een (ook mensen die geen lid zijn van
een vakbond) kan voor klachten en vra-
gen terecht bij de volgende personen:
mevr. Damveld, Neede, tel. 05450--
93681; dhr. Holterman, Ruurlo, tel.
05735-1353; dhr. A. Storteler, Zieu-
went, tel. 05445-1557 en bij dhr. H. Es-
selink, Vorden, tel. 2324.

Sportnieuws
Stratenvolleybal-
toernooi Vierakker-
Wichmond
Afgelopen zaterdag 22 april was de laat-
ste avond van het 3e stratenvolleybal-
toernooi in Vierakker-Wichmond. Uit
iedere poule waren de eerste en de
tweede plaatsen overgegaan naar de
finale-poule-wedstrijden. In het bijzijn
van vele toeschouwers werd er deze
laatste avond gestreden om een plaats
in de finale. Na diverse spannende
wedstrijden werden de finaleplaatsen
bekend. Om de Ie en de 2e plaats
speelden de Vierakkersestraatweg te-
gen Delden 2. Om de 3e en de 4e plaats
speelden de Hackforterweg tegen de
Koekoekstraat 2.

De wedstrijd tussen de Koekoekstraat
en de Hackforterweg begon goed voor
de Koekoekstraat. Na een tijdje ston-
den ze voor met 7-3, maar de Hackfor-
terweg kwam goed terug en het werd 9-
8 voor de Koekoekstraat. De einduit-
slag was 15-11 voor de Koekoekstraat.
De tweede set ging heel snel. Hackfor-
terweg verloor met 15-0. Zodat de
Hackforterweg 4e werd en de Koekoek-
straat de 3e plaats innam.
Op het andere veld werd de finale ge-

speeld. De eerste set ging Delden 2
heel goed af. Halverwege stonden ze
voor met 9-4. Na wat heen en weer
gespeel, werd er door de Vierakkerse-
straatweg goed teruggevochten. Toch
werd deze eerste set door Delden 2 be-
slist met de stand 15-12. De tweede set
begon net andersom. De Vierakkerse-
straatweg stoomde gelijk door naar 5-0.
Maar het werd echt spannend toen
Delden 2 terugkwam en voor stonden
met 8-5. Maar de Vierakkersestraatweg
vocht terug en besloten deze tweede
set in hun .voordeel 15-8. Het publiek
zag een mooi staaltje volleybal in de
derde en beslissende set. Eerst ging het
tegen elkaar op. Daarna liep Delden 2
uit naar 10-3.
Maar de Vierakkersestraatweg kwam
weer terug, het werd zelfs 10-10. En
daarna 13-13. het publiek was muisstil
toen het 14-14 stond. Daarna wist de
Vierakkersestraatweg het af te maken
door te winnen met 16-14.
Vor de eerste 3 plaatsen had de toer-
nooicommissie 3 bekers. Voor de Ie
plaats (Vierakkersestraatweg) een wis-
selbeker, waar de straatnaam in gegra-
veerd wordt. En als extra hoofdprijs
een mooie taart aangeboden door W.
Besselink, de bakker in Wichmond.

Voetbal
Uitslagen pupillen zaterdag 22 april
Vorden Dl-Erica Dl 1-4; SHE Dl-
Vorden D2 5-0; Spe. Brummen E2-
Vorden El-11 0-1; Warnsveldse Boys
E2-Vorden El-7 3-2; Wilhelmina SSS
Fl-Vorden Fl 8-1; Vorden F2-AZC F2
2-1.
Programma pupillen donderdag 27 april
Wilhelmina SSS D2-Vorden D2; Vor-
den El-7-Zutphania El.
Maandag l mei: Vorden Dl-Pax Dl;
Vorden El-11-Wilhelmina SSS El.
Woensdag 3 mei: Vorden Fl-Be Quick
Fl; Vorden F2-Warnsveldse Boys Fl.

DZSV - Ratti 7-2
SV Ratti heeft afgelopen zaterdag in
Dinxperlo een zware 7-2 nederlaag ge-
leden tegen DZSV. Reeds na twee mi-
nuten spelen nam DZSV de leiding
toen de achterhoede van Ratti zich ver-
keek op een diepte-pass en een DZSV-
speler doelman Robert Bos met een
lob kon passeren. Na dit vroege doel-
punt lieten de ongeïnspireerd spelende
Kranenburgers het initiatief volledig
aan de thuisclub. Halver^^ de eerste
helft scoorde DZSV verd^Bn de twee-
de treffer terwijl een foutieve terugs-
peelbal enkele minuten voor rust tot de
derde Dinxperlose treffer leidde.
Na in de rust door trainer Martin Heu-
velink in niet mis te ver^fcp bewoor-
dingen op het slechte speHm de eerste
helft te zijn gewezen startte Ratti de
tweede helft veel sterker. Dit leidde al
snel tot een doelpunt van Harm Welle-
weerd die na een fraaie solo scoorde 3-
1. Uit een aanval waaraan een sterke
buitenspellucht kleefde scoorde DZSV
halverwege de tweede helft 4-1. Ratti
kwam enkele minuten later voor de
tweede keer tot scoren toen Jan Wil-
lem de Hart een wegens het onderuit
halen van Gerard Waarle toegekende
strafschop benutte 4-2.
In de resterende speeltijd probeerden
de Kranenburgers het resultaat nog te
verbeteren maar enkele goed uitge-
voerde Dinxperlose counters leidden
tot nog drie treffers waardoor de eind-
stand op 7-2 werd bepaald. A.s. zater-
dag is Ratti vrij terwijl op 6 mei thuis
tegen Sp. Teuge dient te worden aange-
treden.

Ratti jeugd
Uitslagen: Ratti Fl-Markelo Fl 10-0;
Ratti Cl-Pr. Bernhard Cl 2-1.

Dames Ratti l-AD
'69 6-0
De eerste helft verliep moeizaam, er
werd wel goed samengespeeld maar de
doelpunten wilden voor de dames van
Ratti niet vallen ook al waren ze het
grootste gedeelte van de eerste helft of
de helft van de tegenstander. Vijf mi-
nuten voor de rust werd dan toch een
doelpunt gemaakt. In de tweede helft
verliep het voor de dames van Ratti
veel rooskleuriger. Er werden nu wel
doelpunten gemaakt. Eindstand der-
halve 6-0. Over 2 weken spelen de da-
mes van Ratti hun laatste wedstrijd te-
gen de Witkampers, de Kampioenswed-
strijd.

Voetbal
Vorden: 'Uithuilen en
opnieuw beginnen, degradatie
eenfeit'
Wat voetbalsupporters al tien weken
geleden zagen aankomen, werd zondag
een feit. Door thuis de voorlaatste
competitiewedstrijd tegen Lochem met
0-1 te verliezen betekende voor Vorden
definitief de genadeklap: degradatie
naar de Hoofdklasse. Behoudens een
enkele goede wedstrijd (onder meer
thuis tegen Markelo) heeft Vorden dit

seizoen geen enkele keer de indruk ge-
wekt in de 4e klas thuis te horen.

Blessures in de beginfase van het sei-
zoen en wat problemen met enkele
spelers had tot gevolg dat de Vordena-
ren diverse wedstryden met steeds
weer een ander elftal het veld opkwa-
men wat vanzelfsprekend de homogi-
niteit in de ploeg niet ten goede kwam.
Voeg daar nog bij het feit dat Vorden
heel moeilijk tot scoren komt en de
degradatie is verklaard. Ook zondag te-
gen Sp. Lochem lukte het de geelzwar-
ten vooral in de tweede helft maar
steeds niet om de bal achter de Lo-
chemse doelman Andre Boonk te prik-
ken. Het moet gezegd, de Lochemse
goalie keepte een voortreffelijke wed-
strijd en maakte hij met enkele schitte-
rende reddingen kopballen van Mark
v.d. Linden onschadelijk. Eenmaal had
hij geluk. Halverwege de tweede helft
kopte Mark v.d. Linden de bal langs
Boonk in de uiterste hoek. Toen was
daar echter nog Henk Jacobs die met
een fraaie zweefduik de bal bal uit de
lege doelmond kopte.
Voor de rust hadden de bezoekers het
betere van het spel. In de vijftiende mi-
nutt een reusachtige fout in de Vorden-
defensie waarbij Wilco Klein Nenger-
man tot overmaat van ramp in eigen
doel schoot 0-1. Naar later bleek het
beslissende doelpunt. Edwin Meyer
kreeg nog een mogelijkheid tot scoren.
Zijn schot was eventueel te zacht.
Reindjan Westerveld kopte vlak voor
rust na een goed genomen vrije schop
van Hans Lenselink rakelings over.
Toen Vorden in de tweede helft niet
kon scoren wenste Jan Pelle bij Lo-
chem dat ook niet te doen. In de laatste
vijf minuten kwam hij driemaal alleen
voor de keeper, maar knalde hij even
zovele malen langs.

Uitslagen zondag 23 april
Vorden 1-Lochem 10-1; Vios Beltrum
3-Vorden 21-1; Vorden 3-Meddo 2 3-2;
Be Quick 6-Vorden 4 1-2; Vorden 5-Be
Quick 5 2-4; SVBV 4-Vorden 6 2-4;
Witkampers 10-Vorden 8 1-6.

Programma zondag 30 april
Terborg 1-Vorden 1.

Uitslagen junioren zaterdag
22 april
SDOUC Al-Vorden Al 3-5; UD Bl-
Vorden B3 5-2.

Programma vrijdag 28 april
Vorden B3-Nieuw Heeten BI.

Nederlaag Treffers
Het eerste team van de Vordense tafel-
tennisvereniging Treffers heeft uit met
6-4 van LTTC 2 verloren. S. Hoven-
kamp won twee partijen. R. Gaspar en
Z. Heyink wonnen elk één partij. Het
tweede team won met 8-2 van RTTV.
I.F. Hovenkamp won 3x; R. de Heus
en F. Schoenaker elk tweemaal. Tref-
fers 3 leed een 9-1 nederlaag tegen
Asef-Relax 10. Bij de jeugd won Tref-
fers met 8-2 van Pelgrim 3. Chr. Wi-
chers won alle partijen, J. Wichers en
A. Sprukkelhorst ieder tweemaal. Pro-
gramma: Treffers 1-Unitas 2; Treffers
2-Litac Zeiler 5; Treffers 3-Taverdo 2.

Waterpolo
Overwinning heren
De heren van Vorden hebben zondaga-
vond een royale 10-3 zege behaald op
de derde uitgave van de Ysselmeeuwen
uit Zutphen. Dankzij een doelpunt van
Andre Karmiggelt werd de eerste perio-
de met 1-0 afgesloten. Arjan Menge-
rink zorgde in de tweede periode voor
3-0. De derde periode werd afgesloten
met de stand 8-1. Voor Vorden scoor-
den Andre Karmiggelt 3x; Frans Kar-
migelt 2x. Han Berenpas en opnieuw
Andre Karmiggelt zorgden voor de
10-3 eindstand.

Dames winnen
De dames van Vorden hebben de uit-
wedstrijd tegen Roderlo 3 verdiend met
2-8 gewonnen. In de eerste periode
werd niet gescoord. In de tweede perio-
de kwam Vorden op 0-2 door doelpun-
ten van Desiree Westerveld. Debbie
Kraayeveld scoorde in de derde periode
2x waardoor Vorden uitliep naar 1-4. In
de laatse periode werd de voorsprong
tot 2-8 uitgebouwd via goals van Desi-
ree Westerveld; Debbie Kraayeveld en
Karin Rouwenhorst 2x.

Postduiven-
vereniging
De leden hebben deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Lommei. Gemid-
delde afstand 119 kilometer. Totaal wa-
ren er 367 duiven in concours. De dui-
ven werden gelost om 11.31 uur. Laat-
ste prijsduif 11.54 uur. De resultaten
waren als volgt: Eulink l, 2,3, 7,12,13,
14 en 15; Wiekart 4; Jurriens 5,6 en 10;
Lutteken 8; Boesveld 9 en Stokkink 11.

LR en PC de
Graafschap
Op 22 en 23 april gingen de pony's en
paarden naar het concours van Semper
Fidelis in Gorssel. De ponyruiters had-
den dit weekend veel succes en keer-
den met veel prijzen terug. Suzan Hart-
man met Alferdy 3e prijs B-dressuur
128 punten en 7e prys B-springen. Sas-
kia Vreeman met Hamed Ie prijs Ml-
dressuur 126 punten en 3e M-springen.
Nicole Douma met Mixi 2e prijs B-
dressuur 132 punten. Martine Rutting
met Mona Ie prijs L2-dressuur 132
punten. De paarden behaalden op zon-
dag de volgende prijzen: Heleen Klein
Breteler met Bliksem 4e prijs B-
springen, Jeanine van de Berg met
Unix 7e prijs B-springen.

Tennis
Ondanks het slechte weer van de afge-
lopen week hebben alle competitie-
wedstrijden, m.u.v. l herenteam, nor-
maal doorgang kunnen vinden.

Dinsdagcompetitie dames
Het Ie damesteam zette haar vorige
keer ingezette zegereeks voort door
overtuigend van Zieuwent te winnen.
Vorden dames 1-Zieuwent l 4-1; de
Wildbaan 3-Vorden dames 3 2-3; Al-
men 2-Vorden dames 3 3-2.

Uitslagen
woensdagcompetitie
Neede 1-Vorden jun. mix 3-2; Vorden
jongens-LTC Zutphen 1-5.

Zaterdagcompetitie
Het 3e mixed team wist zich prima te
revancheren voor de nederlaag van af-
gelopen week. Deze 'oudjes' bleken
toch wat uitgekookter te zijn dan hun
jeugdige opponenten. Het 2e mixed
team kon de overwinning op Didam
'slechts' beperken tot 2-3, mede oor-
zaak wellicht een kapot racket van
Truus Brandenbarg. Het herenteam
onder leiding van captain Peter Dijnap-
pel wist met klinkende cijfers tegen-
stander de Does uit te schakelen. Gaat
de 3e klasse al aan de horizon gloren?
Ook de 'jonkies' van onze vereniging
doen het prima. Het team wist wede-
rom de maximale score uit hun partij-
en te halen.

Uitslag zaterdagcompetitie
Vorden mix 1-TC Zuid l 1-4; Didam 2-
Vorden mix 2 2-3; De Koen 2-Vorden
mix 3 1-4; De Does 1-Vorden heren l
0-6; Vorden vet. I-De Kei l 0-6; Veld-
hoek 1-Vorden jun. mix 0-5; Vorden
jongens t/m 14 jaar-de Koen l 2-4; Vor-
den jongens t/m 17 jaar-Mall.Molen l
2-4.

Zondagcompetitie
Het herenteam 2 heeft zijn Ie plaats
van vorige week prima weten te hand-
haven door van Hengelo (O) te win-
nen. Ondanks een halfuurtje vertraging
kon dit team 's middags om half 4
reeds de zege gaan vieren. De 'oudjes'
t.w. herenteam 4 beginnen nju ook al
aardig ingespeeld te raken. Het mix-
team trad deze keer op volle sterkte aan
en had dan ook geen enkele considera-
tie met hun tegenstanders uit Schalk-
haar.

Uitslagen zondagcompetitie
Gramsbergen-Vorden heren l 4-2;
Vorden heren 2-Weusthag 2 5-1; De
Maten 2-Vorden heren 4 2-4; Vorden
mix l-Park Braband 8-0; Vorden mix
jun.-Didam 5 3-5.
Het komende weekend zullen de com-
petitiewedstrijden op zondag i.v.m. Ko-
ninginnedag geen doorgang vinden.

De
Achtkastelenrijders
De VRTC 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseert zondag 21 mei een voorjaars-
tocht. De deelnemers kunnen uit drie
afstanden kiezen 40, 80 of 120 kilome-
ter.

Hans Berendsen
winnaar 'Okhorst-
grasbaantrophee'
Hans Berendsen is er met zijn 125 CC
Honda in geslaagd om zaterdagmiddag
'De Okhorstgrasbaantrophee' in de
wacht te slepen. De VAMC 'De Graaf-
schaprijders' uit Vorden, organiseerde
in 1987 voor de laatste keer een gras-
haanwedstryd voor haar leden. Eerst
ou 'vas er weer een weiland beschik-
baar waar deze race gehouden kon wor-
den. Aan dit evenement namen in to-
taal 17 ryders deel die er bijzonder
spannend 'heats' van hebben gemaakt.
Uitslag: l Hans Berendsen Honda; 2
Erik Berendsen Honda; 3 Gerben
Vruggink Honda.
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