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Agrarische studiereis naar Denemarken WEEKENDDIENSTEN

De Deense landbouw heeft beslist mo-
gelijkheden voor boeren die hier in
Nederland een te klein bedrijf hebben of
niet meer kunnen uitbreiden vanwege
milieuproblemen, aldus één van de deel-
nemers aan de agrarische studiereis naar
Denemarken welke vorige week werd
gehouden.
De reis, waaraan 41 personen uit het hele
land deelnamen, was een initiatief van
Makelaarskantoor o.g. Pelgrum BV, dat
bemiddelt in emigratie naar Denemar-
ken.
De reis zelf werd georganiseerd door
Rabo Reizen. Reeds 15 Nederlandse boe-
ren vestigden zich in Denemarken via de
bemiddeling van Han Pelgrum. Tijdens
de studiereis werden in vier dagen tijd
negen melkveebedrijven bezocht. Vier er-
van waren eigendom van Nederlanders,
terwijl vijf bedrijven te koop stonden.

EXTENSIEF
In Denemarken is de landbouw al sinds
jaar en dag grondgebonden. Wanneer
men melkquotum wil verwerven dient
men per 10.000 kg melk ook een hectare
grond te kopen of te pachten. In
Nederland is dat 20.000 kg per ha: Ook
ten behoeve van de varkenshouderij
dient men het grootste deel van het voer
zelf te kunnen verbouwen. In totaal vindt
men in Denemarken ca. 1.500.000 koeien
en 10 miljoen varkens. Doordat de op-
pervlakte cultuurgrond anderhalf keer zo
groot is dan in Nederland en de Deense
bevolking 5 miljoen zielen telt wordt de
milieu-overlast er als minder ernstig erva-
ren. Met het oog op het Europese
MacSharry-beleid heeft de extensieve
landbouw van Denemarken ongetwijfeld
een goede concurrentiekracht. Het mi-
lieu-bewustzijn is bij Nederlanders echter
veel groter dan bij Denen. Ook de boe-
renerven zien er in Nederland gemiddeld
veel netter uit.

GRUPSTALLEN
Wat opviel is dat men in Denemarken
nog veel grupstallen ziet. Dit is enerzijds
het gevolg van het feit dat men over veel
eigen stro kan beschikken om de stallen
te strooien, anderzijds wordt het melken
doorgaans gedaan door een "melk-

knecht", waarvoor het waarschijnlijk min-
der bezwaarlijk is steeds "door de knieën"
te moeten dan wanneer de boer zelf
moest melken. Voor wat betreft de ruw-
voerwinning wordt meer gebruik ge-
maakt van granen en mincjer van gras
dan in Nederland. Dit omdat granen
minder droogtegevoelig zijn. Er valt ge-
middeld net zoveel neerslag dan in
Nederland, maar de grondsoort is over
het algemeen droogtegevoeliger. De tem-
peratuur is gemiddeld een graad lager,
maar door de wind voelt het vaak wat
kouder aan.

BEGELEIDING
Boeren met emigratieplannen worden
naar Denemarken begeleid door André
Olden van kantoor Pelgrum. In
Denemarken worden ze opgevangen
door Bart en Erna Wagenvoort. Deze jon-
ge ondernemers, afkomstig uit Baak en
Vierakker, bezitten een bedrijf met
1.300.000 kg melk en 170 hectare cultuur-
grond, waarvan ca. 1/3 deel gepacht.
Behalve begeleiden van mensen in
Denemarken zorgen zij ook voor de na-
zorg op het moment dat mensen eenmaal
in Denemarken zijn gevestigd. Zij helpen
bij de schod^Éuze voor de kinderen, de
keuze van d^iuisarts, de juiste verzeke-
ring etc. Tesamen vormen zij het "team
Pelgrum" die een optimale begeleiding
waarborgt.

FINANCimKNG
In Denemarken wordt doorgaans met le-
ningen gewerkt met oplopende verplich-
tingen. Zo kan het voorkomen dat men
wel een financiering kan krijgen van de
Kredietvereniging, terwijl op langere ter-
mijn de lasten te zwaar blijken. Dit is één
van de redenen waarom een groot aantal
bedrijven te koop komt. Volgens de
Nederlandse boeren in Denemarken is er
grote behoefte aan een Rabobank, die
hen met deskundigheid terzijde zou kun-
nen staan.

De deelnemers kunnen terugkijken op
een zeer leerzame reis. "Enkelen van hen
zullen zeker de stap naar Denemarken
maken ", aldus een zeer tevreden reislei-
der Han Pelgrum.

Fonds sport
Gehandicapten
De collekte, georganiseerd door v.v.
Vorden, die de afgelopen week in de ge-
meente Vorden werd gehouden en waar-
van de opbrengst voor het Nationaal
Fonds Sport Gehandicapten was, heef
thet fantastische bedrag van fl. 5.203,50
opgebracht.
Namens het Nationaal Fonds Sport
Gehandicapten wil men alle collektanten
en de gehele Vordense bevolking bedan-
ken voor hun bijdrage aan .deze collekte.

Jubal Vierakker

Concert muziek-
vereniging Jubal
Op zondagmiddag 5 mei a.s. brengt mu-
ziekvereniging Jubal een concert ten ge-
hore in de N.H. Kerk te Vorden.

Verandering
openingstijden
ABN AMRO
Met ingang van maandag 6 mei 1996 zul-
len de openingstijden van ABN AMRO
veranderen. Hiermee komt ABN AMRO
tegemoet aan de wensen van haar klan-
ten.

Het merendeel van de circa 1000 kanto-
ren van ABN AMRO in Nederland zal
met ingang van 6 mei 1996 de openings-
tijden enigszins veranderen. Omdat ge-
bleken is dat de behoefte van de klant
niet overal gelijk is, zullen de openingstij-
den lokaal bepaald worden, bijvoorbeeld
aangepast aan de winkeltijden in de om-
geving. De sluitingstijden verschuiven in
het algemeen meer in de richting van het
einde van de middag. Een aantal kanto-
ren zal ook op zaterdag geopend zijn,
waaronder het ABN AMRO kantoor te
Zutphen. (Zie advertentie).

Hervormde Gemeente
Zondag 5 mei 10.00 uur gezamenlijke gezinsdienst in
de NH Kerk, ds. H.A. Speelman

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 mei 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 5 mei gez. gezinsdienst in N.H. Kerk, voorg.
ds. H.A^ Speelman, 19.00 uur ds. H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 4 mei 19.00 uur Dienst van de Raad van
Kerken in de Herv. Dorpskerk, waarna herdenking.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 4 mei 19.00 uur Dienst van de Raad van
Kerken in de Herv. Dorpskerk, waarna herdenking.
Zondag 5 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 mei 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 5 mei 10.00 uur Gebedsdienst, viering van
woord en communie, m.m.v. herenkoor.

Weekendwacht pastores: 5-6 mei Pastoor j. van
Zeelst, Vorden, tel. (0575) 551735.

Huisarts 4-5 mei dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
551678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.3fl^^pO uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opHWn (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 4-5 ma F.A. Kuil, Lochem, tel. 0573-251684.
Spreekuur alleen voor spcj^^evallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur. ^^

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15-30 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat l IA.
Onderhoudsklachten en technische /aken ma. t/m
vr i j . 8.00 tot 10.00 u u r . a l leen telefonisch (0575) 40 14
00. Overige / aken op a N p r a a k . 'IVl. (0575) 40 14 00

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar vi.i telefoonnummer 06-8806
(20 ct /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Li 11 w vooi thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 04 03. Steunpunt Wintfrwuk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. E vers-Ja nsen, tel. (0575) 4o 25 15. Mevr
Mokkink-Kasteel, tel 55 o 9 08

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden. tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-^.30 u u r .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7201 AB Ruur lo , tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje Tot 10 mei: mevr. Gille, tel. 55 21 51
b.g.g. 55 19 40. Graag bellen voor 8.30 uur .

Taxidienst Taxi bed ri j f Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel.
(0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 1701.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.



SNS bank, voor al uw particuliere en
zakelijke financiële dienstverlening.

PARTICULIER
• hypotheken op maat
• vele (o.a. fiscale) spaarvormen
• betalingsverkeer
• leningen (PL en DK)
• vreemde valuta en reischeques
• vermogensadvies
• alle verzekeringen

ZAKELIJK
• betalingsverkeer
• creditgelden
• hypotheken
• financieringen
• verzekeringen
• leasevormen
• bedrijfssparen

SNS bank
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19

Deze week:
SUPERSTUNT geldig t/m 8 mei 1996

Lamellen schuurschijf
professionele kwaliteit, diameter 115 mm

van f 25,75 voor f 7,95

Autoshampoo
1 liter

Wieldoppen
13", 14" en 15", per set van 4 stuks

f 29,95

Auto
Materialen
Vorden

Handelsweg 4
7251 JG Vorden
TeL/Fax (0575) 55 32 28

STA H L WILLE

BLAUPUNKT

GABRIELL

Q0KMTON HAZEL

KROON-OIL

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

REPARATIE
- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

MEI

TILT
FEELINO MAJOR

LEA6UE
JWILIEMDÜIN

KXIALHEAT

WORKINCI l PASTEN
FORTHE

WEEKEND
YOUR

SEATBELTS

******
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Ons rundvlees
een klasse apart

LEKKER MAKKELIJK

BOOMSTAMMETJES

gevuld met ham en kaas

Per stuk f 1j-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram f 0,98

Gebraden fricando

100 gram f "1 j75

SPECIALITEIT

600 gr. shoarma vlees
+ 4 broodjes
1 bakje saus

samen f 10,-

FRISSE ZELF-

GEMAAKTE SALADE

Komkommersalade

100 gram f 0,98

EXTRA VOORDELIG

HAAS/RIB

KARBONADES

f 9,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram f 2,85

•x x •

Een geslaagde barbecue wij zorgen ervoor

Slagerij/worstmakerij
JANRODENBURG

^9MK>V1
Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

Let op onze dagaanbiedingen!

Schoonmaak- en
Schoorsteen veegbedrijf
T^/ens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

De openingstijden

Mensen veranderen. En hun wensen ook. Als De bank gaan wij
daar graag in mee. Daarom hanteren wij met ingang van maandag 6 mei
andere openingstijden. U vindt ze hieronder. We hopen u met deze nieu-
we tijden nog beter van dienst te kunnen zijn .

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Vorden 13-18 uur 10-18 uur 10-18 uur 10-18 uur 10-18 uur
Hengelo (G) 13-17 uur 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur
Ruurlo 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur

De ABN AMRO servicelijnen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week,
telefonisch bereikbaar via onderstaande gratis nummers:

De ABN AMRO Beleggingslijn 06 024 07 01
De ABN AMRO Spaarlijn 06 024 07 02
De ABN AMRO Verzekeringslijn 06 024 07 03
De ABN AMRO Leenlijn 06 024 07 04
De ABN AMRO Hypotheeklijn 06 024 07 05
De ABN AMRO Vakantielijn 06 024 07 06
(Geldzaken en reisverzekeringen)

ABN AMRO Dt'bank



Ons geluk is met woorden niet
uit te leggen, maar wij hopen
het door de jaren met liefde te
zeggen.

Geboren is op 26 april 1996
onze dochter

Bo

Gerwin en Mariël
Wijs-Notten
Jorn t

Brinkerhof 34
7251 WR Vorden

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

• Te koop: compressor op
lichtnet, merk Atlas Copco
met nieuwe motor. Inruil de-
fecte compressor mogelijk.
Tel. (0575) 55 23 47
• Te koop: inbouw houtka-
chel Westminster-Runner met
glasdeur, hoog rend. f 575,-.
Tel. (0575) 55 38 12

• Geen gesleep met instru-
menten meer Wij hebben
twee ruime oefenruimtes be-
schikbaar, compleet met ge-
luid, slagwerk, git.- en basver-
sterker. Alpha-Entertainment
licht & geluidsverhuur (0573)
45 38 89 bij geen gehoor (06)
53 25 33 46

• Te koop: caravan Hobby
Prestige, 4 m + voortent + lui-
fel f 5.950,-. Telefoon (0575)
55 33 10

• Engels leren? Stoomcur-
sus voor de vakantie van een
echte Britse. Kleine groepen
of individueel. B.M. Pyle. tel.
(0573) 45 33 77

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

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

• 11 mei a.s. rommelmarkt
bij de molen Het Hoge 66, van
10.00 tot 16.00 uur. Heeft u
nog spullen (geen grote)?
Inleveren 10 mei van 17.00 tot
18.00 uur bij de molen. Af-
halen kan ook. Telefoon
(0575) 55 28 71 of 55 30 60
• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor de vrijdagmor-
gen, eventueel in overleg. Tel.
(0575)55 1521
• 5 mei Bevrijdingsdag: Am-
nesty International. Helpt u
ook andere mensen bevrijden
door op de schrijfavond te ko-
men? Maandagavond 6 mei
a.s. van 19.00 tot 20.30 uur in
het Dorpscentrum in Vorden.
Voorbeeldbrieven zijn aanwe-
zig.
• Vermist: 1 oranjerode en 1
grijsgroene kanarie. Tele-
foon 55 22 81
• Gevraagd: plm. 50 m2

droge opslagruimte. Brieven
onder nr. V 6-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA
Vorden
• Wegens aanschaf Porsche
ter overname aangeboden
mijn altijd door Opel in top-
conditie onderhouden Opel
Kadett Hatchback 1.6 SR
1983. Extra kopl., schuifdak,
radio, trekhaak en natuurlijk
APK. Vraagprijs f 3.250,-.
Idema, Vorden, tel. (0575) 55
6814

Barry Wijs
en
Janet Meenink

gaan trouwen op vrijdag 10 mei
1996 om 12.00 uur in het gemeente-
huis 'Kasteel Vorden1.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Soldatenhuis 52, 7261 VJ Ruurlo
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In plaats van kaarten

10 mei 1946 10 mei 1996

Op 10 mei DV zijn onze ouders en
grootouders

Herman Jansen
en
Jo Jansen-Brinkerink

50 jaar getrouwd.

We stellen het op prijs wanneer u,
samen met ons, dit op feestelijke
wijze wilt gedenken.
We nodigen u daarvoor uit op vrij-
dag 10 mei van 19.00 tot 23.00 uur
in De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Bea, Jan en kinderen
Jan

Zuivelhof 21
7251 EH Vorden

********************************
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Op vrijdaa 10 mei 1996 hopen wij
samen n^^onze kinderen en klein-
kinderen ons 50-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Johan en Hentje
Wuestenenk-Makkmti

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
café-rest. De Boggelaar, Vordense-
weg 32, Warnsveld.

7251 RK Vorden, mei 1996
't Hofhuis, Hackforstelaan 1
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Geheel onverwacht is uit ons midden weggeno-
men, onze lieve mama en oma

JOHANNA WILLEMINA
LENSELINK-GROOT BRAMEL

WEDUWE VAN B.J. LENSELINK
EERDER WEDUWE VAN H. ROMVILLE

* 28 april 1911

Isernhagen (Dld.):
Resumageest:

Leiden:
Den Hout:
Brummen:

t 26 april 1996

Familie Mulder
Familie Viering
Familie Lenselink
Familie Heitling
Familie Lenselink

Margrietlaan 17
7251 AV Vorden

De crematie heeft 1 mei plaatsgevonden te Dieren.

Voor de overstelpend vele en hartverwarmende
bewijzen van medeleven die wij na het overlijden
en de begrafenis van mijn lieve man en onze lieve
vader, opa en zwager

HERMAN RUTGERS

mochten ontvangen, zeg ik u hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te ondervinden hoeveel
medelevende vrienden wij hebben.

Uit aller naam,
Annie Rutgers-Boerkamp

Vorden, mei 1996

Over de prijs
doen we niet

htig.

Speciaal aanbevolen: Vleeswaren speciaal aanbevolen:

Magere runderlappen ^95 Runderrookvlees ^39
500 gram

Keurkoopje:
Gehakt h.o.h.
500 gram

+ Schouderkarbonade
500 gram

Vleeswarenspecial:

Oranjesalade
100 gram

" 100 gram

|95
Rauwkostsalade
100 gram 129

1
Special:

55 Voorjaarsrolletje
100 gram 165

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

KEURSLAGER

P.S. Elk obstakel in je leven is een kans, elk obstakel is een test.

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Elke 1e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

VTVOftDEN

Overweg 18
7251 J S Vorden
Tel. (0575) 55 18 44

Zoekt:

bar-
medewerksters
voor 40 uur per week
voor dagdiensten.

Bel voor een afspraak
met:
MARIE LOUISE
VAN VEENENDAAL
Telefoon (072) 51 55 839

(De gapper Bij \

u thuis !

Wij komen om het haar bij
ü thuis te doen
(Thuiskapper)

óf
Wij halen u op en doen uw .

haar bij ons in de salon.
(Ophaalkapper)

tfbelt... ftt/komen!

i HEERSINK haarmode i
! Zutphenseweg 21 vorden !

«(0575)551215



EMEENTEfiULLETINy ORDEN

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

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

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

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

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

ITSTEL BEHANDELING
RECREATIE-NOTA'S

De behandeling van de nota's
(Hoofd)verblijf of niet
Wet op de openluchtrecreatie en het
beleid in de gemeente Vorden, en
Recreatie in natuur- en stiltegebieden
door de gemeenteraad en raadscom-
missie wordt in verband met de vele
inspraakreacties met l maand uitge-
steld. /

De behandeling in de commissie volks-
huisvesting, economische zaken en

gemeentewerken vindt naar verwachting
plaats op dinsdag 25 juni 1996. Dan
bestaat ook de laatste mogelijkheid om
op de nota's in te spreken. Naar ver-
wachting neemt de raad op dinsdag 9
juli 1996 een beslissing over de nota's.

ERGÜNNINGEN

Op 23 april 1996 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
-de heer G. Vlogman voor het verbou-
wen van een woning met deelruimte tot
twee woningen het verkleinen van een
loods op het perceel het Eelmerink 2a in
Vorden;
-de heer G.J. Nijland voor het bouwen
van een garage/bergruimte op het per-
ceel Bleuminkmaatweg 5 in Vorden;
-de heer G. Vlogman voor het geheel
slopen van 4 schuren en het gedeeltelijk
slopen van 2 schuren en een boerderij
op het perceel het Eelmerink 2 in
Vorden;
-de heer H.J. Hukker voor een agrarisch
bedrijf met melkvee, fokzeugen en
vleesvarkens op het perceel de Horst 2
in Vorden;
-de heer E. Bulten voor het vellen van 7
berken, l beuk, l esdoorn en l prunus
op het perceel Het Hoge 29 in Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunnin^fc aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-

Wanneer deze vergunningennen. aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

OORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1996 NO.l

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van vrijdag 3 mei
1996, gedurende vier weken, op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimte l i jke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp van het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1996, no. l".

Dit p lan geeft een (dubbel)bestemming "ambachtsbedrijf" aan de percelen
Maalderinkweg 6 en Wiersserbroekweg l naast de bestaande agrarische bestemming.
Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun ziens-
wijze (schr i f te l i jk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ru imtel i jke ordening.

RIJSTELLING OVERGANG AGRARISCH NAAR WOONDOELEINDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met toepassing van het
bepaalde in artikel 11, lid 4 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" vrijstelling

'te willen verlenen voor de overgang van agrarische- naar woondoeleinden voor het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie C, nr. 1337, plaatselijk bekend
Mosselseweg 7.
Een en ander teneinde medewerking te kunnen verlenen aan de plannen voor het
verbouwen van de boerderij tot burgerwoning.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met
ingang van vri jdag 3 mei tot en met 16 mei 1996 op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ru imte l i jke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage, met de mogelijk-
heid om hiertegen in die periode schriftelijk bedenkingen bij het college in te dienen.

J v,RIJ STELLING BESTEMMINGSPLAN WICHMOND 1994

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 7, sub a
van het bestemmmingsplan "Wichmond 1994" vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in artikel 5, lid 3.1, sub b voor het aanwijzen van een nieuw bouwblok aan
de Hackforterweg 9a, te Wichmond.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen tot 31 mei 1996 voor
belanghebbenden ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).

Eventuele bedenkingen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan het col-
lege worden kenbaar gemaakt.

ERDENKING ZATERDAG 4 MEI 1996.

Op zaterdag 4 mei 1996 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die sinds de
Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.
Het comité 4 en 5 mei Vorden heeft in samenwerking met de raad van Kerken het
programma voor deze herdenking als volgt samengesteld:
19.00 - 19.40 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden;

Het Vordens Mannenkoor zal wederom medewerking verlenen;
19.50 uur: Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te Vorden

naar de graven van de geallieerden en het symbolisch graf van
hen die vielen uit Vorden;

20.00 uur: twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal;
20.02 uur: last post en kransleggingen door:

het gemeentebestuur van Vorden;
het comité 4 en 5 mei Vorden;
Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: "Boven de
sterren", waarna iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om
een persoonlijke bloemenhulde te brengen.

Dit jaar verwelkomt het comité 4 en 5 mei Vorden de heer R.G. Harris en echtgenote,
die de herdenkingsplechtigheid zullen bijwonen. De heer Harris is de zoon van
flying-officer Raymond Harris, die in 1943 in Vorden is gesneuveld en begraven ligt
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur zullen de klokken van de kerken in Vorden luiden.
Het comité verzoekt eenieder om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
De Horeca is verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de
herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radio-zenders ten gehore te brengen.

ERHUIZING VAN MEDEWERKERS GEMEENTE VORDEN

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

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

gemeentewerken naar de boerderij. Op die dag zijn deOp 9 mei verhuist de afdelin
medewerkers slecht berei
Op 10 mei verhuizen de a
milieu. De medewerkers zijn dan slecht bereikbaar.

ing volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en bureau

NSPRAAK STARTNOTITIE NOORD-OOSTELIJKE VERBINDING
(SPOORLIJN TUSSEN DE BETUWEROUTE EN OLDENZAAL)

U kunt nog tot 10 jun i aanstaande de startnotitie Noord-oostelijke verbinding inzien
in de Rabobank te Wichmond, de openbare bibliotheek in Vorden en in het gemeen-
tehuis op de afdeling gemeentewerken (tot 9 mei in het koetshuis, daarna in de boer-
derij).
In deze startnotitie zijn negen tracé-alternatieven beschreven voor de route die het
goederenvervoer per spoor tussen Eist en Oldenzaal mogelijk kan nemen. In de start-
notitie staat ook aangegeven op welke effecten alle tracé-alternatieven zullen worden
onderzocht.
Drie van de negen tracé-alternatieven die in de startnotitie staan genoemd, zijn
geprojecteerd over het westelijke deel van de gemeente Vorden (Wichmond en
Vierakker). Deze tracé-alternatieven kruisen achtereenvolgens de Broekweg, het
Groene Kanaal, de Heerlerweg en de Vierakkersestraatweg.
Op 24 april jongstleden hebben de Nederlandse Spoorwegen en Rijkswaterstaat een
informatiemarkt georganiseerd in de Hanzehof te Zutphen. Mogelijk heeft u deze
gemist. In dat geval kunt u nog de informatiemarkt bezoeken op dinsdag 14 mei aan-
staande in "De IJsselhoeve", Eekstraat 15 te Doesburg. Vanaf 17.00 uur staan des-
kundigen klaar om uw vragen te beantwoorden. Om 19.30 uur begint een presenta-
tie, waarna opnieuw gelegenheid is om vragen te stellen.
Nog tot 10 juni aanstaande kunt u schriftelijk reageren op de Startnotitie Noord-oos-
telijke verbinding. U kunt uw reactie sturen naar:
Inspraakpunt Startnotities NOV en RW-15
Kneuterdijk 6 2514 EN Den Haag

v/I NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN

Naam Bouwadres
ontv.

Almenseweg 2D.H. Buunk
Vorden

Woningstichting het Kerspel 26
Thuis Best Vorden

Voornekamp 19 23-04-96
Vorden

Datum Omschrijving

17-04-96 bouwen van een bergruimte

18-04-96 bouwen van een dakkapel

verbouwen van een woningH.J. Knoefde

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien
bij de sector grondgebied in het koetshuis bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.



NIEUW NIEUW NIEUW
donderdag en vrijdag

VOORGEBAKKEN HARDE BROODJES

per stuk

6O CENT

VOORGEBAKKEN MINI STOKBROODJES

per stuk

NIEUW NIEUW NIEUW
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MUFFINS
heerlijk bij de koffie of thee

met rozijnen nu

8O et p.st.

*

*

ORANJE VLAAI

NU 10,-
Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

Lotnummer Prijs

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
Vorden - Tel. (0575) 55 34 83

TREKKINGSLIJST
8e trekking d.d. 26-4-1996

Naam, adres, woonplaats

774
636

CD-speler
Magnetron

855 DameS'/nerenfiets
515 Fotocamera
284

793
712

742

207

677

Boormachine
Soundmachine

Kledingbon 1150,-

Waardebon
1100,-
Waardebon
150,-

S. Pelle, Meidoornstraat 5a, Eibergen
B.A. Heyenk, van Heeckerenstraat 13,
Vorden
A.J. Visschers, Rietgerw. 8, Warnsveld
M. Boekholt, De Stroet 8, Vorden
H. Klein Kranennarg, Het Gulik 13,
Vorden
Hr. Maters, Braamkamp 59. Zutphen
A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85,
Vorden
F. Meulenbroek, Dorpsstraat 40a,
Vorden
J.J. Weenk,
P. van Vollenhovenlaan 4, Vorden
J. Uytenhaak-Dijkman,
De Boonk 6, Vorden

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf-glas in lood atelier
D

»V
Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 ENVorden
Tel. (0575) 55 1012

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Te huur aangeboden:
een garage aan
het Molenplan te
Vorden
m.i.v. 1 mei a.s.
Huurprijs f 55,-
per maand

Woningstichting
THUIS BEST
Tel. 46 14 60

*** BADKAMER VERBOUWEN?

6

Niet alleen staan^^

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook met u

mee over het design.

Met een super modern

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

tot het laatste moment

met alle elementen

kunnen schuiven tot

het geheel helemaal

aan uw wensen vol-

doet.

Voor modern design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58
Tel.(0575)552637

7251 EC Vorden.

2 bos bloemen naar keuze f 8,95

Geraniums of
fuchsia's

5 vaste planten

DE VALEWEIDE bloemen

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEED!

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

INCASCU.
zomeractie
zonnebril op sterkte

scherp én veilig zien, ook in de zon

Zonnebril met kwaliteitj-
kunstitofglazen op uw
eigen sterkte*.
Tegen meerprijs ook
verkrijgbaar met leesdeel.

06 juwelier
siemerink
OO Opticien Zutphenseweg 7-7251 DC Vorden

'van *4.00 tot -6.00, cyj. 2

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan al le merken onder garant ie

Autoglasservice

U't-nditto (iralis etc.

Brinkhorst l
7207 BC, ZUTPHK.M
(ind. terrein Revelhorst)
w (0575) 5228 16

BOVAG

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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32



n SPORT-
NIEUWS

Bridge

Brigdeclub B.Z.R. Vorden
Uitslagen van woensdag 24 april.
Groep A. 1. mv/hr Polstra 59.00/0; 2. dms
den Elzen/v. Manen 56.5°/o; 3. mv Smit/hr
Den Elzen 54.9°/o
Groep B: 1. hrn Groot Bramel/Wolters
62.8%; 2 dms Gerichhausen/Krukziener
57.10/0; 3. dms Hooyveld/de Jonge 56.8<>/o.

P.V.Vorden
Leden van de P.V.Vorden hebben afgelo-
pen weekend deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf St.Chislain Hornu over een
afstand van 254 kilometer. De uitslagen
waren als volgt: A.A.Jurriens
1,2,5,9,13,17,19; C.Bruinsma 3,4,6,12; G en
H Boesveld 7,8,14,16; M.Olieslager 10;
M.Schuerink 11; A en A Winkels 15,18;
H.A.Eykelkamp 20.

Squash

Zondag werd het slottoernooi van de
Euregio Competitie in Squash Centrum
Vorden gespeeld. Teams uit Haaks-
bergen, Deventer, Hengelo (O), Bocholt,
Borken, Rozendaal en Vorden speelden
het afgelopen jaar om de eerste plaats. Na
een feestelijke prijsuitreiking werd de
competitie afgesloten met een individueel
toernooi. Hierbij speelden 28 heren en 19
dames 68 wedstrijden. Het verloop was
reuze spannend. Uiteindelijk won bij de
heren Peter Borgreve uit haaksbergen en
bij de dames Erna Vinkers uit Deventer.
Beiden versloegen hun Duitse tegenstan-
ders overtuigend. In dit heel sportieve
toernooi was Richard Martens uit het
Heren l team van Vorden de grote uit-
blinker. Hij haalde de halve finale. Op
baan 6 werd Mannes Bekman helaas uit-
geschakeld in de kwart finale.

Tennis

Vordens Tennispark.
Uitslagen 3e speeldag
Zaterdagcompetitie: Heren: Beekbergen
2 - Vorden l 2-4; Vorden 2 - Harfsen l 6-
0; Vorden 4 - Winterswijk 4 3-3.
Gemengd 35+: De Paesberg 2 - Vorden l
2-3; Vorden 2 - De Hoven l 1-4.
Junioren Jongens t/m 17 jr. Vorden 1-
Mallumse Molen l 0-6.

Zondagcompetitie. Heren: Vorden l - TC
Zuid l 6-0.
Gemengd: Winterswijk 2 - Vorden l 6-2.
Gemengd J u n i o r e n : Columbae l
Vorden l 8-0.
Woensdagcompetitie: Junioren Jongens
t/m 12 jr.: Vorden l - Wildbaan l 5-1;
Zelhem l - Vorden 2 0-6; Vorden 3 - Het
Elderinck l 3-3.
Dinsdagcompetitie: Dames: Vorden l •
Mallumse Molen l 4-2; Vorden 2 -
IJsselweide 3 5-1; Ruurlo 3 - Vorden 3 2-4.
Donderdagcompetitie: Dames-dubbel:
Voorst l - Vorden l 4-0; Vorden 2 - De
Stoven 11-3.

Zaalvoetbal
Media Expresse Zaalvoetbal Toernooi.
Sporthal 't Rikkenhage, Ruurlo.
Tapperij -- H.S.V. 6-3; Keizerskroon -
Margrietlaan 4-4; Pedaleur - Autorij-
school Horstman 5-6; Schildersbedrijf H.
Dolphijn - Keizerskroon 7-6; Groot Jeb-
bink - De Jaeger 13-7.

Tennis
T.V. Ruurlo
Uitslagen tenniscompetitie

Zaterdag 27 april
2e kl. gem. l De Stoven l - Ruurlo l 0-5;
4e kl. gem. 2 Ruurlo 2 - Rozendaal 3 4-1;
4e kl. gem. 3 Ruurlo 3 - TC Zuid 4 1-4; 5e
kl. gem. 4 Westervoort 2 - Ruurlo 4 4-1;
Heren 5e kl. LTC Zutphen l - Ruurlo l 3-
3; Sen. A gem. l-3e kl. Ruurlo l - Beck-
son 2 0-5; Sen. A gem. 2-3e kl. Ruurlo 2
- Groenlo l 0-5; Sen. A Heren 4e kl.
Mail. Molen l - Ruurlo l 5-1; gem. juni-
oren t/m 14 jr. Ruurlo l - Elden l 2-3.

Zondag 28 april
4e kl. gem. l Ruurlo l - Delden l 1-7; 5e
kl. gem. 2 Delden 2 - Ruurlo 2 ?-?; 6e kl.
gem. 3 Didam l - Ruurlo 3 7-1; Junioren
4e kl. Ruurlo l - Columbae 2 3-5.

Dammen

Bekercompetitie
De Vordense bekerteams zijn de eerste
ronde van de bekercompetitie goed
doorgkomen. Het eerste viertal behaalde
de volle winst tegen BDV Brummen: 8-0.
Al vrij snel liet Nina Jankovskaja de eer-
ste treffer aantekenen, gevolgd door
Henk Grotenhuis ten Harkel, Gerrit
Wassink en Hendrik van der Zee. Het
tweede viertal h^^ beduidend meer
moeite met de tegwBtander Meteoor 2
uit Rheden. Deze had enige tijd uitzicht
op de volgende ronde, maar kreeg toch
nog het lid op de neus. Harry Graaskamp
verloor al snel nadat hij binnen een kwar-
tier 2 schijven hac^fcpeten inleveren na
een slagzetje. BennWRiddink scoorde te-
gen, maar Mark Klein Kranenbarg kwam
niet verder dan remise. Jan Masselink
stond op zeker moment zelfs verloren,
maar omdat zijn tegenstander het sterkste
plan miste was de remise nog binnen
handbereik. Nadat de tegenstander ten
onrechte te lang op winst bleef doorspe-
len kregen Masselink uiteindelijk een
winnencT dammeneindspel op het bord
waarmee het toch nog 5-3 werd.
Het derde team had weinig moeite met
UDC Ulft 2. Het werd 7-1 na overwinnin-
gen van Martin Boersbroek, Henk Klein
Kranenbarg en Gerco Brummelman en
een remise van Henk Lenselink

Onderlinge competitie
H. Esselink - J. Hoenink 1-1; G. Hulshof -
G. Boom 0-2.

Volleybal

Socii
Uitslagen Heren: SV Socii l - SVS 4 0-3.
Dames: SV Socii l - SVS 2-1; SV Socii 2
- S V Voorwaarts 4 0-3.

Dash
Uitslagen. Vr. 26-4. R rekr Dash l - Dash
2 3-0; D rekr. Dash l - WSV 5 3-0.
Za 27-4. DP Devoko 3 - Dash 2 0-3; D3A
Heeten 2 - Dash 6 3-0; D4A Harfsen 5 -
Dash 7 13-0; H3A Gorssel 2 - Dash 3 1-
2; MA 2 Devoko l - Dash l 0-3; JE 2
Devoko l - Dash l 3-0; HP Dash l -
Devoko 2 1-3; H2A Dash 2 - DSC 3 3-0;
Dl Dash 3 - DVO 2 3-0; D3A Dash 4 -
Wik 4 3-0; D3B Dash 5 - Gorssel 12-1;
MC l Dash l - WSV l 3-0.

17 mei Ratti-instuif
Na langdurig met De Graafschap te heb-
ben onderhandeld is het dan eindelijk ge-

lukt om een prominente gasttrainer naar
Ratti te halen.
Niet de heer Korbach, maar zijn assistent
namelijk Jurr i Koolhof komt naar De
Kranenburg om de jeugd van Ratti te trai-
nen.
De assistent van Korbach heeft onder-
meer bij Veendam, Vitesse, PSV, FC
Groningen en De Graafschap gevoetbald.
Hij speelde negen interlands voor Jong
Oranje en kwam vijf keer uit voor het
Nederlandse Elftal.
Koolhof had voor die dag nog geen af-
spraken en vond het leuk om naar Ratti
te komen.
Er is nog een mogelijkheid dat er een eer-
ste elftalspeler meekomt, maar dat ligt
aan het feit of De Graafschap moet pro-
beren zich via nacompetitie te handhaven.
Men start met de F- en E-pupillen. De D-
pupillen en C-junioren trainen met daar-
na de strafschoppenreeks.
Hierna verschijnen de B- en A-junioren
aan de start.

Wielrennen

RTV

Zondag 14 april j l . werd de Ronde van
Eibergen verreden. Bij de clyclosportie-
ven stonden zo'n 110 renners aan de
start. Vanaf het begin werd er in een
hoog tempo gereden. Al in het begin van
de koers gingen 18 renners aan de haal,
waaronder drie RTV renners (André
Bargeman, Lars en Ralf Vos)^pbze groep
pakte zo'n 30 seconden. Vanuit het pelo-
ton probeerde Reynold Harmsen (RTV)
ook de sprong naar de kopgroep te ma-
ken, maar hij bleef hangen tussen kop-
groep en peloton en moes^^in poging
staken en viel weer terug n^phet pelo-
ton. Vanuit de groep van 18 sprongen 6
man weg. De tweede groep deed geen
poging meer om de vluchters terug te ha-
len en zo ging de finale in. Daarin spron-
gen uit de groep van zes weer drie ren-
ners weg en zij maakten zich op voor de
verdeling van de ereplaatsen. Rob Zieme-
rink (OÏdenzaal) was de snelste voor
Wim Nieuwenhuis (Nijverdal) en Harry
Botter (Schoonebeek). De RTV renners
wisten de volgende platsen te behalen:
Lars Vos 12e, broer Ralf Vos 13e en
André Bargeman 16e. Toch een keurig re-
sultaat.
Daarna gingen de elite/neo-amateurs van
start. Ook hier een groot deelnemersveld
en een snelle koers. Na een kwart koers
gingen er zeven renners weg waaronder
Martin Weijers. Maar zij kregen gezel-
schap van 13 andere renners met Peter
Makkink en Edwin Maalderink.
Deze groep ging zo hard dat zij met nog
20 ronden te rijden het peloton te pakken
kregen en zo het koersverloop wat werd
beïnvloed. Toen de jury 10 ronden voor
het einde de gedubbelde renners uit
koers haalde, werd de wedstrijd weer
overzichtelijk. Twee ronden voor het ein-
de ging Peter Makkink aan de haal en
kreeg gezelschap van twee andere ren-
ners. Zij wisten de voorsprong te behou-
den en gingen strijden voor de eerste drie
plaatsen. Winnaar werd Warner Boek-
hout (Odijk) voor Marcel Vrogten (Zel-
hem) en knap derde Peter Makkink. In
de eindsprint van de tweede groep werd
Edwin Maalderink 8e en Martin Weijers
17e. Zo kwam Peter Makkink na twee jaar
weer op het podium. Een knappe presta-
tie!

Voetbal

Ratti zondag
Ratti l verspeelde zondag twee winstpun-
ten in de race om het kampioenschap.
Tegen het laag geklasseerde Lochem 7
kwam men niet verder dan een gelijkspel

3-3. Aangezien medekoploper AZC wel
won zullen de Kranenburgers a.s. zondag
alles op alles moeten zetten tegen deze
Zutphense formatie. Alleen bij winst is
Ratti nagenoeg kampioen.
De wedstrijd tegen Lochem was op zich
niet echt een slechte wedstrijd alleen wer-
den er veel te veel kansen gemist. Ratti
had steeds een groot overwicht maar
speelde voor het doel van de tegenstan-
der te gehaast.
Nadat Patrick van Londen en Alexander
Kappert enkele malen voor open doel
hadden gemist, kwam Ratti toch op voor-
sprong door Oscar Bleumink. Lochem
maakte al snel gelijk toen Marcel
Dekkers een bal niet klemvast kreeg
waaruit werd gescoord.
Na onvoldoende wegwerken in de ach-
terhoede kwam Lochem op een 2-1 voor-
sprong. Rob Heuvelink wist nog voor
rust de zaak weer in evenwicht te bren-
gen.
Na rust een zelfde beeld. Ratti dat aanvalt
maar veel kansen mist en Lochem dat ge-
bruik maakt van de weinige kansen. In de
30e minuut kwam de tegenstander dan
ook verdiend op 3-2.
Met de moed der wanhoop wist Rat t i in
de laatste minuut via Alexander Kappert
de gelijkmaker te scoren.
A.s. de belangrijke wedstrijd om het
kampioenschap tussen Ratti en AZC.
Uitslagen jeugd: Ratti A - Zutphania 1-1;
Ratti C - Oeken C 4-4.

Programma Socii
4-5 Socii E - Hercules; Labor C - Socii C;
Socii B - Dinxperlo B.
5-5 Socii - Veldhoek; Socii 2 - Albatross
3; Steenderen 4 - Socii 4; Socii 5 - SDZZ
11; Socii 6 - Witkampers 8.

Uitslagen 22-4.
Gaz.Nwl. E - Socii E 3-1; Erica B - Socii B
0-1.
25-4: De Hoven 5 - Socii 5 9-0.
27-4: Voorst E - Socii E 3-9; Cupa C •
Socii C 5-4; Socii B - Ulftse B B 2-0.
28-4: Gorsel Socii 2-3; Socii 2 •
Brummen 3 0-3; Socii 3 - SDZZ 6 1-1;
Zutphania 4 - Socii 4 2-1; Erica 7 - Socii 5
1-0; Socii 6 - S VB V 5 2-2.

Reunie 1 - Vorden l
Vorden voetbalt, Reunie scoort
De eerste 10 minuten trok Reunie zich ver
op eigen helft terug. Dit was de tactiek
van trainer Eshuis van Reunie. Vorden la-
ten aanvallen en Reunie loeren op de
counter. In de lle minuut was het raak.
Een aanval van Vorden werd onderschept
op het middenveld. De snelle Herbert
Hork snelde op Marinho Besselink af en
scoorde met een fraaie lob: 1-0.
In de 43e en 45e minuut wederom snelle
counters. Herbert Hork bracht de stand
op 2-0 en Jacco Kemkens scoorde 3-0.
Na het rustsignaal werd de geblesseerde
Oscar Olthuis vervangen door Jan Groot
Jebbink. Vorden kreeg de 2e helft een
handvol kansen om te scoren. Wilbert
Grotenhuis, Jan Groot Jebbink en Ronald
de Beus waren dicht bij een treffer doch
het lukte niet. Vlak voor tijd knalde
Ronald de Beus steenhard op de lat. Al
met al een enigszins geflatteerde, doch
verdiende overwinning voor Reunie.
A.s. donderdag speelt Vorden in Teuge
tegen sportclub Teuge voor de beker.
Zondag speelt Vorden in Vaassen tegen
de gelijknamige club.
Uitslagen 27-4. Vorden Al - AZC A 3-2;
Lochem B3 - Vorden Bi 0-2; Grol B3 -
Vorden B2 1-6; Vorden Cl - Diepenheim
Cl 2-6; Vorden E2 - With. SSS E 7 9-3;
Vorden F2 - With. SSS F 5 4-0; Brummen
Fl - Vorden F l 3-0; SHE F2 - Vorden F3
1-0.

28-4. Reunif l - Vorden l 3-0; Vorden 2 -
Winterswijk 2 0-1; Doetinchem 4
Vorden 3 1-2; Vios Beltrum 3 - Vorden 4
5-1; Vorden 6 - Rietmolen 6 2-5.

Programma: 2-5. Sp. Teuge l - Vorden l
C (bekerwedstrijd).
4-5. Vorden Al - DAVO Al (kampioens-
wedstrijd); Vorden Bi - Daventria Bi;
RKZVC Bi - Vorden B2; Vorden Dl -
Erica Dl; Gazelle El - Vorden El; Vorden
F2 - AZC F2; Be Quick F2 - Vorden F3.
5-5. Vaassen l - Vorden 1; WVC 3 -
Vorden 2; Vorden 3 - VIOS 3; Vorden 4
- Lochuizen 2; Vorden 5 - S VB V 2.



De produkliehal van'
Slapelbroek & Jansen is een
wereld van staal. Uitgegroeid
van regionaal bedrijf tot een
staalleverancier met een inter-
nationaal afzetgebied.
Een veelzijdig bedrijf waar de
meest uiteenlopende produk-
ten worden vervaardigd.
Vakkundig personeel en een
professioneel machinepark
zorgen voor een hoogwaardig
en betrouwbaar produkl.

Stapelbroek & Jansen beslaat dit jaar 20 jaar.
"Las na las" is ons bedrijf uitgegroeid tot wat
het nu geworden is. Dat feit willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.

Op zaterdag 4 mei a.s. gaat de vlag in
top en nodigen we iedere belangstellende uit
tijdens ons

O P E N H U I S
U bent tussen 10.00 en 14.00 uur van harte

welkom om eens een kijkje in ons bedrijf te
komen nemen. Wij stellen uw aanwezigheid
bijzonder op prijs.

Stapelbroe & Jansen

' CONSTRUCTIE- EN SERIE LASWERK • PREFAB WAPENING • STALEN MALLEN

Molenenk 4 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 18 15

'N OK QUALITY CAR
BEN JE NIET ZOMAAR.
OPEL OMEGA 2000Ï GL, 4-deurs., 10-1992, 77.000 km
van Ie eigenaar, trekhaak, GPV, stuurbekrachtiging, hoofdsteunen
achter, rood metallic f 23.900,00

OPEL CORSA 1.4i, 3-deurs, sport, 3-1993, 29.000 km
van Ie eigenaar, GT-velgen, A-spoiler, speciale bekleding, rood, enz. f 18.650,00

OPEL ASTRA 1.4i GL, 3-deurs, 11-1993, 68.000 km
van Ie eigenaar, wit, spatlappen f 22.250,00

OPEL ASTRA 1800 GSÏ, 3-deurs, 1-1994, 74.000 km
van Ie eigenaar, ABS, elektrische ramen + spiegels, airbag, zwart, enz. f 38.600,00

OPEL ASTRA 1600J GL, 3-deurs, 10-1993, 46.000 km
van Ie eigenaar, originele Opel R/C blauw metallic f 23.950,00

CITROEN ZX 1.400Ï "Avantage", 3-deurs, 1-1994, 30.000 km
van Ie eigenaar, trekhaak, striping, blauw, enz. f 24.700,00

* MAZDA 323 F 1600 GLX, 5-deurs, 3-1994, 125.000 km
van Ie eigenaar, LPG, vele extra's af fabriek, rood f 26.000,00

* PEUGEOT 106 1100 "ETOILE", 3-deurs, 3-1994, 30.000 km
van Ie eigenaar, trekhaak, getint glas, radio-cassette, rood f 18.250,00

* OPEL ASTRA 16001 GLS, 5-deurs, 1-1992, 50.000 km
trekhaak, centrale portier vergrendeling, rood metallic f 20.750,00

* Binnenkort verwacht

e

ORKAAN
HULP
BOVENWINDSE

EILANDEN
"^-z—^

4Ö.5E2S

OK.
* * * * *

* Afleveringscertificaat
* 14 dagen omruilgarantie
* 1500 km inspectie
* l jaar garantie
* l jaar Opel Assistance

Inruilwagens maar dan van de Opel dealer.

K€ w. j. r,; KOOIvan
der

Kwinkweerd 19/21 - Lochem - Telefoon (0573) 25 25 55

gir

Huwelijkskaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

HOLjSlAG
SsSaS"1 ̂  ff BOUWMATERlALfN BV

Openingstijden:
ma/vr 8-17 uur, zaterdag 9-13 uur, vrij-

dagavond koopavond van 19-21 uur

Nieuwe vloerbedekking in je
huis, daar knap je van op.

* Tapijt (1001 soorten)

* Vinyl en marmoleum

* Laminaat en parket

* Karpetten

Wij leveren alle
bekende merken.

Ook in uw prijsklasse!
Vraag vrijlblijvend advies

aan onze verkopers.

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo GW. lel (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, lel. (0573) 45 31 93

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

We hebben de beste merken voor u

sikkens

ZOFFANY HOLLAND

DESIGNERS GUILD

ffedb©

FINE WALLCOVERINGS

B & C Products bv

Bergossbv

SIGMA
COATINGS

—(fodbo !?;:((:,PARADE TAPIJT fcijiimger
* W A T O F D I C O K A T I N C

H A R L E Q U I N

HflM

HOME

HISTOR
Voor kwaliteit en service

naar:

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:(0575)464000

Tonny Juiriëns
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573) 45 11 61



BouwCenter HCI breekt
met alle prijsafspraken!

ntische

BouwCenter HCI heeft zelf grote bouwplannen.

Daarom moet die enorme showroom van

p 1̂  ons helemaal leeg.
Alle showroomkeukens moeten eruit,

badkamers, deuren,
sanitair, tegels, kranen...

Trouwens, we
nemen niet

alleen onze showroom

onder handen. Ook op
legio andere artikelen

krijgt u onvoorstelbare
kortingen. Dakramen, vuur-

korven, allerlei restantpartijen,
bouwmaterialen... teveel om op te noemen.

Kom snel en pak méé die winst!

showroom
moet

Kom snel, want op = op!
Kortingen

BouwCenterBHCI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (Q575) 46 81 81.

Openingstijden showroom:

ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Bespaar tientallen, honderden, duizenden guldens... kom nu naar BouwCenter HCI!

Helmink heeft de mid-
delen in huis voor
gerieflijk slaapcomfort.
Zoals bijv. de uiterst
comfortabele box-
springs van Eastborn,
met uniek poxket - en
binnenveringsysteem,
waarbij u zelf de vorm
kiest die het best past
bij de stijl van uw
slaapkamer.

••* "'.:

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

'HELMINK
meubelen

/VM/lfU'Hfcf AtOUtëKüfJ U l "HUI*

De Extra matrassen van
Eastborn hebben goede
conformiteits-eigen-
schappen, dat wil zeg-
gen dat deze matras zich
optimaal aanpast aan
uw lichaamscontouren,
en zorgt dus voor een
perfecte ondersteuning.
Kortom, Helmink kan u
alles vertellen over echt
lekker slapen!

eastborn

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545 - 47419O

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Oud-Hollandsche nostalgische
BUTTENVERLICHTING

BRIEVENBUSSEN

Lassen en verwerken van roestvrij
staal en aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHTING

KONSTRUKTIEWERK
ENLASWERK

SMEDERIJ
BORGOI^JEN

Vosheuvelweg f> Tel.: (0573) 45 27 61
7261 PD Ruurlo Fax: t0573) 45 27 61
Werkplaats: Palssteeg 2a, 7261 TR Ruurlo

Tel.: (0573) 45 37 30



WEEKENDAANBIEDINGEN

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

IN WEL 30 SOORTEN

en al vanaf 8,50
DIT WEEKEND

APPEL KRUIMELVLAAI
EXTRA GROOT
LEKKER FRIS

en goed voor 12 royale punten

nu voor maar 14,95
NIEUW: WEEKENDTAARTJES

met diverse frisse vruchtenvullingen
in maar liefst 5 verschillende smaken

per stuk voor 5,95
ACHTERHOEKSE BOLUSSEN

ouderwets lekker, met kaneel en suiker

4,506 voor

TIP VAN DE WEEK:

PROEF ONS VERNIEUWD
WADDENBROOD

rijk aan vitamines en mineralen
en spaar mee voor een leuke pluche zeehond

Broodspecialiteiten van de echte warme bak-

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

AMV
Auto Materialen Vorden
Handelsweg 4
7251 JG Vorden
Tel./Fax (O575) 55 32 28

Langs deze weg willen we u hartelijk danken
voor de klandizie gedurende de afgelopen
2 jaren.

Onze drukke nevenactiviteiten hebben ons
genoodzaakt om uit te zien naar een geschikte
opvolger om de uitbreiding van de
automaterialenzaak voort te zetten.

We denken hierin de juiste mensen gevonden
te hebben in Harold en Anke Koopman.
De familie Koopman zal vanaf 1 mei a.s. de zaak
gaan runnen.

We wensen Harold en Anke dan ook heel veel
succes toe en hopen dat u hen het vertrouwen
geeft zoals wij dat de laatste 2 jaren van u
kregen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw klandizie.

RIET EN BERT VLOGMAN

DE K A AS WAGEN
ledere donderdagmorgen van 8.30 tot 12.00
uur staat de Kaaswagen op het Marktplein
aan de Dorpsstraat in Vorden.

JONGE KAAS, lekker
1 kilo

PITTIGE BELEGEN
IETS APARTS 1 kilo

OUDE KAAS
SN IJ BAAR 1 kilo

PITTIGE 30+ KAAS
500 gram

KOFFIE SUPRA VAN NELLE
4 pakken

10 kakelverse eieren
BIJ AANKOOP KAAS 0,98

7,98

9,98

11,98

5,98

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

COMBI

Het KROONTJE

op uw fotografie
en voor

vorstelijke service

Dorpsstraat 20 - Vorden - Tel. 55 28 12

Ingezonden mededeling

(Buiten verantwoording v.d. redactie)

"De zonnebloem'7

25 april j l . maakte ik voor 't eerst een
bootreis mee van de Zonnebloem.
Als je zo aan huis gebonden bent, is het
een nieuwe belevenis, waar je dubbel van
geniet. Het was een onvergetelijke dag. Er
waren zoveel vrijwilligers en niet te ver-
geten was het onverwacht mooi weer. Dit
was anders voorspeld. Mijn dochter ging
met haar auto naar Doesburg. Hier ging
ik in de rolstoel, die we bij ons hadden,
naar de kade en zagen het grote schip van
de Zonnebloemen liggen. Er werd volop
geholpen met het naar binnen gaan. We
zagen al gauw een heel zonnig plekje
voor het raam. Hier werd ik in de rolstoel
neergezet. Tegenover ons zaten 3 oude
mensen van rusthuis "de Blijke" uit
Hengelo (Gld.). Het echtpaar wa^ bijna 60
jaar getrouwd en die andere man was bij
de tachtig. Alle 3 zongen nog vrolijk mee.
Onderweg genoot ik van de prachtige na-
tuur om ons heen. De treurwilgen waar-
van de takken bijna het water raakten.
Om de huizen de prachtig bloeiende roze
bomen, de magnolia's, de narcissen enz.
en je bent verbaasd dat het toch allemaal
weer goed komt na zo'n lange winter.
Ook dankbaar dat je dit nog mee mag
maken.
Inmiddels waren we bij Emmerich en de
stuurman zei: "Paspoorten klaarliggen.
Niet smokkelen. Ik had geen paspoort al-
leen een bewijs van Nederlanderschap,
die verlopen was. Maar het was maar een
grapje van hem. Daarna werd er gekeerd.
Tegen 5 uur waren waren we weer in
Doesburg. Een ding vergeet ik nog. Er
was ook nog een verloting met heel veel
prijzen, maar dit was voor ons niet weg-
gelegd.
De zuster reed mij van de boot naar de
auto. Hartelijk dank voor de verzorging
en de vele vrijwililgers.
Mevr. Trees Hartman-Ankersmit. Kerk-
weide 17 Vorden.

G E E F
A S T M A P A T I E N T E N

M E E R L U C H T

Astma Fonds
STEUNPUNT VOOR 1.6 MILJOEN NEDERLANDERS

Openbare
bibliotheek
ALT, Leonie; Speksteen, technieken en
ideeën; BEEK, Frans van der: Haptono-
mie, De kunst van het aanraken; BERG,
Marjan; De kracht van liefde; B l EG E L,
Anne; Verlengd bestaan; CAMPINGS;
campinggids 1996; DANTZIG, Rudi van;
Afgrond; EIJK, Inez van; Feest; GATES,
Bill; De weg die voor ons ligt; GOD-
DARD, Robert; Gesloten cirkel; GRAAF,
Hermina de; De weg naar het pompsta-
tion; HIKMET, Nazim; De romantici;
KING, Stephen; De gloed; KNOPPER,
Helen; De terugtocht; LA PLANTE,
Linda; Stille getuige; LAUDAN,
Dorothy; Dr. Quin; MICHIELS, Ivo; Het
afscheid; NIEUWE NRC Handelsblad
kookboek; SACKS, Oliver; Een been om
op te staan; SCHMIDT, Annie M.G.;
Wat ik nog weet; TAN, Amy; De hon-
derd geheime zintuigen; THIJSSE, ]ac. P.;
Eik en beuk; Troyat, Henri; Peter de
Grote; VAN tamtam naar virtuele reali-
teit; VERLINDEN, Peter; Hutu en Tusi;
VREEDE, Mischa de; Tijdgeest; WAGE-
NINGEN, Gerda van; Geen roos zonder
doornen.

•(ADVERTENTIE)

Weekendrecept
Vlogntan
Gestoofde runderlappen
Bereidingstijd: llz uur. Stooftijd 2-2'/2 uur.

Benodigdheden voor 6-8 personen:
800 gram runderlappen, 160 gram margarine of boter, 4 eetlepels geurige azijn
of eenvoudige rode wijn, 2 kruidnagels, 2 kleine laurierblaadjes, peper, zout, 2
grote in lange, dunne snippers gesneden uien, 80 gram bloem, 6-8 middelgrote
in plakjes gesneden wortel, Vz liter vleesbouillon van l tablet, 4 eetlepels uitjes
uit-'t-zuur of Amsterdamse uitjes; 3 eetlepels droge rode wijn aroma; 3 eetle-
pels gehakte peterselie.

Benodigd keukengerei: grote braadpan met goed sluitend deksel, steel- of
koekepan, pollepeH voorverwarmde schotel.

Bereidingswijze:
1. Smelt de helft van de margarine in de braadpan en laat het heet worden.

Bak de runderlappen aan alle kanten snel bruin.
2. Giet er langzaam, langs de rand van de pan, zoveel kokend water bij dat

het vlees juist onder staat.
3. Breng het water opnieuw aan de kook en voeg de azijn, kruidnagels, lau-

rierblaadjes, '/2 theelepel peper en naar smaak zout toe.
4. Zet het deksel op een kiertje op de pan, zodat daaruit op de getemperde

warmtebron in li '/4 uur al het toegevoegde water weer verdampt. Keer
gedurende die tijd het vlees af en toe.

5. Voeg de uien toe en laat die glazig worden. Doe de plakjes wortel bij het
vlees in de pan.

6. Verwarm de margarine in de steel- of koekepan tot het schuim begint weg
te trekken. Voeg de bloem toe en roer tot de margarine en de bloem kas-

tanjekleurig geworden zijn. Neem de pan van het fornuis.
7. Schenk de oouillon al roerende bij de gebruinde bloem. Blijf roeren tot een

gladde saus ontstaat en schep die met de uitjes en de wijn bij de runder-
lappen.

8. Schep alles goed door. Temper de warmtebron zodra de saus kookt en laat
het vlees in de nu goed gesloten pan 2 uur of langer stoven tot het gaar
is. Vul in die tijd de saus eventueel met weinig warm water aan. Verwijder
de laurier en de kruidnagels.

9. Proef de saus en voeg daaraan naar smaak peper, zout en aroma toe.
Serveer het gerecht op een voorverwarmde schotel in de saus en bestrooid
met peterselie.

Tip van de kok:
Vervang de worteltjes, als die duur of niet verkrijgbaar zijn, door 400 gram in
repen gesneden winterpeen.
Bedenk dat op deze wijze bereid rundvlees l of 2 dagen na de bereiding nog
beter van smaak is. Maak een extra hoeveelheid klaar als er van een voorde-
lige vleesaanbieding kan worden geprofiteerd.

slager vlogman



Vierakker-Wichmond

Dodenherdenking vrijdag 4 mei 's avonds
Men verzamelt om 19.30 uur op het
plein voor de Hervormde kerk in
Wichmond.
Om 19.40 uur vertrek in een stille
tocht naar de begraafplaats, waar om

20.00 uur 2 minuten stilte wordt ge-
houden.
Na de muziek en kranslegging terug
naar de N H Kerk waar een bezin-
ningsbijeenkomst gehouden wordt.

33e internationale wegraces Hengelo (Gld.) 4 en 5 mei 1996

Rijdt Hartelman zich in de kijker?

Al weer voor de 33e keer worden in hel
weekend van 4 en 5 mei de internationa-
le wegraces op de Varsselring verreden.
Vormden vorig jaar de zijspannen de be-
langrijkste klasse, in 1996 staat de nieu-
we klasse Thunderbikes centraal. En dat
is prettig nieuws voor Torleif Hartelman,
dié op de Varsselring een thuiswedstrijd
rijdt.

Hartelman komt namelijk uit bij de
Thunderbikes, een klasse die voorbehou-
den is aan viertakt-motoren met een
maximale cilinderinhoud van 600 cc. De
Thunderbikes gaan op de Varsselring
twee keer van start voor wedstrijden over
vijftien ronden. De Thunderbike-klasse
wordt door velen gezien als de belang-
rijkste klasse in Nederland en ook inter-
nationaal krijgt deze klasse steeds meer
aanzien. Verwonderlijk is dat niet, want
de racemotoren zijn gebaseerd op stan-
daard-motoren om deze klasse enigszins
betaalbaar te houden. Racen is nooit
goedkoop, maar in vergelijking met bij-
voorbeeld 250 cc-motoren mogen de
Thunderbikes goedkoop worden ge-
noemd.
Omdat de racers zijn gebaseerd op nor-
male wegmotoren, ontlopen de racers el-
kaar erg weinig. Dat betekent dus dat de
kwaliteit van de coureur de doorslag
geeft. In het geval van Torleif Hartelman

hoeft geen enkele twijfel te bestaan over
zijn rij-capaciteiten. Hartelman, die jaren
geleden zijn motor-carrière in de motor-
cross begon, stapte enige jaren geleden
over naar de wegrace. De resultaten gaan
nog steeds vooruit. Het lijkt erop dat de
27-jarige Hengeloër dit jaar de aansluiting
bij de Nederlandse top heeft weten te be-
reiken. Tijdens de paasraces op het TT-
circuit van Assen eindigde Hartelman als
vijfde en zevende. Daarmee was hij ach-
ter GP-rijder Wilco Zeelenberg (Bleis-
wijk) en Johnny Verwijst (Uden) in de
eerste race derde Nederlander. Jn de
tweede race zat wederom dit duo voor
Hartelman en wist ook streekgenoot Mile
Pajic (Terborg) voor hem te eindigen.
Hartelman is klaar voor nog meer goede
uitslagen. Hengelo vormt voor hem een
ideale wedstrijd om heel hoog te eindi-
gen. Gemakkelijk zal Torleif Hartelman
het niet krijgen, want de mannen van de
organiserende Hengelose Auto en Motor
Vereniging HAMOVE hebben een sterk
deelnemersveld aangetrokken. Op de
deelnemerslijst prijken de namen van
veel GP-rijders, rijders die meedoen aan
de wedstrijden om het wereldkampioen-
schap: Wilco Zeelenberg, Stéphane
Mertens (België), Jeffry de Vries (Hee-
renveen), Jan MacPherson (Schotland),
Franky Heidger (Duitsland), Enrique De
Juan (Spanje) en Stefan Scheschowitsch

Schrijfavond
Amnesty
International
Amnesty International afdeling Vorden
houdt maandagavond 6 mei in het
Dorpscentrum een schrijfavond. Deze
keer wordt geschreven voor Mahmut
Kacar, een medewerker op een Turks
postkantoor. Hij verstoorde een herden-
kingsbijeenkomst voor Atat'rk de stichter
van de Turks'e republiek en kreeg daar-
voor 4,5 jaar gevangenisstraf. Verder
wordt geschreven voor een advocaat die
vanaf 1990 gevangen zit in een gevange-
nis in Libië. Hij werd aanvankelijk ver-
hoord voor een moord op een Libische
diplomaat maar werd vrij gesproken. Hij
zit echter nog steeds in de gevangenis.
Voorts wordt geschreven voor een 15 ja-
rige Mexicaanse Aurora die door drie po-
litieagenten werd verkracht. De vrouw
voor wie Aurora werkte diende een
klacht in bij het openbaar ministerie. De
agenten zijn nog steeds op vrije voeten.
De brief die voor Aurora wordt geschre-
ven wordt gericht aan de president van
Mexico. .

Indien men verhinderd is op de schrijfa-
vond te komen, dan is er gelegenheid om
thuis te schrijven. Voorbeeldbrieven zijn
maandagavond 6%mei in het Dorpscen-
trum af te halen. Wil men de brieven
thuis bezorgd krijgen dan kan kontakt
worden opgenomen met Ank Wallen-
berg telf. 552337 of voor Wichmond met
Leni Lamers telf. 441341.
Zondag 5 mei liggen in de kerken in
Vorden en Wichmond geen petitielijsten
klaar, maar kaarten om te ondertekenen.
Het zijn voorbedrukte kaarten die naar
Roemenie en Tasmanie gestuurd kunnen
worden in verband met schending van de
mensenrechten van homoseksuelen. Dit
betreft een eenmalige aktie ter gelegen-
heid van 5 mei Bevrijdingsc

Elke dag 2 ons
groente en 2 stuks
fruit
Dat is het thema in de eerste Nationale
groente en fruit week, welke in de week
van 6 t/m 11 mei wordt georganiseerd.
Eet per dag 2 ons groente en twee stuks
fruit, dan blijf je gezond en fit, dat is de
boodschap die in meer dan 60 radio en
tv-spots te horen en te zien zal zijn. Het
blijkt dat nog steeds teveel mensen te
weinig verse groenten en fruit eten, van-
daar deze campagne van het groente en
fruitbureau. Het is wetenschappelijk be-
wezen dat het eten van groente en fruit
de kans verminderd op welvaartsziekten
zoals kanker en hart- en vaatziekten.
Groente en fruit zijn kleurrijk, lekker en
er is keus genoeg.
Bij "De echte groenteman" zal het tijdens
de groente en fruitweek een feest zijn om
te winkelen. Vele recepten, tips en prove-
rijen zullen op het programma staan.
Ook zal de aandacht op gezonde ge-
maksvoeding worden gericht en zal er
een speciale Leef je uit salade worden geïn-
troduceerd want bij "De echte Groen-
teman" staan gemak en vakmanschap
hoog in het vaandel. Leef je uit met
groente en fruit. Zie volgende week adverten-
tie in Contact.

Regionale Rolski- en
Langlaufvereniging
Veluwe-de I Jsselstreek
opgericht
Na enige maanden van voorberieding
vond afgelopen week in Voorst de op-
richtingsvergadering plaats van de RLVIJ,

waarvan de leden afkomstig zijn uit de
Stedendriehoek en omstreken. De ver-
eniging, die van start gaat met een leden
van 42, richt zich zowel op de jeugd als
op recreanten en wedstrijdsporters. De
vereniging zal deel uit gaan maken van
de Noordse Afdeling (Langlaufen, Rol-
skiën en Schansspringen) van de Neder-
landse Skivereniging.
Het doel van de vereniging is het bevor-
deren van de Rolski- en Langlaufsport in
de regio, die zich globaal uitstrekt van
Apeldoorn/Deventer/ Lochem/Doetinchem
tot aan de Veluwezoom. Belangstellenden
buiten dit gebied kunnen uiteraard ook
lid worden van de vereniging. Bij de op-
richtingsvergadering op 24 maart j.l. is
een 3-tal commissies ingesteld, dat zich
gaat bezighouden met aktiviteiten voor
jeugd, recreanten en wedstrijdsporters.
Voorbeelden van deze aktiviteiten zijn pe-
riodieke techniek- en konditietrainingen,
toertochten deelname aan landelijke rols-
ki-wedstrijden en langlauf-aktiviteiten in
het buitenland. De vereniging beschikt
over 2 gediplomeerde instructeurs en een
konditie-trainer. Het aantal jeugdleden
van de vereniging is op dit moment 13.
Een belangrijk deel van hen is afkomstig
uit Apeldoorn en heeft zich aangemeld
na deelname aan het project "Sport van
de maand" van de Gemeente Apeldoorn.
Vier jeugdleden, afkomstig uit Vorden,
dia al l a 2 jaar het rolskiën als sport be-
oefenen, maken deel uit van de Lan-
delijke Jeugdselectie.
Het Bestuurde, bestaande uit Martien
Pater uit Vorden (voorzitter) Arend Maat
uit Apeldoorn (secretaris) en Geert-Jan
van Zeeburg uit Vorden (penningmees-
ter) is op dit moment bezig met de voor-
bereiding van het programma voor het
lopende jaar.
Van dit programma zullen ook lessen
voor beginners deel gaan uitmaken. Voor
het deelnemen aan deze lessen kan ge-
bruik worden gemaakt van rolski-materi-
aal, waarover de vereniging kan beschik-
ken. Voor meer informatie over de aktivi-
teiten van de vereniging kan men terecht
bij: Arend Maat (055 3661783), Geert-Jan
van Zeeburg (0575 553052) of Martien
Pater (0575 - 554228/552701).

HVG dorp
In een goed gevulde zaal van "de Voorde"
kwam de heer Wagenvoort uit Hengelo
op woensdag 17 april j l . de leden van on-
ze vereniging het een en ander vertellen
over zijn beroep als mollenvanger. Wat
echter belangrijker was waren een groot
aantal prachtige dia's over het buitenle-
ven in de Achterhoek.
Bij de toelichting op de vertoonde dia's
bleek zijn groot enthousiasme voor alles
wat groeit en bloeit in de natuur. Zijn de-
vies was: blijf altijd door de bomen het
bos zien, dan ontdek je hoe mooi het al-
lemaal wel is.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Gezinsdienst op
5 mei
"Niet of wel doen" is het thema van de
gezamenlijke gezinsdienst op zondag-
morgen 5 mei in de Dorpskerk. Exodus
20 staat centraal en daarnaast wordt uit
Lucas 10 gelezen. Over de letter en de
geest van de Wet. Ds. Speelman en een
aantal leden van de gezinsdienstcommis-
sie hebben nagedacht over deze bijbelge-
deelten en de toepassing ervan. Ze hopen
dat deze gezinsdienst op bevrijdingsdag,
waarin ds. Speelman hulp krijgt van di-
verse jonge en oudere gemeenteleden uit
de Gereformeerde en Nederlands
Hervormde kerk u en jou zal aanspreken.

(Duitsland). Daarnaast komen er nog
meer buitenlanders naar Hengelo en is de
volledige Nederlandse top op volle sterk-
te aanwezig.
Maar er rijden uiteraard nog meer klas-
sen op de Varsselring: 125 cc, 250 cc, su-

persport 400, Supermono's (eencilinder-
viertakten), BOTT (tweecilinder-viertak-
ten) en Classics, de klasse waarin de nos-
talgie hoogtij viert met veel Nortons en
BSA's aan de start.
Op zaterdag 4 mei wordt er getraind.



GESLAAGD ORANJEFEEST VORDEN
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Op 22 april is een man aangehouden die
in 1994 een verduistering had gepleegd
op een camping te Vorden. De man be-
kende tijdens het verhoor nog 3 andere
feiten, 2 diefstallen en een oplichting re-
spectievelijk gepleegd te Silvolde en
Lochem.

Op 23 april werd er door een opzichter
van Natuurmomumenten op de Hack-
fortselaan een doos met afval aangetrof-
fen. Aan de hand van de inhoud zal ge-
probeerd worden de eigenaar op te spo-
ren.

Op 27 april werd melding gemaakt van
vernield straatmeubilair aan de Ruurlo-
seweg, Schoneveldsdijk en Wiersser-
broek. De politie heeft de zaak nog in on-
derzoek. Vermoedelijk zijn de vernielin-
gen gepleegd op vrijdagavond 26 april.

Op 27 april werd er op Het Kerspel te
Vorden een in Enschede ontvreemde per-
sonenauto aangetroffen. In diezelfde nacht
werd in Vorden eveneens een auto gesto-
len. Tevens vonden er nog twee pogin-
gen tot diefstal van een auto plaats. Een
persoon is op verdenkingen van deze feit
aangehouden. Mogelijk volgen er nog
meer aanhoudingen in dit onderzoek.

Ingezonden mededeling
(Buiten verantwoording v.d. redactie)

Brief aan B en W van de
gemeente Vorden van
bewoners Koekoekstraat
Geacht college,
Naar aanleiding van de door u uitge-
brachte "ontwerpnota voor verkeersvei-
ligheid", brengen wij als aanwonenden
van de Koekoekstraat, met klem het vol-
gende onder uw aandacht:
- De toename van -het gemotoriseerde
personenauto- en vrachtverkeer doet
vanaf 19788 een steeds onveiliger ver-
keerssituatie voor fietsers, met name
schoolgaande jeugd en ouderen ontstaan.
Wij constateren dat er in het algemeen
vooral door personenauto's te hard (>80
km/u) wordt gereden!
Het verleden heeft reeds meerdere malen
de onveilige situaties aangetoond. In
maart 1995 heeft bij de fam. Jansen een
personenauto grote woningschade ver-
oorzaakt. Tevens geeft de haakse bocht in
de Koekoekstraat voor sommige automo-
bilisten ondanks de plaatsing van acht
signaalborden nog problemen.

De verkeerscapaciteit van de Koe-
koekstraat is voor het doorgaande zware
vrachtverkeer, naar ons inziens, absoluut
te gering.
- De wegverbetering door aanleg van
gasbetontegels, heeft weliswaar verbete-
ring voor het gemotoriseerde verkeer ge-
geven, doch de snelheden nemen toe.
Hierdoor is het gebruik van de
Koekoekstraat niet in overeenstemming
met de functie en vormgeving.
- In voornoemde nota wordt voorgesteld
om op het kruispunt Baakseweg
Hackfortselaan - Kruisdijk, een T kruis-
punt aan te leggen, door de Kruisdijk
vanaf de Baakseweg en de Hackfortselaan
af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Dit plan zien wij met grote ongerustheid
tegemoet, omdat wij de Hakcoftselaan -
Koekoekstraat dan nog meer in een race-
baan zien veranderen. Om het doorgaan-
de verkeer een rustiger verloop te bieden,
verdient ons inziens ter plaatse de aanleg
van een rotonde sterk de voorkeur! Het
zal het vrachtverkeer door de Koe-
koekstraat zeker ontmoedigen.

Ook het raadslid, de heer J.W.
Regelink, eveneens woonachtig aan de
Koekoekstraat, heeft in het recente verle-
den herhaaldelijk geattendeerd op de
overmaat van verkeersaanbod en de
daarmee niet in overeenstemming zijnde
verkeerscapaciteit van de Koekoekstraat.
Correspondentieadres: GJ.M. Jansen,
Koekoekstraat 4, 7233 PB Vierakker.

De Snoekbaars71

De hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" hield in de Berkel de eerste senio-
ren wedstrijd van het seizoen. In totaal
deden 16 vissers mee, die samen 9 vissen
vingen met een totale lengte van 268 cm.
A.Golstein werd eerste met 4 stuks, leng-
te 154 cm; 2 J.Besselink l stuks- 44 cm; 3
R.Jansen l stuks- 24 cm. De volgende
wedstrijd wordt gehouden op 5 mei.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de NBvPl. heeft
een zeer succesvolle tuinplanten- en stek-
jesruilmarkt gehouden, waarvoor veel be-
langstelling bestond. De laatste bijeen-
komst van het seizoen wordt gehouden
op 8 mei. Deze avond zal worden ver-
zorgd door de klederdrachtgroep van
mevrouw T.Driezes uit Lochem met het
programma "Wat veurbie geet en wat blif,
in "De Herberg".
Verder hebben de dames de komende
weken de volgende aktiviteiten op het
programma staan: 7 mei avondexcursie
naar een fuchsiakwekerij; 10 mei stads-
wandeling in Zutphen; 21 mei fietstocht;
18 juni reisje naar het zijde-museum
"Terzijde" in Wouw en naar de droog-
bloemboerderij "Kooy" in Prinsenbeek.

Voorjaar op De
Velhorst
Woensdagmiddag 8 mei organiseert de
Vereniging Natuurmonumenten een
voorjaarswandeling over het landgoed
De Velhorst. De start vanaf de parkeer-
plaats aan de Lageweg in Lochem. De
wandeling wordt geleid door medewer-
kers van Natuurmonumenten en duurt
ongeveer twee uur.

De wandeling voert door het boeiende
landschap met ^^erse karakterestieke
landgoedelememW als het landhuis,
parkbos, statige lanen en kleinschalige
akkers. Tot het landgoed behoren diverse
authentieke boerderijen met geschilderde
luiken. De Velhorst heeft daarnaast
prachtige bosser^fr komen veel vogels
voor zoals de ge^^ors, boomklever, ap-
pelvink, bosuil, ransuil, buizerd etc.

Crossen "De
Graafschaprijders"
Onder leiding van wedstrijdleider
Wouter Memelink hield de motorclub
"De Graafschaprijders" een crosswed-
strijd. Dit gebeurde op het "Delden-cir-
cuit" waar zaterdagmiddag 21 coureurs
aan de start verschenen. Het werden
spannende wedstrijden.
De uitslagen waren als volgt:
klasse 125 CC: l Erwin Plekkenpol,
Hengelo 40 punten;2 Nick Abbink,
Neede 34; 3 Erik v.d.Kamp, Vorden 30.
Super Klasse: l Stephan Braakhekke,
Vorden 40 punten;2 Winand Hoenink,
Vorden 32;3 Marcel Bulten, Vorden 32;4
Lubert Lenselink, Eefde 26 punten.
Bromfietsen: l Rik Broer, Almen 40 ;2
Koen Berenpas, Warnsveld 34 punten.
Recreanten: l Johan Braakhekke, Bar-
chem 40 puntwen; 2 André Balvert
Schoemaker, Vorden 34;3 Jan Klein
Brinke, Vorden 30.

'Vorden zingt'
succesvol
De zangdienst 'Vorden zingt' die afgelo-
pen zondagavond in de Dorpskerk werd
gehouden is een groot succes geworden.
De aanwezigen konden in een ontspan-
nen sfeer hun hart ophalen aan het zin-
gen van fijne liederen uit diverse bundels,
dit alles onder vakkundige leiding van or-
ganist Kuipers uit Apeldoorn. Ds. Berg
uit Barchem wist op boeiende wijze de
verbindende teksten uit te leggen.
De vele positieve reacties na afloop heeft
de organisatie doen besluiten in de toe-
komst vaker een 'Vorden zingt' te hou-
den.

Brief aan G.S wordt uiteindelijk 'raadsbreed" gedragen

Urenlange discussie over bestuurlijke
vernieuwing in raad Vorden

Een paar uur durende discussie in de
raad van Vorden over de bestuurlijke
vernieuwing, waarin men duidelijk niet
op een lijn zat en waaruit uiteindelijk
een stemming dreigde met een "voor" of
een "tegen" wat betreft een brief die de
raad aan GS over deze materie zou stu-
ren deed socialist W.M.Voortman op-
merken dat de discussie op die manier
geweld aan gedaan zou worden. "Met al-
leen ja of nee worden de verschillende
standpunten van de frakties niet weerge-
geven", zo sprak hij.

Zijn opmerking was niet aan dovemans
oren gericht want nadat wethouder Ria
Aartsen(CDA) een schorsing had aange-
vraagd kwam het college terug met een
gedeeltelijk aangepast voorstel waarin de
raad verzocht werd de volgende passage
in de brief aan G.S. op te nemen :"De
raad van Vorden heeft zich nader uitge-
sproken voor het opstellen van een sterk-
te/zwakte analyse over de gemeente
Vorden. Zodra er meer duidelijkheid is
verkregen over de bestuurlijke vernieu-
wing en de problematiek rondom de C20
gemeenten, kan het met de uitkomsten
van deze analyse zijn definitieve stand-
punt bepalen. Wel bleef in de brief over-
eind dat de raad zich uitspreekt tegen sa-
menvoeging met Zutphen, maar dat
Vorden oereid is met Zutphen van ge-
dachten te wisselen wanneer het gaat-om
eventuele (kleine) grenskorrekties.

Nu was het de beurt van de raad om
schorsing aan te vragen. Q^kaal bij mon-
de van liberaal E.BrandenWtfg. En zie wat
gebeurde er na de schorsing, alle frakties
hadden de grootste waardering voor de
handreiking van het college en kon de
brief ui teindeli jk "raadsbreed" gedragen
naar G.S. uitgaan. En daa^fek het in eer-
ste instantie in de verste^verte niet op.
CDA en WD waren het met het college
eens dat Vorden eerst maar eens rustig af
moet wachten met welke gemeenten ge-
sprekken over eventuele samenwerking
c.q. samenvoeging moeten worden ge-
voerd.
De frakties van de Partij v.d. Arbeid er\
D'66 vonden een afwachtende houding
maar niks maar zagen liever dat de ge-
meente Vorden zich eerst over haar eigen
positie zou gaan beraden. "Wat hebben
we te bieden, wat willen we" etc.etc.

Voortman(P.v.d.A) ging nog even terug
in de tijd toen hij tijdens de begrotings-
beschouwing erbij het college op aan had
gedrongen om ten aanzien van de be-
stuurlijke vernieuwing met een notitie en
daarin verwerkt een visie te komen. "Nu
maanden later is er nog geen visie.
Intussen ziet het financieel draagvlak van
de gemeente er niet erg florissant uit en
wat doet het college, zij neemt in alles een
afwachtende houding aan. We wachten
eerst gesprekken af die andere gemeen-
ten voeren. Heel erg jammer. Het is erg
onzeker hoe de discussies in de toekomst
gevoerd zullen worden", aldus Voortman
die steun kreeg van M.Bakker D'66. Deze
had meer voortvarendheid van het colle-
ge verwacht. "Aansluiting zoeken met ge-
meenten buiten de eigen regio kost han-
den vol geld. Je moet ^dan ook beslist
geen "vrijage" aangaan alvorens je weet
wat de kosten daarvan zijn", aldus
Bakker.

E.Brandenbarg(WD) vroeg zich af wat
op dit moment met gemeentelijke herin-
deling wordt bedoeld." De gemeente
Vorden heeft gesprekken gevoerd met
Gorssel, Ruurlo, Hengelo en Steenderen.
Momenteel voelen deze gemeenten nog
niets voor een samenwerking met Vor-
den. Ook Gorssel niet. Misschien denken
Hengelo en Steenderen in de toekomst

anders. Dit zijn feiten en het is dus niet
erg opportuun dat het college thans met
voorstellen komt. Wij kiezen zelf als
WD voor Ruurlo en Lochem in elk geval
voor Achterhoekse gemeenten. Voort-
man mag het college niet verwijten dat ze
geen pogingen hebben ondernomen om
met andere gemeenten te gaan praten",
aldus Brandenbarg.

Burgemeester E.J.C.Kamerling beklem-
toonde dat het college met diverse buur-
gemeenten in gesprek is geweest. Hij
wees in dit verband op de onduidelijk-
heid van de provincie hetgeen de zaak al-
leen maar bemoeilijkt. "Het is overigens
niet ondenkbaar dat we binnenkort een
uitnodiging van Hengelo krijgen om ver-
der te praten. Nog voor de grote vakan-
tie zullen we U op de hoogte houden en
de stand van zaken aan U blijven voor-
leggen",aldus Kamerling.

CDA fraktievoorzitter A.H.Boers vond
het bijzonder lastig als kleine gemeente
Vorden om op dit moment te onderzoe-
ken wat je positie is. "Wij voelen er zelf
het meeste voor om met drie gemeentes
aan tafel te gaan zitten, om te gaan sa-
menwerken, mogelijk uitmondend in sa-
menvoeging als dat laatste tenminste dui-
delijk een meerwaarde oplevert. Gorssel
en Lochem liggen voor de hand, maar als
ik op dit moment Gorssel was had ik ook
als een vogeltje stil gezeten. Wat bereft
Hengelo en Steenderen vind ik het onbe-
leefd om in te breken in gesprekken die
zij momenteel voeren", aldus Boers.

De sterkte/zwakte analyse over de ge-
meente, zoals Voortman(P.v.d.A) die
voorstaat was in eerste instantie voor
Boers niet noodzakelijk. "Dat kan later
wel", zo reageerde h i j . Boers, die later op
de avond evenals de andere frakties wel
instemde met het collegevoorstel om ge-
noemde analyse toch "mee" te nemen in
de brief. Boers zag de bewuste brief als
een "tussenfase". "In de visie van Vorden
wordt niet direkt over een herindeling ge-
sproken. In het begin was ik ook een
beetje bezorgd in de trant van het college
is niet voortvarend genoeg. Ik heb in an-
dere gemeenten gekonstateerd dat
"angsthazig gedrag" ook niet tot alles
leidt. Stilzitten moeten we natuurlijk ook
niet doen".

Op vragen van Boers antwoordde burge-
meester Kamerling dat het college een
paar gesprekken met Zutphen heeft ge-
voerd. "Daarin is nog eens duidelijk door
ons aangegeven dat Vorden absoluut
geen samenvoeging met Zutphen wil. Op
haar beurt heeft Zutphen aangegeven dat
bij eventuele uitbreiding Vorden niet in
beeld is", aldus Kamerling die daarmee
de raad enigszins gerust stelde want de
zgn. "tweede variant" van Zutphen zou
kunnen betekenen dat Vorden dan grond
bij Zutphen in gaat leveren wat tot kon-
sekwentie zou kunnen leiden dat Vorden
dan wordt "heringedeeld". En dat laatste
is met name de vrees van Voortman
(P.v.d.A) en Bakker(D'66).

Brandweer
Een afvaardiging van de Vordense brand-
weer zat gedurende de discussies al die
tijd op de publieke tribune om uiteinde-
lijk te vernemen dat de raad 373.000 gul-
den beschikbaar stelde voor de vervan-
ging van een hulpverleningsvoertuig,
redgereedschap, lichtmast en generator.
Een hamerstuk!. HeCminimabeleid nieu-
we stijl werd met zeer veel enthousiasme
door de raad goedgekeurd. "Een vervolg
op een goed beleid dat Vorden al jaren
hanteert", zo luidde de konklusie van de
raad.



PERKPLANTEN
en GERANIUMMARKT

Met vele aanbiedingen

Zondag 5 mei GEOPEND
10.00 tot 17.00 uur

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

CONTACT
Lokaliseert wat u •
echt interesseert

Elly Spronk-Hollmann

HONDEPOÉP

V

V

Consulten:
op spirituele basis
mede door het leggen van de kaart

Voor afspraken:
Industrieweg 80, 7061 AV Terborg
Telefoon (0315) 32 36 43

Praktijkadres: Oranjestraat 2, Honen of
Krulsbergseweg 34, Velswijk

RUIM]
OP

PIE TROEP!!

De Herberg*
II O l l l K l S l \ II K A \

Jos en Ria Weel Hengeloseweg l 7261 LV Ruurlo Tel. /Fax: 0573 - 45 21 47

WEEKMENUvanaf2mei
Gerookte paling met gebakken lamsoren

eti een zilte jns/ovismayofuiise

Ragout van piepkuiken en paddestoelen me

Rosé gebraden springbokfilet met gebakken gemengde

groentes en steranijssaus
>:•*•>:•

Gemarineerde aardbeien met i>anille-ijst

amimelsaus en rode pepertjes

Menuprijs f 65,- p.p.
Openingstijden restaurant wo. t/m zo. diner

Hotel gehele week geopend

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

IN BALAN
Aïe letifo

C E

MODE
KOOPJES
heren
ruit-
overhemden
lange en korte mouw
norm. 25,00
tuunteprijs

nu: J995

dames
ruitblouses
zonder mouw
norm. 35,00

hinder
T-shirt
norm.
17,50

dames
shirt

tuunteprijij

tuunteprijs

nu:
•j"

25-
kindershirt
lange mouw
met bloemetjesprint
norm. 17,50
tuunteprijs

nu:995

iraten-^
roek
orm. 19,95
unteprijshinder

piraten
broeh
norm.
19,95
tuunteprijs

•̂ •A fc

ucmtt
fashion

mode voor
het héle gezin
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR
LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

Hengeloseweg 10, 7261 LV Ruurlo
Telefoon (0573) 45 19 63 of 45 16 87

S P O N S O R
D E V E C H T E R S

G E E F
E M F Y S E E M P A T l E N T E N

M E E R L U C H T

Astma ï Fonds
ACCOUNTANTS
BELASTINGADVISEURS

Joostenkamp 41

7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676

fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

samenstellen en controleren van administraties

fiscale- en bedrijfseconomische advisering

fiscale aangiften (ook voor particulieren)

advisering inzake ondernemingsvormen

begeleiden van ondernemers

juridische zaken

personeel & organisatie

Meer info? Bel vrijblijvend.



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

De redactie

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

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldensewèg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaart
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 55 24 66

DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

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

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

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

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

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wïihelminalaan
Emmaplein
Aimenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 *8 72

B.Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

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

De Horsterkamp (a Heen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurlosewèg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

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

HetJebbink
EteBoonk
HetEIshof
De Haar
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

; *:*iK™Tlllk̂ ÉrtP Jfcrf JU ^B,:.JfcÉ^JJ^T»::

MEI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme.

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

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

Kerkplein. Info, tel. 55 17 95
8 NBVP Klederdrachtgroep

8 ANBO Klootschieten, 't Olde
Lettink

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

Lettink
15 HVG dorp, Leven op de Antillen
16 ANBO Dagfietstocht met picknick

v.a. Kerkplein. Info, tel. 55 12 76
21 NBVP Fietstocht
21 NCVB Verstoppers
22 ANBO Middagfietstocht v.a.

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

Lettink
22 Bloemschikken Floralia
23 Jaarvergadering PCOB

Rijdende milieucontrole levert
diverse processen-verbaal op
Bij onlangs in het politiedistrict IJssel-
streek gehouden "rijdende" milieucon-
troles zijn een negental bestuurders be-
keurd voor uiteenlopende overtredin-
gen.

In totaal werden er 89 voertuigen gecon-
troleerd, waarvan er 45 afvaltransporten
verzorgden, 12 veevervoer verrichtten en
32 voor de normale verkeerszaken wer-
den gecontroleerd.
Vier teams van vier personen lieten op
steeds wisselende lokaties bestuurders
stoppen om zo de naleving van de mi-
lieuwetgeving in het verkeer en op het
water te controleren.
De controles werden door controleurs
van de politie in het district IJsselstreek,
de provincie Gelderland, de Algemene
Inspectiedienst, de Douane, de Rijksver-
keersinspectie en de waterpolitie uitge-
voerd. Een parket-secretaris van het
openbaar ministerie was stand-by voor

eventueel overleg over "het aan de ket-
ting leggen" van een voertuig. Dit bleek
niet nodig te zijn.
In totaal waren 18 functionarissen bij de
controles betrokken.
Van de 89 gecontroleerde voertuigen kre-
gen 4 bestuurders een proces-vérbaai
voor overtreding van de milieuwetge-
ving. Hierbij ging het voornamelijk om
het niet in orde hebben van de diverse
vergunningen. Vijf andere bestuurders
werden bekeurd voor verkeerszaken. Eén
bestuurder vervoerde sloopauto's terwijl
noch de olie noch de accu uit het voertuig
verwijderd waren.
Bij de controle op de IJssel en het Twen-
tekanaal werden in het geheel geen over-
tredingen geconstateerd]
Ook nu weer bestaat bij de deelnemende
partijen de indruk, dat er verbetering in
het vervoer van gevaarlijke- en afvalstof-
fen plaats vindt, maar dat men toch de
vinger aan de pols dient te houden.

Allerhand
in 't Saksenland

De Ned. Herv. Kerk in Vorden
wordt algemeen aangeduid als
Dorpskerk. Evengoed zou deze
de Antonius kerk kunnen heten.
De heilige Antonius was immers
in 't verleden de patroon van deze
kerk.
"Swine Tüns" zoals deze heilige in
Westfalen wordt genoemd. Vaak
wordt hij afgebeeld met een hou-
ten kruis in zijn hand en een var-
ken aan zijn voeten. Vandaar deze
benaming.
Antonius-varkens liepen vroeger,
met een belletje om hun nek, vrij
rond in steden en dorpen. In
Westfalen maar ook in de
Achterhoek. Die leefden van de
afval en wat de mensen hun zoal
toegooiden. Op de naamdag van
Antonius (17 januari) werd dat
varken geslacht en onder de
armen verdeeld. Ook toen al
armenzorg, vaak verzorgd door
de Antonie-Broederschap die op
deze wijze de armenzorg bedreef.
Antonius werd ook beschouwd
als de beschermheilige tegen het
Antonius-vuur. Een ziekte veroor-
zaakt door het moederkoren, een
zeer giftige schimmel in de rogge.
Zo omstreeks 1100 schijnt deze
ziekte nogal geheerst te hebben in
Frankrijk. In Didier lag daar de
zoon van Gaston, een edelman,

zwaar ziek. Zijn vader bad de heilige Antonius om hulp en na enkele
dagen was de zoon genezen. Met als gevolg dat de Heilige Antonius
vanaf die tijd als beschermheilige tegen het Antonius-vuur (een soort
belroos) werd beschouwd.
Daarnaast is Antonius, geboren in het jaar 251 in Coma (Egypte) ook
nog de beschermheilige van het vee, stallen en huisdieren en de schuts-
patroon van veeboeren en slagers.
Vooral in streken met veel eikenbossen en vroeger dus met veel var-
kens kom je zijn afbeelding regelmatig tegen. Zoals bijvoorbeeld in de
kerk van Klein-Reken in de Hone Mark. Inplaats van een kruis heeft hij
daar een dikke knuppel in de hand. Misschien wel omdat ze daar in die
streek niet zo "zwaar op de hand" zijn?
Bekijk het maar eens als u die kant uit komt.

H.G. Wullink.

fl

"Swine-Tüns" in de kerk van
Klein-Reken

23 HVG Wildenborch, Folkloristisch
Verhaal

23 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

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

Lettink
29 HSV de Snoekbaars, seniorr

wedstrijden

G E E F
A S T M A P A T I E N T E N

M E E R L U C H T

Astma ï Fonds
STEUNPUNT VOOR 1.6 MILJOEN NEDERLANDERS



Dementie
Ouderdom komt met gebreken, wordt
vaak gezegd. Vooral de geestelijke aftake-
ling in de vorm van dementie vormt een
schrikbeeld voor ouder wordende men-
sen. Maar niet iedereen die iets vergeet is
dement.
In Nederland lijden ca. 300.000 mensen
ouder dan 65 jaar aan lichte tot ernstige
verschijnselen van dementie. Naar schat-
ting 15.000 mensen jonger dan 65 jaar lij-
den aan een dementiesyndroom. In de
toekomst zal l op de 3 gezinnen te ma-
ken krijgen met deze ziekte. Reden ge-
noeg voor de Gezondheidswijzers in
Deventer, Zutphen en Winterswijk de-
mentie als maandthema te kiezen.

Wat is dementie?
Dementie is niet één bepaalde ziekte met
één bepaalde oorzaak. Verschillende oor-
zaken en ziekten leiden tot de verschijn-
selen van dementie. Vaak wordt gespro-
ken over dementie als syndroom, een
complex van verschijnselen. Deze ver-
schijnselen verschillen per persoon en per
stadium en maken dementie tot een inge-
wikkeld ziektebeeld. Het meest in het
oog springende verschijnsel is vergeet-
achtigheid, vooral van pas gebeurde din-
gen. Van dementie is spraKe als de ge-
heugenstoornissen het dagelijks handelen
moeilijk maken.

Oorzaken
In de helft van alle gevallen is de ziekte
van Alzheimer de oorzaak van dementie.
Door deze ziekte gaan delen van de her-
senen minder of helemaal niet meer func-
tioneren. Andere aandoeningen in de
hersenen zoals een infarct kunnen ook
dementie veroorzaken. Soms zorgen al-
cohol- of medicijnvergiftiging of vitami-
negebrek voor het ontstaan van demen-
tie. Ook depressies kunnen leiden tot de
verschijnselen van dementie.

De Wiersse
Symptomen
Kenmerkende symptomen van dementie
zijn; geheugenstoornissen, het niet kun-
nen onthouden van nieuwe informatie,
desoriëntatie, de weg kwijt zijn, niet we-
ten hoe laat het is of kinderen niet meer
herkennen, en vermindering van het ver-
standelijk vermogen. Andere symptomen
zoals achterdocht, karakter- en belevings-
veranderingen, taalproblemen en hande-
lingsstoornissen komen minder vaak
voor. Al deze symptomen belemmeren
het dagelijks leven. Handelingen zoals
eten, persoonlijke verzorging en bood-
schappen doen gaan moeizaam.

Behandeling
Aandoeningen in de hersenen zoals de
ziekte van Alzheimer of een herseninfarct
kunnen niet behandeld worden, ze zijn
ongeneeslijk. Bij andere oorzaken van de-
mentie zoals medicijnvergiftiging of vita-
minegebrek is er, afhankelijk van de ma-
te, nog wel behandeling mogelijk. Dit
maakt vroegtijdig herkennen van demen-
tie zo belangrijk en maken een goede on-
dersteuning en begeleiding van de ziekte
en diens omgeving mogelijk.

Informatie
In de Gezondheidswijzer in Zutphen
vindt u informatie over dementie, wat het
is, oorzaken en verschijnselen, hulpverle-
ning, tips en adviezen in verschillende
folders, brochures en artikelen. Men
vindt de Gezondheidswijzer Zutphen in
de thuiszorgwinkel van ZorgGroep
OostGelderland, Laarstraat 15, telefoon
06-8806. Openingstijden: op maandag-
middag, dinsdag t/m vrijdag de gehele
dag en zaterdagmorgen.

Opening zwembad

Maandag 29 april jl. opende zwembad
"in de Dennen" weer haar poorten voor
hopelijk een zonnig seizoen.
Bij wijze van openingshandeling dook

mevr. Mirjam van der List-Bos, samen
met Henk Vriend een donorcodicil op.
Mevrouw Bos leeft al 15 jaar extra door
dat ze in het bezit is van een donornier.

Tuinopeningen in de bloeitijd van de voor)aanplanten en de rhododendrons,
voorjaar 1996

De Wiersse is het eerste van de Vordense
'Acht kastelen' vermeld in de geschiede-
nis. Vanaf de 13de eeuw, of nog eerder,
heeft het landgoed vorm gekregen aan
de oevers van een beek - gebruikt om
koren- en oliemolens te drijven, visvij-
vers en grachten te voeden en weilanden
met wintervloedwater te verrijken - om-
ringd door opgaande eikebossen, die
dikke palen en zware balken voor de
bouw van huis en hof leverden en dit tot
op heden doen.

De contouren van beek, bossen, hoge
kampen en lage weiden zijn bepalend
voor de vorm van de binnentuinen, de
romantische 'wilde tuin' en het 'engelse'
landschapspark eromheen. De subtiele
overgangen tussen ieder element, door
middel van wijdse uitzichten en diepe,
onverwachte doorkijkjes, zijn kenmer-
kend voor de Wiersse.
Respect voor de natuurlijke contouren en
voor het karakter van het landschap ter
plaatse geeft een ongedwongen gevoel
aan de Wiersse, terwijl het geheel met de
grootste zorg gecomponeerd en onder-
houden is.

Openstelling (voorjaar):
Donderdag 16 mei (Hemelvaart) en zon-
dag en maandag 26 en 27 mei (Pink-
steren).
Honden worden niet toegelaten, ook niet
aan de lijn. Entreegeld wordt geheven ten
bate van het tuinonderhoud.

Ligging: Te bereiken via de grote weg
Vorden-Ruurlo, 6,5 km vanaf Vorden in
de Achterhoek. Gratis parkeren.
NIEUW! GVM pendelbus ieder uur tus-
sen NS station Vorden-de Wiersse-NS
station Ruurlo. Inl. tel. 06-9292.

Grootte: 4 ha binnentuin, 12 ha romanti-
sche 'wilde tuin', 35 ha 'engels' land-
schapspark - onderdeel van een 300 ha
landgoed, particulier familiebezit sedert
1678.

Gids: "De Wiersse, beschrijving van de
tuinen", tekst van Romke van de Kaa, in
de ruinen verkrijgbaar.

Groepsbezoek buiten de bovengenoem-
de openstelling onder leiding van een
vakkundige gids: contact opnemen met
mevr. Stelling, tel. (0573) 45 14 09.

'Dankzij uw steun kan ik doorgaan
Voor ƒ 25,-Inge Koppelaar, arts in Zimbabwe:

'Wanneer je als Nederland arts in Zimbabwe
woont en werkt, dan weetje maar al te goed hoe
belangrijk het is datje, indien nodig, kunt
terugvallen op een organisatie als SIMAVI.'

SIMAVI steunt vele projecten. In tientallen ontwik-
kelingslanden, uitsluitend waar het écht nodig is.
Uw Nederlandse gulden besteden wij aan:
moeder-kindzorg, drinkwaterprojecten, vluchtelingenhulp en blindheidbestrijding.

Voor ƒ 70,-

kunnen tien mensen in India
worden geholpen aan goed
drinkwater

kan het werk van platte-
lands-ziekenhuizen worden
uitgebreid en verbeterd

kan iemand zijn gezichts-
vermogen weer terug-
krijgen

SIMAVI Spruitenbosstraat 6,
2012 LK Haarlem

GIRO 300100
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GALLEGALL
WARNSVELD

Altijd iets bijzonders
SPECIALE AANBIEDINGEN

GELDIG T/m a MEI 1996

Florijn JENEVER
Florijn CITROEN BRANDEWIJN

van voor
21,95 19, a s

liter 18,95 16P95

WIJNAANBIEDINGEN

Voor bij de asperges
PINOT BLANC 'WOLFBE 75 cl

van
10,95

voor
8,

Doosaanbiedi^fe a 6 flessen, geldig t/m^1 mei 1996

normaal 65,7O nu slechts ^S^Jf" (per fles 1 Bonus Airmile)

WIJN VAN DE MAANT YIEI / WIJNKAARTHOLT HS 1O°/o KORTING

VIOGNIER 1995
TRENDY WITTE WIJN 75 cl van voor

Vin de pays d'oc van de Chais Cuxac 10,95 8*

ONZE BIERAANBIEDINGEN

HET BIER WAAR LIMBURG TROTS OP is.

: BRAND BIER excl. statiegeld

per krat l gratis kristal bierglas op voet
* BRAND BIERBLIKKEN s-pack + koeitasje
* H El N E KEN PILS 6x30cl excl. statiegeld

met CD in uniek CD-bewaarkratje

* PALM 24 x 30 cl excl. statiegeld

met 1 gratis autozonnescherm

van
21,65

* zolang de voorraad strekt

GALL^GALL
Altijd iets bijzonders.

alleen geldig bij Gall & Gall Warnsveld
Dreiumme 51

jrl..


	CVO18-02-05-1996 deel 1
	CVO18-02-05-1996 deel 2

