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H. Pluim Ridder in de Orde van
Oranje Nassau
Vordenaar H. Pluim kreeg donderdag op het gemeentehuis te Vorden uit handen van burg.
Kamerling de versierselen uitgereikt vanwege zijn 'benoeming' tot Ridder in de Orde van4

Oranje Nassau. De heer Pluim dankt dit aan het feit dat hij degene is geweest die de UBS
(Uniforme Barcode Bestelsysteem) heeft opgericht.

Na achtereenvolgens gewerkt te heb-
ben bij Dolman & Co. Accountants in
Arnhem (vanaf 1946 tot 1957) werd
hij in 1957 adjunkt direkteur bij de
KNV Industrie in Apeldoorn. Op l
augustus 1963 trad de heer Pluim in
dienst bij Reesink NV te Zutphen. Hij
werd daar hoofd van de afdeling Cen-
trale Inkoop Administratie. Zes jaar
later werd hij benoemd tot adjunkt-
direkteur.
Binnen Reesink werd zijn takenpak-
ket steeds veelomvattender. In 1973
kreeg hij de leiding overliet compu-
tersysteem en de magazijnorganisa-
tie. Sinds 1977 kwam ook het voor-
raadbeheer onder zijn verantwoorde-
lijkheid. In 1982 kwam daar de afde-
ling Organisatie bij. Op l augustus
1988 maakte de heer Pluim gebruik
van de VUT regeling.
Op het gebied van automatisering
was Reesink al zijn concurrenten ver

voor. De heer Pluim was daarbij een
stuwende kracht bij deze ontwikke-
ling. Eindjaren zeventig ontwikkelde
de heer Pluim een bestelsysteem,
waarbij een bestelling van een detail-
list via een handterminal en telefoon-
lijn in de computer van Reesink NV
belandde zonder dat iemand iets be-
hoefde op te schrijven. In de huidige
tijd verbaast niemand zich over
zoiets. Toen echter was het een revo-
lutionair idee. De heer Pluim heeft
hier als geen ander het voortouw ge-
nomen.
Zijn grootste verdienste ligt in het feit
dat hij zich als doel had gesteld dit
systeem in de branche, met name bij
de gereedschap- en ijzerwaren detail-
listen in te voeren. Daarom nodigde
hij in 1982 een zestal concurrenten uit
voor een bespreking over dit onder-
werp. De heer Pluim stelde voor om
afspraken te maken over uniformiteit

in artikelcodering (een artikel moet
door alle partijen eenduidig te identi-
ficeren zii^ en uniformiteit in exter-
ne aut^Misering. Tegenwoordig
noemt men dat EDI, Electronic Data
Interchange.
Het lukte de heer Pluim om de con-
currenten, waarvan enkelen voordien
weigerden met elkaar te spreken, op
één lijn te brengen!
Het duurde tot eind 1984 tot de for-
mele oprichting van 'zijn' Stichting
Uniforme Barcode Bestelsysteem
(UBS) een feit was. Tegenwoordig
zijn er vele honderden detaillisten
door heel Nederlan die van dit sys-
teem gebruik maken. Weinigen reali-
seren zich echer dat dankzij dit sys-
teem hun kosten veel lager zijn dan
vroeger zonder dit bestelsysteem.
Nog minder mensen kennen de essen-
tiële rol van de heer Pluim in dit ver-
haal.

Nu het zwembad open blijft: badpersoneel zwembad 'In de
Dennen' haalt opgelucht adem!

Duizend bezoekers op
openingsdag
Op het kantoortje van het Vordense zwembad 'In de Dennen'
staat een bloemstuk met een kaartje: 'Van harte proficiat met
het behoud van ONS zwembad'. 'De afzender is een wat oude-
re dame die hier 's zomers altijd trouw komt zwemmen en die
zeer begaan is met het lot van het zwembad', zo verduidelijk
chef-badmeester Martin Westerik.
Op deze stralende zaterdagmiddag l
mei kijk je vanuit dit kantoor over het
gehele badcomplex. Zo'n duizend be-
zoekers op deze openingsdag, waar-
bij voor deze ene keer geen entree be-
taald hoefde te worden!
Een opening waarbij veel aandacht
wordt geschonken aan verschillende
spelelementen en waaraan de jeugd
zo te zien veel plezier beleeft.
Je kunt je nauwelijks voorstellen dat
een paar dagen geleden politiek Vor-
den het lot van het zwembad in han-
den had. Indien geen renovatie, dan
zou sluiting het gevolg zijn geweest.
'En als het bad dicht zou gaan, dan
gaat hij nooit meer open. Dat staat als
een paal boven water', zo zegt Martin
Westerik. 'Ik zal je vertellen, toen de
raad positief had beslist heb ik 's a-
vonds de feestsigaar opgestoken en
een borreltje gedronken.'
Heeft hij zich de afgelopen maanden
dan geen zorgen gemaakt dat hij en
de andere medewerkers zonder baan

zouden komen. Met andere woorden:
dat ontslag dreigde?
Westerik: 'Ik ben er natuurlijk wel
mee bezig geweest. Zorgen eigenlijk
niet. Ik het altijd het geloof in de
plaatselijke politiek gehouden. Dat
men het gezonde verstand zou laten
prevaleren. Even los van het geld,
wat natuurlijk voor de gemeenschap
toch niet niks is, de behoefte in Vor-
den voor het zwembad is toch duide-
lijk aanwezig. Voor toeristisch Vor-
den zou het een gevoelige aderlating
betekenen wanneer het bad dicht zou
gaan. Kun je je gewoon niet voorstel-
len', aldus Martin Westerik.
Onduidelijkheid over zijn eigen toe-
komst heeft Martin Westerik overi-
gens al een keer eerder meegemaakt.
'Dat was beginjaren tachtig toen er
sprake van was dat het zwembad zou
worden opgenomen in het bungalow-
projekt. Zouden die plannen door-
gaan dan was het maar de vraag of het
badpersoneel mee zou gaan. Daar is

nooit een duidelijke uitspraak over
gedaan. Omdat er op dat moment tij-
dens de gesloten periode van het bad
toch geen onderhoud zou plaatsvin-
den het ik vijf jaar in de sporthal ge-
werkt. Toen het bungalowprojekt in
1989 werd afgeblazen heeft het
zwembadbestuur een beleidsnota op-
gesteld. Hierbij werd al gauw duide-
lijk dat wil je het noodzakelijke on-
derhoud (waar dus een aantal jaren
niets aan was gedaan) laten doen, het
niet te betalen is. Vandaar dat ik in het
gesloten seizoen belast werd met al-
lerhande werkzaamheden. Techni-
sche installatie, schilderwerk, tim-
merwerk. Elke winter werd er plan-
matig wat aangepakt. Op die manier
is er veel geld bespaard', aldus Mar-
tin Westerik die er op wijst dat het
zwembadbestuur ook altijd de han-
den flink uit de mouwen heeft gesto-
ken.
Voorlopig behoeven Martin Westerik
en zijn medewerkers zich over de toe-
komst geen zorgen te maken. Er kan
weer opgelucht verder worden ge-
werkt.
In het seizoen werken er vier mensen
op het bad. Drie man met een 38-uri-
ge werkweek en één van 20 uur per
week. Deze laatste wordt bij extreme
drukte (vorig jaar trok het bad 55.000
bezoekers met topdagen van zo'n
1000-1200 man) eveneens volledig
ingezet.
Wat de openingstijden betreft wordt
het dit seizoen voor de zwemliefheb-
ber aantrekkelijker gemaakt. Het bad
is tussen de middag ook geopend, ter-
wijl de openingstijden tijdens het
weekend later in de morgen zijn ge-
steld.

Uitvoering
Concordia
De Vordense muziekvereniging
'Concordia' geeft zaterdag 8 mei in
de grote zaal van het Dorpscentrum
een uitvoering. Het harmonieorkest
onder leiding van Hans Kraxner zal
een afwisselend programma brengen.
Voor de pauze worden onder meer
een aantal operettemelodiën ten ge-
hore gebracht. Na de pauze is er een
programma dat ook de jeugd zal aan-
spreken. Concorda brengt onder meer
wat populair 'popwerk'.
Aan de uitvoering zal zaterdagavond
ook medewerking worden verleend
door de drumband van 'Concordia'.
De band staat voor het eerst in het
openbaar onder leiding van Bert La-
mers, zoals bekend de opvolger van
Piet Papperse, de man die de drum-
band jarenlang heeft geïnstrueerd en
gedirigeerd.

Lente/eest voor
jong en oud
Op 8 en 9 mei a.s. is er een lentefeest
in de V.B.O. school (oude landbouw-
school) Nieuwstad 49 met allerlei at-
tracties en aanbieding van een grote
sortering artikelen. Waarom heeft dit
plaats?
Er is veel ellende en kwaad in onze
wereld dichtbij en veraf. Voor een
groot gedeelte is dit te wijten aan het
verlies van de christelijke waarden en
normen. Dan is het verblijdend, dat er
naast veel andere goed|«Dogingen
groepen mensen opstaarUlligieuze
leefgemeenschappen van mannen en
vrouwen, die strikt evangelisch wil-
len leven en die christelijke waarden
en normen weer radicaal voorleven
en door willen geven in dfcrlei vor-
men van bezinning en vwming van
bij en met hen. Het is een nog jonge
groep van plm. 20 personen, die vol
enthousiasme verder willen uitbrei-
den en daarom alle steun verdienen.
De actie op 8 en 9 mei is daarom voor
die verdere uitbouw. Het zal onze sa-
menleving zeer ten goede komen.
Kom daarom naar Het Lentefeest.

Zon ging mee met
Zonnebloem
Het initiatief weer een boottocht voor
langdurige zieken van bejaarden te
houden, dit maal vanuit Hengelo,
Keijenborg, Steenderen, Vorden en
Wichmond, werd de Zonnebloem in
dank afgenomen. Met een stralend
zonnetje aan de lucht waren de eerst-
en al om 08.00 uur aan boord, terwijl
men pas om 09.00 uur zou vertrek-
ken. 'Sommigen' zegt woordvoerder
de heer P. Gerritsen waren zo vroeg
aanwezig, omdat ze voor geen goud
deze trip wilden missen. Dat is steeds
weer een echt uitje voor velen.
Men voer met het schip 'Eureka' van
rederij Scheers uit Deventer, het
Twenthe-kanaal op richting Delden.
De doorvaart van de sluis in Eefde
was een hele belevenis-hoogtever-
schil 8 meter- en op de verdere tocht
door het kanaal kon men bewonderen
hoe prachtig het hele kanaal is inge-
past in het mooie landschap. Aan
boord, waar dokter Eikelkamp uit de
Keijenborg en pastor Broekman ui
Wichmond ook aanwezig waren,
werden de gasten getrakteerd op hap-
jes en drankjes. Een complete warme
maaltijd met ijs toe ontbrak evenmin.
De loterij zorgde voor een nog ge-
moedelijker stemming, die er overi-
gens de hele tocht, ook al door enige
voordrachtjes van de gasten, ruim-
schoots inzat. Voor een muzikale
noot aan boord zorgde de heer Buunk
met zijn accordeon en bij aankomst
wachtte de Steenderense muziekvere-
niging het gezelschap op met een mu-
zikaal onthaal.

Jong Gelre
A.s. vrijdagavond 7 mei vindt in de
Boggelaar te Warnsveld de voorjaar-
sledenvergadering van Jong Gelre
plaats. Na afloop houdt men de tradi-
tionele kegelavond.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. F. Gerbrandy uit
Zelhem. Er is zondagsschool en jeugdkerk;
19.00 uur Jongerendienst in de Gereformeerde
Kerk. Voorganger: dhr. T. Schoemaker, m.m.v.
Christelijk Jongerenkoor Eibergen.

Kapel Wildenborch
Zondag 9 me/10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 9 mei 9.30 uur ds. M. Berg, Barchem;
19.00 uur gez. Jongerendienst in de Geref. Kerk,
voorganger dhr. Torn. Schoemaker m.m.v. Chr.
Jongerenkoor Eibergen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 8 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
Oosterse Kerken.

RK Kerk Vorden
Zondag 9 mei 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. 30-plus-koor, zondag Oosterse Kerken.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 mei Pastor J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 8-9 mei dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.

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

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

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

Dierenarts van zaterdag 8 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 8-9 mei G. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag
11.00-12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpveriening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Post-
bus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Ho-
gestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mei mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.

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

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

Centrale meidpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. Zunneberg,
Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 mei Pastor
Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Jongerendienst

A.s. zondagavond 9 mei is er weer
een Jongerendienst die deze keer niet
in het Achterhuus maar in de Gerefor-
meerde Kerk zal worden gehouden.
Deze keer is het Christelijk Jongeren-
koor uit Eibergen uitgenodigd om de
dienst muzikaal te komen opluiste-
ren. Dit koor telt ruim 40 leden.
De vrouwen- en mannenstemmen

zijn ongeveer gelijk vertegenwoor-
digd en het vaste combo bestaat uit
keyboard, dwarsfluit, basgitaar, elek-
trisch gitaar en drumstel.
De voorganger in deze dienst is dhr.
Torn Schoemaker uit Arnhem, die bij
de Drietip veel ervaring heeft opge-
daan met jeugdwerk.
Het belooft een boeiende en interes-
sante dienst te worden, waarbij ieder-
een van harte welkom is!
De dienst is georganiseerd door de
Hervormd/Gereformeerde jeugd-
werkgroep.



GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging
beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu (koetshuis) ligt vanaf 7
mei 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur alsmede
op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vor-
den van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de beschikking
op het verzoek van:

1. de heer J.A. Berenpas, Mosselseweg 8, 7251
KT Vorden.
Adres inrichting: Mosselseweg 8 te Vorden;

2. de heer H.J. Berenpas, Mosselseweg 3, 7251
KT Vorden.
Adres inrichting: Mosselseweg 3 te Vorden;

3. de heer J.G.A. Schrler, Wildenborchseweg 23,
7251 KE Vorden.
Adres inrichting: Wildenborchseweg 23 te Vor-
den;

4. de heer J.J.M. Rouwen, Vierakkersestraatweg
28, 7233 SG Vierakker.
Adres inrichting: Vierakkersestraatweg 28 te
Vierakker;

5. de heer D.B. Pardijs, Lankhorsterstraat 12, 7234
SRWichmond.
Adres inrichting: Lankhorsterstraat 12 te Wich-
mond;

6. schildersbedrijf J.M. Boerstoel BV, Dorpsstraat
9,7251 BA Vorden.
Adres inrichting: Dorpsstraat 7-9 te Vorden;

7. firma J.J. Hartemink en Zn., Uselweg 6, 7233 SJ
Vierakker.
Adres inrichting: Uselweg 6 te Vierakker;

8. aannemersbedrijf Peelen BV, Dorpsstraat 28,
7234SPWichmond.
Adres inrichting: Dorpsstraat 28 te Wichmond;

9. Atomica Homma Kunststoffen BV, Zutphense-
weg 23,7251 DG Vorden.
Adres inrichting: Handelsweg 2 te Vorden;

10. Bijenhof's' Rijnhout Bewerking BV, Industrieweg
2,7251 JT Vorden.
Adres inrichting: Industrieweg 2 te Vorden;

11. Mevo BV, Nijverheidsweg 3,7251 J V Vorden.
Adres inrichting: Nijverheidsweg 3 te Vorden.

Nrs. 1 t/m 3 betreffen een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf.
Nrs. 4 t/m 6 betreffen een oprichtingsvergunning voor
een schildersbedrijf.
Nr. 7 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een aannemersbedrijf.
Nr. 8 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een timmerwerkplaats.
Nr. 9 betreft een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een inrichting voor de verwerking
van foliën.
Nr. 10 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een meubelfabriek.
Nr. 11 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een inrichting voor het produ-
ceren van fijnmechanische onderdelen voor de meet-
en regelindustrie.

De strekking van deze beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, scha-
de of hinder buiten die inrichting, is de vergunning ver-
leend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden in-
gesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van terinzagelegging van de
beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver-
zoek is beslist.

Datum: 6 mei 1993.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van 7 mei 1993 gedurende drie
maanden ter inzage ligt de wijzigingsverordening
identiteitskaart' gemeente Vorden, vastgesteld bij
raadsbesluit van 30 maart 1993. Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland hebben op 20 april 1993 onder nr.
BD93.8551-AJZ-04 bericht van ontvangst van deze
verordening gezonden. Tegen betaling van de kosten
is deze verordening verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging.

Eveneens ligt vanaf heden gedurende drie maanden
ter inzage de door de gemeenteraad op 23 februari
1993 vastgestelde Bouwverordening ex artikel 8 van
de herziene Woningwet. Gedeputeerde Staten heb-
ben hiervan op 8 maart 1993 onder nr. RG93.13927
bericht van ontvangst gezonden. Tegen betaling van
de kosten is deze verordening verkrijgbaar.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag,
volgende op die van afkondiging, met uitzondering
van de artikelen 2.1.5, 2.2.5, 2.4.1, 2.4.2, 12.2, 4.11,
8.1 tot en met 8.10, en 12.5. Deze artikelen treden in
werking op 1 oktober 1993.

Dit zijn de bepalingen over bouw en sloopafval en de
bodembepalingen.

Vorden, 6 mei 1993,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

1-jarige
PERKPLANTEN
13,75 per doos

VOLOP VERSE
SNIJBLOEMEN

7 VASTE
PLANTEN 10,-

4 Geraniums

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Jonagold 3

20 SalUStiana'S honingzoet 6,95

Verse Asperges NU heei kiio 6,95

KOLDENHOF's Versmarkt

VOOR MOEDER:
Grote HORTENSIA
TERRACOTTA POT doorsnee 36 cm _

GERANIUMS hang- of staand 10 stuks

POTGROND 80 liter

12.95

12.50

25.°°
_995

GOUDVISSEN 11 stuks voor
Vele soorten groene en bloeiende kamerplanten.
Weer volop perkgoed aanwezig!

Denkt u aan de

VOORJAARS
UITVOERING

van

muziekvereniging
CONCORDIA?
a.s. zaterdag 8 mei

Aanvang: 20.00 uur - DORPSCENTRUM

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Zojuist verschenen!

Gebonden

2450

Bloemen, groenten en kruiden van

DE OUDE BOERENHOF
Met k l e u r c n - i l l u s t r a t i c s van Murian Schuurman

Nu ve rk r i j gbaa r hi j :

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22

VORDEN-Tel. 3100

Wij zijn ook ruim
gesorteerd in

TUINBANKEN
zowel in hout als kunststof

al vanaf 99."

Ook pick-nick tafels. Ook
hebben wij een uitgebreide

collectie

ROTAN
MEUBELEN
met bijpassende tafels

vanaf 99." per stoel

ETAGERES vanaf 69.-
TUINVERLICHTING

in groen, ook in wit
verkrijgbaar (materiaal:

aluminium)

Bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

Op veler verzoek:

WOENSDAG:
3 pond

H.O.H. GEHAKT
voor een TIENTJE

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 y0 9,90
Slavinken per SM 1,00
MAALTUD VAN DE WEEK

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Tjap Tjoy A
M
slagei

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti küo 12,50

Magere Varkenslapjes 1 yo 7,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

v Boterhamworst
|̂ V 100 gram 1,1 5

rijĵ v Leverworst
500 gram 6,2!) üE fOdenlMÏlïW 250 gram 1,95

•aaaaMiiiaiidM ^^

RUNDER-
ROLLEN
5 haien 4 betalen

m\ x l̂
y GEWONE Biefstuk

ongewoon lekker!

100 gram 2,85

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

7 Kippepoten
voor één TIENTJE

DORPSSTRAAT
t EEN GESLAAGDE
IV —

Gepaneerde Schnitzels
1 kilo 15.90

32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR r-

ORDEN
Ruurloseweg 65 Vorden Tel: 05752-3671 „

Moederdag a.s. zondag
Geef moeder een taart van de bakker die alles zelf bakt, en dat proeft u!

Wij maken ze in vele soorten en maten
Wilt u bestellen? Even 1373 bellen!

WARME BAKKER OPLAAT
bakt het voor u!
VORDEN - Telefoon 1373

Herberg
DENKT MET U MEE

MOEDERDAG 1993
Het is bekend: bloemen houden van mensen
maar er zijn ook moeders die zo'n heerlijke salade wensen.
Het werk wordt een dagje gestaakt
door de vaders kan daar gemakkelijk op worden ingehaakt.

De salade is keurig op een wegwerp-schaal verwerkt
dus heren de afwas blijft beperkt
Dan heb ik nog dit verhaal;
U kunt ook gezamelijk eten vanaf deze schaal.

Want dan vaders uit Vorden,
bespaart u een stapel smerige borden.
Als verpakking hanteren wij een stevige doos
die wij zullen versieren met een rode roos.

Dan, het volgende is ook helemaal niet gek,
heren, wat dacht u van plastic wegwerp-bestek.
Op zo1 n manier kan moederdag in Vorden,
voor het hele gezin heerlijk rustig worden.

HUZARENSALADE

RUSSISCH EI

ZALM

6,50 p.p.
8,50 p.p.

10,50 p p
Voor bestellen kunt u bellen: 2243



Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeaus, die
we hebben ontvangen bij ons
40-jarig huwelijksfeest

M. Lang werden en
J. Langwerden-

Krosenbrink

Beunkstege 3
7251 NAVorden

AFWEZIG
dr. Haas

van 91/m 15 mei

Patiënten wier achternaam
begint met de letter

A t/m K naar dr. Dagevos,
Het Vaarwerkl, tel. 2432.

Patiënten wier achternaam
begint met de lette r

L t/m Z naar dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• S.V. RATTI afd. JEUGD
Mag je op voetbal komend
seizoen? Kom dan naar de In-
stuif voor pupillen op woens-
dag 12 mei a.s. op het com-
plex van S.V. Ratti aan de Ei-
kenlaan. 5- t/m 9-jarigen
18.00-19.00 uur; 10 t/m 11 jari-
gen 18.45-19.45 uur. Ratti
heeft zowel jongens- als meis-
jesteams. Info tel. 6535 en
6628.

• PRAATGROEP MILIEU
nodigt u uit op maandag 10
mei van 19.00-20.00 uur in de
koffieruimte van het Dorpscen-
trum. Mevr. C. ten Kate zal
dan met ons in gesprek zijn
over het 'Milieu wel en wee'
in de drogisterij. Van harte
welkom!

• TE KOOP: kinder-auto-
stoeltje Prestige (Storchen-
mühle). Tel. 05752-2881.

• GEVRAAGD: hulp i.d.
huish. voor 2 middagen in de
week. l n l. 05754-1398.

• GEVRAAGD: hulp i.d.
huish. voor 1 ochtend of mid-
dag per 2 weken. Tel. 3711
(na 20.00 uur).

• ATTENTIE: verkoop aan
huis verse eieren, haantjes,
kip, enz. Adres: T. Rossel,
Nieuwstad 45. Tel. 1283.

• GEVRAAGD: zelfst. hulp
i.d. huishouding voor 1 och-
tend in de week. Brieven onder
nr. 6-2. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: Puch maxi,
bouwjaar '83, prijs f450,- ( +
div. onderdelen); Remy race-
fiets, frame: Reynolds, maat
55, groepen: Campagnolo,
prijs: f550,-. Tel. 05752-1507
(na 19.00 uur).

• M O E Z E L V A K A N T I E
TE HUUR IN DUITSLAND:
mooie caravans. Volledig
huishoudelijk ingericht met
grote voortent. Op Camping
POMMERN/MOSEL. In het
prachtige Moezeldal (8 km van
Cochem). Zeer gunstige All-In
prijzen. Voor- en naseizoen

l hoge kortingen.
! Fam. Lovink, Thorbeckestraat
22, 7021 AX Zelhem. Tel.

108342-1548.

TE KOOP: tuinfrees, die-
Isel, ook geschikt als 2-wielige
trekker; gezinskano, nieuw-
prijs f2.800,-, nu 1.150,-; 3

j kinderfietsjes. Tel. 3515.

Nette, jonge BEZORGER
l.b.v. rijbewijs gevraagd. Za-
lerdagsmorgens van 7.00 tot
te. 12.00 uur. Brieven onder
v. 6-1. Bureau Contact, Post-
jus 22, 7250 AA Vorden.

Denkt u aan de

VOORJAARS
UITVOERING

van

Muziekvereniging
CONCORDIA?

a.s. zaterdag 8 mei
Aanvang: 20.00 uur
DORPSCENTRUM
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Op zaterdag 15 mei hopen wij samen
" met onze kinderen en kleinkinderen

ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Reint en
Willemien Kornegoor-Pardijs

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30-16.00 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

*

# mei 1993
'tWissink, Koekoekstraat 21
7233PAVierakker

#
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In plaats van kaarten
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Op maandag 10 mei a.s. hopen wij
samen met onze kinderen en ouders
ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

Gerrit Sloot
en
Riky Sloot-Norde

Receptie 's middags van 15.30 tot
17.30 uur in H.C.R. 'De Exelse Molen',
Oude Lochemseweg 4 te Exel.

mei 1993
Tramstraat 43,7241 CH Lochem
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*#
10 mei 1968 25 jaar 10 mei 1993

^*\

Wim enAlie ten Pas-Lammertink

*#
zijn op 10 mei 1993 25 jaar getrouwd.

Dit willen wij met onze kinderen en
ouders vieren.
U kunt ons hiermee gelukwensen op
10 mei a.s. van 16.30 tot 18.00 uur in
zaal Langeler, Spalstraat 5 te
Hengelo Gld.

Ruurloseweg 79
7255 MA Hengelo Gld.
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7f»7|WIr7fC |̂C^Wp!Tpr7^^

'T

l

*
*Donderdag 13 mei a. s.

hopen wijmetHanny,
Harm, llse en Hilde,
ons 40-jarig huwelijk te vieren.

Hennie Boersbroek
en

Stientje Boersbroek- Lindenschot

t
*i
*

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.00 uur in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

mei 1993
Brandenborchweg 6,7251 MC Vorden

f

#

Verslagen ontvingen wij het droevige bericht van
het overlijden van

tante Marie Pardijs

Wij wensen oom Henk en de familie veel sterkte
toe in deze voor hen zo moeilijke tijd.

Bestuur en leden
Folkloristische dansgroep
'De Knupduukskes'

Vorden ,26 april 1993

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jèbbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

WEEKENDAANBIEDING

PARIJSE SOEZEN
gevuld met slagroom

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 BETALEN
* * * * * * * * * *

BALI-BROODJES
gevuld met: vlees, ui, sambal, ketjap en

specerijen

'n Tropische verrassing!

DIT WEEKEND:

a 1,65

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Een gezonde
bedrijfsvoering
programmeert u

met FancomUUttiMWriAflHI
l Als vakbedrijfinstalleren wijde
l nieuwste generatie Fancom

Reuling Elektrotechniek vof
De Voornekamp 41 - VORDEN

Telefoon: 3618/1511

Faucom klimaatcomputers waar je
gerust U tegen kunt zeggen

Indoor Sport Vorden
Burg. Galléestraat 67
7251 EA Vorden
Telefoon: 05752 - 3433

rndoor sport vorden

AMUSEER JE SLANK
MET HET BODY-CONTROL AFSLANKPROGRAMMA

* Gezond afvallen met blijvend resultaat.
* Geen loze beloften maar realistische

prognose.
* Niet dieten en daarna weer aankomen, maar

afvallen en op gewicht blijven.
* Een meting van uw algehele gesteldheid zoals

vetpercentage, gewichten conditie.
* Een persoonlijk trainingsprogramma.
* Een thuisoefenprogramma.
* Voedingsanalyse en advies.
* Doelstellingsan'alyse.
* Periodieke conditie controle en controle op

resultaat.

AMUSEER JE FIT

MET HET BODY-CONTROL CONDITIEPROGRAMMA

* Trainen wanneer het u het beste uitkomt
's morgens - 's middags - 's avonds.

* Persoonlijk trainingsprogramma op de meest
moderne fitnessapparatuur die er bestaat.

* Uitstekend geschikt voor 50-plussers.
* Vermindert stress.
* De weerstand van de apparatuur past zich

automatisch aan uw hartslag aan (dus geen
overbelasting mogelijk).

LAAT GRATIS UW CONDITIE METEN,
BEL VOOR EEN AFSPRAAK

05752-3433

INDOOR SPORT VORDEN...
MEER DAN 1000 M? FITNESSPLEZIER

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Vrijdag 7 mei:
KL A VER}A SA VOND

Aanva n g 20.00 uur

Café-Restaurant

't Wapen
van tMedler
Ruurloseweg 114
Vorden
Tel. (05752) 6634

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

EEN LEUKE ATTENTIE
OP ZATERDAG 8 MEI A.S.

DONDERDAG 6 MEI

Varkensbraadstuk
500 gram 4,98

VRIJDAG 7 MEI

Kippebouten
1 kilo 5,98

ZATERDAG 8 MEI

Steaklappen
500 gram 6,98

ZONDAG 9 MEI

Gepaneerde Schnitzels
100 gram 1,49

MAANDAG 10 MEI
Speklappen
500 gram 3,98

DINSDAG 11 MEI

Verse Worst (grove/fijne)

500 gram 4,98

WOENSDAG 12 MEI

Gehakt H.o.H.
500 gram 4,98

Cl

/ Rundergehakt
500 gram 5,98

Hierbij

VORDENSE RAUWKOST
250 gram 1,95

Hierbij

KASSLA
2 kroppen 1,50

Hierbij
PANKLARE SNIJBONEN
500 gram 3,95

Hierbij

ASPERGES klasse AA
500 gram 3,95

Hierbij

PANKLARE SPITSKOOL
500 gram 1,95

Hierbij
PANKLARE ANDIJVIE
500 gram 1,95

Hierbij
PANKLARE RODE KOOL
500 gram 1,25

De zondagaanbieding geldt op zaterdag.

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321KEURSLAGER Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

MOEDERDAG-
SNITT

DIVERSE SMAKEN

nu 8.25

ROOMBOT
CROISSANTS

ROZIJNENBOL

3,25

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



SPECIALE AANBIEDING

SLAAPKAMER in m.d.f. wit
LEDIKANT 160x200
2 NACHTKASTEN met laden
HOEKKAST - links of rechts
TOILET met spiegel

NORMALE PRIJS
3115,-

Haast U,
want op — op

nu 2295,-
1500 m2 woonplezier

ju

DISCOVERVOER

* VOOR MOEDER *

T A A R T
gevuld met aardbeien

bavaroise,, gegarneerd met
siagroom en aardbeien

HEEL ERG LEKKER!
Prijzen

l O.-, 15.-, 2O.-, 25.-

Ook andere taarten bij:

Banketbakkerij J. WIEKART
Tel. 1750

Specialiteit: Zwanehalzen - Leonidas Bonbons

Open Dag
ASPERGETEELT

zaterdag 8 mei a.s.
van 10.00 tot 17.00 uur

Fam. ESKES
Kapel weg 14 - 7233 SC Vierakker - tel. 05754-1434

Een hapje en een drankje wordt verzorgd
door Café Rest. Timmerië uit Warnsveld.

Iedereen is van harte welkom.

U kunt gratis asperges proeven.

AANGEBODEN:
geraniums, perkplanten, vaste
planten, kuipplanten in soorten,

haagconiferen va f 2,50, coniferen,
plantgoed, tomatenplanten, geënte

komkommers, tuinturf, potgrond
Aanbieding:

KUIPPLANT (Datura) voor 6,50

BUXUSBOL in pot van 27,50 voor l 8,50
franco huis bij afname f 100,-

Kwekerij WESTENDORP
Ruurlo - Vellerdwarsdijk 3

Uw tennispartner
voor enkel- én

dubbelspel:

E M
Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Ln° c H

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Zaterdag 8 mei
De jaarlijkse Vordense

Meer dan 30 soorten

geraniums en fuchsia's
met daarbij alle soorten perkgoed

Plaats:

Burg, Galleestraat bij onze zaak

U bent van harte welkom
van 09,00 tot 17,00 uur,

Graag tot ziens!

Georganiseerd door de plaatselijke bloemist J.W. Elbrink.

Bloemsierkunst
Met medewerking van "de Olde Smidse" en
Visser Mode. Bij elke aankoop gratis koffie!!!
Breng uw eigen bloembak mee.
Wij planten de door u gekochte geraniums
of perkgoed gratis in potgrond. Goed bereikbaar

m«
f

PEPFELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden

Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's er, paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

Een voorsprong op de zomer!
Snel en veilig bruinen door:

• de nieuwste zonnebanktechnologie

• perfekte hygiëne

• volledige privacy

• vakkundige begeleiding

• ontspannen atmosfeer

• met nieuwe lampen waardoor een
hoge bruiningskwaliteit ontstaat

• max. geen 20 maar 30 minuten
per keer

Voor informatie:

Beatrixlaan 20, 7251 AN Vorden, tel. 05752-1807

Z O M E R J A C K S

DAMES JACKS, uni & gedessineerd W?,- NU: 98,"

HEREN JACKS, uni & gedessineerd W?,- NU: l 39, -

M O E D E R D A G I D E E

BADHANDDOEKEN

normaal 12,95 per stuk

uni - 7 kleuren - EXTRA KWALITEIT

15,-
Houtstok

PARASOLS
0 300 vanaf 199.-

Bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel.05753-2139

móclecörttrum

Teimissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 6 mei 1993
55e jaargang nr. 6

Bi'j ons in d'n Achterhoek
'En, wat doe'w now?', was de vroage toow zundagaovund
bi'j Toon van de Spitsmoes op de koffie waarn. 'Kiek'n',
zeien de vrouwluu, 'kaarten kö'w altied nog wel en Mies zal
zo wel un keer 't leste wean'. Zee kregen weer eur zin, zoas
dat in de meeste huushollings geet.
Toon en ik hadd'n liever noa de 'Volksmuziek' op Duitsland
ekekk'n maor daor ko'w 't leste halfuur nog wel wat van zien,
daor mosse wi'j 't maor met doon.
Zolange 'Mies' duurn konne wi'j, al mos 't zachjes, nog wat
met mekare praot'n oaver alle dinge die t'r in de weald mis
waarn, tot in Vodd'n too. Zoas oaver dejonges die met de bus
nao Gr olie gaot en dan 's nachs at ze weerumme komp met
de boek vol bier, de vlaggemasten veur de kerke uut de grond
heistert en dan kapot smiet. Alibanteri'je waor gin mense wat
an hef en depelietsie schienbaor nooit zut.
Too'w later nao de 'Volksmuziek' kekk'n zei Toon opens:
'Den hefhaos net zo'n pak an as die luu van Sursum Corda
ekregen heb. Allene hef dizzen d'r wat meer gold opzitten.
Dat liekt heel watfleurugger, daor mot ze bi'j Sursum Corda
okmaor's oaverprakkezeern.'
'Die uniformen hè'k al un mooien bak met ehad op vri'jdag-
aovund'. -'Hoo dat zo?', vroog Toon. 'Dat za'k ow vetell'n.
Onderweg nao 't vuurwerk kwam ons de muziek achterop. Ik
kekke mien de ogen uut. Jonge, jonge zei ik tegen mien buur-
man die met mien was opeloop'n, ik dachte dat Sursum Cor-
da ni'je uniformen zol kriegen, maor now zie'k dat ze Con-
cordia in ' t ni'j heb estokk'n.'
- T j heb de doppers neet goed los, Leestman, da's Concordia
uut Hengel', kreeg ik van mien buurman te heur'n. 'Ik vuul'n
mien rood wodd'n van schaamte.' 'Vegissen is mense luk', zei
Toon, 'wat luu ziet Kamerling ok veur Vunderink an.'
-'Jao, dat zal wel, maor hoo zat dat eigenluk met die mu-
ziek?' -"t Ja, die beide corpsen die'w hier hebt hadd'n gin
zinne umme 's aovunds op te draven, zee woll'n zelf fees
holl'n. Zee vonn'n dat ze met un margen- of meddagoptrean
wel an eure verplichtingen hadd'n voldaon. De donateurs,
die 'n aadugge cent an de ni'j pakke heb bi'j-edragen, mos-
sen 't dan maor met de Hengelsen doon. Maor zet dat alle-
moale maor neet in de krante, anders kiek ze d'r mien ok nog
lilluk umme an.'
Dat hè'k um beloafd, want dat dut jao wel un ander veur
mien, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Veel mensen beoefenen een hobby. Dat geldt vooral voor oudere mensen die
meestal meer vrije tijd hebben. Daarom was het een goed idee van de SWOV,
de Stichting Welzijn Ouderen in Vorden, eens een hele middag aandacht te
besteden aan de vele hobbies die mensen veel plezier kunnen verschaffen. Dat
gebeurt in het kader van 'het Jaar van de Ouderen', waarvoor de SWOV, zoals
bekend, veel extra activiteiten heeft ontwikkeld. De hobby-middag waar ieder-
een en in het bijzonder de senioren hartelijk welkom zijn, wordt gehouden op
dinsdagmiddag 11 mei a.s. in het Dorpscentrum

Hoe organiseer je een middag waarin
allerlei hobbies worden gedemon-
streerd? Heel eenvoudig: je zoekt
contact met een groep mensen die sa-
men een groot aantal vormen van vri-
jetijdsbesteding in praktijk brengen.
Die groep is er, nog wel vlakbij in
Zelhem. In het kader van het project
'Mensen zonder werk' worden daar
in 'de Boerderij' zo'n twintig ver-
schillende hobbies beoefend. Die
groep bleek bereid in Vorden een de-
monstratie te verzorgen. Zodat er een
unieke mogelijkheid is voor ieder die
belangstelling heeft voor een bepaal-
de vorm van handvaardigheid daar nu
eens persoonlijk kennis mee te ma-
ken.

Welke hobbies?

De lijst van hobbies is zo lang, dat ze
niet alle genoemd kunnen worden.
Maar de lijst hieronder geeft wel aan
dat de hobbies zeer gevarieerd zijn en
dat er vele mogelijkheden zijn. Een
greep uit de ruim twintig mogelijkhe-
den:
Fries houtsnijwerk, beeldhouwsnij-
werk, boekbinden, spinnen, boetse-
ren, manden vlechten, stoelen mat-
ten, kantklossen, zandschilderen,
werken met droogbloemen, tekenen
en schilderen, leerbewerken, figuur-
zagen en kreatief bezig zijn met pa-
pier. Het ligt dus in de bedoeling van
elk van deze en nog een aantal andere
hobbies op deze middag demonstra-
ties te geven. U kunt daarbij aan de
hobbyisten vragen stellen en op die
manier veel te weten komen over een
activiteit die uw belangstelling heeft.

Informatiestand

Daarnaast heeft de Werkgroep die na-
mens de SWOV deze middag organi-
seert een informatiestand ingericht.
Het doel daarvan is tweeledig:
a: in contact te komen met iedereen
die belangstelling heeft om een be-
paalde hobby zelf te gaan beoefenen
en
b: in contact te komen met personen
die zelf al een hobby beoefenen en
bereid zijn anderen daarover te infor-
meren, bijv. in een cursus die in Vor-
den kan worden gehouden.

Met andere woorden: er zal worden
gepeild of er in onze gemeente be-
langstelling is voor het organiseren
van cursussen waarin een aantal hob-
bies kunnen worden aangeleerd en of
er in ons dorp talent is dat de kennis
over een bepaalde hobby kan en wil
doorgeven. Misschien ook blijkt dat
er in ons dorp al zoveel activiteiten op
dit terrein worden georganiseerd dat
er dit najaar nog een middag kan wor-
den georganiseerd, maar dan van
Vordense hobbyisten. Er is daarvoor
een vragenlijst opgesteld, waarbij ie-
dere bezoeker kan aangeven wat hij
of zij graag zou willen of al kan.

De werkgroep van de SWOV hoopt
dat er dinsdagmiddag velen naar het
Dorpscentrum zullen komen om de
boeiende demonstraties te volgen en
dat er op hobby-gebied in de toe-
komst iets moois zal ontstaan ook in
onze gemeente. Want een leuke hob-
by kan het leven van een mens, en
vooral ook het leven van oudere men-
sen, ineens veel boeiender maken.

Huurverhoging en huurprijzen
nieuwe woningen
Onlangs heeft WBV Thuis Best de huurders in kennis gesteld
van de manier waarop de corporatie voornemens was de
huurverhoging per l juli 1993 door te voeren. Dit in verband
met de grotere vrijheid van handelen. Daarbij werd er van
uitgegaan, dat de Huurprijzenwet woonruimte nog zou wor-
den aangepast.

Echter deze voorgenomen wijziging
van de wet gaat niet door. Dit houdt
in, dat de Minister voorlopig de aan-
vangshuur van gesubsidieerde nieu-
we woonruimte blijft vaststellen. Ook
de vijf verplichte trendmatige huur-
verhogingen blijven gehandhaafd.
Concreet betekent dit dat woningen
die op of na l juli 1987 maar voor l
ju l i 1992 zijn opgeleverd, een ver-
plichte huurverhoging van 5,5 pro-
cent per l juli krijgen. Woningen die
op of na l juli 1992 zijn opgeleverd,
krijgen per l juli 1993 geen huurver-
hoging.

Verhuizing technische dienst

De technische dienst is per 5 mei ver-
huist. Het bezoekadres is vanaf die
datum Schoolstraat 11 a. Het tele-
foonnummer blijft hetzelfde, nl.
05752-1494.

Aanvragen individuele
huursubsidie

In overleg met de Gemeente Vorden

zal het aanvragen van individuele
huursubsidie iets anders in zijn werk
gaan dan in vorige jaren. Was het tot
nu toe zo dat men de 'ingevulde', for-
mulieren bij voorkeur inleverde bij de
afdeling Sociale Zaken van de ge-
meente Vorden, vanaf heden moeten
de huurders van een woning van
'Thuis Best' deze ingevulde formu-
lieren inleveren bij de woningbouw-
vereninging.
Om iedereen in de gelegenheid te
stellen deze formulieren in te leveren
en eventuele vragen uwerzijds te
beantwoorden houdt men spreekuren.
Maandag 17 mei, dinsdag 18 mei,
dinsdag 25 mei, woensdag 26 mei,
woensdag 2 en maandag 7 juni, 's
morgens en 's middags in het Dorps-
centrum.

Men verzoekt dringend om zoveel
mogelijk de formulieren in te leveren.
Dus niet meer bij de gemeente inleve-
ren s.v.p.ü I.v.m. de controle van de
gegevens gelieve men een jaaropgave
over 1992 mee te brengen of een co-
pie van de aangifte Inkomstenbelas-
ting 1992 (zie ook rubriek Gemeente-
nieuws).

Dashmeisjes C Kampioen
Dash Meisjes c zijn dit jaar kampioenen van de opstart poule
geworden. Een leuk gezellig team wat het hele seizoermevoch-
ten hee^oor de punten.

Met Tineke Elbrink als trainster heb-
ben ze veel geleerd. Namen vlnr. bo-
venste rij: Femke, Tineke (trainster),

Janneke, Cindy, Gineke (coach) en
Anita. Zittend vlnr. Marije, Gracia,
Sanne, Anita B. en Judith.

Velocitas l Kampioen!
Het eerst team van zaalvoetbalvereniging Velocitas is weder-
om kampioen geworden. Nadat ze vorig seizoen kampioen
waren geworden in de 3e klasse hebben ze het dit jaar dunne-
tjes overgedaan in de 2e klasse.

Volgende seizoen kornt het eerste
team uit in de Ie klassen en het
tweede team, dat ook kampioen is ge-
worden in de tweede klasse. Staand
vlnr. Sponsor W. Homa, Dennis Jan-

sen, Bert Heutink, Wilco KI. Nenger-
man, Ronald Hoevers, Coach Gerwin
Besselink, Erwin Hengeveld. Zittend
vlnr. Gerrit Wenneker, Ronald de
Beus, Steven Smit en Sjaak Kuit.

Wereldwinkel
Er zijn veel verschillende Max Have-
laar koffies, maar een ding hebben ze
gemeen: het vignet met de koffie-
boer, het keurmerk van Max Have-
laar. Koffie met dit keurmerk is voor
de volle honderd procent 'eerlijke'
koffie. Elke boon is ingekocht tegen
rechtvaardige voorwaarden en voor
een rechtvaardige prijs. In een regle-
ment is vastgelegd wat dat in de prak-
tijk betekent. Alle wereldwinkel kof-
fie is Max Havelaarkoffie!
Een koffiemerk mag slechts het keur-
merk van Max Havelaar voeren,
indien alle koffie van het merk is in-
gekocht volgens vijf handelsvoor-
waarden. Hieronder staand ze alle
vijf. 1. Rechtstreekse inkoop: keur-
merkkoffie is rechtstreeks ingekocht
bij organisaties van kleine koffieboe-
ren. De opbrengst komt rechtstreeks
de boer ten goede. 2. Een gegaran-
deerde prijs: Zakt de wereldprijs voor
arabica-bonen of robusta-bonen dan
blijft Max Havelaar toch op de van te
voren vastgestelde prijs zitten. 3. Een
toeslag op de wereldmarktprijs: De
koffieboeren krijgen een toeslag op
de wereldmarktprijs. Deze toeslag is
nodig om kleine boeren in staat te
stellen hun achterstand in ontwikke-
ling in te halen. 4. Voorfinanciering:
Max Havelaar biedt boerenorganisa-
ties de mogelijkheid om zestig pro-
cent van de verkoopprijs van de kof-
fiebonen al te ontvangen voor de
oogst begint. Ze hoeven dan niet uit
geldgebrek in zee te gaan met malafi-
de tussenhandelaren. 5. Contracten
voor een langere termijn: Contracten
voor de verkoop van de koffie be-
slaan liefst meerdere jaren. Dat biedt
de boeren zekerheid over afname van
hun oogst, en dus zekerheid over hun
inkomen.
Wereldwinkel Vorden gaat in de
week van de koffie (eind mei) extra
aandacht geven aan koffieverkoop.
Door gratis koffiedrinken op de
markt en door huis-aan-huis verkoop
willen we Max Havelaar meer onder
Uw aandacht brengen. Nader bericht
volgt hierover. Maar voor nu alvast:
Elke week op de markt.

Bejaardenkring
jubileert
Donderdagmiddag 29 april jl. kwam
de bejaardenkring bijeen in het
Dorpshuis om het jubileum te vieren.
35 jaar geleden had ds. Jansen, toen
predikant in Vorden, de aanzet gege-
ven voor deze bijeenkomst. Bij aan-
komst werd de leiding geluk gewenst
en kregen de leden een bloemetje op-
gespeld.
In het begin verliepen de bijeen-
komsten zeer primitief. Koffie en
thee werd ter plekke gezet van mee-
gebrachte spullen. Aan het begin van
de feestelijke middag verwelkomde
de voorzitster de aanwezige leden
alsmede enkele dames die voorheen
de leiding hadden. Zij gaf een kort
overzicht over de voorbije jaren,
waaruit bleek dat er veel is veranderd.
Wat ooit begon met 10 a 15 leden, is
inmiddels uitgegroeid tot een gemid-
delde van 75. Het sobere van weleer
is thans mede dankzij subsidies van
gemeente en kerk en contributiegel-
den, verdwenen. Van het ingelegde
geld worden regelmatig sprekers, ge-
zelschappen e.d. in huis gehaald.
Ook deze middag had een speciaal
karakter. Dit was o.a. te merken aan
de aangeboden consumpties en de
lekker hapjes. Voor de vrolijke noot
zorgden de 'Deerns uut Aalten', wel-
ke de lachspieren wel los wisten te
krijgen. Iedereen heeft enorm geno-
ten. Al met al was het een zeer ge-
slaagde middag.'

'Anders dan de
nacht'
De oude Mozes hoedt zijn kudde in
de woestijn en ziet terug op zijn le-
ven. Scènes uit zijn Egyptische jeugd,
zijn vlucht en zijn thuiskomt bij Zip-
pora passeren zijn geestesoog. Na
alle illusies en mislukkingen heeft hij
het veilige evenwicht der berusting
bereikt. En juist op dat ogenblik
wordt hij geroepen om het volk dat in
duisternis wandelt te leiden naar de
bevrijding, naar een 'toekomst onge-
dacht'.

Vordense kerken vragen:
'Doe ook mee met de musical?' Wil
men: zingen, acteren, musiceren, kos-
tuums maken, decorbouwen enz. enz.
Kinderen, jongeren en volwassenen
kunnen voor informatie komen op 11
mei a.s. 's avonds in de Voorde (naast
de Dorpskerk).

dag-
boek*.

Over wat er in de
Vordense bibliotheek te beleven is

Problemen in Wichmond

Het bestuur van onze gemeente heeft
het in deze periode niet gemakkelijk.
Er moet een fietspad komen naar
Ruurlo en daar zijn kosten mee ge-
moeid. En in het buitengebied wordt
een riolering aangelegd. Het dorps-
centrum moest worden aangepast. En
het zwembad vraagt - en krijgt - een
belangrijk bedrag voor een noodza-
kelijke renovatie. Of dit alles nog niet
genoeg is voor een budget waar vol-
gend jaar van rijkswege ongetwijfeld
in gesnoeid gaat worden, is er ook
nog het probleem van het Sint Ludge-
rusgebouw in Wichmond.
Het Sint Ludgerusgebouw is een be-
scheiden zalencomplex dat echter in
het sociale leven van de dorpsge-
meenschap van Wichmond een be-
langrijke rol vervult. Veel verenigin-
gen hebben er hun basis, zang- en
muziekverenigingen kunnen er repe-
teren, er worden allerlei avonden
georganiseerd. Het gebouw heeft één
bezwaar: het is oud en vraagt veel on-
derhoud. Daar is in de afgelopen ja-
ren weinig aan gedaan. Nu er een plan
op tafel ligt om het gebouw grondig
op te knappen, blijken de eisen die er
tegenwoordig aan zo'n dorpscentrum
worden gesteld, zo hoog dat er met
die opknapbeurt vele tonnen gemoeid
zijn. Alleen al de geluidsisolatie en de
voorzieningen voor de brandveilig-
heid vergen grote bedragen die uit
een normale exploitatie niet meer te-
rug te verdienen zijn.
Waarom in deze bibliotheekrubriek
zoveel aandacht voor dit dorpshuis in
Wichmond? Het antwoord is: omdat
de uitleenpost van de bibliotheek ook
gevestigd is in een kleine zaal van het
Ludgerusgebouw. Voor het komende
jaar zou de huur voor dit zaaltje ver-
dubbeld moeten worden, ook omdat
er nogal wat moet gebeuren om de
ruimte weer een aantrekkelijk uiter-
lijk te geven. Een huurverhoging
waar we als bestuur van de biblio-
theek uiteraard niet blij mee zijn. En
waar we dan ook uitvoerig over heb-
ben gepraat met de mensen van het
bestuur van de stichting die het ge-
bouw exploiteert.
Voorlopig moet er nu worden ge-
wacht op de nadere berekeningen van
de kosten voor een grondige opknap-
beurt van het gebouw. En daarna
moet de gemeenteraad zich nog bui-
gen over de voorstellen. En moet er
opnieuw een moeilijke beslissing
worden genomen en voor de toe-
komst een beleid worden uitgezet. Of
een besluit worden genomen om niet
meer te investeren in het St Ludgerus-
gebouw, wat voor de Wichmondse
samenleving een gevoelige klap zou
betekenen.
Het bestuur van de Vordense biblio-
theek is het eens met de vrijwilligers
in Wichmond die enthousiast het
voortbestaan van de uitleenpost be-
pleiten en er veel vrije tijd in steken.
En er onlangs zelfs een speciale huis
aan huis-actie aan hebben gewijd.
Want sluiting van dit gebouw zou be-
tekenen dat de lectuurvoorziening
voor de inwoners van Wichmond
achteruit zou gaan. Dat er dan alleen
nog een mogelijkheid is van een bi-
bliobus, op zich best een goede oplos-
sing maar wel weer een verschraling
van het aanbod en het einde van een
activiteit waarvoor een groep mensen
zich al vele jaren en met veel plezier
heeft ingezet.
Er zijn dus problemen in Wichmond
en hoe ze worden opgelost hangt af
van de mogelijkheden die ons ge-
meentebestuur nog ziet om ook deze
kosten op te vangen. We kunnen ze
alleen maar véél wijsheid wensen.

Dagboekanier



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

4ï,o°

Roomboter
Super

KrenteboHen
PER STUk 0,60

NU10VOOR

5,00

APpe/carree's
pER STUk 2,50

NU 2 VOOR

4,50

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

DAM ES B LAZERS
Een prachtige mouwloze blazer
met of zonder revers in meerdere kleuren.
Tuunteprijs 49.95

MOEDERDAGPRIJS
SLECHTS
EEN BIJPASSEND ROKJE
van 39.95 voor slechts

29.95
25.00

DAMES BLOUSES
Een mooie viscose kwaliteit in
prachtige uni kleuren.
Tuunteprijs 35,-

MOEDERDAGPRIJS
SLECHTS

9995
LOOP EVEN BINNEN WANT HET

LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Tonny Juriiërfs
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

HEROPENINGS
AANBIEDING

G R A T I S
ENTREEBEWIJS
voor 4 personen

naar Ponypark Slagharen

ter waarde van T löj"

Bij aankoop van een
nieuwe camera vanaf f 150,-

Dorpsstraat 20 Vorden.
Telefoon 05752-2812

Spalstraat 10 Hengelo (Gld) Telefoon 05753-2386.
's Maandags gesloten.

DAMES SHIRTS
Met lange of korte mouw. Gebreid

met een leuk ajourmotief.
Tuunteprijs 37.50

MOEDERDAGPRIJS
SLECHTS

250"
DAMES
SHORK

Een fantastisch katoenen short
met of zonder elastiek in de boord.

Tuunteprijs 15,00

MOEDERDAGPRIJS
SLECHTS

ZONNEBRIL
OP STERKTE

MONTUUR COMPLEET MET
GLAZEN IN UW EIGEN LEES- OF
AFSTANDSTERKTE ( s -
VOOR EEN ZEER PLEZIERIGE
PRIJS.

Gö juwelier
• • i Zutphenseweg 5siemennk VORDEN

OO Opticien Telefoon 150S

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

ZONDAG
9 MEI
MOEDER-
DAG

»f>; i^-V;-, 0:
rv\:

fÜBÜI ' ' { • ,.

Verwen moeder eens met een prachtige tuinstoel of een originele
Weber-barbecue.
Verder keuze in rolligbedden, relaxstoelen, ligbedden, parasols,
tuinverlichting, kussens etc.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Vrijdag 14 mei en zaterdag 15 mei

SLAPEN
INFORMATIEDAGEN

Alles wat u moet weten over verantwoord slapen • Demonstratie bodems en matrassen

• Persoonlijk advies voor individuele wensen

LATTOFLEX BEDSYSTEEM PULLLMAN BOXSPRINGS

Voorlichting
over het
allernieuwste
computer
gestuurde
meetbecl

()ntdek het comfort van
het slapen op een box-
spring-combinatie

CASCADE WATERBEDDEN VERSTELBARE BODEMS

[)e LiaMr i intwikkc-
n op het gebied

v.m sl.ipen op water.

l )emonstr, i t ie v,ui de vele

mogelijkheden v,m een

verstelbaar bed

Vrijdag 14 mei van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 15 mei van 9.00 tot 16.30 uur

OOK GROTE SLAAPKAMER- EN KAST-SYSTEMEN SHOW!

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1286



BENT U IN HET BEZIT VAN
EEN BOUWKAVEL?

U wilt een woning naar uw wensen,
U wilt een zeer energiezuinige
woning,
U wilt een aannemer dicht bij huis,
Wij kunnen aan al deze wensen
voldoen.

Informeer naar onze nieuwste
ontwikkeling, wij hebben een zeer
energie zuinige woning
ontwikkeld.
Drie basis types worden als
uitgangspunt genomen voor uw
eigen wensen.

De voordelen van onze nieuwste
ontwikkeling zijn;
* Zeer lage energie kosten door

uitgekiende totaal isolatie.
* Geen isolatie in spouw daardoor

minder vocht in de woning.
* Zeer korte bouwtijd.
* Door uitgekiende constructie

vrij indeelbaar.
* Casco bouw van de woning is

mogelijk.

Maak een vrijblijvende afspraak en laat U voorlichten over onze energie zuinige woning.

Hofweg 30a

7231 BHWARNSVELD

Tel.: 05750-22577

BOUWBEDRIJF

DIJKMAN V.O.F.

Zondag 9 mei a.s. is het zover.
De dag dat alle moeders in het

STRALEN
MET

MOEDERDAG

zonnetje
worden

D A M E S M O D

Een dag waarbij een
stralende verschijning
niet mag ontbreken!

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

7e LENTEFEEST
* Lentetent * Popgroepen * Cocktailbar * Ekstra's

VRIJDAG 14, ZATERDAG 15
en ZONDAG 16 MEI

Xy xo
vrijdag 14 mei: * TRACÉ

* NASTY GIRLS
(6 melden met heftige funk en zware rock)

*TOPACT:7W£00flCO/.0/?

(... 'Nederlands opwindendste liveband')

Voorverkoop bij:
Jeugdsoos Flophouse
Café 't Winkeltje, Zutphen_
Café De Engel, Steen deren

Café Merleyn, Doetinchem
-Café De Herberg, Vorden

CaféSesink, Baak

zaterdag 15 mei: .
1. NORMAALMARKT

(o.a. voorverkoop Heken in Toldiek: vrijdag 25 juni en
zondag 27 juni, koffieconcert) 13.00 tot 17.30 uur

2. LENTEFESTIVAL
7 popgroepen op 3 podia:
BULLIT, FLES & THE GANG, BEUK BROTHERS, BIVAK,
UNDERCOVER, + DOREEN, KAZ LUX BAND!
Aanvang: uiterlijk 20.30 uur

zondag 16 mei: * BOH FOI TOCH
UITVERKOCHT

Tent open: 's morgens 10.00 uur; 's avonds 19.00 uur

Mogen wij u eens
extra, extra verwennen

MET 2 ONBREEKBARE
WARMHOUDKANNEN

ROWENTSTTW
KOFFIEZETAPPARAAT
10-Kops koffiezetter met
inwendige waterindicator.
Kompleet met twee onbreekbare
warmhoudkannen.

Bij Expert betaalt u voor deze
CD met o.a. Shirley Bassey,
Kenny Rogers, Joe Cocker en
The Cats slechts

SHARP R 7A53 KOMBI-
MAGNETRON
Kombinatie van 850 Watt
magnetron, heteluchtoven en
grill. Inhoud 29 liter. Met
draaiplateau,
gebruiksvriendelijke bediening,
10 automatische
kookprogramma's en 2 ontdooiprogramma's.

BLACK & DECKER HC 85
KRUIMELDIEF
Geen huishouden is kompleet
zonder deze oplaadbare
kruimeldief. Kompakt
basismodel voor alle kleine
schoonmaakkarweitjes. Het
ideale kado.

EXTRA VERWEN

999,-
PORTABLE
KLEUREN-TV
Met deze
draagbare kleuren-
TV neemt u uw
favoriete
programma's
overal mee naar
toe. 37 cm
beeldbuis, 44 voor-
keuzezenders en
afstandsbediening.

49,-

K & DECKER SE 15 S
STOOM STRIJKIJZER
Met variabele stoom. Silverstone
zooiplaat en 3 meter snoer. 2
Jaar garantie.

Bij Expert betaalt u voor deze
handige Babyliss reisföhn
slechts

17,90

Altijd scherpe prijzen!
Gratis All-Rishs-Garantie
Gratis Onderhoudskontrakt
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten

PHILIPS
SATINELLE
De zachte epilator
waarmee het
pijnlijke ontharen
tot het verleden
behoort.
Eenvoudig te
reinigen. Inkl. extra
lang snoer en
etui. Prijs 139,- na
inruil.

114,-

ARMEN 4020
OETBADMASSAGE

antwoord op vermoeide
ten! Voetbadmassage met/

zonder warm/koud water. Zeer
intensieve massage door de
ingebouwde trilplaten.

e>cpert

99,-

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

Paardesportcentrum

"BAAK"
organiseert:

* PONYKAMPEN *
- Geef Uw kind een gezellige en leerzame

ponyweek.
- Ponies aanwezig, eigen pony is ook welkom.
- In de maanden juli en augustus.

Bel voor meer informatie: tel. 05754-1803.

Moederdag
Geef Moeder een ligbed

van Hartman met
bijpassende kussens!

NU MET 10%KORTING

Bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo-Tel. 05753-2139

Voetballen is een goede zaak.

@ Kom bij RA TTIy
dan schiet ie altijd raak.

0

Inlichtingen:
Tel. 05752-1850

e

è

R A N D O I L Z U T P H E

Komt u t.g.v. MOEDERDAG bij ons tanken op zaterdag 8 mei

dan ontvangt u een heerlijke BOTERKOEK

TOCH GOED DAT ER VRIJE TANKSTATIONS ZIJN!



KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

AVANTI
f mei

LES CIGALES &

HEMELVAARTSDAG
RENEFRQGER

Kaarten In de voorverkoop bij alle vestigin-
gen FOCUS vrijetijdsmode en CITY-LIDO
(alleen op za. en zo.)

BUSINFO 05440-$4145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Paranormaal Qenezeres (Magnetiseuse)
Dinie Schonewille-Endeman

nieuw adres:
Willem Alexanderlaan 46

7261 WJ Ruurlo
Tel. 05735-3741

Behandeling volgens afspraak
ERKEND LID V.P.Q.

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

verplichte stof voor fijnproevers
Het blijft elk jaar opnieuw een opwindende
gebeurtenis, de introductie van de nieuwe
gordijnstoffen collectie. Dit jaar ligt de nadruk
op de bedrukte gordijnstoffen. In schitterende
dessins en kleurstellingen.
Stuk voor stuk goed voor een verfrissende
decorwisseling voor uw interieur.
Maar dat ziet u vanzelf wanneer u een dezer
dagen even komt kijken.

SPECIAAL

voor Moederdag

BLOUSES
stip ofsjpeep
normaal 79,95

NU65',
Geldig t/m zaterdag 8 mei a.s.

mode
burg. galleestraat 9 - vorden tel: 05752-1381

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Rijksstraatweg 39
7231 AB Wamsveld

Tel. 05750-26132

Als installatiebedrijf beperken we ons niet alleen tot het
leveren en plaatsen van diverse installaties. Storingen aan
een gas- en CV installatie of electrische installatie, water
aan- en afvoeren, besturingssystemen e.d. kunnen gevaar-
lijk zijn en moeten snel verholpen worden. Onze storings-
dienst staat 24 uur per dag paraat om problemen snel en
vakkundig op te lossen. Zowel thuis als in het bedrijf.

f*
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 • 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 76026

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

U zoekt iets smaakvols
voor Moederdag! Dan het allerbeste

voor de allerliefste!

Voor een heerlijk ontbijt op bed,
een geweldige keuze aan

LUXE BROODJES,
CROISftNTS en vele
VERWENBROODJES

Niet te vergeten onze ruime keuze
aan

MOEDERDAGTAARTEN
in vele lekkere smaken!

* * * * * * * * * *
Keuze uit vele soorten

handgemaakte BONBONS

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

« 9 mei MOEDERDAG O
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

HORLOGES v.a. f 49,- 1 jaar garantie

ARMBANDEN 14 kr gold plated

v.a. T 39," 2 jaar garantie

of een CADEAUBON van:
oooooooooooooooooooooooo

DEMI-BYOU
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-3785

VOOR UW
BLOEMENTUIN
VOLOP

O bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

O geraniums - hang
fuchsia's - stam

O chrysanten-
stekken

O paprikaplanten
O tomatenplanten

enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kweken j HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - (05753) 1395

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - Tel. 05752-3228

GEVRAAGD:

MEDEWERKERS m/v
IJSVERKOOP

16-17 jaar

Diverse plaatsen,
leuke bijverdienste!

Meer weten: tel. 05753-1042
Evenementenburo AMBIANCE

Puur
Frisse lucht en veel groep. Ieereen gee

natuur. Geniet erva/i en fiets jezelf e& de n

Bij geluiden als aktie en natuur
popelen wij om aktiejte zijn.

Keuze uit meer dan 200fietsen.
Speciale aanbiedingen.
Verkoop overjarige fietsen.
Tijdens de showdagen hoge inruilprijzen.
Bij een aankoopbedrag vanfl. 1.500,- of meer
aan fietsen, zonder inruil een Twinny Load
Jïetsdragervoorjl. 125,-.
Bij een aankoopbedrag onder defl. 1.500,-
zonder inruil, ook een leuke attentie.
En bij aankoop natuurlijk
een bloemetje voor Moederdag.

A. KLEIN BRINKE
Zutphenseweg 85-7251 DJ Vorden-Tel. 1256

l0°

ffi\
FIETSEN - NATUUR -

BLOEMEN en PLANTEN
(laan heel <ioed samen,

daarom een (jczamenlijkc show van:

Gazelle dealer
KLEIN BRINKE

en

Bloem binderij/kwekerij
KETTELERIJ

Adres:
Zulphen.seweci 85 •• Vorden

op VRIJDAG 7 MEI 93

v«-in 10.00 uur tot 21.00 uur

en ZATERDAG 8 MEI '93

van 10.00 uur tot 16.00 uur

Daarom: aanwezig met:
— Tuin- en Kamerplanten
— Boeketten
— Engelse Tuinmeubelen
— Tuinboeken
— En onze creatieve..

Bij aankoop van minimaal f 10,-
een attentie.

Tot ziens op de show.

ïï-mmto
D

Zutphenseweg 64-7251 DL Vorden - tr 05752-1508 - Fax 3070
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Koninginnefeest 1993 in Vorden:

Een dag om nooit meer te
vergeten en...
Joop van de Stroet schoot goed!
Al jaren doen ze mee aan het vogelschieten op Koninginnedag in Vorden. Een groep oud-
voetballers. Eind jaren vijftig en in de zestiger jaren speelden de meesten in Vorden 1. Later
werden het de veteranen, in 'Vorden-kringen' bekend als het 'achtste'. De voetbalbanden van
weleer zijn nooit verbroken want nu nog komt het gezelschap op de eerste zondag van de
maand bijeen om met hun dames te gaan klootschieten! Op Koninginnedag altijd hetzelfde
ritueel, eerste koffie bij 'De Herberg' en dan op naar het schietterrein.

Waar ze al zo vaak over hadden ge-
sproken en gehoopt lukte dan einde-
lijk op deze zonovergoten dag. Nadat
énkele van zijn teamgenoten voor de
nodige 'assistentie' hadden gezorgd
(vrij vertaald: de vogel lichtelijk had-
den 'aangeschoten') kwam Joop van
de Stroet (Joop Westerveld) aan bod.
Met een echt kennersoog overzag hij
de situatie. Het ene oog dicht, het an-
dere oog gelukkig open, verloste Joop
de vogel uit zijn lijden!
Voordat de totaal verbouwereerde
Joop van de schrik was bekomen had-
den zijn oude voetbalmakkers hem al
op de schouders genomen en werd er
met het geweer (overigens ongela-
den!) nog in de hand een rondedans
op het schietterrein gemaakt, alsof
zojuist de Europacup was binnenge-
haald. Joop was koning en zijn echt-
genote Janny werd later op de dag tot
Koningin gekroond.

Oud- V ordenaren

Overigens moet het het bestuur van
de Oranjecommissie deugd hebben
gedaan dat er deze dag in Vorden zo-
veel mensen op de been waren om het
Koninginnefeest te vieren. Daarbij
vele oud-Vordenaren die een bezoek
aan de familie combineerden met een
dagje plezier maken.
Traditiegetrouw begon de dag met
het klokluiden en het afhalen van de
schutterskoning van vorig jaar. Met
de muziekvereniging 'Sursum Corda'
(geheel in het nieuw gestoken) voor-
op vertrokken de kinderen van de
groepen l t/m 8 vanaf de basisschool
in het dorp, richting kasteel Vorden.
Daar werd de aubade gehouden. De
padvinders van de 'David J. Alfor-
dgroep' hesen de vlag.
De voorzitter van de Oranjevereni-
ging, de heer Norde, opende met een
toespraak gevolgd met het Vordens
Volkslied, waarna burgemeester Ka-
merling zijn toespraak hield. Uiter-
aard werd het Wilhelmus uit volle
borst meegezongen.

Daarna werd een aanvang gemaakt
met de diverse spelen. De plaatselijke
Oranjevereniging had alle eer van
haar werk, gezien de grote deelname
aan de verschillende spelelementen.
Vogelschieten, buksschieten, Vlaam-
se Spelen, ringsteken. Keuze genoeg
om aan mee te doen. Verder verzorg-
de 'Indoor Sport Vorden' een aantal
demonstraties.
De Touwtrekvereniging liet ook dit
keer het Oranjebestuur in de steek en
kwam niet opdagen. Op het laatste
moment was er niets anders in de
plaats te krijgen. Jammer voor de di-
rektie van de Rotonde, die had er op
gerekend dat voor hun bedrijf wat
georganiseerd was.
Terwijl de kleintjes zich in het Dorps-
centrum opperbest amuseerden, kon-
den de 'groteren' meedoen aan een
oriëntatierit. Tussen al de bedrijven
door, luisterden 'Sursum Corda' en
'Concordia' het feest deze dag muzi-
kaal op.
Het middagprogramma werd geo-
pend door de Postduivenvereniging,
waarna de kinderen veel pret beleef-
den aan de zeskamp. Voorde liefheb-
bers van paarden was het smullen ge-
blazen. Bi j de demonstratie van de
Limburger Lei Geelen met z'n zes-
span Haflingers, kregen de toeschou-
wers de handen keer op keer op el-
kaar.
Dat gold evenzeer voor de zgn. 'paar-
den a la Fleche', gereden door Angela
van Len-Geelen. De Grolsche Volti-
gegroep deed er nog een schepje bo-
venop. Het middagprogramma werd
afgesloten met een demonstratie pa-
rachutespringen en als echt slotspek-
takel kwam er een Romeinse strijd-
wagen het terrein opgereden.

Apotheose

De echte apotheose vond 's avonds
plaats. Vele, vele kinderen hadden
zich op het terrein van de Nedac/Sor-
bo verzameld om mee te doen aan de
lampionoptocht richting feestterrein.

Een uitermate fleurig gezicht, muzi-
kaal opgeluisterd door Koninklijke
Harmonie 'Concordia' uit Hengelo
G.
Op de grote weide voor het kasteel
zag het zwart van de mensen. Vele
duizenden konden meegenieten van
een fantastisch vuurwerk dat de di-
rektie van de Nedac/Sorbo de Vor-
dense bevolking aanbood.
Het bedrijf bestaat 30 jaar en de Ne-
dac/Sorbo meende daardoor dit ge-
baar richting burgerij te moeten ma-
ken. 'Nedac/Sorbo en Vorden beho-
ren bij elkaar', zo sprak direktielid de
heer J. van Dam. Hij sprak daarbij de
wens uit dat het dynamische Vorden-
se bedrijf nog dit jaar met de nieuw-
bouwplannen kan beginnen. Het
vuurwerk dat de donkere hemel door-
kliefde was fantastisch om te zien.
De plaatselijke horeca deed deze dag
bijzonder goede zaken. Overal was
het mudjevol en was het een prachtig
gezicht dat ver na het middernachte-
lijk uur de terrasjes nog vol zaten.
Een rasechte Amsterdammer, thans
wonend in Vorden en 'wild' van de
gezellige^Mrasjes waar onze hoofd-
stad zo bwlmd om is, maakte een aar-
dige opmerking. 'Waarom sluiten ze in
Vorden de Dorpsstraat niet voorgoed
af voor alle verkeer. Wat een heerlijk
sfeertje h^deze dag.'
KoningiaBleest 1993 in Vorden.
'Een dag^OTii niet meer te vergeten',
zo zei Oranjevoorzitter Johan Norde.
Een uitspraak die men van harte on-
derschrijft.

Uitslagen

Vogelschieten: 1. J. Westerveld,
romp; 2. J. van Druten, kop; 3. B.
Brunnekreeft r.vL Buksschieten: l . J.
Eskes; 2. E. Besselink; 3. J. Abbink.
Ringsteken: 1. mevr. D. Velhorst; 2.
mevr. D. Rothman; 3. Erna Bloemen-
daal. Vlaamse Spelen: 1. B. Platen-
berg; 2. H. Bruggeman; 3. J. Norde.
Oriëntatierit: l. Groep Bargeman; 2.
Ouderraad Hoge 2; 3. fam. Strijdt/
Buyzer.

De zeskamp voor de jeugd op Konin-
ginnedag is op overtuigende wijze
gewonnen door de groep 'Lions'
o.l.v. Maria Peters. Van de in totaal
90 te verzamelen punten behaalde
deze groep er 82. De Lions wonnen
het finalespel (een estafette) en het
vierkant verplaatsen, zij werden

tweede bij het wagen duwen en de
treinrace, derde bij de vlaggetjesrace
en vijfde bij de ballonnenrace.
Met 65 punten werden de Little Po-
nies tweede. De strijd om de derde
plaats was erg spannend: liefst vijf
ploegen eindigden op maar drie pun-
ten afstand van elkaar.
Aan de zeskamp namen 15 ploegen
deel. Elk team telde 10 jongens en
meisjes uit elk van de groepen 5 t/m 8
van de basisscholen.

De volledige uitslag is:

l . Lions 82 pt.; 2. Little Ponies 65 pt.;
3. V.V. Knudde 61 pt.; 4. Tuf-tufjes
60 pt./de Doetjes 60 pt.; 6. de
Baby's 59 pt.; 7. Powerplayers 58
p.t; 8. Stumpertjes 49 pt.; 9. Cham-
pions 44 pt.; 10. Doorbrekers 42 pt./
Superoma's 42 pt.; 12. Bundy's 41
pt.; 13. Yogo-Yogo sproetjes 29 pt.;
14. Snelle Keffers 25 pt.; 15. Barbies
24 pt.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Bridgeclub BZR Expositie: Hoeden op maat

Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Open tafel

Uitslagen van woensdag 28 april.
Groep A: 1. Mv. Schigt/Hr Schigt
60.4%; 2. Mv. Krukziener/Hr Berg-
man 58.3%; 3. Mv. van Burk/Mv.
Hendriks 57.3%.
Groep B: 1. Mv. Fuhri Snethlage/Hr
Fuhri Snethlage 63.9%; 2. Mv. v.d.
Schaaf/Mv. Vruggink 58.0%; 3. Mv.
de Bruin/Hr de Bruin 56.9%. ledere
woensdagmiddag in het Dorpscen-
trum, 't Stampertje; Laatste speeldag
seizeon '92/93: 12 mei Inl. Tel. 2830.

Voor de ingezetenen van Vorden is het mogelijk 6 dagen per week gebruik te
maken van de open tafel in het verzorgingstehuis 'de Wehme'.
Wil men gebruik maken van de Open Tafel dan dient men zich een dag van te
voren op te geven. Dit geldt ook voor een afmelding wanneer men zich opgege-
ven heeft en niet kan deelnemen.

ontmoedigen, want het gaat om een
aardig bedrag. Heeft u vragen, u kunt
iedere morgen van maandag tot en
met vrijdag terecht bij Stichting Wel-
zijn Ouderen in Vorden. Ons adres is:
Raadhuisstraat 6, tel. 05752-3405.

Handig zelfstandig

Drukknopen, kopen en haakjes zijn
prima te vervangen door klitteband.
Dit materiaal is vooral geschikt voor
mensen die niet zulke soepele handen
hebben of last hebben van trillende
vingers. Heel handig is klitteband aan
de binnenkant en een sierknoop aan
de buitenkant. Naai het deel van het
klitteband met nijlon haakjes (het
harde deel) zo op het kledingstuk dat
het de huid niet raakt. Klitteband mag
niet in de kookwas en moet in een
gesloten toestand gewassen worden.
Het is te koop bij warenhuizen en za-
ken voor naaigarnituren.

Centrale meldpost voor
vrijwillige hulpverlening

Men kan iedere morgen van maandag
tot en met vrijdag hulp vragen bij de
Centrale Meldpost. Wij bieden hulp
aan mensen die dat nodig hebben,
vanwege bv. ziekte, handicap of so-
ciale situatie, welke dan ook. Hulp
die niet of nog niet door andere in-
stanties geboden wordt. De hulp kan
een aanvulling zijn op hulp van bu-
ren, familie, kennissen, (mantelzorg).
Een aantal vrijwilligers staat voor u
klaar. Tel. 05752-3405.

Minimabeleid

Naast de verschillende aktiviteiten
die in de maand mei, in het kader van
het Jaar van de Ouderen, zijn georga-
niseerd willen wij ook voor minder
leuke dingen de aandacht vragen.
Daar hoort b.v. de belastingaanslag
gemeentelijke heffingen bij. In maart
kreeg u die toegestuurd.
Voor ouderen met een laag inkomen
is het stukje over kwijtschelding/mi-
nima beleid in het gemeentenieuws
van 8 april belangrijk.
Voor een aanvraag van kwijtschel-
ding of een verzoek om een bijdrage/
tegemoetkoming in het kader van het
gemeentelijk minima-beleid moet u
zich wenden tot de sektor samenle-
ving van de Gemeente Vorden. Heeft
u al een formulier-kwijtschelding bij
de gemeente gevraagd? Of hebben
uw kinderen/kennissen/buren dit al
voor u geregeld?

U kunt ook op het kantoor van de
Stichting Welzijn Ouderen geholpen
worden. Van al die formulieren wor-
den mensen moe. Maar laat u niet

Aktiviteiten

Aktiviteiten in de maand mei in het
kader van het Europees Jaar voor de
Ouderen zijn:
10 mei: Einde inzendingen van de
wedstrijd: 'Thuis Wonen-ook straks'
van de Gelderse steunpunt Ouderen-
huisvesting. Wedstrijdformulier bij
de S.W.O.V. mei/juni: Kinderen kij-
ken naar Ouderen. Kinderen van de
scholen werken aan werkstukken.
Deze worden ingeleverd op 10 juni in
het Dorpcentrum en op 11 juni kun-
nen deze werkstukken door jong en
oud bekeken worden. Van verschil-
lende werkstukken worden dia's ge-
maakt en op l O september gedraaid.
11 mei: Op 11 mei a.s. wordt 's mid-
dags in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 een hobby-middag gehouden.
Een groep uit Zelhem zal daar diverse
hobby's oude ambachten enz. tonen.
(Zie verder publiciteit hierover in dit
blad en via affiches elders in het
dorp). 12 mei: Demonstratie jazz
gym. van de vereniging Sparta in het
verzorgingstehuis 'de Wehme'. Be-
langstellenden kunnen zich opgeven
bij het secretariaat van de vrienden
van de Wehme. Tel. 2381. 13 mei:
Het Dierense Accordeon Vereniging
Aeolus verzorgen een muzikale
avond in het verzorgingstehuis 'de
Wehme'. Wil men deze avond bijwo-
nen dan kan men zich opgeven bij het
secretariaat van de 'vrienden van de
Wehme' tel. 2381. Voor de aktiviteit
op 12 en 13 mei kunt u zich ook opge-
ven bij Stichting Welzijn Ouderen in
Vorden, Raadhuisstraat 6. Tel.
05752-3405. 18 mei: Tentoonstelling
oude Letterboeken in 'de Galerij van
de Openbare Blibliotheek (tot 5 juni).
Toegang gratis tijdens de openingsu-
ren van de Bibliotheek. 22 mei: Meel-
open met de Landelijke Milieu-Esta-
fette. De etappe loopt van Laren naar
Vorden en is 13 km. (informatie bij de
heer A. Turfboer, tel. 1298).
Het kantoor van de S.W.O.V. is ge-
sloten op 5 mei en 21 mei a.s. Voor
dringende zaken kan men bellen naar
de volgende telefoonnummers:
05752-2151/05752-1895 of 05752-
6887. Voor de dagopvang en open ta-
fel kan men de 'Wehme' bellen, tel.
05752-1448.

Fotowedstrijd voor
Senioren: een uitnodiging
Het is in deze krant al vaker geschreven: dit is het 'Jaar van de Ouderen'. De
Europese Gemeenschap heeft 1993 gewijd aan de ouderen die dit jaar dus extra
aandacht krijgen. Dat gebeurt ook in Vorden waar de SWOV, de 'Stichting
Welzijn Ouderen - Vorden' een uitvoerig activiteitenprogramma heeft opgezet,
speciaal bedoeld om ouderen te laten zien wat er niet allemaal kan worden
gedaan. En om de jongeren te vertellen dat oud worden niet erg is en dat oud
zijn vaak een heel gelukkige tijd is waarin je minder zorgen hebt en veel dingen
echt niet meer zo nodig moeten. In dit kader organiseert SWOV dit jaar ook een
fotowedstrijd 'Beeld-schoon Vorden', waaraan ieder kan meedoen die 55 jaar
of ouder is.

Vordense Geraniummarkt
op 8 mei
Bloemsierkunst Elbrink houdt op zaterdag 8 mei de jaarlijkse
Vordense Geraniummarkt. Meer dan 30 soorten geraniums
en fuchsia's en allerlei soorten perkgoed zullen op die dag te
zien zijn.

Het publiek kan haar eigen bloem-
bakken meenemen. De medewerkers
van Bloemsierkunst Elbrink planten
de gekochte geraniums of perkgoed
gratis in potgrond.
Naast bloemist J.W. Elbrink zullen

ook cafetaria 'd'Olde Smidse' en
'Visser Mode' hun medewerking ver-
lenen aan de Vordense Geranium-
markt. Het evenement zal plaatsheb-
ben aan de Burgemeester Galleestraat
5-7.

LR en PC
'De Graafschap

Op het in Eibergen op l en 2 mei ge-
houden concours voor ponies en voor
paarden werden door onze ruiters en
amazones de volgende prijzen be-
haald: Heidi Vruggink met haar pony
Danny de Ie prijs in de M l-dressuur
met 125 punten. Herman Maalderink
met zijn paard Desi-M behaalde de Ie
prijs bij het B-springen klassiek en de
4e prijs bij het B-springen progres-
sief. Martine Rutting met haar paard
Erasmus behaalde de 7e prijs bij het
L-springen. Janet Zomer met haar
paard Amon behaalde de 2e prijs L2-
dressuurmet 124 punten.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Open Dag
aspergeteelt
Op zaterdag 8 mei a.s. is er bij de fam.
Eskes aan de Kapelweg 4 te Vierak-
ker gelegenheid om te kijken hoe de
aspergeteelt in z'n werk gaat. Men
kan gratis asperges proeven. Een hap-
je en een drankje wordt verzorgd door
Café-Rest. de Timmerië uit Warns-
veld.
Iedereen is van harte welkom. De toe-
gang is gratis. (Zie advertentie elders
in dit blad.)

Het thema van deze fotowedstrijd is
Vorden en omgeving. Een dorp dat zo
mooi is dat je er al wandelend of fiet-
send wel een heel filmpje vol kunt
schieten. Aan de kastelen en oude
boerderijen in het couUssenland-
schap. Aan de bomen en beken. Aan
alles wat er in zo'n zomerseizoen ge-
beurt: markten en rijtoeren met paar-
den en koetsen, sportwedstrijden en
tochten langs de acht kastelen. Kies
de drie mooiste foto's die u dit sei-
zoen maakt uit en lever deze uiterlijk
15 september 1993 in bij een van de
volgende adressen:
kantoor van de SWOV, Raadhuis-
straat 5 in Vorden; het V V V-kantoor
op het Marktplein of bij Fotohandel
Willemien, Dorpsstraat 20.

Een deskundige jury beoordeelt de
ingezonden foto's, niet allereerst op
technische prfectie maar vooral op
onderwerpkeuze en originaliteit. Er
zijn door de SWOV drie geldprijzen
beschikbaar gesteld, resp. van f 75,-,
f 50,- en f 25,- en er is een hoofdprijs
in de vorm van een camera ter waarde
van f 100,-J.>eschikbaar gesteld door
fotoWilleAn.

Spelregels beschikbaar

Bij de bovj^enoemde adressen kunt
u ook ed^P'edstrijdfolder ophalen
waarin de spelregels zijn vermeld.
Daarin zit ook het deelname-formu-
lier waarop u kunt aangeven of u de
foto of foto's terug wilt ontvangen.
Bovendien wordt er in de folder ge-
wezen op de mogelijkheid uw foto's
ook in te zenden voor de landelijke

fotowedstrijd 'Beeld-schoon Neder-
land'. Omdat de inzendtermijn van de
landelijke wedstrijd later wordt ge-
sloten dan van de Vordense, kan de
SWOV er voor zorgen dat uw foto('s)
worden doorgezonden, zodat u ook
mee kunt dingen naar de landelijke
prijzenpot ter waarde van f 52.000,-.

Een tentoonstelling

In overleg met de Vordense Openbare
Bibliotheek zal een deel van de inge-
zonden foto's worden geselecteerd
voor een tentoonstelling die in de ga-
lerij van de bibliotheek zal worden
ingericht. Dit zal gebeuren in de
maand december. De vier prijswin-
nende foto's zullen worden vergroot
en na afloop van de expositie ontvan-
gen de prijswinnaars deze vergroting.
Het ligt in de bedoeling deze fototen-
toonstelling aan te vullen met een se-
rie foto's van Vorden, zoals het vroe-
ger was, zodat er op deze wijze een
boeiend beeld ontstaat van ons dorp
zoals het is geweest en zoals het nu is.
De werkgroep die namens de SWOV
deze fotowedstrijd organis^É| hoopt
dat vele senioren (vanaf 55^fr) door
deze actie zullen worden opgewekt er
het komende seizoen in eigen omge-
ving met de camera op uit te trekken.
Deze uitnodiging geldt ovei^rens niet
alleen voor de inwoners va^Bs dorp
maar ook voor de seniorenoie deze
zomer als gast in ons dorp zullen ver-
blijven. Hotels en campings die bij
hun gasten actief de wedstrijd willen
aanbevelen, kunnen een aantal (gra-
tis) wedstrijdfolders aanvragen bij de
V W of de SWOV.

Vordens Tennis
Park
Een schitterende tennisweek ligt ach-
ter ons. Onder 'zomerse' temperatu-
ren werden fraaie partijen tennis af-
gewerkt. Ieder team zette weer zijn/
haar beste beentje voor. Over de ge-
hele linie lijken de kampioenschaps-
kansen meer in het verschiet te liggen
dan vorig seizoen. Zou men dan toch
beter uit de voeten kunnen op kunst-
gras? Na 3 of 4 wedstrijdweken prij-
ken een aantal teams op de eerste
plaats. Vooral de zondag junior en se-
nior mixed teams doen het prima. En
wat te denken van het zaterdag heren
team zou er promotie voor hen in
het verschiet liggen? Enfin, al met al
nog wat vroeg voor speculaties... er
staan nog een aantal (moeilijke?) par-
tijen te wachten.
Jl. maandag was het een drukte van
belang op de club. De banen krioel-
den van jeugd die meededen aan de
Achterhoekse Jeugdkampioenschap-
pen. Al met al een gezellige drukte.
Uitslagen:
27-4: de Rietstap 2-Vorden Dames l
2-4; Vorden Dames 2-de Koem l 5-1
28-4: Beckson l-Vorden Jun.Mixl
2-3; Vorden Jong. 1-LTC Doetin-
chem 4-2
29-4: Vorden Dames 1-Haarlo l 2-2;
de Uselweide l -Vorden Dames 2 4-0;
Vorden Dames 3-de Paasberg l 0-4
1-5: Vorden Jun.Mix l-de Stoven l
4-1; Voorst l-Vorden Jong l 5-1; de
Liemers 3-Vorden Heren l 0-6; Tepci
3-Vorden Mix l 35+ 1-4; Vorden
Mix3 3 5 + — de Hoven 2 2-3; Vor-
den Mix3 3 5 -i- — Elden l 0-6.

P, V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
met 375 duvien deelgenomen aan een
wedvlucht vanuit St. Ghislain Hornu.
De afstand bedroeg 254 kilometer.
De duiven werden 's morgens vroeg
gelost. Eerst binnenkomende duif om
11.49 uur. De uitslagen waren:
Comb. H. en G. Boesveld l, 2.3,4,5,

9; J. Eulink 6, 7; C. Bruinsma 8; M.
Olyslager 10.

Uitbreiding WV-
service
Bij het ingaan van het toeristensei-
zoen 1993 is het servicepakket van de
VVV Vorden aanmerkelijk uitge-
breid zodat kan worden voldaan aan
de informatiebehoefte van een groot
publiek. Behoudens de documentatie
ten behoeven van degenen die voor
Vorden kozen als bestemming van
hun vakantie of dagtocht zijn de vol-
gende zaken beschikbaar. Gratis ver-
krijgbaar zijn bijvoorbeeld: reisgid-
sen van alle Nederlandse provincies,
folders van bijna alle Nederlandse at-
tracties, afleveringen van de Achter-
hoekse Recratiekrant. Tegen vergoe-
ding biedt de VVV Vorden onder an-
dere: Streek- en provinciale gidsen
voor vakantie en vrije tijd van heel
Nederland, toeristische chequeboek
dat kortingen biedt op tal van attrac-
ties, parken, musea enz., cultuurhis-
torische routes in de Achterhoek,
boekingen voor o.a. hotelaccommo-
datie en arrangementen van 'Center
Parcs'. Zaken die niet direkt beschik-
baar zijn kunnen de regel worden be-
steld en op korte termijn geleverd.

Waterpolo
Nederlaag dames Vorden
De dames van Vorden '64 hebben in
de uitwedstrijd tegen OKK l uit Eer-
beek een grote nederlaag geleden. De
thuisclub won met niet minder dan
12-0.
OKK was over alle linies sterker en
gaf Vorden geen schijn van kans.
Jammer dat de arbiter een off-day
had, hetgeen met name voor Vorden
ongelukkig uitviel.
Een aantal twijfelachtige doelpunten
die werden goedgekeurd, was hiervan
het gevolg. 12-0 Was daardoor wat
geflatteerd.
De uitslag op zich zegt overigens vol-
doende over het verschil in kwaliteit
tussen beide ploegen.

Herleving van het oude ambacht hoedenmaakster. Als we nu
aan hoeden denken, dan denken we nog steeds aan de hoeden
van onze moeders. Onelegante hoofdbeschermers die de
vrouw niet flatteren.

Een hoed dient om een vrouw mooier
te maken en om accenten in het ge-
zicht te verleggen.
Een hoed, mits de juiste keuze, staat
bijzonder elegant en charmant en zou
tot de standaard garderobe van de
moderne vrouw moeten behoren.

Zelfs een regenhoedje in ons natte
land kan een zonnetje op straat zijn.
Op 9 mei (Moederdag) houdt hoeden-
atelier 'Nicolette' een expositie.

Hoedenatelier 'Nicolette', Veldese-
bosweg 20, tel. 22275/42844.

••̂ •̂ •̂

F. Voor al uw

e/ecfra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Trainen en afvallen met computergestuurde apparatuur:

Nieuw 'body control'
programma van Indoor
Sport Vorden
Indoor Sport Vorden start een compleet nieuw programma
voor onder meer mensen die lijden aan overgewicht, mensen
die hun conditie willen verbeteren en ouderen die gecontro-
leerd willen fitnessen. Dit 'body control' programma bestaat
uit verantwoorde en veilige oefenprogramma's, met behulp
van computergestuurde trainingsapparatuur.

'Het programma kan het best om-
schreven worden als: regelmatig oe-
fenen in een beperkte tijd met een
maximaal resultaat op een aangena-
me en motiverende manier,' zegt Jaap
Hcsselink van Indoor Sport Vorden.
'Binnen een aantal weken zal je mer-
ken dat je minder snel moe bent, dat
je je sterker voelt, meer conditie hebt
en meer kan presteren. Bovendien is
het een sleutel tot gewichtscontrole.'
Om dit programma optimaal te kun-
nen aanbieden heeft Jaap Hesselink
uitgebreid cursussen op dit gebied ge-
volgd en daarnaast geïnvesteerd in
geavanceerde apparatuur.

Gewichtscontrole

Het programma bestaat uit een aantal
onderdelen. In de eerste plaats is dat
het gewichtscontrole programma. Dit
wordt uitgevoerd op computer ge-
stuurde fitnessapparatuur: de cardio
fiets, een climbcr en een droogroei-
apparaat.
'Wanneer men besluit mee te doen
met het programma, krijgt men eerst
een conditietest op deze apparatuur,'
legt Jaap Hesselink uit. 'Hoe is het
uithoudingsvermogen, hoe snel stijgt
de hartslag, hoe is de bloeddruk, het
gewicht, etc. Ieder krijgt een eigen
diskette, waarop persoonlijke gege-
vens staan, waar de computer op rea-
geert. Wanneer de diskette in de fit-
ness-apparatuur wordt gestoken,
krijgt men automatisch eerst een war-
ming up, gevolgd door een program-
ma aangepast aan de conditie van die
persoon.'
Het afslanken door middel van dit
systeem is gebaseerd op de hartslag
en de zuurstof-hoeveelheid: bij een
bepaalde hartslag verbrandt het lich-
aam optimaal vet. Het gewichtscon-
trole programma bestaat uit een oe-
fentijd van 30 minuten en dat 2 of 3
keer per week. Het is de bedoeling dat
men per weck door het doen van oe-
feningen een aantal punten behaalt.
De computer registreert automatisch
het aantal gescoorde punten.

Spiertraining

Daarnaast bestaat het programma uit
een spiertrainingsprogramma voor
alle grote spiergroepen. Om enkele
van deze oefeningen met behulp van
fitness-apparatuur te noemen: bank-
drukken, triceps drukken en lattrek-
ken. Het rekken mag hierbij geen pijn
doen; het lichaam 'afbeulen' moet
vermeden worden. Door deze oefe-
ningen wordt de spierconditie verbe-
terd; bovendien krijgt men hierdoor
een figuurcorrectie.

Vervolgens ontvangt men ook nog
een Thuis-trainingsprogramma onder
het motto 'alles wat je extra doet is
mooi meegenomen'. Dit programma
kan elk gewenst moment worden ge-
daan wanneer men een half uurtje tijd
heeft, ter ondersteuning van de ge-
noemde programma's.

Om het volledig te maken, is aan dit
'body control' programma een voe-
dingsadvies verbonden. Hiermee
wordt de deelnemer echter niet on-
middellijk geconfronteerd. Pas na 2
maanden training wordt de eetwijze
van de deelnemer doorgenomen, aan
de hand van de meest recente weten-
schappelijke informatie en de officië-
le voedingstabellen. Er worden aan
ieder persoonlijk voedingstips gege-
ven, die meehelpen om tot een nieu-
we, gezonde leefwijze te komen.

'Het is best lastig om het eetpatroon
te veranderen en tegelijkertijd te gaan
trainen. Daarom begint men binnen
ons programma eerst met de trainin-
gen en komen we na twee maanden
pas met een persoonlijk voedingsad-
vies,' zegt Jaap Hesselink. 'Juist door
die combinatie van voedingsaanpas-
sing en training kan men op een ver-
antwoorde en effectieve manier af-
vallen.'
Voor meer informatie: 05752-3433
en zie ook de advertentie.



'QEMEENTE ULLE TIN y ORDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ANVRAGEN
INDIVIDUELE

HUURSUBSIDIE
TIJDVAK l JULI 1993

TOTEN MET 30 JUNI
1994

Het aanvragen van individuele huur-
subsidie gaat vanaf heden anders in
zijn werk.
De ingevulde formulieren moet u niet
meer inleveren bij de gemeente, maar
bij de woningbouwvereniging 'Thuis
Best'.
Thuis Best houdt hiervoor spreekuur
op 17, 18, 25, 26 mei en 2 en 7 juni
van 10.00 tot 12.30 uur en van 16.00
tot 17.00 uur in het Dorpscentrum aan
de Raadhuisstraat.
U kunt daar de formulieren inleveren
en nadere inforamtie krijgen. Denkt u
eraan om een jaaropgave (salaris)
over 1992 of een kopie van de aangif-
te inkomstenbelasting mee te nemen?

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIESf
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoprstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden, de leden van de commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor middelen en gemeentewerken vergadert op dinsdag 11 mei
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:
— voorlopige erkenning vervoerregio stedendriehoek;
- grondtransakties voor en nabij de bevoorradingsweg;
- herinrichting Hackforterweg tussen de Beeklaan en de Baron van der Hey-

denlaan te Wichmmond.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 11
mei 1993 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

— wijziging verordening speelautomaten;
- verhuur jachtrecht.

De commissie voor milieu, welzijn en personeel vergadert op woensdag 12 mei
1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

— personele ondersteuning;
- inzamelingskosten oud papier.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u
wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de
voorziter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de be-
handeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een
tweede inspraakronde invoegen.

^GEMEENTERAAD VERGADERT OP
DINSDAG 25 MEI

De gemeenterad vergadert op dinsdag 25 mei om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

— voorlopige erkenning vervoerregio stedendriehoek;
— wijziging verordening speelautomaten;
— grondtransakties voor en nabij de bevoorradingsweg;
- herinrichting Hackforterweg tussen de Beeklaan en de Baron van der

Heydenlaan te Wichmond;
— personele ondersteuning;
— verhuur jachtrecht;
— oud papier.

Ï*SNELHEIDSVERLAGENDE
VERKEERSMAATREGELEN IN KRANENBURG EN

WICHMOND
De politie heeft de snelheid van het verkeer gemeten in de Eikenlaan in Kra-
nenburg en in de Beeklaan en de Dorpsstraat in Wichmond. Uit de metingen
blijkt dat veel verkeer te snel rijdt. Burgemeester en wethouders willen daarom
beperkte snelheidsverlagende maatregelen treffen: een plateau (een verhoging)
op het kruispunt de Banenkamp/Eikenlaan nabij basisschool 'de Kraanvogel'
en een zogenaamde 'bajonet' (dit zijn twee opeenvolgende wegversmallingen
die ten opzichte van elkaar verspringen) in de Dorpsstraat nabij basisschool 'de
Klimop'. De maatregelen zijn zo ontworpen dat ook landbouwverkeer en
vrachtauto's deze kunnen passeren.

Schetsen van deze voorzieningen liggen tot en met woensdag 19 mei a.s. ter
inzage op de afdeling gemeentewerken in het koetshuis. Tot en met deze datum
kunt u hierop reageren.

Burgemeester en wethouders hebben verder besloten ook voor de Beeklaan en
de Vierakkersestraatweg (nabij basisschool 'St. Willibrordus') maatregelen
voor te bereiden.

••PERSONELE ONDERSTEUNING

Door ziekte op de afdelingen welzijn en financiën stagneren daar de werkzaam-
heden. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad dan ook voor om
hiervoor tijdelijke krachten in te schakelen.
Voor de financiële afwikkeling van onderwijszaken door de gemeentelijke
herindeling met Warnsveld, is het noodzakelijk om specialistische krachten
van VB-Accountants in te schakelen. De totale kosten voor het inschakelen van
extra personeel bedragen f 57.250,-. Burgemeester en wethouders vragen de
gemeenteraad hiervoor een krediet.

ERINRICHTING DORPSCENTRUMf
De herinrichting van het dorpscentrum is voor wat het gedeelte Schoolstraat tot
en met de Decanijeweg betreft klaar. De werkzaamheden liggen precies op
schema. Eind mei is het gedeelte tot en met de Kerkstraat klaar, inclusief het
kruispunt Burgemeester Galleestraat - Dorpsstraat - Raadhuisstraat. Daarna
komen de 'nevenwegen' aan de beurt, de Raadhuisstraat (gedeeltelijke), de
Burgemeester Galleestraat (gedeeltelijk) en het pleintje voor de kerk.
Gedurende de bouwvakantie, van 16 juli tot en met 9 augustus 1993, ligt het
werk stil. Direct na de bouwvakantie gaan we verder met de Dorpsstraat, het
kerkplein, het marktplein en de Kerkstraat achter de kerk.
Nu werkt men alleen aan de bestrating. Het straatmeubilair (zitbanken, prulle-
bakken en lichtmasten e.d.) en het planten van bomen gebeurt na de bestratings-
werkzaamheden. Bij de Tuunte zijn inmiddels 3 bomen verplant, de kastanje in
de vluchtheuvel in de Raadhuisstraat staat nu in de Burgemeester Vunderink-
hof. De boom doet het daar uitstekend.
Als alles op schema verloopt zijn de werkzaamheden midden oktober klaar.
De omleiding van de bussen via de Boonk en het Wiemelink blijft voorlopig
zo.

EVOORRADINGSWEG
m

Voor de aanleg van de bevoorradingsweg moet de gemeenteraad nog enkele
percelen kopen en ruilen. Met de eigenaren hebben burgemeester en wethou-
ders hierover overeenstemming bereikt.
Doordat het tracé van de weg iets naar het zuiden is verschoven blijven er
enkele reststroken over. De gemeente kan deze stroken aan de eigenaren verko-
pen die percelen in eigendom hebben die grenzen aan het tracé van de bevoor-
radingsweg. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dit te
doen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

^•HERINRICHTING
TUSSEN DE BEEK-

LAAN EN DE BARON
VAN DER HEYDEN-

LAAN TE WICHMOND
De Hackforterweg tussen de Beek-
laan en de Baron van der Heyden-
laan moet worden herstraat. Burge-
meester en wethouders zijn van me-
ning dat een aantal extra werkzaam-
heden moeten worden uitgevoerd.
Het gaat om:
- het verbreden van het trottoir aan

de westzijde;
— het aanleggen van 11 parkeer-

plaatsen aan de oostzijde van de
weg;

— het verlengen van het trottoir aan
de oostzijde van de weg vanaf
huisnr. 24;

- het kappen van maximaal 2 eiken
en een populier, onder oplegging
van een herplantplicht.

De totale kosten voor de herinrich-
ting bedragen f 126.000,-.

NQUETE POLITIE

Op maandag 26 april is een landelijk
onderzoek gestart in de vorm van een
telefonische enquête, over onder an-
dere criminaliteit, onveiligheid en het
functioneren van de politie.

In de periode van 7 juni tot 2 juli krij-1

gen 1600 inwoners van Oost Gelder-
land een telefonische enquête. Het is
dus mogelijk dat men u vraagt aan
deze enquête mee te werken.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met toepas-
sing van de vrijstellingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 18 A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening mede-
werking te verlenen aan de volgende
bouwplannen:

— het verbouwen van een recreatie-
woning op het perceel kadastraal
bekend, gemeente Vorden, sektie
M, nr. 882, plaatselijk bekend Het
Schapenmeer 12;

- het bouwen van een berging op
het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie M, nr. 956,
plaatselijk bekend Beatrixlaan 13.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen van vrijdag 7
mei tot en met 20 mei 1993 voor een
ieder op de gemeente-secretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis), ter inzage.
Eventuele bezwaren kunt u tot en met
die datum schriftelijk aan burgemees-
ter en wethouders kenbaar maken.

OORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN

VOOR PERCEEL
HENGELOSEWEG 12 TE

VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken, ter voldoening aan de
inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat van 7 tot en met 25 mei 1993 op
de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt
het voorontwerp-bestemmingsplan
'Buitengebied 1993, no. l' (Hengelo-
seweg 12).
Dit plan biedt mogelijkheden voor
uitbreiding van het verenigingsge-
bouw van de postduivenvereniging.

Tot en met 25 mei 1993 kunnen be-
langhebbenden een reactie (schrifte-
lijk) bij ons indienen.
U kunt over de plannen van gedach-
ten wisselen met ambtenaren van de
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening.

'RIJSTELLING
OVERGANG

AGRARISCH NAAR
WOONDOELEINDEN

VOOR VELDWIJKERWEG

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend om met toe-
passing van het bepaalde in:
— artikel 7, lid 4 van het bestem-

mingsplan 'Buitengebied 1982' en
- artikel 18A van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening

vrijstelling te willen verlenen voor de
overgang van agrarische - naar woon-
doeleinden voor het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden, sek-
tie L, nr. 141, plaatselijk bekend
Veldwijkenveg 1. Een en ander ten-
einde medewerking te kunnen verle-
nen aan de plannen voor het verbou-
wen van de boerderij tot burgerwo-
ning. De op het bouwplan betrekking
hebbende bouw- en situatietekenin-
gen liggen van vrijdag 7 mei tot en
met 20 mei 1993 op de gemeente-se-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis)
terinzage, met de mogelijkheid om
hiertegen in die periode schriftelijk
be-zwaren bij burgemeester en wet-
houders in te dienen.

ASPOORTEN

De vakanties staan weer voor de deur.
Denkt u eraan om tijdig een nieuw
paspoort aan te vragen als de oude is
verlopen? U moet 2 pasfoto's en het
oude paspoort meenemen. Boven de
16 jaar kost een pas f 88,-. Tot 16 jaar
f 62,-. Voor het bijschrijven van kin-
deren in het paspoort is toestemming
nodig van de ouder in wiens paspoort
het kind niet wordt bijgeschreven.
Bijschrijven van kinderen in beide
paspoorten is mogelijk. Bijschrijven
van kinderen kost f 6,25 per paspoort.
Minderjarigen die een reisdocument
willen, hebben toestemming nodig
van beide ouders. Minderjarigen van
gescheiden ouders hebben toestem-
ming nodig van de voogd.

ESTEMMINGSPLAN
FIETSPAD

RUURLOSEWEG

Tot en met 22 mei 1993 ligt het be-
stemmingsplan voor het fietspad
Ruurloseweg in het koetshuis (afde-
ling ruimtelijke ordening) ter inzage.
Tot en met die datum kunt u op het
plan reageren.

Denkt u eraan dat het gemeentehuis
op 20 en 21 mei is gesloten?

j« VERHUUR JACHT-
RECHT

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor het jachtrecht
op de gemeentelijke sportterreinen te
Wichmond te verhuren aan de heren
Luimes en Van der Peijl. Tot op he-
den hebben zij het jachtrecht ook van
de gemeente Warnsveld gehuurd. Dit
contract liep echter per l januari van
dit jaar af.

• '

fOoNKRUID-
BESTRIJDING

Vanaf medio mei gaat gemeentewer-
ken onkruid op trottoirs en wegen be-
strijden. Dit gebeurt met chemica-
li»n. Indien u het trottoir voor uw wo-
ning zelf vrij houdt van onkruid, spuit
gemeentewerken niet met bestrij-
dingsmiddelen.

(VERVOLG GEMEENTENIEUWS Z.O.Z.)
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De Gezondheidswijzer, het gezond-
heidsinformatiecentrum van de
GGD, besteedt vanaf maandag 26
april aandacht aan het onderwerp
'Kinderen en veiligheid'. Dit thema
sluit aan bij de landelijke campagne
die er momenteel is over dit onder-
werp.
Bij de Gezondheidswijzer in de hal
van de GGD is informatie te vinden
over veiligheid voor kinderen van Ot/
ml8 jaar. Er is een kleine tentoonstel-
ling en er zijn vele gratis folders over:

— giftige planten;
— hoe je brandwonden bij kinderen

kunt voorkomen;
- aan welke eisen veilig speelgoed

of een kinderbedje moet voldoen;
— of een peuter wel of geen eigen

stoeltje moet hebben in de auto, en
over nog veel meer onderwerpen.

Men kan de Gez9ndheidswijzer be-
zoeken of de informatie telefonisch
of schriftelijk aanvragen.

Het adres is:
Gezondheidswijzer Deventer, Schu-
renstraat 8a (hoek Hoge Hondstraat),
7413 RA Deventer, tel. 05700-25084.

Natuurlijk kan men ook voor infor-
matie over andere gezondheisonder-
werpen bij de Gezondheidswijzer te-
recht.

IJZIGING
VERORDENING

SPEELAUTOMATEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de tekst
van de verordening speelautomaten
aan te passen. Het beleid, l gokauto-
maat en l behendigheidsautomaat in
hoogdrempelige inrichtingen en twee
behendigheidsautomaten in laag-
drempelige inrichtingen, blijft onge-
wijzigd. Op basis van uitspraken van
het College van Beroep voor het Be-
drijfsleven heeft de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten geadviseerd
om de tekst van de verordening speel-
automaten aan te passen. Burgemees-
ter en wethouders stellen de gemeen-
teraad voor het advies van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
over te nemen.

Ratti— Vios
Beltrum2-0
Dames in finale
Onder grote publieke belangstelling
speelde Ratti afgelopen zondag de
halve finale om de beker tegen Vios
Beltrum. Vios l speelt een klasse ho-
ger dan Ratti, maar in vorige oefen-
wedstrijden bleek dat Vios te kloppen
was.
De dames van Ratti waren zeer gemo-
tiveerd. Mede doordat het kampioen-
schap in de hoofdklasse A niet ge-
haald is. Ratti begon sterk door me-
teen aanvallend te voetbalen. Hier-
door kwam de thuisclub al in de Ie
minuut op een 1-0 voorsprong door
een mooie actie van Monique Geurts.
Ratti hield Vios goed onder druk en
crecrde legio kansen, die helaas on-
benut bleven.
Vios kwam weer terug in het spel,
maar door goed verdedigend werk
aan Ratti-zijde kwamen hier geen
doelpunten uit voort.
De tweede helft begon weer goed.
Mirjam Ter Wel en Petra Visschers
kregen meerdere kansen, maar het
geluk was even met Vios. Pas 20 mi-
nuten na rust scoorde wederom Mo-
nique Geurts. Vios probeerde nog van
alles, door achterin één op één te spe-
len. Dit had echter geen resultaat.
Eindstand 2-0.
Ratti speelt 16 mei de finale tegen
Loenermark. Loenermark is dit sei-
zoen kampioen geworden in de
Hoofdklasse A. Dezelfde klasse dus
waarin ook Ratti speelt. Dit is natuur-
lijk de mogelijkheid voor Ratti om
Loenermark alsnog te verslaan.
De wedstrijd wordt op neutraal ter-
rein gespeeld. Waarschijnlijk wordt
dat het terrein van Zutphen.

ERGUNNINGEN

In de week van 26 tot en met 30 april
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan:
- de heer J.H. Wiltink, Smidsstraat

18 te Vorden, voor het vellen van
een beukenhaag op het perceel
Smidsstraat 18 te Vorden;

— de heer J.F. Geerken, Onsteinse-
weg 8 te Vorden, voor het vellen
van 6 berken op het perceel On-
steinseweg 8 te Vorden.

— de heer N.H.A. van Goethem, Het
Hoge 3 te Vorden, voor het vellen
van 2 dennen op het perceel Wil-
helminalaan 28 te Vorden.

— mevrouw W. Eskes, W. Alexan-
derlaan 12 te Vorden, voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel W. Alexanderlaan 12 te
Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kunt u binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift in-
dienen.

p£±AMPEREN BIJ DE
BOER:

W EENHEDEN
TOEGESTAAN

Het kamperen bij de boer is in de
nieuwe Kampeerwet gewijzigd. In
plaats van 5 kampeereenheden mo-
gen agrariërs thans maximaal 10 een-
heden onmiddelijk aansluitend bij de
agrarische bebouwing plaatsen, als ze
daarvoor een vergunning van burge-
meester en wethouders hebben.
Zij mogen bepalen hoeveel eenheden
er binnen het wettelijk toegestane
maximum van tien er mogen staan.

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om, indien daarom wordt
verzocht, het maximale aantal eenhe-
den toe te staan. Het kamperen bij de
boer is elk jaar toegestaan in de perio-
de van 15 maart tot l oktober.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 26 tot en met 30 april
zijn de volgende verzoeken om
bouwvergunning ingediend:
- de heer R.H. Gosselink, Schutte-

straat 24 te Vorden, voor het ver-
nieuwen en vergroten van een ber-
ging op het perceel Schuttestraat
24 te Vorden;

— de heer M.E. Dijkman, Kapelweg
8a te Vorden, voor het oprichten
van een veldschuur op het perceel
Kapelweg 8a te Vorden;

- de heer M.H.M Schiphorst, het
lebbink 10 te Vorden, voor het
vernieuwen en vergroten van een
berging/garage op het perceel het
lebbink 10 te Vorden.

fSLUITING
GEMEENTEHUIS

Op vrijdag 21 mei, de dag na Hemel-
vaart, is het gemeentehuis gesloten.

17> VERVOERREGIO
STEDENDRIEHOEK

Bij de minister van Verkeer en Wa-
terstaat moet de vervoerregio Steden-
driehoek een voorlopige erkenning
aanvragen om in aanmerking te ko-
men voor subsidies voor het ontwik-
kelen én uitvoeren van plannen. Ver-
voerregio's krijgen van de minister
voorrang bij de verdeling van de fi-
nanci»le middelen boven individuele
gemeenten.
De vervoerregio stedendriehoek is
een samnwerking tussen de gemeen-
ten van het Gewest Midden IJssel en
het Samenwerkingsverband Oost Ve-
luwe. Vo^^i zit in het Gewest Mid-
den IJssel.
De vervoerregio Stedendriehoek is
bezig met het opstellen van een Ver-
keers- en^ervoerplan voor de regio
Stedendr l̂bek.
De status van voorlopig erkende ver-
voerregio houdt onder meer in dat de
minster de vervoerregio erkent als re-
gionale gesprekspartner op het ge-
bied van verkeer en vervoer en dat op
basis van het regionaal verkeers-en
vervoersplan met de minister afspra-
ken kunnen worden gemaakt over de
uitvoering van het plan.

ff*

MOEDERDAG = *
BLOEMEN & PLANTEN DAG

oft* 5^

<fe Bijna alle wegen leiden naar

# Bloemenspeciaalzaak
* DIJKERMAN * *

Wij zijn weer goed bereikbaar
vanaf de Zutphenseweg « *

Na veel zand en stof
# weer roïop FLEUR ew KLEUR

Six-toernooi
De activiteitencommissie van S.V.
Ratti organiseert op zaterdag 29 mei
a.s. haar jaarlijks terugkerende voet-
balfestijn. De voetbalwedstrijden
worden gespeeld met teams van 6
personen op halve voetbalvelden.
Inschrijving staat open voor iedereen
die een team van minimaal 6 perso-
nen kan vormen. Deelname is moge-
lijk voor zowel dames-, heren- als ge-
mengde teams.
Voor opgave en informatie kan men
kontakt opnemen met F. Bos, tel.
05752-3271 of L. Wissink, tel.
05752-6474. Opgave uiterlijk voor
16 mei, men zal schriftelijk van de
aanvangstijden op de hoogte worden
gesteld.

Sociï
Jeugd t/m 12 jaar mixed, woensdag-
middag: Braamveld-Sociï 1-4; Jeugd
t/m 14 jaar mixed, zaterdag: Beckson
l-Sociï l 5-0; Jeugd t/m 17 jaar mi-
xed, zaterdag: Sociï 1-Varsseveld 2
4-1.
Zaterdag senioren Heren: Lochem
l-Sociï 15-1; Sociï 2-Varsseveld 5
3-2 afgebr. Mixed: Sociï 1-Zelhem 4
3-2; Zelhem 3-Sociï 2 5-0. Veteranen:
Sociï 1-LTC Doetinchem 2 5-1. Zon-
dag senioren: Mixed Schalkhaar-So-
ciïl 1-4.

Voetbal
2 mei: Be Quick 7-Sociï 4 2-2; Sociï 5
— Warn.B.3-1.

Echt lekker slapen?
Dat doe je op het...

Denkt u aan de

VOORJAARS
UITVOERING

van

Muziekvereniging
CONCORDIA?

a.s. zaterdag 8 mei
Aanvang: 20.00 uur
DORPSCENTRUM

SLAAPSYSTEEM
VAN EASTBORN

Met grote zorg ontwikkelde Eastborn de Extra-matrassen. Lichaamsgewicht,
lengte of persoonlijke voorkeur..., er is een Extra matras voor elke individuele
slaapwens. Niet alleen de Extra-matras, maar ook de Euroflex-bodem en het
Extra-Pillow bevorderen uw slaapcomfort

LEKKER
SLAPEN

Uw Extra-dealer: MATRASSEN EN SLAAPMfUBILAIR

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL 05752 1514

ZUTPHENSEWK

EIBERGEN / TEL 05454 74 l 9O
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wandel- en
vrijetijdsschoen
Door z'n sublieme afwerking en perfecte pasvorm
"de schoen" voor het outdoor-gebeuren.
Diverse modellen uit
voorraad leverbaar vanaf 119,-
WAPEN- en SPORTHANDEL

'Sfeeds doeltreffend Zutphenseweg 9, Vorden, tel. 05752-1272

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van fitfO ^ 7.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.0

TEGELH/WDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

SCHITTERENDE
j IDEEËN
f VAN DE

JUWELIER

LENTEFEEST
voor JONG en OUD
In de V.B.O.-school, Nieuwstad 49, Vorden.

ZATERDAG 8 MEI van 2 tot 8 uur
ZONDAG 9 MEI van 2 tot 8 uur

Aparte attracties
Grote sortering bruikbare artikelen

Cadeaus voor moederdag

Wie het eerst komt, eerst maalt.

Doel: zie elders in dit blad.
Gratis toegang. Info tel. 6694.

t Jansen & gal jf
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816 BDVAG

l - l Karaats gouden
schakelring

14-K;ira;üs gouden
oorknoppen u u - t
/ . irronia

14 K a r a a t s gouden
han^rr im-t / i t r o m . i .
Kxc l . k e t t i n g

Oö juwelier
ciornörSriL' ZutPhensewe9 5
MtjIllCrillK VORDEN

<X> Opticien Telefoon 150S

Donderdagmiddag 6 mei

In het Dorpscentrum
van 14.00 tot 16.00 uur

VOLKSDANSMIDDAG
voor de jeugd

(onder deskundige leiding)

Entree: f 3,- p.p.
(incl. tractatie)

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In on/.c spu i t in r ich t ing kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, /
aanrechtdeurtjes etc. ^/



BENT U IN HET BEZIT VAN
EEN BOUWKAVEL?

U wilt een woning naar uw wensen,
U wilt een zeer energiezuinige
woning,
U wilt een aannemer dicht bij huis,
Wij kunnen aan al deze wensen
voldoen.

Informeer naar onze nieuwste
ontwikkeling, wij hebben een zeer
energie zuinige woning
ontwikkeld.
Drie basis types worden als
uitgangspunt genomen voor uw
eigen wensen.

De voordelen van onze nieuwste
ontwikkeling zijn;
* Zeer lage energie kosten door

uitgekiende totaal isolatie.
* Geen isolatie in spouw daardoor

minder vocht in de woning.
* Zeer korte bouwtijd.
* Door uitgekiende constructie

vrij indeelbaar.
* Casco bouw van de woning is

mogelijk.

Maak een vrijblijvende afspraak en laat U voorlichten over onze energie zuinige woning.

Hofweg 30a

7231 BHWARNSVELD

Tel.: 05750-22577

BOUWBEDRIJF

DIJKMAN V.O.F.

Zondag 9 mei a.s. is het zover.
De dag dat alle moeders in het

STRALEN
MET

MOEDERDAG

zonnetje
worden

D A M E S M O D

Een dag waarbij een
stralende verschijning
niet mag ontbreken!

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

7e LENTEFEEST
* Lentetent * Popgroepen * Cocktailbar * Ekstra's

VRIJDAG 14, ZATERDAG 15
en ZONDAG 16 MEI

Xy xo
vrijdag 14 mei: * TRACÉ

* NASTY GIRLS
(6 melden met heftige funk en zware rock)

*TOPACT:7W£00flCO/.0/?

(... 'Nederlands opwindendste liveband')

Voorverkoop bij:
Jeugdsoos Flophouse
Café 't Winkeltje, Zutphen_
Café De Engel, Steen deren

Café Merleyn, Doetinchem
-Café De Herberg, Vorden

CaféSesink, Baak

zaterdag 15 mei: .
1. NORMAALMARKT

(o.a. voorverkoop Heken in Toldiek: vrijdag 25 juni en
zondag 27 juni, koffieconcert) 13.00 tot 17.30 uur

2. LENTEFESTIVAL
7 popgroepen op 3 podia:
BULLIT, FLES & THE GANG, BEUK BROTHERS, BIVAK,
UNDERCOVER, + DOREEN, KAZ LUX BAND!
Aanvang: uiterlijk 20.30 uur

zondag 16 mei: * BOH FOI TOCH
UITVERKOCHT

Tent open: 's morgens 10.00 uur; 's avonds 19.00 uur

Mogen wij u eens
extra, extra verwennen

MET 2 ONBREEKBARE
WARMHOUDKANNEN

ROWENTSTTW
KOFFIEZETAPPARAAT
10-Kops koffiezetter met
inwendige waterindicator.
Kompleet met twee onbreekbare
warmhoudkannen.

Bij Expert betaalt u voor deze
CD met o.a. Shirley Bassey,
Kenny Rogers, Joe Cocker en
The Cats slechts

SHARP R 7A53 KOMBI-
MAGNETRON
Kombinatie van 850 Watt
magnetron, heteluchtoven en
grill. Inhoud 29 liter. Met
draaiplateau,
gebruiksvriendelijke bediening,
10 automatische
kookprogramma's en 2 ontdooiprogramma's.

BLACK & DECKER HC 85
KRUIMELDIEF
Geen huishouden is kompleet
zonder deze oplaadbare
kruimeldief. Kompakt
basismodel voor alle kleine
schoonmaakkarweitjes. Het
ideale kado.

EXTRA VERWEN

999,-
PORTABLE
KLEUREN-TV
Met deze
draagbare kleuren-
TV neemt u uw
favoriete
programma's
overal mee naar
toe. 37 cm
beeldbuis, 44 voor-
keuzezenders en
afstandsbediening.

49,-

K & DECKER SE 15 S
STOOM STRIJKIJZER
Met variabele stoom. Silverstone
zooiplaat en 3 meter snoer. 2
Jaar garantie.

Bij Expert betaalt u voor deze
handige Babyliss reisföhn
slechts

17,90

Altijd scherpe prijzen!
Gratis All-Rishs-Garantie
Gratis Onderhoudskontrakt
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten

PHILIPS
SATINELLE
De zachte epilator
waarmee het
pijnlijke ontharen
tot het verleden
behoort.
Eenvoudig te
reinigen. Inkl. extra
lang snoer en
etui. Prijs 139,- na
inruil.

114,-

ARMEN 4020
OETBADMASSAGE

antwoord op vermoeide
ten! Voetbadmassage met/

zonder warm/koud water. Zeer
intensieve massage door de
ingebouwde trilplaten.

e>cpert

99,-

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

Paardesportcentrum

"BAAK"
organiseert:

* PONYKAMPEN *
- Geef Uw kind een gezellige en leerzame

ponyweek.
- Ponies aanwezig, eigen pony is ook welkom.
- In de maanden juli en augustus.

Bel voor meer informatie: tel. 05754-1803.

Moederdag
Geef Moeder een ligbed

van Hartman met
bijpassende kussens!

NU MET 10%KORTING

Bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo-Tel. 05753-2139

Voetballen is een goede zaak.

@ Kom bij RA TTIy
dan schiet ie altijd raak.

0

Inlichtingen:
Tel. 05752-1850

e

è

R A N D O I L Z U T P H E

Komt u t.g.v. MOEDERDAG bij ons tanken op zaterdag 8 mei

dan ontvangt u een heerlijke BOTERKOEK

TOCH GOED DAT ER VRIJE TANKSTATIONS ZIJN!



KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

AVANTI
f mei

LES CIGALES &

HEMELVAARTSDAG
RENEFRQGER

Kaarten In de voorverkoop bij alle vestigin-
gen FOCUS vrijetijdsmode en CITY-LIDO
(alleen op za. en zo.)

BUSINFO 05440-$4145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Paranormaal Qenezeres (Magnetiseuse)
Dinie Schonewille-Endeman

nieuw adres:
Willem Alexanderlaan 46

7261 WJ Ruurlo
Tel. 05735-3741

Behandeling volgens afspraak
ERKEND LID V.P.Q.

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

verplichte stof voor fijnproevers
Het blijft elk jaar opnieuw een opwindende
gebeurtenis, de introductie van de nieuwe
gordijnstoffen collectie. Dit jaar ligt de nadruk
op de bedrukte gordijnstoffen. In schitterende
dessins en kleurstellingen.
Stuk voor stuk goed voor een verfrissende
decorwisseling voor uw interieur.
Maar dat ziet u vanzelf wanneer u een dezer
dagen even komt kijken.

SPECIAAL

voor Moederdag

BLOUSES
stip ofsjpeep
normaal 79,95

NU65',
Geldig t/m zaterdag 8 mei a.s.

mode
burg. galleestraat 9 - vorden tel: 05752-1381

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Rijksstraatweg 39
7231 AB Wamsveld

Tel. 05750-26132

Als installatiebedrijf beperken we ons niet alleen tot het
leveren en plaatsen van diverse installaties. Storingen aan
een gas- en CV installatie of electrische installatie, water
aan- en afvoeren, besturingssystemen e.d. kunnen gevaar-
lijk zijn en moeten snel verholpen worden. Onze storings-
dienst staat 24 uur per dag paraat om problemen snel en
vakkundig op te lossen. Zowel thuis als in het bedrijf.

f*
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 • 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 76026

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

U zoekt iets smaakvols
voor Moederdag! Dan het allerbeste

voor de allerliefste!

Voor een heerlijk ontbijt op bed,
een geweldige keuze aan

LUXE BROODJES,
CROISftNTS en vele
VERWENBROODJES

Niet te vergeten onze ruime keuze
aan

MOEDERDAGTAARTEN
in vele lekkere smaken!

* * * * * * * * * *
Keuze uit vele soorten

handgemaakte BONBONS

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

« 9 mei MOEDERDAG O
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

HORLOGES v.a. f 49,- 1 jaar garantie

ARMBANDEN 14 kr gold plated

v.a. T 39," 2 jaar garantie

of een CADEAUBON van:
oooooooooooooooooooooooo

DEMI-BYOU
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-3785

VOOR UW
BLOEMENTUIN
VOLOP

O bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

O geraniums - hang
fuchsia's - stam

O chrysanten-
stekken

O paprikaplanten
O tomatenplanten

enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kweken j HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - (05753) 1395

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - Tel. 05752-3228

GEVRAAGD:

MEDEWERKERS m/v
IJSVERKOOP

16-17 jaar

Diverse plaatsen,
leuke bijverdienste!

Meer weten: tel. 05753-1042
Evenementenburo AMBIANCE

Puur
Frisse lucht en veel groep. Ieereen gee

natuur. Geniet erva/i en fiets jezelf e& de n

Bij geluiden als aktie en natuur
popelen wij om aktiejte zijn.

Keuze uit meer dan 200fietsen.
Speciale aanbiedingen.
Verkoop overjarige fietsen.
Tijdens de showdagen hoge inruilprijzen.
Bij een aankoopbedrag vanfl. 1.500,- of meer
aan fietsen, zonder inruil een Twinny Load
Jïetsdragervoorjl. 125,-.
Bij een aankoopbedrag onder defl. 1.500,-
zonder inruil, ook een leuke attentie.
En bij aankoop natuurlijk
een bloemetje voor Moederdag.

A. KLEIN BRINKE
Zutphenseweg 85-7251 DJ Vorden-Tel. 1256

l0°

ffi\
FIETSEN - NATUUR -

BLOEMEN en PLANTEN
(laan heel <ioed samen,

daarom een (jczamenlijkc show van:

Gazelle dealer
KLEIN BRINKE

en

Bloem binderij/kwekerij
KETTELERIJ

Adres:
Zulphen.seweci 85 •• Vorden

op VRIJDAG 7 MEI 93

v«-in 10.00 uur tot 21.00 uur

en ZATERDAG 8 MEI '93

van 10.00 uur tot 16.00 uur

Daarom: aanwezig met:
— Tuin- en Kamerplanten
— Boeketten
— Engelse Tuinmeubelen
— Tuinboeken
— En onze creatieve..

Bij aankoop van minimaal f 10,-
een attentie.

Tot ziens op de show.

ïï-mmto
D

Zutphenseweg 64-7251 DL Vorden - tr 05752-1508 - Fax 3070
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Koninginnefeest 1993 in Vorden:

Een dag om nooit meer te
vergeten en...
Joop van de Stroet schoot goed!
Al jaren doen ze mee aan het vogelschieten op Koninginnedag in Vorden. Een groep oud-
voetballers. Eind jaren vijftig en in de zestiger jaren speelden de meesten in Vorden 1. Later
werden het de veteranen, in 'Vorden-kringen' bekend als het 'achtste'. De voetbalbanden van
weleer zijn nooit verbroken want nu nog komt het gezelschap op de eerste zondag van de
maand bijeen om met hun dames te gaan klootschieten! Op Koninginnedag altijd hetzelfde
ritueel, eerste koffie bij 'De Herberg' en dan op naar het schietterrein.

Waar ze al zo vaak over hadden ge-
sproken en gehoopt lukte dan einde-
lijk op deze zonovergoten dag. Nadat
énkele van zijn teamgenoten voor de
nodige 'assistentie' hadden gezorgd
(vrij vertaald: de vogel lichtelijk had-
den 'aangeschoten') kwam Joop van
de Stroet (Joop Westerveld) aan bod.
Met een echt kennersoog overzag hij
de situatie. Het ene oog dicht, het an-
dere oog gelukkig open, verloste Joop
de vogel uit zijn lijden!
Voordat de totaal verbouwereerde
Joop van de schrik was bekomen had-
den zijn oude voetbalmakkers hem al
op de schouders genomen en werd er
met het geweer (overigens ongela-
den!) nog in de hand een rondedans
op het schietterrein gemaakt, alsof
zojuist de Europacup was binnenge-
haald. Joop was koning en zijn echt-
genote Janny werd later op de dag tot
Koningin gekroond.

Oud- V ordenaren

Overigens moet het het bestuur van
de Oranjecommissie deugd hebben
gedaan dat er deze dag in Vorden zo-
veel mensen op de been waren om het
Koninginnefeest te vieren. Daarbij
vele oud-Vordenaren die een bezoek
aan de familie combineerden met een
dagje plezier maken.
Traditiegetrouw begon de dag met
het klokluiden en het afhalen van de
schutterskoning van vorig jaar. Met
de muziekvereniging 'Sursum Corda'
(geheel in het nieuw gestoken) voor-
op vertrokken de kinderen van de
groepen l t/m 8 vanaf de basisschool
in het dorp, richting kasteel Vorden.
Daar werd de aubade gehouden. De
padvinders van de 'David J. Alfor-
dgroep' hesen de vlag.
De voorzitter van de Oranjevereni-
ging, de heer Norde, opende met een
toespraak gevolgd met het Vordens
Volkslied, waarna burgemeester Ka-
merling zijn toespraak hield. Uiter-
aard werd het Wilhelmus uit volle
borst meegezongen.

Daarna werd een aanvang gemaakt
met de diverse spelen. De plaatselijke
Oranjevereniging had alle eer van
haar werk, gezien de grote deelname
aan de verschillende spelelementen.
Vogelschieten, buksschieten, Vlaam-
se Spelen, ringsteken. Keuze genoeg
om aan mee te doen. Verder verzorg-
de 'Indoor Sport Vorden' een aantal
demonstraties.
De Touwtrekvereniging liet ook dit
keer het Oranjebestuur in de steek en
kwam niet opdagen. Op het laatste
moment was er niets anders in de
plaats te krijgen. Jammer voor de di-
rektie van de Rotonde, die had er op
gerekend dat voor hun bedrijf wat
georganiseerd was.
Terwijl de kleintjes zich in het Dorps-
centrum opperbest amuseerden, kon-
den de 'groteren' meedoen aan een
oriëntatierit. Tussen al de bedrijven
door, luisterden 'Sursum Corda' en
'Concordia' het feest deze dag muzi-
kaal op.
Het middagprogramma werd geo-
pend door de Postduivenvereniging,
waarna de kinderen veel pret beleef-
den aan de zeskamp. Voorde liefheb-
bers van paarden was het smullen ge-
blazen. Bi j de demonstratie van de
Limburger Lei Geelen met z'n zes-
span Haflingers, kregen de toeschou-
wers de handen keer op keer op el-
kaar.
Dat gold evenzeer voor de zgn. 'paar-
den a la Fleche', gereden door Angela
van Len-Geelen. De Grolsche Volti-
gegroep deed er nog een schepje bo-
venop. Het middagprogramma werd
afgesloten met een demonstratie pa-
rachutespringen en als echt slotspek-
takel kwam er een Romeinse strijd-
wagen het terrein opgereden.

Apotheose

De echte apotheose vond 's avonds
plaats. Vele, vele kinderen hadden
zich op het terrein van de Nedac/Sor-
bo verzameld om mee te doen aan de
lampionoptocht richting feestterrein.

Een uitermate fleurig gezicht, muzi-
kaal opgeluisterd door Koninklijke
Harmonie 'Concordia' uit Hengelo
G.
Op de grote weide voor het kasteel
zag het zwart van de mensen. Vele
duizenden konden meegenieten van
een fantastisch vuurwerk dat de di-
rektie van de Nedac/Sorbo de Vor-
dense bevolking aanbood.
Het bedrijf bestaat 30 jaar en de Ne-
dac/Sorbo meende daardoor dit ge-
baar richting burgerij te moeten ma-
ken. 'Nedac/Sorbo en Vorden beho-
ren bij elkaar', zo sprak direktielid de
heer J. van Dam. Hij sprak daarbij de
wens uit dat het dynamische Vorden-
se bedrijf nog dit jaar met de nieuw-
bouwplannen kan beginnen. Het
vuurwerk dat de donkere hemel door-
kliefde was fantastisch om te zien.
De plaatselijke horeca deed deze dag
bijzonder goede zaken. Overal was
het mudjevol en was het een prachtig
gezicht dat ver na het middernachte-
lijk uur de terrasjes nog vol zaten.
Een rasechte Amsterdammer, thans
wonend in Vorden en 'wild' van de
gezellige^Mrasjes waar onze hoofd-
stad zo bwlmd om is, maakte een aar-
dige opmerking. 'Waarom sluiten ze in
Vorden de Dorpsstraat niet voorgoed
af voor alle verkeer. Wat een heerlijk
sfeertje h^deze dag.'
KoningiaBleest 1993 in Vorden.
'Een dag^OTii niet meer te vergeten',
zo zei Oranjevoorzitter Johan Norde.
Een uitspraak die men van harte on-
derschrijft.

Uitslagen

Vogelschieten: 1. J. Westerveld,
romp; 2. J. van Druten, kop; 3. B.
Brunnekreeft r.vL Buksschieten: l . J.
Eskes; 2. E. Besselink; 3. J. Abbink.
Ringsteken: 1. mevr. D. Velhorst; 2.
mevr. D. Rothman; 3. Erna Bloemen-
daal. Vlaamse Spelen: 1. B. Platen-
berg; 2. H. Bruggeman; 3. J. Norde.
Oriëntatierit: l. Groep Bargeman; 2.
Ouderraad Hoge 2; 3. fam. Strijdt/
Buyzer.

De zeskamp voor de jeugd op Konin-
ginnedag is op overtuigende wijze
gewonnen door de groep 'Lions'
o.l.v. Maria Peters. Van de in totaal
90 te verzamelen punten behaalde
deze groep er 82. De Lions wonnen
het finalespel (een estafette) en het
vierkant verplaatsen, zij werden

tweede bij het wagen duwen en de
treinrace, derde bij de vlaggetjesrace
en vijfde bij de ballonnenrace.
Met 65 punten werden de Little Po-
nies tweede. De strijd om de derde
plaats was erg spannend: liefst vijf
ploegen eindigden op maar drie pun-
ten afstand van elkaar.
Aan de zeskamp namen 15 ploegen
deel. Elk team telde 10 jongens en
meisjes uit elk van de groepen 5 t/m 8
van de basisscholen.

De volledige uitslag is:

l . Lions 82 pt.; 2. Little Ponies 65 pt.;
3. V.V. Knudde 61 pt.; 4. Tuf-tufjes
60 pt./de Doetjes 60 pt.; 6. de
Baby's 59 pt.; 7. Powerplayers 58
p.t; 8. Stumpertjes 49 pt.; 9. Cham-
pions 44 pt.; 10. Doorbrekers 42 pt./
Superoma's 42 pt.; 12. Bundy's 41
pt.; 13. Yogo-Yogo sproetjes 29 pt.;
14. Snelle Keffers 25 pt.; 15. Barbies
24 pt.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Bridgeclub BZR Expositie: Hoeden op maat

Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Open tafel

Uitslagen van woensdag 28 april.
Groep A: 1. Mv. Schigt/Hr Schigt
60.4%; 2. Mv. Krukziener/Hr Berg-
man 58.3%; 3. Mv. van Burk/Mv.
Hendriks 57.3%.
Groep B: 1. Mv. Fuhri Snethlage/Hr
Fuhri Snethlage 63.9%; 2. Mv. v.d.
Schaaf/Mv. Vruggink 58.0%; 3. Mv.
de Bruin/Hr de Bruin 56.9%. ledere
woensdagmiddag in het Dorpscen-
trum, 't Stampertje; Laatste speeldag
seizeon '92/93: 12 mei Inl. Tel. 2830.

Voor de ingezetenen van Vorden is het mogelijk 6 dagen per week gebruik te
maken van de open tafel in het verzorgingstehuis 'de Wehme'.
Wil men gebruik maken van de Open Tafel dan dient men zich een dag van te
voren op te geven. Dit geldt ook voor een afmelding wanneer men zich opgege-
ven heeft en niet kan deelnemen.

ontmoedigen, want het gaat om een
aardig bedrag. Heeft u vragen, u kunt
iedere morgen van maandag tot en
met vrijdag terecht bij Stichting Wel-
zijn Ouderen in Vorden. Ons adres is:
Raadhuisstraat 6, tel. 05752-3405.

Handig zelfstandig

Drukknopen, kopen en haakjes zijn
prima te vervangen door klitteband.
Dit materiaal is vooral geschikt voor
mensen die niet zulke soepele handen
hebben of last hebben van trillende
vingers. Heel handig is klitteband aan
de binnenkant en een sierknoop aan
de buitenkant. Naai het deel van het
klitteband met nijlon haakjes (het
harde deel) zo op het kledingstuk dat
het de huid niet raakt. Klitteband mag
niet in de kookwas en moet in een
gesloten toestand gewassen worden.
Het is te koop bij warenhuizen en za-
ken voor naaigarnituren.

Centrale meldpost voor
vrijwillige hulpverlening

Men kan iedere morgen van maandag
tot en met vrijdag hulp vragen bij de
Centrale Meldpost. Wij bieden hulp
aan mensen die dat nodig hebben,
vanwege bv. ziekte, handicap of so-
ciale situatie, welke dan ook. Hulp
die niet of nog niet door andere in-
stanties geboden wordt. De hulp kan
een aanvulling zijn op hulp van bu-
ren, familie, kennissen, (mantelzorg).
Een aantal vrijwilligers staat voor u
klaar. Tel. 05752-3405.

Minimabeleid

Naast de verschillende aktiviteiten
die in de maand mei, in het kader van
het Jaar van de Ouderen, zijn georga-
niseerd willen wij ook voor minder
leuke dingen de aandacht vragen.
Daar hoort b.v. de belastingaanslag
gemeentelijke heffingen bij. In maart
kreeg u die toegestuurd.
Voor ouderen met een laag inkomen
is het stukje over kwijtschelding/mi-
nima beleid in het gemeentenieuws
van 8 april belangrijk.
Voor een aanvraag van kwijtschel-
ding of een verzoek om een bijdrage/
tegemoetkoming in het kader van het
gemeentelijk minima-beleid moet u
zich wenden tot de sektor samenle-
ving van de Gemeente Vorden. Heeft
u al een formulier-kwijtschelding bij
de gemeente gevraagd? Of hebben
uw kinderen/kennissen/buren dit al
voor u geregeld?

U kunt ook op het kantoor van de
Stichting Welzijn Ouderen geholpen
worden. Van al die formulieren wor-
den mensen moe. Maar laat u niet

Aktiviteiten

Aktiviteiten in de maand mei in het
kader van het Europees Jaar voor de
Ouderen zijn:
10 mei: Einde inzendingen van de
wedstrijd: 'Thuis Wonen-ook straks'
van de Gelderse steunpunt Ouderen-
huisvesting. Wedstrijdformulier bij
de S.W.O.V. mei/juni: Kinderen kij-
ken naar Ouderen. Kinderen van de
scholen werken aan werkstukken.
Deze worden ingeleverd op 10 juni in
het Dorpcentrum en op 11 juni kun-
nen deze werkstukken door jong en
oud bekeken worden. Van verschil-
lende werkstukken worden dia's ge-
maakt en op l O september gedraaid.
11 mei: Op 11 mei a.s. wordt 's mid-
dags in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 een hobby-middag gehouden.
Een groep uit Zelhem zal daar diverse
hobby's oude ambachten enz. tonen.
(Zie verder publiciteit hierover in dit
blad en via affiches elders in het
dorp). 12 mei: Demonstratie jazz
gym. van de vereniging Sparta in het
verzorgingstehuis 'de Wehme'. Be-
langstellenden kunnen zich opgeven
bij het secretariaat van de vrienden
van de Wehme. Tel. 2381. 13 mei:
Het Dierense Accordeon Vereniging
Aeolus verzorgen een muzikale
avond in het verzorgingstehuis 'de
Wehme'. Wil men deze avond bijwo-
nen dan kan men zich opgeven bij het
secretariaat van de 'vrienden van de
Wehme' tel. 2381. Voor de aktiviteit
op 12 en 13 mei kunt u zich ook opge-
ven bij Stichting Welzijn Ouderen in
Vorden, Raadhuisstraat 6. Tel.
05752-3405. 18 mei: Tentoonstelling
oude Letterboeken in 'de Galerij van
de Openbare Blibliotheek (tot 5 juni).
Toegang gratis tijdens de openingsu-
ren van de Bibliotheek. 22 mei: Meel-
open met de Landelijke Milieu-Esta-
fette. De etappe loopt van Laren naar
Vorden en is 13 km. (informatie bij de
heer A. Turfboer, tel. 1298).
Het kantoor van de S.W.O.V. is ge-
sloten op 5 mei en 21 mei a.s. Voor
dringende zaken kan men bellen naar
de volgende telefoonnummers:
05752-2151/05752-1895 of 05752-
6887. Voor de dagopvang en open ta-
fel kan men de 'Wehme' bellen, tel.
05752-1448.

Fotowedstrijd voor
Senioren: een uitnodiging
Het is in deze krant al vaker geschreven: dit is het 'Jaar van de Ouderen'. De
Europese Gemeenschap heeft 1993 gewijd aan de ouderen die dit jaar dus extra
aandacht krijgen. Dat gebeurt ook in Vorden waar de SWOV, de 'Stichting
Welzijn Ouderen - Vorden' een uitvoerig activiteitenprogramma heeft opgezet,
speciaal bedoeld om ouderen te laten zien wat er niet allemaal kan worden
gedaan. En om de jongeren te vertellen dat oud worden niet erg is en dat oud
zijn vaak een heel gelukkige tijd is waarin je minder zorgen hebt en veel dingen
echt niet meer zo nodig moeten. In dit kader organiseert SWOV dit jaar ook een
fotowedstrijd 'Beeld-schoon Vorden', waaraan ieder kan meedoen die 55 jaar
of ouder is.

Vordense Geraniummarkt
op 8 mei
Bloemsierkunst Elbrink houdt op zaterdag 8 mei de jaarlijkse
Vordense Geraniummarkt. Meer dan 30 soorten geraniums
en fuchsia's en allerlei soorten perkgoed zullen op die dag te
zien zijn.

Het publiek kan haar eigen bloem-
bakken meenemen. De medewerkers
van Bloemsierkunst Elbrink planten
de gekochte geraniums of perkgoed
gratis in potgrond.
Naast bloemist J.W. Elbrink zullen

ook cafetaria 'd'Olde Smidse' en
'Visser Mode' hun medewerking ver-
lenen aan de Vordense Geranium-
markt. Het evenement zal plaatsheb-
ben aan de Burgemeester Galleestraat
5-7.

LR en PC
'De Graafschap

Op het in Eibergen op l en 2 mei ge-
houden concours voor ponies en voor
paarden werden door onze ruiters en
amazones de volgende prijzen be-
haald: Heidi Vruggink met haar pony
Danny de Ie prijs in de M l-dressuur
met 125 punten. Herman Maalderink
met zijn paard Desi-M behaalde de Ie
prijs bij het B-springen klassiek en de
4e prijs bij het B-springen progres-
sief. Martine Rutting met haar paard
Erasmus behaalde de 7e prijs bij het
L-springen. Janet Zomer met haar
paard Amon behaalde de 2e prijs L2-
dressuurmet 124 punten.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Open Dag
aspergeteelt
Op zaterdag 8 mei a.s. is er bij de fam.
Eskes aan de Kapelweg 4 te Vierak-
ker gelegenheid om te kijken hoe de
aspergeteelt in z'n werk gaat. Men
kan gratis asperges proeven. Een hap-
je en een drankje wordt verzorgd door
Café-Rest. de Timmerië uit Warns-
veld.
Iedereen is van harte welkom. De toe-
gang is gratis. (Zie advertentie elders
in dit blad.)

Het thema van deze fotowedstrijd is
Vorden en omgeving. Een dorp dat zo
mooi is dat je er al wandelend of fiet-
send wel een heel filmpje vol kunt
schieten. Aan de kastelen en oude
boerderijen in het couUssenland-
schap. Aan de bomen en beken. Aan
alles wat er in zo'n zomerseizoen ge-
beurt: markten en rijtoeren met paar-
den en koetsen, sportwedstrijden en
tochten langs de acht kastelen. Kies
de drie mooiste foto's die u dit sei-
zoen maakt uit en lever deze uiterlijk
15 september 1993 in bij een van de
volgende adressen:
kantoor van de SWOV, Raadhuis-
straat 5 in Vorden; het V V V-kantoor
op het Marktplein of bij Fotohandel
Willemien, Dorpsstraat 20.

Een deskundige jury beoordeelt de
ingezonden foto's, niet allereerst op
technische prfectie maar vooral op
onderwerpkeuze en originaliteit. Er
zijn door de SWOV drie geldprijzen
beschikbaar gesteld, resp. van f 75,-,
f 50,- en f 25,- en er is een hoofdprijs
in de vorm van een camera ter waarde
van f 100,-J.>eschikbaar gesteld door
fotoWilleAn.

Spelregels beschikbaar

Bij de bovj^enoemde adressen kunt
u ook ed^P'edstrijdfolder ophalen
waarin de spelregels zijn vermeld.
Daarin zit ook het deelname-formu-
lier waarop u kunt aangeven of u de
foto of foto's terug wilt ontvangen.
Bovendien wordt er in de folder ge-
wezen op de mogelijkheid uw foto's
ook in te zenden voor de landelijke

fotowedstrijd 'Beeld-schoon Neder-
land'. Omdat de inzendtermijn van de
landelijke wedstrijd later wordt ge-
sloten dan van de Vordense, kan de
SWOV er voor zorgen dat uw foto('s)
worden doorgezonden, zodat u ook
mee kunt dingen naar de landelijke
prijzenpot ter waarde van f 52.000,-.

Een tentoonstelling

In overleg met de Vordense Openbare
Bibliotheek zal een deel van de inge-
zonden foto's worden geselecteerd
voor een tentoonstelling die in de ga-
lerij van de bibliotheek zal worden
ingericht. Dit zal gebeuren in de
maand december. De vier prijswin-
nende foto's zullen worden vergroot
en na afloop van de expositie ontvan-
gen de prijswinnaars deze vergroting.
Het ligt in de bedoeling deze fototen-
toonstelling aan te vullen met een se-
rie foto's van Vorden, zoals het vroe-
ger was, zodat er op deze wijze een
boeiend beeld ontstaat van ons dorp
zoals het is geweest en zoals het nu is.
De werkgroep die namens de SWOV
deze fotowedstrijd organis^É| hoopt
dat vele senioren (vanaf 55^fr) door
deze actie zullen worden opgewekt er
het komende seizoen in eigen omge-
ving met de camera op uit te trekken.
Deze uitnodiging geldt ovei^rens niet
alleen voor de inwoners va^Bs dorp
maar ook voor de seniorenoie deze
zomer als gast in ons dorp zullen ver-
blijven. Hotels en campings die bij
hun gasten actief de wedstrijd willen
aanbevelen, kunnen een aantal (gra-
tis) wedstrijdfolders aanvragen bij de
V W of de SWOV.

Vordens Tennis
Park
Een schitterende tennisweek ligt ach-
ter ons. Onder 'zomerse' temperatu-
ren werden fraaie partijen tennis af-
gewerkt. Ieder team zette weer zijn/
haar beste beentje voor. Over de ge-
hele linie lijken de kampioenschaps-
kansen meer in het verschiet te liggen
dan vorig seizoen. Zou men dan toch
beter uit de voeten kunnen op kunst-
gras? Na 3 of 4 wedstrijdweken prij-
ken een aantal teams op de eerste
plaats. Vooral de zondag junior en se-
nior mixed teams doen het prima. En
wat te denken van het zaterdag heren
team zou er promotie voor hen in
het verschiet liggen? Enfin, al met al
nog wat vroeg voor speculaties... er
staan nog een aantal (moeilijke?) par-
tijen te wachten.
Jl. maandag was het een drukte van
belang op de club. De banen krioel-
den van jeugd die meededen aan de
Achterhoekse Jeugdkampioenschap-
pen. Al met al een gezellige drukte.
Uitslagen:
27-4: de Rietstap 2-Vorden Dames l
2-4; Vorden Dames 2-de Koem l 5-1
28-4: Beckson l-Vorden Jun.Mixl
2-3; Vorden Jong. 1-LTC Doetin-
chem 4-2
29-4: Vorden Dames 1-Haarlo l 2-2;
de Uselweide l -Vorden Dames 2 4-0;
Vorden Dames 3-de Paasberg l 0-4
1-5: Vorden Jun.Mix l-de Stoven l
4-1; Voorst l-Vorden Jong l 5-1; de
Liemers 3-Vorden Heren l 0-6; Tepci
3-Vorden Mix l 35+ 1-4; Vorden
Mix3 3 5 + — de Hoven 2 2-3; Vor-
den Mix3 3 5 -i- — Elden l 0-6.

P, V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
met 375 duvien deelgenomen aan een
wedvlucht vanuit St. Ghislain Hornu.
De afstand bedroeg 254 kilometer.
De duiven werden 's morgens vroeg
gelost. Eerst binnenkomende duif om
11.49 uur. De uitslagen waren:
Comb. H. en G. Boesveld l, 2.3,4,5,

9; J. Eulink 6, 7; C. Bruinsma 8; M.
Olyslager 10.

Uitbreiding WV-
service
Bij het ingaan van het toeristensei-
zoen 1993 is het servicepakket van de
VVV Vorden aanmerkelijk uitge-
breid zodat kan worden voldaan aan
de informatiebehoefte van een groot
publiek. Behoudens de documentatie
ten behoeven van degenen die voor
Vorden kozen als bestemming van
hun vakantie of dagtocht zijn de vol-
gende zaken beschikbaar. Gratis ver-
krijgbaar zijn bijvoorbeeld: reisgid-
sen van alle Nederlandse provincies,
folders van bijna alle Nederlandse at-
tracties, afleveringen van de Achter-
hoekse Recratiekrant. Tegen vergoe-
ding biedt de VVV Vorden onder an-
dere: Streek- en provinciale gidsen
voor vakantie en vrije tijd van heel
Nederland, toeristische chequeboek
dat kortingen biedt op tal van attrac-
ties, parken, musea enz., cultuurhis-
torische routes in de Achterhoek,
boekingen voor o.a. hotelaccommo-
datie en arrangementen van 'Center
Parcs'. Zaken die niet direkt beschik-
baar zijn kunnen de regel worden be-
steld en op korte termijn geleverd.

Waterpolo
Nederlaag dames Vorden
De dames van Vorden '64 hebben in
de uitwedstrijd tegen OKK l uit Eer-
beek een grote nederlaag geleden. De
thuisclub won met niet minder dan
12-0.
OKK was over alle linies sterker en
gaf Vorden geen schijn van kans.
Jammer dat de arbiter een off-day
had, hetgeen met name voor Vorden
ongelukkig uitviel.
Een aantal twijfelachtige doelpunten
die werden goedgekeurd, was hiervan
het gevolg. 12-0 Was daardoor wat
geflatteerd.
De uitslag op zich zegt overigens vol-
doende over het verschil in kwaliteit
tussen beide ploegen.

Herleving van het oude ambacht hoedenmaakster. Als we nu
aan hoeden denken, dan denken we nog steeds aan de hoeden
van onze moeders. Onelegante hoofdbeschermers die de
vrouw niet flatteren.

Een hoed dient om een vrouw mooier
te maken en om accenten in het ge-
zicht te verleggen.
Een hoed, mits de juiste keuze, staat
bijzonder elegant en charmant en zou
tot de standaard garderobe van de
moderne vrouw moeten behoren.

Zelfs een regenhoedje in ons natte
land kan een zonnetje op straat zijn.
Op 9 mei (Moederdag) houdt hoeden-
atelier 'Nicolette' een expositie.

Hoedenatelier 'Nicolette', Veldese-
bosweg 20, tel. 22275/42844.

••̂ •̂ •̂

F. Voor al uw

e/ecfra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Trainen en afvallen met computergestuurde apparatuur:

Nieuw 'body control'
programma van Indoor
Sport Vorden
Indoor Sport Vorden start een compleet nieuw programma
voor onder meer mensen die lijden aan overgewicht, mensen
die hun conditie willen verbeteren en ouderen die gecontro-
leerd willen fitnessen. Dit 'body control' programma bestaat
uit verantwoorde en veilige oefenprogramma's, met behulp
van computergestuurde trainingsapparatuur.

'Het programma kan het best om-
schreven worden als: regelmatig oe-
fenen in een beperkte tijd met een
maximaal resultaat op een aangena-
me en motiverende manier,' zegt Jaap
Hcsselink van Indoor Sport Vorden.
'Binnen een aantal weken zal je mer-
ken dat je minder snel moe bent, dat
je je sterker voelt, meer conditie hebt
en meer kan presteren. Bovendien is
het een sleutel tot gewichtscontrole.'
Om dit programma optimaal te kun-
nen aanbieden heeft Jaap Hesselink
uitgebreid cursussen op dit gebied ge-
volgd en daarnaast geïnvesteerd in
geavanceerde apparatuur.

Gewichtscontrole

Het programma bestaat uit een aantal
onderdelen. In de eerste plaats is dat
het gewichtscontrole programma. Dit
wordt uitgevoerd op computer ge-
stuurde fitnessapparatuur: de cardio
fiets, een climbcr en een droogroei-
apparaat.
'Wanneer men besluit mee te doen
met het programma, krijgt men eerst
een conditietest op deze apparatuur,'
legt Jaap Hesselink uit. 'Hoe is het
uithoudingsvermogen, hoe snel stijgt
de hartslag, hoe is de bloeddruk, het
gewicht, etc. Ieder krijgt een eigen
diskette, waarop persoonlijke gege-
vens staan, waar de computer op rea-
geert. Wanneer de diskette in de fit-
ness-apparatuur wordt gestoken,
krijgt men automatisch eerst een war-
ming up, gevolgd door een program-
ma aangepast aan de conditie van die
persoon.'
Het afslanken door middel van dit
systeem is gebaseerd op de hartslag
en de zuurstof-hoeveelheid: bij een
bepaalde hartslag verbrandt het lich-
aam optimaal vet. Het gewichtscon-
trole programma bestaat uit een oe-
fentijd van 30 minuten en dat 2 of 3
keer per week. Het is de bedoeling dat
men per weck door het doen van oe-
feningen een aantal punten behaalt.
De computer registreert automatisch
het aantal gescoorde punten.

Spiertraining

Daarnaast bestaat het programma uit
een spiertrainingsprogramma voor
alle grote spiergroepen. Om enkele
van deze oefeningen met behulp van
fitness-apparatuur te noemen: bank-
drukken, triceps drukken en lattrek-
ken. Het rekken mag hierbij geen pijn
doen; het lichaam 'afbeulen' moet
vermeden worden. Door deze oefe-
ningen wordt de spierconditie verbe-
terd; bovendien krijgt men hierdoor
een figuurcorrectie.

Vervolgens ontvangt men ook nog
een Thuis-trainingsprogramma onder
het motto 'alles wat je extra doet is
mooi meegenomen'. Dit programma
kan elk gewenst moment worden ge-
daan wanneer men een half uurtje tijd
heeft, ter ondersteuning van de ge-
noemde programma's.

Om het volledig te maken, is aan dit
'body control' programma een voe-
dingsadvies verbonden. Hiermee
wordt de deelnemer echter niet on-
middellijk geconfronteerd. Pas na 2
maanden training wordt de eetwijze
van de deelnemer doorgenomen, aan
de hand van de meest recente weten-
schappelijke informatie en de officië-
le voedingstabellen. Er worden aan
ieder persoonlijk voedingstips gege-
ven, die meehelpen om tot een nieu-
we, gezonde leefwijze te komen.

'Het is best lastig om het eetpatroon
te veranderen en tegelijkertijd te gaan
trainen. Daarom begint men binnen
ons programma eerst met de trainin-
gen en komen we na twee maanden
pas met een persoonlijk voedingsad-
vies,' zegt Jaap Hesselink. 'Juist door
die combinatie van voedingsaanpas-
sing en training kan men op een ver-
antwoorde en effectieve manier af-
vallen.'
Voor meer informatie: 05752-3433
en zie ook de advertentie.
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• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ANVRAGEN
INDIVIDUELE

HUURSUBSIDIE
TIJDVAK l JULI 1993

TOTEN MET 30 JUNI
1994

Het aanvragen van individuele huur-
subsidie gaat vanaf heden anders in
zijn werk.
De ingevulde formulieren moet u niet
meer inleveren bij de gemeente, maar
bij de woningbouwvereniging 'Thuis
Best'.
Thuis Best houdt hiervoor spreekuur
op 17, 18, 25, 26 mei en 2 en 7 juni
van 10.00 tot 12.30 uur en van 16.00
tot 17.00 uur in het Dorpscentrum aan
de Raadhuisstraat.
U kunt daar de formulieren inleveren
en nadere inforamtie krijgen. Denkt u
eraan om een jaaropgave (salaris)
over 1992 of een kopie van de aangif-
te inkomstenbelasting mee te nemen?

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIESf
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoprstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden, de leden van de commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor middelen en gemeentewerken vergadert op dinsdag 11 mei
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:
— voorlopige erkenning vervoerregio stedendriehoek;
- grondtransakties voor en nabij de bevoorradingsweg;
- herinrichting Hackforterweg tussen de Beeklaan en de Baron van der Hey-

denlaan te Wichmmond.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 11
mei 1993 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

— wijziging verordening speelautomaten;
- verhuur jachtrecht.

De commissie voor milieu, welzijn en personeel vergadert op woensdag 12 mei
1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

— personele ondersteuning;
- inzamelingskosten oud papier.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u
wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de
voorziter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de be-
handeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een
tweede inspraakronde invoegen.

^GEMEENTERAAD VERGADERT OP
DINSDAG 25 MEI

De gemeenterad vergadert op dinsdag 25 mei om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

— voorlopige erkenning vervoerregio stedendriehoek;
— wijziging verordening speelautomaten;
— grondtransakties voor en nabij de bevoorradingsweg;
- herinrichting Hackforterweg tussen de Beeklaan en de Baron van der

Heydenlaan te Wichmond;
— personele ondersteuning;
— verhuur jachtrecht;
— oud papier.

Ï*SNELHEIDSVERLAGENDE
VERKEERSMAATREGELEN IN KRANENBURG EN

WICHMOND
De politie heeft de snelheid van het verkeer gemeten in de Eikenlaan in Kra-
nenburg en in de Beeklaan en de Dorpsstraat in Wichmond. Uit de metingen
blijkt dat veel verkeer te snel rijdt. Burgemeester en wethouders willen daarom
beperkte snelheidsverlagende maatregelen treffen: een plateau (een verhoging)
op het kruispunt de Banenkamp/Eikenlaan nabij basisschool 'de Kraanvogel'
en een zogenaamde 'bajonet' (dit zijn twee opeenvolgende wegversmallingen
die ten opzichte van elkaar verspringen) in de Dorpsstraat nabij basisschool 'de
Klimop'. De maatregelen zijn zo ontworpen dat ook landbouwverkeer en
vrachtauto's deze kunnen passeren.

Schetsen van deze voorzieningen liggen tot en met woensdag 19 mei a.s. ter
inzage op de afdeling gemeentewerken in het koetshuis. Tot en met deze datum
kunt u hierop reageren.

Burgemeester en wethouders hebben verder besloten ook voor de Beeklaan en
de Vierakkersestraatweg (nabij basisschool 'St. Willibrordus') maatregelen
voor te bereiden.

••PERSONELE ONDERSTEUNING

Door ziekte op de afdelingen welzijn en financiën stagneren daar de werkzaam-
heden. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad dan ook voor om
hiervoor tijdelijke krachten in te schakelen.
Voor de financiële afwikkeling van onderwijszaken door de gemeentelijke
herindeling met Warnsveld, is het noodzakelijk om specialistische krachten
van VB-Accountants in te schakelen. De totale kosten voor het inschakelen van
extra personeel bedragen f 57.250,-. Burgemeester en wethouders vragen de
gemeenteraad hiervoor een krediet.

ERINRICHTING DORPSCENTRUMf
De herinrichting van het dorpscentrum is voor wat het gedeelte Schoolstraat tot
en met de Decanijeweg betreft klaar. De werkzaamheden liggen precies op
schema. Eind mei is het gedeelte tot en met de Kerkstraat klaar, inclusief het
kruispunt Burgemeester Galleestraat - Dorpsstraat - Raadhuisstraat. Daarna
komen de 'nevenwegen' aan de beurt, de Raadhuisstraat (gedeeltelijke), de
Burgemeester Galleestraat (gedeeltelijk) en het pleintje voor de kerk.
Gedurende de bouwvakantie, van 16 juli tot en met 9 augustus 1993, ligt het
werk stil. Direct na de bouwvakantie gaan we verder met de Dorpsstraat, het
kerkplein, het marktplein en de Kerkstraat achter de kerk.
Nu werkt men alleen aan de bestrating. Het straatmeubilair (zitbanken, prulle-
bakken en lichtmasten e.d.) en het planten van bomen gebeurt na de bestratings-
werkzaamheden. Bij de Tuunte zijn inmiddels 3 bomen verplant, de kastanje in
de vluchtheuvel in de Raadhuisstraat staat nu in de Burgemeester Vunderink-
hof. De boom doet het daar uitstekend.
Als alles op schema verloopt zijn de werkzaamheden midden oktober klaar.
De omleiding van de bussen via de Boonk en het Wiemelink blijft voorlopig
zo.

EVOORRADINGSWEG
m

Voor de aanleg van de bevoorradingsweg moet de gemeenteraad nog enkele
percelen kopen en ruilen. Met de eigenaren hebben burgemeester en wethou-
ders hierover overeenstemming bereikt.
Doordat het tracé van de weg iets naar het zuiden is verschoven blijven er
enkele reststroken over. De gemeente kan deze stroken aan de eigenaren verko-
pen die percelen in eigendom hebben die grenzen aan het tracé van de bevoor-
radingsweg. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dit te
doen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

^•HERINRICHTING
TUSSEN DE BEEK-

LAAN EN DE BARON
VAN DER HEYDEN-

LAAN TE WICHMOND
De Hackforterweg tussen de Beek-
laan en de Baron van der Heyden-
laan moet worden herstraat. Burge-
meester en wethouders zijn van me-
ning dat een aantal extra werkzaam-
heden moeten worden uitgevoerd.
Het gaat om:
- het verbreden van het trottoir aan

de westzijde;
— het aanleggen van 11 parkeer-

plaatsen aan de oostzijde van de
weg;

— het verlengen van het trottoir aan
de oostzijde van de weg vanaf
huisnr. 24;

- het kappen van maximaal 2 eiken
en een populier, onder oplegging
van een herplantplicht.

De totale kosten voor de herinrich-
ting bedragen f 126.000,-.

NQUETE POLITIE

Op maandag 26 april is een landelijk
onderzoek gestart in de vorm van een
telefonische enquête, over onder an-
dere criminaliteit, onveiligheid en het
functioneren van de politie.

In de periode van 7 juni tot 2 juli krij-1

gen 1600 inwoners van Oost Gelder-
land een telefonische enquête. Het is
dus mogelijk dat men u vraagt aan
deze enquête mee te werken.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met toepas-
sing van de vrijstellingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 18 A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening mede-
werking te verlenen aan de volgende
bouwplannen:

— het verbouwen van een recreatie-
woning op het perceel kadastraal
bekend, gemeente Vorden, sektie
M, nr. 882, plaatselijk bekend Het
Schapenmeer 12;

- het bouwen van een berging op
het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie M, nr. 956,
plaatselijk bekend Beatrixlaan 13.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen van vrijdag 7
mei tot en met 20 mei 1993 voor een
ieder op de gemeente-secretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis), ter inzage.
Eventuele bezwaren kunt u tot en met
die datum schriftelijk aan burgemees-
ter en wethouders kenbaar maken.

OORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN

VOOR PERCEEL
HENGELOSEWEG 12 TE

VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken, ter voldoening aan de
inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat van 7 tot en met 25 mei 1993 op
de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt
het voorontwerp-bestemmingsplan
'Buitengebied 1993, no. l' (Hengelo-
seweg 12).
Dit plan biedt mogelijkheden voor
uitbreiding van het verenigingsge-
bouw van de postduivenvereniging.

Tot en met 25 mei 1993 kunnen be-
langhebbenden een reactie (schrifte-
lijk) bij ons indienen.
U kunt over de plannen van gedach-
ten wisselen met ambtenaren van de
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening.

'RIJSTELLING
OVERGANG

AGRARISCH NAAR
WOONDOELEINDEN

VOOR VELDWIJKERWEG

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend om met toe-
passing van het bepaalde in:
— artikel 7, lid 4 van het bestem-

mingsplan 'Buitengebied 1982' en
- artikel 18A van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening

vrijstelling te willen verlenen voor de
overgang van agrarische - naar woon-
doeleinden voor het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden, sek-
tie L, nr. 141, plaatselijk bekend
Veldwijkenveg 1. Een en ander ten-
einde medewerking te kunnen verle-
nen aan de plannen voor het verbou-
wen van de boerderij tot burgerwo-
ning. De op het bouwplan betrekking
hebbende bouw- en situatietekenin-
gen liggen van vrijdag 7 mei tot en
met 20 mei 1993 op de gemeente-se-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis)
terinzage, met de mogelijkheid om
hiertegen in die periode schriftelijk
be-zwaren bij burgemeester en wet-
houders in te dienen.

ASPOORTEN

De vakanties staan weer voor de deur.
Denkt u eraan om tijdig een nieuw
paspoort aan te vragen als de oude is
verlopen? U moet 2 pasfoto's en het
oude paspoort meenemen. Boven de
16 jaar kost een pas f 88,-. Tot 16 jaar
f 62,-. Voor het bijschrijven van kin-
deren in het paspoort is toestemming
nodig van de ouder in wiens paspoort
het kind niet wordt bijgeschreven.
Bijschrijven van kinderen in beide
paspoorten is mogelijk. Bijschrijven
van kinderen kost f 6,25 per paspoort.
Minderjarigen die een reisdocument
willen, hebben toestemming nodig
van beide ouders. Minderjarigen van
gescheiden ouders hebben toestem-
ming nodig van de voogd.

ESTEMMINGSPLAN
FIETSPAD

RUURLOSEWEG

Tot en met 22 mei 1993 ligt het be-
stemmingsplan voor het fietspad
Ruurloseweg in het koetshuis (afde-
ling ruimtelijke ordening) ter inzage.
Tot en met die datum kunt u op het
plan reageren.

Denkt u eraan dat het gemeentehuis
op 20 en 21 mei is gesloten?

j« VERHUUR JACHT-
RECHT

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor het jachtrecht
op de gemeentelijke sportterreinen te
Wichmond te verhuren aan de heren
Luimes en Van der Peijl. Tot op he-
den hebben zij het jachtrecht ook van
de gemeente Warnsveld gehuurd. Dit
contract liep echter per l januari van
dit jaar af.

• '

fOoNKRUID-
BESTRIJDING

Vanaf medio mei gaat gemeentewer-
ken onkruid op trottoirs en wegen be-
strijden. Dit gebeurt met chemica-
li»n. Indien u het trottoir voor uw wo-
ning zelf vrij houdt van onkruid, spuit
gemeentewerken niet met bestrij-
dingsmiddelen.

(VERVOLG GEMEENTENIEUWS Z.O.Z.)
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De Gezondheidswijzer, het gezond-
heidsinformatiecentrum van de
GGD, besteedt vanaf maandag 26
april aandacht aan het onderwerp
'Kinderen en veiligheid'. Dit thema
sluit aan bij de landelijke campagne
die er momenteel is over dit onder-
werp.
Bij de Gezondheidswijzer in de hal
van de GGD is informatie te vinden
over veiligheid voor kinderen van Ot/
ml8 jaar. Er is een kleine tentoonstel-
ling en er zijn vele gratis folders over:

— giftige planten;
— hoe je brandwonden bij kinderen

kunt voorkomen;
- aan welke eisen veilig speelgoed

of een kinderbedje moet voldoen;
— of een peuter wel of geen eigen

stoeltje moet hebben in de auto, en
over nog veel meer onderwerpen.

Men kan de Gez9ndheidswijzer be-
zoeken of de informatie telefonisch
of schriftelijk aanvragen.

Het adres is:
Gezondheidswijzer Deventer, Schu-
renstraat 8a (hoek Hoge Hondstraat),
7413 RA Deventer, tel. 05700-25084.

Natuurlijk kan men ook voor infor-
matie over andere gezondheisonder-
werpen bij de Gezondheidswijzer te-
recht.

IJZIGING
VERORDENING

SPEELAUTOMATEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de tekst
van de verordening speelautomaten
aan te passen. Het beleid, l gokauto-
maat en l behendigheidsautomaat in
hoogdrempelige inrichtingen en twee
behendigheidsautomaten in laag-
drempelige inrichtingen, blijft onge-
wijzigd. Op basis van uitspraken van
het College van Beroep voor het Be-
drijfsleven heeft de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten geadviseerd
om de tekst van de verordening speel-
automaten aan te passen. Burgemees-
ter en wethouders stellen de gemeen-
teraad voor het advies van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
over te nemen.

Ratti— Vios
Beltrum2-0
Dames in finale
Onder grote publieke belangstelling
speelde Ratti afgelopen zondag de
halve finale om de beker tegen Vios
Beltrum. Vios l speelt een klasse ho-
ger dan Ratti, maar in vorige oefen-
wedstrijden bleek dat Vios te kloppen
was.
De dames van Ratti waren zeer gemo-
tiveerd. Mede doordat het kampioen-
schap in de hoofdklasse A niet ge-
haald is. Ratti begon sterk door me-
teen aanvallend te voetbalen. Hier-
door kwam de thuisclub al in de Ie
minuut op een 1-0 voorsprong door
een mooie actie van Monique Geurts.
Ratti hield Vios goed onder druk en
crecrde legio kansen, die helaas on-
benut bleven.
Vios kwam weer terug in het spel,
maar door goed verdedigend werk
aan Ratti-zijde kwamen hier geen
doelpunten uit voort.
De tweede helft begon weer goed.
Mirjam Ter Wel en Petra Visschers
kregen meerdere kansen, maar het
geluk was even met Vios. Pas 20 mi-
nuten na rust scoorde wederom Mo-
nique Geurts. Vios probeerde nog van
alles, door achterin één op één te spe-
len. Dit had echter geen resultaat.
Eindstand 2-0.
Ratti speelt 16 mei de finale tegen
Loenermark. Loenermark is dit sei-
zoen kampioen geworden in de
Hoofdklasse A. Dezelfde klasse dus
waarin ook Ratti speelt. Dit is natuur-
lijk de mogelijkheid voor Ratti om
Loenermark alsnog te verslaan.
De wedstrijd wordt op neutraal ter-
rein gespeeld. Waarschijnlijk wordt
dat het terrein van Zutphen.

ERGUNNINGEN

In de week van 26 tot en met 30 april
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan:
- de heer J.H. Wiltink, Smidsstraat

18 te Vorden, voor het vellen van
een beukenhaag op het perceel
Smidsstraat 18 te Vorden;

— de heer J.F. Geerken, Onsteinse-
weg 8 te Vorden, voor het vellen
van 6 berken op het perceel On-
steinseweg 8 te Vorden.

— de heer N.H.A. van Goethem, Het
Hoge 3 te Vorden, voor het vellen
van 2 dennen op het perceel Wil-
helminalaan 28 te Vorden.

— mevrouw W. Eskes, W. Alexan-
derlaan 12 te Vorden, voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel W. Alexanderlaan 12 te
Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kunt u binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift in-
dienen.

p£±AMPEREN BIJ DE
BOER:

W EENHEDEN
TOEGESTAAN

Het kamperen bij de boer is in de
nieuwe Kampeerwet gewijzigd. In
plaats van 5 kampeereenheden mo-
gen agrariërs thans maximaal 10 een-
heden onmiddelijk aansluitend bij de
agrarische bebouwing plaatsen, als ze
daarvoor een vergunning van burge-
meester en wethouders hebben.
Zij mogen bepalen hoeveel eenheden
er binnen het wettelijk toegestane
maximum van tien er mogen staan.

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om, indien daarom wordt
verzocht, het maximale aantal eenhe-
den toe te staan. Het kamperen bij de
boer is elk jaar toegestaan in de perio-
de van 15 maart tot l oktober.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 26 tot en met 30 april
zijn de volgende verzoeken om
bouwvergunning ingediend:
- de heer R.H. Gosselink, Schutte-

straat 24 te Vorden, voor het ver-
nieuwen en vergroten van een ber-
ging op het perceel Schuttestraat
24 te Vorden;

— de heer M.E. Dijkman, Kapelweg
8a te Vorden, voor het oprichten
van een veldschuur op het perceel
Kapelweg 8a te Vorden;

- de heer M.H.M Schiphorst, het
lebbink 10 te Vorden, voor het
vernieuwen en vergroten van een
berging/garage op het perceel het
lebbink 10 te Vorden.

fSLUITING
GEMEENTEHUIS

Op vrijdag 21 mei, de dag na Hemel-
vaart, is het gemeentehuis gesloten.

17> VERVOERREGIO
STEDENDRIEHOEK

Bij de minister van Verkeer en Wa-
terstaat moet de vervoerregio Steden-
driehoek een voorlopige erkenning
aanvragen om in aanmerking te ko-
men voor subsidies voor het ontwik-
kelen én uitvoeren van plannen. Ver-
voerregio's krijgen van de minister
voorrang bij de verdeling van de fi-
nanci»le middelen boven individuele
gemeenten.
De vervoerregio stedendriehoek is
een samnwerking tussen de gemeen-
ten van het Gewest Midden IJssel en
het Samenwerkingsverband Oost Ve-
luwe. Vo^^i zit in het Gewest Mid-
den IJssel.
De vervoerregio Stedendriehoek is
bezig met het opstellen van een Ver-
keers- en^ervoerplan voor de regio
Stedendr l̂bek.
De status van voorlopig erkende ver-
voerregio houdt onder meer in dat de
minster de vervoerregio erkent als re-
gionale gesprekspartner op het ge-
bied van verkeer en vervoer en dat op
basis van het regionaal verkeers-en
vervoersplan met de minister afspra-
ken kunnen worden gemaakt over de
uitvoering van het plan.

ff*

MOEDERDAG = *
BLOEMEN & PLANTEN DAG

oft* 5^

<fe Bijna alle wegen leiden naar

# Bloemenspeciaalzaak
* DIJKERMAN * *

Wij zijn weer goed bereikbaar
vanaf de Zutphenseweg « *

Na veel zand en stof
# weer roïop FLEUR ew KLEUR

Six-toernooi
De activiteitencommissie van S.V.
Ratti organiseert op zaterdag 29 mei
a.s. haar jaarlijks terugkerende voet-
balfestijn. De voetbalwedstrijden
worden gespeeld met teams van 6
personen op halve voetbalvelden.
Inschrijving staat open voor iedereen
die een team van minimaal 6 perso-
nen kan vormen. Deelname is moge-
lijk voor zowel dames-, heren- als ge-
mengde teams.
Voor opgave en informatie kan men
kontakt opnemen met F. Bos, tel.
05752-3271 of L. Wissink, tel.
05752-6474. Opgave uiterlijk voor
16 mei, men zal schriftelijk van de
aanvangstijden op de hoogte worden
gesteld.

Sociï
Jeugd t/m 12 jaar mixed, woensdag-
middag: Braamveld-Sociï 1-4; Jeugd
t/m 14 jaar mixed, zaterdag: Beckson
l-Sociï l 5-0; Jeugd t/m 17 jaar mi-
xed, zaterdag: Sociï 1-Varsseveld 2
4-1.
Zaterdag senioren Heren: Lochem
l-Sociï 15-1; Sociï 2-Varsseveld 5
3-2 afgebr. Mixed: Sociï 1-Zelhem 4
3-2; Zelhem 3-Sociï 2 5-0. Veteranen:
Sociï 1-LTC Doetinchem 2 5-1. Zon-
dag senioren: Mixed Schalkhaar-So-
ciïl 1-4.

Voetbal
2 mei: Be Quick 7-Sociï 4 2-2; Sociï 5
— Warn.B.3-1.

Echt lekker slapen?
Dat doe je op het...

Denkt u aan de

VOORJAARS
UITVOERING

van

Muziekvereniging
CONCORDIA?

a.s. zaterdag 8 mei
Aanvang: 20.00 uur
DORPSCENTRUM

SLAAPSYSTEEM
VAN EASTBORN

Met grote zorg ontwikkelde Eastborn de Extra-matrassen. Lichaamsgewicht,
lengte of persoonlijke voorkeur..., er is een Extra matras voor elke individuele
slaapwens. Niet alleen de Extra-matras, maar ook de Euroflex-bodem en het
Extra-Pillow bevorderen uw slaapcomfort

LEKKER
SLAPEN

Uw Extra-dealer: MATRASSEN EN SLAAPMfUBILAIR

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL 05752 1514

ZUTPHENSEWK

EIBERGEN / TEL 05454 74 l 9O
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wandel- en
vrijetijdsschoen
Door z'n sublieme afwerking en perfecte pasvorm
"de schoen" voor het outdoor-gebeuren.
Diverse modellen uit
voorraad leverbaar vanaf 119,-
WAPEN- en SPORTHANDEL

'Sfeeds doeltreffend Zutphenseweg 9, Vorden, tel. 05752-1272

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van fitfO ^ 7.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.0

TEGELH/WDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

SCHITTERENDE
j IDEEËN
f VAN DE

JUWELIER

LENTEFEEST
voor JONG en OUD
In de V.B.O.-school, Nieuwstad 49, Vorden.

ZATERDAG 8 MEI van 2 tot 8 uur
ZONDAG 9 MEI van 2 tot 8 uur

Aparte attracties
Grote sortering bruikbare artikelen

Cadeaus voor moederdag

Wie het eerst komt, eerst maalt.

Doel: zie elders in dit blad.
Gratis toegang. Info tel. 6694.

t Jansen & gal jf
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816 BDVAG

l - l Karaats gouden
schakelring

14-K;ira;üs gouden
oorknoppen u u - t
/ . irronia

14 K a r a a t s gouden
han^rr im-t / i t r o m . i .
Kxc l . k e t t i n g

Oö juwelier
ciornörSriL' ZutPhensewe9 5
MtjIllCrillK VORDEN

<X> Opticien Telefoon 150S

Donderdagmiddag 6 mei

In het Dorpscentrum
van 14.00 tot 16.00 uur

VOLKSDANSMIDDAG
voor de jeugd

(onder deskundige leiding)

Entree: f 3,- p.p.
(incl. tractatie)

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In on/.c spu i t in r ich t ing kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, /
aanrechtdeurtjes etc. ^/


	CVO19-06-05-1993
	CVO19-06-05-1993
	CVO19-06-05-19931

	CVO19-06-05-19931

