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Zomerfeest 16 juli
In verband niet een vernieuwde Braderie, oftewel, zomerfeest vragen wij aandacht voor het volgende: de beken-
de braderie /al dit j aar ! ̂  ^en 'nieuwe versie' /ij n voortgang vinden.
Diverse verenigingen en instanties / i jn door middel van een schrijven hiervan op de hoogte gebracht. De/e
Dorps-l lappening kan alleen slagen met de in/.et en interesse van velen. In verband met de organisatie vragen
wij t i j d i g te reageren alsmede voor het aanmelden vooreen standplaats. Voor informatie kan men terecht voor:

— Aanmelden standplaats via het V.V.V.-kantoor op de Markt
Aanmelden overige activiteiten en informat ie omtrent de/e bij H. Hu in ink (V.O.V.) en H. Wullink (V.V.V.)
Financiële informatie e.d. bij de heren H. Barendsen jr. (V.O.V.) en E. te Velthuis (V.V.V.)

- De algehele publiciteit en andere/aken via dhr. M. Rombouts (V.V.V.) en dhr. H. Kettelerij (V.O.V.)

Kortom, er staat heel wat te gebeuren de/e /omer in Vorden. Namens de organisatie:
lic* t n n r V. V. V. en

Aktiviteiten (kommissie V.O. V.

Weihouder Voortman: 'Ik geef toe dat we tekort zijn geschoten met
informatie-vóóraf over graaflaadcombinatie'

Raad Vorden
Naar aanleiding van kritiek van de WD-fraktie gaf P.v.d.A.-wet-
houder W.M. Voortman dinsdagavond in de raad volmondig toe
dat het college tekort is geschoten in het geven van informatie
over de graaflaadcombinatie. Een graaflaadcombinatie met een
prijskaartje van f 219.400,-. Vorig jaar november stond een be-
drag genoteerd van f 164.900,-. Het type, waar de raad uiteinde-
lijk mee instemde, heeft meer mogelijkheden dan het type waar
vorig j aar over gesproken werd.
De reden dat de VVD-fraktie akkoord
ging was /oals fraktievoor/ . i t ter Bran-
dcnbarg het uitdrukte 'doordat wij
/.ell /.ijn gaan vorsen kwamen wij er
achter dat de graaflaadcombinatie de
Mecalac II ( I X een goeie is'.

Ken ander pun t van kri t iek van W'D*
/ i j c l e was dat er maai één o f f e r t e was.
Volgens wethouder Voortman 'sim-
pelweg omdat ei geen andere bedrij-
ven /ijn die dit type- leveren'.
Het ('.DA ging l > i j monde van J.W.
Regelink enthousiast akkoord. ' W i j
venvachten nu wel dal gemeentewer-
ken met de/e machine alles kan, hoe-
wel het wel is geboden met overleg te
werk te gaan', aldus Regelink. WD-
er J . M . IVlgrum tenslot te dreigend:
'In de toekomst nemen we geen ge-
noegen meei met voorstellen met
dergelijke min imale i n f o r m a t i e ' .
Bij de behandel ing van de dcelnota
beleid Zorg voor Ouderen in Vorden
merkte mevr. 'rolkam)) (CDA) op dat
de sterke vergrijzing van Vorden haar
p a r t i j /orgen baart. In verband met

de dagopvanguitbreiding kreeg
mevr. Tolkamp van wethouder mevr.
Aartsen (CDA) de toe/egging dal de
raad t . / . t . nog een f inancieel plaat je
tegemoet kan /ien. Wat betreft de
maalti jdvoor/iening /uilen B&W na-
gaan in hoeverre het mogelijk is om
op kostprijsbasis de/e voorziening
aan te bieden, gekoppeld aan een in-
komensbijdrage. Dit laa ts te werd
door de VVD afgewe/en.
Ouderen die rond moeten komen
van een AOW uitkering /uilen niet
getroffen worden door nieuwe maat-
regelen. Mevrouw Aartsen wees erop
dat steeds meer mensen voor een be-
tere oudedags-vooi/iening hebben
ge/orgd en dus over meer geld kun-
nen beschikken.
De gemeente Vorden betaalt mo-
menteel een subsidie van twee gul-
den per maal t i jd die bij Tafel t je Dek-
je de deur ui tgaan. Door de sterk toe-
nemende vergrij/ing van Vorden
gaat de -gemeente dit steeds meer
geld kosten. Dat geldt ook voor Meer
Bewegen Voor Ouderen.

Jongerendienst
/ondagavond 10 mei is er weer een
Jongerendienst in 't Achterhuus
(achter de Geref. Kerk). Dit keer met
medewerking van ds. Hokojoku uit
/u tphen, voor veel leerlingen van
'het Baudartius' geen onbekende.
Het thema is: 'Wie gaat er mee naar
Kngcl-land?' /acheüs hoorde er in
de mensenwereld helemaal niet bij.
Alleen Je/us (u i t het . Land-der-Knge-
len) had nog interesse voor hem.
Waar horen wij bij, waar willen wij ei-
genlijk bij horen?
Kr is uitgebreide mu/ikale begelei-
ding en uiteraard ook koffie. Ieder-
een is van harte welkom. Tot /iens op
de l ()e.

Uitvoering
muziekvereniging
Concordia
De muziekvereniging 'Goncordia'
geeft zaterdagavond 9 mei in het
Dorpscentrum haai jaarlijkse uitvoe-
ring. De /aal /.al voor die gelegen-
heid fees te l i jk worden aangekleed.
Aan het programma /al worden
meegewerkt door het leerlingenor-
kest, de drumband en het harmo-
nieorkest.
De afgelopen maanden is men druk
doende geweest bij 'Goncordia' om
een afwisselend programma samen
te stellen. Dit jaar is bewust gekozen
voor een wat later tijdstip voor de/e
uitvoering omdat men nu wat meer
r u i m t e hee f t gekregen tussen het
Nieuwjaarsconcert in januari en de
ui tvoer ing nu. De toegang is gratis.
(Zie advertentie).

Industriële Kring
De I.K.V. (Industr iële Kring Vorden )
/al op dinsdag 12 mei, voorafgaande
aan de vergadering van de raadscom-
missie voor algemeen bestuur, aan
burgemeester K.J.G. Kamerling een
geschenk aanbieden, ter bevestiging
van de goede betrekkingen met de
gemeente. De aanleiding vormt de
uitbreiding van het industrieterrein
het Werkveld.

P.v.cLA. blijft vloerbedekking
te diftir vinden
Mevrouw Horsting (P.v.d.A.) spuwde dinsdagavond haar gal over
het feit dat voor vloerbedekking in de kamer van de gemeentese-
kretaris f^S.OOO,- gulden is uitgetrokken en wat haar ncu^meer
tegenstoi^Plat 'het karpet' er al ligt.

oĵ m

VVD-er Brandenbarg had geen
moeite met het bedrag maar was het
to taa l niet eens met het feit dat de
raad om goedkeuring wordt ge-
vraagd, terwijl het produkt a! is aan-
geschaft. 'De volgende keer maak ik
hier meer problemen over', /o waar-
schuwde hij het college.
Wethouder W.M. Voortman
(l'.v.d.A.): 'We hebben bij de aan-

s c h a f gemeend te handelen in de
geest van de raad. Het is wel een in-
vestering voor lange tijd. Duur/aam-
heid is hier ook annex. Je kunt in dit
gebouw niet volstaan met een een-
voudig loperfje', aldus Voortman.
Mevrouw Horsting dacht hier duide-
lijk anders over en stemde- met haar
f ra kt ie tegen. GDA en WD waren wel
akkoord.

Kampweekenden
Herv. en'Wanneer gemeente Vorden niet

investeert is bad binnen driejaar Gen*jeugdwerk
gesloten'
Het Vordense zwembad 'In de Dennen' wordt momenteel nauwkeurig door een zwembadbouwer
onderzocht. Het onderzoek richt zich met name op de technische installatie, de rondpomp-capaci-
teit en het tegelwerk van het bassin. Zo rond half mei zal het onderzoek voltooid zijn. Toch kunnen
er nu al konklusies getrokken worden. Voorzitter Henk Vriend en sekretaris Martin Gabriël stellen
met grote zekerheid, dat wil men over tien jaar in Vorden nog kunnen zwemmen, dan zal er flink
geïnvesteerd moeten worden.
Met name is er de /org over de wet
'Hygiënische Voor/ieningen /wem-
bad' (W.H.V./.). Ken wet die eind
l99 l in werking is getreden, /o b l i j k t
de a fwa te r ing n ie t voldoende en
wordt het bassin niet veilig bevon-
den. Rondom het bad /ou eigenlijk
een sta-rand moeten komen. Vanwe-
ge de huidige- konstruktie kan dit
niet. Het /ou tot verwondingen lei-
den. Het /wembadbestuur heel t voor
onbepaalde t e r m i j n on the f f ing van
de provincie gekregen.
Henk Vriend: 'Aan renovatie is dus
nie t te ontkomen. Gebeurt dat niet
dan kunnen we het bad over drie jaar
sluiten. De kosten bedragen /.o'n één
mil joen gulden. I ' i lgesmeerd over
K) jaren betekent dit een j aa r l i jkse
gemeentelijke bijdrage- van ca. 90
mille. De ca. f l 52.000,-jaarlijkse bij-
drage op het exploitat ietekort s taa t
daai losvan ' , a ldus l Ien k Vriend.
Het badbestuur hee f t overigens be-
cijferd dat wanneer de gemeente
jaar l i jks 90 mille extra investeert, het
moge l i j k moet / i j n een semi-perma-
nente overkapping aan te brengen
/odat het bad langer voor het publiek
geopend kan b l i j v e n (vanaf april tot

oktober), waar dus weer inkomsten
tegenoverstaan.
Overigens heeft het zwembadbe-
s tuurde gemeente reeds twee jaar ge-
leden aan beleidsnota aangeboden.
Inmiddels heeft 'In de Dennen' be-
richt ontvangen dat de/e beleidsnota
(met lange termijn v i s ie ) in juni met
de gemeente /al worden besproken.
'Wi j /ien dit gesprek uiteraard met
vreugde tegemoet' , /o /egt Henk
Vriend.
Het /wembadbestuur is trouwens
/eer op t imis t i sch gestemd want poli-
t iek Vorden rekent het /vvembad 'In
de dennen' al jaren tot basisvoor/ie-
ning.
De afgelopen maanden h e e f t het
/wembadbestuur niet s t i l ge/eten. In
en rondom het bassin is veel werk
verricht. Sekretaris Mar t in Gabriël:
'Het peuterbassin is betegeld en van
een coatlaag voorzien. Het perron is
gerenoveerd. Ook de entree is ver-
bouwd. Het kleine maga/ijn is bij de
kassa aangetrokken. Voorde mensen
achter de kassa prettiger werken met
bovendien prima /.icht op de ingang.
de f ie t sens ta l l ing en de midgetgolf-
baan. l Iet spelmateriaal is uitgebreid

met een watervolleybalspel. Alles bij
elkaar is voor /o'n l 25.000,- geïnves-
teerd', /o /egt Martin Gabriël. Voor
volgend sei/oen staat er een betege-
ling rondom het bad op het pro-
gramma.
Kigen beheer van de kantine is niet
meer vol te houden. Het badbestuur
prijst /.ieh gelukkig dat er inmiddels
een beheerder is gevonden, t.w. 'Am-
biance', een bedrijf dat /ich tevens
specialiseert op gebied van organisa-
tie van tal van evenementen. De kan-
t ine /al in de toekomst dus wat pro-
fessioneler aangepakt worden.
De midgetgolfbaan voor/iet in een
behoefte. De baan die halverwege
het afgelopen sei/oen werd aange-
legd trok ca. 1.150 deelnemers. De
venvacht ing voor het komende sei-
/oen is tenmins te het dubbele aantal
temeer daar de midgetgolfbaan ook
na het sei/oen voor het publiek
opengesteld kan worden.

Het /wembad in /'n total i tei t trekt
jaar l i jks tussen de -l5.000 en 50.000
be/oekers. Zaterdagmorgen 9 mei
/al Burg. Kamerling het bad openen.

Voor alle clubs van het Hen. en Ge-
ref. Jeugdwerk is er weer een kamp-
weekend. De jongsten (groep 3 t/m
7 van de basisschool) gaan naar Al-
men ('Baankreis') en de oudsten
(voortge/et onderwijs) gaan naar
Ruurlo. Beide clubweekenden wor-
den gehouden van vrijdag 22 mei tot

met/ondag24 mei 1992.

KPO afd. Vierakker
28 April hield men weer de laatste
avond van het sei/oen 199 l-1992. Na
het openingsgedicht van de voor/it-
steren een paar mededelingen werd
het woord gegeven aan twee dames
en een heer van Schmidt medica uit
/ u t p h e n . Als eerste werden er
dia's van de winkel getoond. Daarna
l ie t één van de dames heel veel hu lp -
middelen /.ien en vertelde hierbij
waar het overal voor diende,
/o waren er b.v. hulpmiddelen voor
het opendraaien van een kraan, be-
stek, nagelborstel, een dikke pen voor
rheumapatiënten, leesliniaal, hulp-
middel voor het dichtdoen van kno-
pen, kam met een extra lange steel ,
schapevacht voor de voeten voor
langdurige bedpatiënten om door-
liggingvan de hakken te voorkomen,
wandelstokken, reflex/ooi voor voe-
tenmassage, halskragen, ur inoirs ,
bedkussen voor hoofdpijnklachten,
borstprotheses, korsetten voor rug-
k lach ten , s toma artikelen, en nog
veel meer hulpmiddelen waanan je
niet eens wist dat /e in de handel wa-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 10 mei, Vierde Paaszondag 10.00 uur
dr. J.C. de Bruine uit Vorden. Er is zondags-
school en jeugdkerk; 19.00 uur Jongerendienst
in het Achterhuus m.m.v. ds. Hokojoku uit Zut-
phen.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur gez. Jongerendienst in 'het Achter-
huus' achter de Geref. Kerk, voorganger ds.
Hokojoku.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 9 mei 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 10 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 mei pastor
W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 9-10 mei dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het
Vaarwerk 1, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 9 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, dr. Warringa, tel. 1277.

Tandarts 9-10 mei N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje
mei mevr. v.d. Berg, tel. 6875

b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-1730 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER -
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 mei 10.00 uur ds. H. Alting, em.
pred. te Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 mei geen viering.
Zondag 10 mei 10.00 uur Eucharistieviering
i.v.m. zilveren priesterfeest.

Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 mei Pastor
W. Grondhuis, tel. 05759-4221.

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

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

- WICHMOND
Af-spraak bureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

ren.
I lierna werd een videofi lm afge-

draaid over het maken van elastieken
kousen. De modellen worden uit één
s t u k gebreid en de controle hierop is
erg streng.
Na de pau/e werden er dia's getoond
over inconlinentie. Tegenwoordig
worden er al veel anaal tampons i .p .v .
luiers gebruikt voor mensen die
moei l i jk hun on t las t ing kunnen op-
houden; b.v. mensen met dwarslea-
sies en m.s. pa t i ën t en . Kr / i j n ver-
s c h i l l e n d e - ui tvoer ingen, ook voor
kinderen.

Veel vrouwen hebben last v a n stress-
incon t inen t i e . Men verliest dan in
lichte male urine bij b.v. hard lachen,
nie/en, hoesten, /waar t i l l e n en bij
sport waa rb i j nogal veel gesprongen
moet worden, b.v. volleybal , t ennis -
sen. Veelal wordt hier gebruik ge-
maakt van de uretha-stop. Hier / i j n
ook verschillende soorten in.
/owel de anaal-tampons < n de uret-
ha-stop hebben veel voordelen, o.a.
veel bewegingsvrijheid; j e - /iet er niet
van en er is geen geuroverlast.



• Muziekvereniging Concor-
dia geeft op zaterdag 9 mei
een uitvoering om 20.00 uur
in het Dorpscentrum.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 1 a 2 och-
tenden p.w. Tel. 1147 (tussen
19.00 en 20.00 uur).

• TE KOOP: elektrisch or-
gel + kruk f 150,-: elektri-
sche grasmaaier + opvang-
bak f 75,-; elektrische kant-
maaierf25,-.Tel.2960.

• Muziekvereniging Concor-
dia geeft op zaterdag 9 mei
een uitvoering om 20.00 uur
in het Dorpscentrum.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 11 mei van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over milieu-besparende tips.

• 125 jaar keri. kranenburg
T.g.v. dit jubileumjaar zal het
Achterhoeks Vocaal Kwartet in
samenwerking met Cantemus
Domino in de kerk een concert
verzorgen op zaterdag 9 mei
a.s. 20.00 uur (entree vrij). Ie-
dereen is van harte welkom!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Volop aanwezig
Coniferen - Heesters
Bomen - Perkplanten
Waterplanten

en veel andere creatieve artikelen voor tuin,
terras en interieur.
(dus niet alleen voor moeders)

Kettelerij, net even anders

• M • • M • •

B/o e m b i nd e r ij Kmekerij Vordeni

Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden
«05752-1508-Fax 3070

Wij hebben de gehele maand mei ^emniiinnnarkt.

Gevraagd:

IJS-
VERKOPERS

m/v
(15-16 jaar)

Inl. 05753-1042

Vooral uw...

INSTALLATIE-
MATERIAAL
l ns tal latiebed r i jf

WILTINK
Het Hoge 20 - VORDEN - Telefoon 1656

Win één von de 50 ballonvluchten
met de waddenbroodballon PH-WAD.

Wilt u meedoen en kans maken op /.n'n
fantastische ervaring, haal dan snel ^
een wedstr i jd tormul ier hij uw
ambachtelijke hakker.
Bedenk een originele slag/in en win!

Waddenbrood van fijn volkorenmeel,
dus /onder stukjes tarwekorrel, is
heerl i jk van smaak en het bli jf t door
de speciale samens te l l ing langer mah
Bij het hakken wordt geen vet
toegevoegd, het is dus een puur en
ge/ond na tuurprodukt .

Fijn volkoren tarwebrood

) 'l winkeltje in vers brood en banket

Echte Bakker
VAM A cc c i T

od T 0% ïl 0% O O L L lZorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877 ZUTPHENSEWEG ia VORDEN TEL 1384

• HELP!
MET SPOED TE HUUR
GEVRAAGD: woonruimte
voor jong stel in omg. Vorden/
Ruurlo. Tel. 05753-7585 b.g.g.
05753-7421.

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vo i< l< ;n
Tdufoon 05752 1010

GERANIUM-MARKT
VRIJDAG 8 MEI EN ZATERDAG 9 MEI

GERANIUMS, staand en hangend.

FUCHSIA'S, staand, hang en stam.

NIEUW:

BRONKHORSTER GERANIUMS
KUIPPLANTEN, OOK OP STAM

TERRA COTTA en MALEIS aardewerk

PERKPLANTEN IN VELE SOORTEN.

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak
OPEN: ma.-vr. 8-12 en 13.30-18.00 uur

zaterdag tot 17.00 uur; woensdag tot 12.00 uur

Zondag

MOEDERDAG!

O

Ook wij willen moeder verrassen.

Daarom
donderdag, vrijdag en zaterdag

bij aankoop vanaf f 15,- een

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

ALLES VOOR UW AUTO

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

r
Maak moeder met een kleurtje rijk.

Geef een zonnebank abonnement van
••••̂ •̂ H

R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Beatrixlaan 20, 725 l AN Vorden

Telefoon 05752-1 807

..... GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 18 mei 1992, gedurende 14 dagen, ter ge-
meente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
(Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp bestem-
mingsplan:

'BUITENGEBIED 1992, NO. 2'. Dit plan heeft betrek-
king op het perceel Uselweg 23 te Vierakker en biedt
een verruiming van de mogelijkheden voor bebouwing
t.b.v. de uitoefening van een zogenaamd vrij beroep.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan burgemeester en wethouders.
Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe aangewezen ambte-
naren.

Vorden, 29 april 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

ZONDAG MOEDERDAG.
Geef Moeder een taart!

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

AANBIEDINGEN

Vordense Mik (de échte) NU
1 pak van 5,00 voor

TOafelKOekjeS 1pakvan4,50voor

Krentebollen
Zo vers haalt U het alleen nog maar bij:

5,50
4,50
4,00

5 betalen
TELEFOON 1373

WARME BAKKER

OPLAA
bakker die u//i's m>x zelf bakt en dat proeft U

VI BRASSING

Nu weer volop

vers Hollands

LAMSVLEES
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 yo 7,95
Grove verse worst t ̂  9,90
Schouderkarbonade 500 gram 4,4£

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 KNO 6,25
Barbecueworst
100 gram 1,15

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt iki.11,50

Hamburgers per stuk 1,00

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Shoarmavlees
lams of varkens

100 gram 1,89

Zure Zult
100 gram 0,98

Ham Mousse
100 gram 1,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
igewoon lekker 250 gram 6,75

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

Gepaneerde Schnitzels 1 kiio 14,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
en noten#t" GRVEN

Fam. J. Huitink
E7&

'QIjj^S ^ |̂
AANBIEDINGEN:

geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 7 - 8 - 9 mei

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

Hollands!

Aardbeien
2 doosjes

4,95
VERS

VAN HET MES
UIT DE NOTENBAR:

VORDENSE
NOTENMIX

Oude Snijbare
KAAS
500 gram

5,95
maandag 11 mei

PANKLARE

WITTE KOOL

500 gram

1,25

dinsdag 12 mei

PANKLARE

ANDIJVIE

500 gram

1,95

woensdag 13 mei

PANKLARE

STOOFSCHOTEL
(RATJETOE)

500 gram 2,95

A.S. VRIJDAG 8 MEI

Grote Verlotings- en
Feestmarkt

Grote sortering bloemen en planten voor Moederdag.

2 bos BLOEMEN l
4 Geraniums 10,-

2 extra grote BegOlVia'S 10,95

(per stuk 6,50)

DE VALEWEIDE-bloemen



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Johan Frederik

Wij noemen hem

Jurriaan

Joop en Symone Boerstoel

30 april 1992
Brinkerhof 78
7251 WPVorden

Symone en Jurriaan rusten
van 13.00 tot 15.00 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Anouschka

De gelukkige ouders en blije
broer zijn

JOS TEN PAS
TOOS TEN PAS-SAALMINK

Sebastiaan

23 april 1992.
Iekink20,
7255 XR Hengelo Gld.

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij ontvin-
gen bij ons 40-jarig huwelijks-
feest.

Jan en Gerda Lenselink

Hoetinkhof 249, Vorden

Wij willen iedereen bedanken
voor de getoonde belangstel-
ling, bloemen, felicitaties en
attenties in welke vorm dan
ook.

Demi Byou

Zutphenseweg 8, Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, groot-
en overgrootvader

Garrit Jan Beek

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
G. Beck-Olthof

Vorden, mei 1992

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn man, onze va-
der en opa

Jan Frederik van Ark

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons diep
heeft getroffen.

Uit aller naam:
A.J. van Ark-Harmsen

Vorden, mei 1992

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn lieve vrouw en
onze moeder

W. Maalderink-
Blikman

hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.

Uit aller naam:
Fam. Maalderink

Vorden, mei 1992

• TE KOOP: comp. scanner
AR 2001, 25-550 Mhz, AM/
FM/FM-wide. Prijs f 500,-. Tel.
05752-2782.

• TE KOOP: 3-pers. bunga-
lowtent, 1x gebruikt; 2-pers.
shelter; 1 vouwfiets. Tel.
1417.

• TE KOOP: 3 ha kuilgras.
H.J. Rouwenhorst, Mispel-
kampdijk 9. Tel. 05752-1285.

• TE KOOP: jonge hondjes
(moeder Fox). Loman, Lan-
sinkweg3,Zutphen.
Tel. 05750-21488.

• 125 jaar kerk Kranenburg
T.g.v. dit jubileumjaar zal het
Achterhoeks Vocaal Kwartet in
samenwerking met Cantemus
Domino in de kerk een concert
verzorgen op zaterdag 9 mei
a.s. 20.00 uur (entree vrij). Ie-
dereen is van harte welkom!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Bert Mulderij en Dinie Ruesink

trouwen op woensdag 13 mei om
14.00 uur in het gemeentehuis van
Boskoop.

De kerkelijke bevestiging vindt plaats
om 14.45 uur in de Ned. Herv. Kerk in
Boskoop.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00
tot 19.00 uur in zaal Amicitia,
Dorpsweg 36C te Reeuwijk-dorp.

Ons adres is:
J.H. van Straaten van Nesplantsoen 33
2771 HN Boskoop

Op donderdag 14 mei a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

i] Gerrit en Dien Heuvelink

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in Zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7234SLWichmond, mei 1992
Beeklaan 10

-3Hi«!H|HjHjWNH|H|Hfr̂

:H:HiHfc-#^^
Afe

1942 1992
In plaats van kaarten

Op vrijdag 15 mei 1992 zijn wij 50 jaar
getrouwd.

H.J. Heuvelink
F. J. Heuvelink- Steen blik

Wij hopen dit samen met onze
kinderen en kleinkinderen te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.30 uur in Café-Restaurant 'De

*" Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

7231 PB Warnsveld
Vordenseweg 22 _£_

-X-eTH:B:HT:--#^̂ ^

~;TB«BT:-#-#-#-̂ ^^^

Op zondag 17 mei hoop ik

B. Schot-Huurneman
75 jaar te worden.
Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.30 uur in café-restaurant 'de
Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

7261 BE Ruurlo, mei 1992
'de Bundeling', kamer 103, 't Rikkelder 1

Bloemen is fijn, maar mijn kamer is te klein.

Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht
van ons heengegaan, mijn lieve zorgzame man,
onze lieve vader en opa

BERNARD AALDERINK
ECHTGENOOT VAN DET HEIJINK

op de leeftijd van 73 jaar.

Warnsveld : D. Aalderink-Heijink

Zutphen: Bennieen Corrie Aalderink
Hermaen Ulrich
Bernadet
Bennie

Zutphen : Hennie en Jan Gotink
Beaen Mari
Marcel en Cynthia

4 mei 1992, 7231 GK Warnsveld
Laan 40-45 nr. 31

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in
het uitvaartcentrum Monuta/ZBS, Lievevrouwe-
straat 12 te Zutphen.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 6 mei a.s. van 18.45 tot 19.15 uur in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie
zal plaatsvinden donderdag 7 mei om 13.00 uur
in aula 1 van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van het cre-
matorium.

l HEEL VEEL NIEUWS IN DE OPTIEKZAAK VAN A. GROOT KORME-

Op je.Voorjaarsbeurs te Utrecht ook voor U uitgezocht en
nu binnen een nieuwe serie retro-brilmonturen, met zeer
mooie kleuren kapjes om er een wisselbril van te maken,

passend bij Uw kleding.

Loop gauw eens binnen en bekijk dan gelijk onze ver-
nieuwde winkel: 40% groter! En de aparte, nieuwe, zeer
moderne oogmetingsruimte, waar met de allernieuwste
electronische meetapparatuur gewerkt wordt.

Doordat wij nu een optiek-speciaalzaak zijn, kunt U zo
spontaan voor een oogmeting binnenlopen (ook wat de
verzekering betreft) op dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur.

TOT ZIENS!

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
's maandags gesloten

-3IAIdO>l lOOdO 'V NVA WVZ>GlldO 30 NI SMD3IN 133A 133H

HEREN, ZONDAG IS
HET MOEDERDAG!

Zondag is het ̂ ;.|ia^i'moe^f.;^^f^c|j^ in het zonnetje

te zetten. Bijvoorbeeld met een fleiinge bos bloemen in

prachtige voorjaarskleuren. Fleur Decor heeft een

uitgebreide sortering snijbloemen,

boeket#|n, bloemstukken, ka||> |pikelén

en zijdebJoemén,., u yincjt het allemaalin

onze exclusieve speciaalzaak.

Natuurlijk kunt u nu alvast bestellen.

of l^do van Pleur Decor komt ü altijd

goed yp p r de dag!

KERKSTRAAT 5 HENGELO GLD. TEL. 05753 - 4165
^Wl IflHI 'S MAANEJAGS GESLOTEN

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
05752-1807verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

KEURSLAGER

* •
In het weckend
• kooktpa!

Met een beetje hulp van
0 de Keurslager

Wat ons betreft mogen vaders best 'ns wat vaker achter
het fornuis. Maar traditiegetrouw zal dit het meest rond
moederdag gebeuren. Met onze aanbiedingen en Spe-
cial van deze week hebben we er een beetje rekening
mee gehouden; snel klaar en lekker. Als u trouwens nog
een smakelijk moederdagkado zoekt, denk dan eens

aan een fraaie feestsalade?

VINKEN WEEK

thalen & betalen

RAUWE HAM
2 ss

100 gram

vleeswarensoecial

LAMSHAM

325
KAAS/

ANANAS-
STEAK

100 gram

-l 85
Rundvlees met

ananas en pittige
kaas. Twee keer
twee minuten

bakken.

VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

200 gramdonderdag

Grillworst
(max. 1 kilo per klant)

iVolgende week:
VERSE WORST

Aanbiedingen geldig 7/5 t/m 9/5

Zie reclames in de winkel.

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

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

slagerij v.d. neer
Dreiumme 23-25 - Warnsveld - Tel. 22117

9219

GOOSSENS

Op woensdag 13 mei 1992
zijn wij 25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan zal
om 10.30 uur een H.Mis uit dankbaarheid worden

gevierd in de kerk van St. Johannes de Doper
teKeijenborg.

Wij nodigen U hierbij uit op onze receptie,
welke wordt gehouden van 16.00 tot 18.00 uur

in zaal Winkelman, St. Janstraat 3
teKeijenborg.

Alfons en Annie Goossens

Germaine en Jürgen

Steenderenseweg 11,
7255 KC Hengelo Gld.

SCHITTEREND GOUD VOOR
STRALENDE MOEDERS

Wij selecteerden speciaal
voor moederdag deze
gedistingeerde 14-karaats
gouden sieraden.

Gouden ring
met zirconia,

echt blauw saffier
en echt robijn.

Gouden ring met
zirconia en echt

blauw saffier.

06 juwelier
siemerjnk
,00 opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

\l\sscts

Surinaamse
Broodjes

10 VOOR 4, 00

20 voor

Roomboter
APpe/rondjes
°-75 PER STUK

NU 10 voor

6,00 J 6,00

Bru
Witte of

Zaterdag 9 mei

De jaarlijkse Vordense

Geraniummarkt
met daarbij alle soorten

perkgoed

Plaats:

Burg. Galleestraat bij onze zaak

U bent van harte welkom

van 08.30 tot 16.00 uur.

Graag tot ziens!

Georganiseerd door de plaatselijke bloemist

J.W. Elbrink.

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.

Bloemsierkunst

JEUGDSOOS rLOrilOUSE

LENTEFEEST

*Letitetent-*Popgroepen-*Bdrbekjoe
'Cocktailbar-*Verrassende ekstra's.

g 15 mei:

f Don't

ROWWEN HEZE
aanvang 21.00 uur.

l
Zaterdag 16 mei:

NORMAAWfARKT.
(o.a. voorverkoop haken in toldleh)
van 10.00 uur tot I7.00juur.

LENTE-FESTIVAL
9 popgproepön op 3 podia!
AANVANG UITERLIJK OM 20.30 UUR !

Voorverkoop bij:
-Jeugdsoos Flophoüse -café "De Herberg" , Vorden
- café "De Engel", Steenderen -café ^Winkeltje , Zutphen.

ca l e Sesink . Baak -café "Merlevn", Doetinchein

OVER PRETTIG WERKEN BIJ GOMA

In verband met de uitbreiding van de
produktie zoeken wij voor aanstelling
op korte termijn enkele

Naast een prettige werksfeer bieden wij
u uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, alsmede
ontplooiingsmogelijkheden door
aanvullende funktie-opleidingen.

vakbekwame machinestellers
Goma g.V. Metaalwarenf abriek is een
onderneming die zich beweegt op het
gebied van de toelevering van
halffabrikaten en komplete
eindprodukten.
Deze produkten worden in hoofdzaak
vervaardigd uit plaat- of bandstaai. De
fabricage vindt plaats op moderne
grotendeels CNC-gestuurde machines
(kleine tot middelgrote series)
waarbij in de ontwerpfase gebruik
gemaakt wordt van een CAD/CAM
computer. Voor de grote series wordt
gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde
en gefabriceerde stempels of
speciaalmachines.
Goma B.V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo in
Gelderland.

De taken zullen onder meer bestaan uit
het bedienen en omstellen van diverse
produktielijnen. In deze lijnen worden
vanaf rollen bandstaai diverse
produkten vervaardigd.

Voor deze f unktie vragen wij :

een ervaren vakman met

§S-werktuigbouwkunde of LTS-metaal
C/D niveau met aanvullende

opleiding. Daarnaast is het van belang
dat hij kennis heeft van machine/
gereedschapstempels en ervaring heeft
met het bewerken van dunwandig
plaatmateriaal.

Belangstellenden worden verzocht hun
schriftelijke sollicitatie met
vermelding van opleiding en ervaring te
richten aan:

GOMA B.V. 'Metaalwarenfabriek'
t. a. v. de heer Abbink
Postbus 8
7255 ZG Hengelo (Gld. )
Tel.: 05753-8211

GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Tip voor
MOEDERDAG:

HANDGEMAAKTE

Belgische
BONBONS
in leuke verpakking

l winkeltje in vers brood en banket

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

GA Uil NAAR Jl

WINKEL WANT:

zoekt
mode-ontwerper

HAAL NU JE
WEDSTRIJDFORMULIER

WIGWAM SPEELGOED

FNRS
MANEGE

.\ '<J Peppelenbosch
| Ben& Eefke

Wagen voort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

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

A/u ook huifkarverhuur.

INTERPOLIS
PRIVEPAKKET

Drie uitstekende verzekeringen
in één pakket:

Aansprakelijkheidsverzekering
Inboedel/woonhuisverzekering

Autoverzekering

Interpolis heeft voor u de
drie meest voorkomende
verzekeringsvormen voor
particulieren gecombineerd
in één pakket. Zodat u uw
verzekeringen onder
kunt brengen op ..*•
één vertrouwd „•'
adres en tegelijkertijd
kunt profiteren van de voordelen die
het Interpolis Privépakket u biedt.

U geniet namelijk van lage pre-
mies en een verbeterde dekking en
pakt bovendien 10% EXTRA
KORTING op uw autoverzekering.

Uw Rabobank vertelt u graag alles over het Interpolis Privépakket en
rekent samen met u uw voordeel uit .

• • • • •

Rabobank



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

Donderdag 7 mei 1992
54e jaargang nr. 6

Politievaria GROKP VORDEN

30 Apri l 1992 was een fantas t i sche
dag in Vorden. Koninginnedag werd
opt imaal gevierd. Overal was liet ge-
zellig e l ruk . Ken ieder vermaakte /ich
goed Kr deden / ich geen bij/onder-
heden voor waarbij de poli l ie diende
op te treden.
Jammer dat 's avonds een groepje
jonge lu i , 3, a fkoms t ig u i t de gemeen-
te l lengelo ( ( i . ) op de Horstei kamp/
Ruurloseweg hij de wegwerkzaamhe-
den aldaar enige vernielingen pleeg-
den, / i j haalden o.a. omleidingsbor-
den en ander beveiligingsmateriaal
uit de grond c.(|. van de palen
af. De/e gooiden /ij elders in de tui-
nen. Tevens hadden / i j enige waar-
sc huwingslampen verwijderd en lie-
pen daarmee te /waaien. Ook had-
den / i j diverse graafmachines be-
klommen. De knapen werden meeg-
enomen naai het po l i t i ebureau en
aldaar kregen /.ij allen een proces-
verbaal. Daarna werden / i j huis-
waarts gestuurd. Dank/ i j de oplet-
tendheid van enige omwonenden
werd dit klusje geklaard.

Op l mei meldde een getuige dat hij
had ge/ien, dat een vrachtautobe-
stuurder water uit een vrachtwagen
loosde in de sloot langs de Ylispel-
kampdijk. Onmiddel l i jk ter plaatse
een onderzoek ingesteld. De vracht -
auto-bestuurder aangesproken.
Bleek de veegauto te z i jn geweest, die
het overtollige regenwater loosde.
Ken en ander was dus geen pro-
bleem. De melder werd ervan in ken-
nis gesteld.

()p 25 apr i l werd er bij de poli t ie aan-
g i f t e gedaan van verduistering van
een hoeveelheid stenen, belonband-
jes etc. bij een plaatseli jk bedrijf in
tuininrichtingsmaterialen. Dan k / i j
hel goed opgeven van de benodigde
gegevens kon de verdachte ach te r -
haald worden. De/e werd in de afge-
lopen week opgehaald en op het bu-
reau gehoord. Tevens werd de ge-
maakte schade (het niet betalen van
de goederen)vergoed.

Tijdens de gehele week/i j n er d i verse
k l a c h t e n binnengekomen over de
huidige omleidingsroute. Soms be-
trof het ook door voorbijgangers ver-
/el te hekken c- .d .

Op l mei deed een inwoner van Vor-
den aangi f te van diefstal van / i j n he-
renf le ts , merk Kmpo, /wart, bij de
Dorpsketk in Vorden.
Op l mei probeerde een vrachtauto
langs de- In-staande a f / e t t i n g te rij-
den, l lij kwam dan ook onmiddell i jk
vast te / . i t len in de grasberm langs de
/utphensewcg. Door een collega-
vrachtautochauffeur werd de- onge-
lukkige weer los getrokken. De 'on-
gelukkige' wilde dus langs de a f / e t -
l i n g rijden. Kr is een spreekwoord dat
/.egt: 'Boont je - komt om / i j n loontje'.

In het buitengebied werd op 2 mei
geconstateerd dat bij de verbouwing
van een boerderij aldaar door onbe-
kende (n ) een ouderwets stalraampje
uit de muur was ontvreemd. Vermoe-
delijk gepleegd tussen ()(i.()()-08.30
uur. Geen dader van bekend.
Op 2 mei haalde een bestuurder een
personenauto met paarden trailer in
op het Lekkebekje. Door de/e ma-
noeuvre schrok het paard /o, dat het
met / i j n been s c h o p t e - in de- aan-
hangwagen. Gevolg was enig letsel
aan het been van het paard.
Op 2 mei haalde een personenauto-
besiuurder een ruiter te paard in op
het Lekkebekje te Vorden. Het paard
schrok en schopte met / i j n been te-
gen de aanhangwagen, die- ach te r de
personenauto gekoppeld was. Ge-
volg was dal het paard aan /ijn been
gewond raakte-. De- bestuurdervan de
personenauto stopte ongeveer 100
meter verderop. Keek / i jn venoer-
middel na < > f hij geen schade had en
reed vervolgens door /.onder / i jn
i d e n t i t e i t bekend te maken.
( )p 2 mei op ver/oek van een melder
gegaan naar de Molenweg te Vorden
alwaar olie op de- weg /.ou liggen. Ter
plaatse gekomen was de- brandweer
reeds be/ig de olie te verwijderen.
Bleek dat een automobi l i s t al r i jden-
de- over de- Molenweg een verkeers-
drempel had geraakt, waarb i j de af
s ln i tdop van he-t c ai ter e-raf gereden
werd, waarna alle motorolie op de
weg kwam. Spoor gevolgd. N ie - t s
meer aangetroffen.

Op 3 mei werd door enige vandalen'
de- h a l v e Overwegboom aan de- Ruur-
losewegvernield. Dev.e werd afgebro-
ken door onbeke-nden. Door de poli-

Ratti 2 kampioen

AGENDA

/ale-rdag 2 van SV R a t l i is 25 apr i l j l . kampioen geworde-n in de 3e klas van de
(i.V.B. In de laa t s te - wedstrijd werd KGVY met 7-0 ve- rs lage-n . l Iel kampioen-
se hap is na de wedstrijd u i t b u n d i g gevierd. Wc- we-nse-n de heren volgend
sei/oen veel sneers in de- 2e klas.

IS ANBO. klootschieten 'de
(ioldberg'

l!) SWOV, Open Tafel, Wehme
1 9 De Snoekbaars, jc-uguwrdsti i jde-n
19 kl'O kranenburg, reisje
19 Plattelandsvrouwen, fietstocht
19 NGVB, n i e - v r . Aartsen
20 HYG Dorp, se - i /oens lu i t i ng
20 I IVGVVichmond, slotavond
20 Welfare- handwerken, de- VVehme
2 1 Bejaardenkring, reisje
21 l IVGWikienborch, s l u i t i n g

seizoen
21 ! ' ( , ( ) B , jaarvergadering
22 SWOV, Open Tafel, Wehme
23 Socii-terrein,streekelftal Pax
23 YVV kasteel l lac kfort , concert

Kamerkoor
2 1 YVVVoetbaltoernooi Socii A
2 1 YVV A c h t k a s t e l c n r i t v a n a f

SchoenakerVAMC
2 l De Snoekbaars.

seniorwedstrijden
25 ANBO, klootschieten

MEI:
(i Welfare handwerken, de- Wehme
7 Bejaardenkring, Dorpserntrum
S SWOV. Open Tafel, Wehme
9 Uilvoering muziekver. Co IK ordia

in Dorpserntrum
l l ANBO. k loo tsch ie ten 'de

(ioldberg'
12 SWOV, Open Tafel, Wehme
I 2 Soos kranenburg-
13 Plattelandsvrouwen Vorden, solo

toneel
13 N( :VB, reisje
I I De- Snoekbaars,

seniorwedstrijden
15 SWOV, Open Tafel, Wehme
K)/ I 7 YYY Yoeibal toe-rnooi Socii

FC en KB

t i c Vorden is de meldkamer van de1

Ne-dei landse Spoorwegen van dit feit
in kennis gesteld, / i j /uilen ele /aak
/o spoedig mogelijk repareren.

Op 4 mei werd een fiets ontvreemd
bij de N.H. kerk te Vorden. De f l e t s
was eigendom van een inwoner van
Vorden. Betreft een zogenaamde
Opoefïets, met postcode.

's Nachts, omstreeks 03.0C) uur op 3
mei vonden enige jeugdigen het
noodzakelijk om de waarschuwings-
l ichten bij de- wegomleiding aan de
Ruurlose-wrg weg te halen. Tevens
werden enige waarschuwingskegels
omgegooid. Onder/oek ingesteld.
/aak hersteld in de nacht om erge-i
voor de weggebruikers te voorko-
men. Ook weer /.o'n f l i n k e /aak. Ik
denk hierbij nog even aan de actie
van: 'Vandalisme is /ó kinderachtig'.
Wel, dit was echt kinderacht ig gedoe
door Volwassenen'.
Op 4 mei ontdekte men in een sloot
langs de Wiersserbroekwe-g een hoe-
veelheid afgewerkte e>lie. De sloot was
over een a f s t and van ongeveer 150
m. bevuilel met vuile e>lie. Diverse
sporen aangetroffen. De /OG, Zui-
veringsschap in de provincie, ge-
waarschuwd. Koto's gemaakt. De
sloot wordt ingedamd of'er zullen an-
dere- maatre-gelen genomen worde-n
om uitbreiding te voorkomen. In de
berm waren ook enige sporen zicht-
baar. De- gebloosde hoeveelhe-id is nog
onbekend. Onder/oek wordt voort-
ge/et. Ind ien men ie- ts ge/ien hee f t
wordt n i e - i i verzocht /.ich te melden.
Van omstander al te - horen ge-kregen
dat o.a. een waterhoentje al ernstig
bevuild was en emeler de vie/.e olie-
/at.
Op 4 mei vond CT op de Haar een
ongevalletje plaats tussen een brom-
fietser en een personenauto. Betrof
een parke-e-rse hade.

Op 5 me-i vond omstreeks 09.30 uur
een ongevalplaatS op de Horster-
kamp v l a k v4Ade T-kruising met de
Rondweg-H^^elosewc-g. Ken perso-
nenautobestuurder s top te - voor de
kruising. De- daarae l i t e r ri jdende be-
stuurder van een personenauto rea-
geerde1 hie-r^^te laat en tikte / i j n
voorgangei^^. Kr werd geen schade
geconstateerd, /aak vastgelegd voor
de verzekering.

De p o l i t i e - waarschuwt een ieder om
alert te- / i j n in het verkeer. Vooral nu
er in Vorden een omle-idingsroute is

Meimarkt Groenlo
10 mei
Het twee-de- broedsel is gepland uit te-
komen op /ondag 10 mei. De/e dag
/al geheel in het teken staan van de
grolse m c i m a i k t . Het Gity Centrum
is dan ireds 's middags geopend, en
kent die dag een programma dat
voor iedereen iets van / i j n gading
biedt.
Rattle en Krost timmert al jaren lang
aan de- weg in he-t na t ionale- pop e-n
amuseme-ntse ire u i t . Vandaar ook zijn
zij in s taat om met behulp van acous-
tische gitaren, orkestband of live or-
kest, de meest uiteenlopende zalen te
bespelen.
Hun optreden bestaat hoofdzakelijk
ui t nummers van Simon en Garfun-
ke-1, de- Kvrr ly Brothers, John Denver
en Grosbv, S t i l l s , Nash & Young.
Maar ook andere goed in het gehoor
liggende mu/iekstijlen /uilen de re-
v u e - passeren. Al met al een team van
vakmensen , dat garant s taat vooreen
gr/rllige e-n ontspannen meimarkt-
midelag dat me-t name- de- oudere ge-
neratie aan /al spreken.
D i ree t daarna is he- l de- beurt aan de
fo rma t i e Big Bi l ly £ The Baby's. Big
Bi l lv £ The- Baby's bestaat uit 5 per-
sonen, die- een groot scala aan neder-
landse hits tc-n gehore brengt op een
w i j / e - die- nog maar zelden vertoond
is.
Knkele t i t e l s uit hun repertoire /ou-
den al genoeg moeten /eggen, zoals
' M a n u e - l a ' , 'Op een kangeroe eiland',
'Ik ben gelukkig /onder jou', 'De
gl imlach van een kind' , en vele ande-
re- vaderlandse mee/ingers.
De u i t v o e r i n g v a n de/e nummers zal
daarentegen e-e-n ietwat anders zi jn
dan het gebruikelijke. He-i showele-
ment /al ook ern belangrijke plaats
innemen in het geheel, kortom, veel
humor, me-e/ingcrs, ge/.elligheid en
een openbarig voor al die-genen die
denken dat /e alles al ge/ien hebben.
De- /ondag /al waardig worelen afgr-
slolen door de- d u i t s e - topformatic
Baseball. Goe-de w i j n be-hoefl geen
krans, daar laten wij het dus bij .

s ow
VORDEN
S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

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

Spreekuur: iedere woensdag 9.00-12.00 uur

Onder bovenstaande liti'l verschijnt iedere maand informatie welke vuur onderen van belang kati zijn.
In deze rul»ie/i geeft de Stichting Welzijn Ouderen \'orden (S\\'O\') informatie over activiteiten
voorzieningen voor ouderen en tivei• liet ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Handig zelfstandig
Deze keer iets over de 'klemschort'. Heel handig is de klemschort,
geschikt voor mensen die moeite hebben met het strikken van een
schort. Ter hoogte van de taille naait u een band van ongeveer 5
cm breed aan de binnenkant van de schort; steek door een zijkant
een band 'verenstaal' van een millimeter of 3 dik. Buig het véren-
staal om uw middel. Verenstaal is te koop in ijzerwinkels.

Handig zelfstandig
/orgen dat je je boodschappen in
huis krijgt, is voor velen een klus. ()m
die klus te verlichten is e-e-n bood-
sc happenwagentje, een tas op wie-
len, erg handig. Ken dergelijke bood-
schappenwagen is t e - koop in een
winkel voor huishoudel i jke a r t i k e - l e - n .

B l i j f t u bij het gebruik van de- norma-
le boodschappentas, dan doet u e-r
goed aan om de- last t e - verdelen.

Doe niet alles in ern /ware- tas, maar
verdeel de boodschappen in twe-e- tas-
sen.

Radio-uitzendingen
voor senioren
De vrijdagse uitzendingen door
Omroep Gelderland van het senio-
renprogramma 'De- Derde jeugd'
/uilen in verband met de- /omerpro-
grammering op een wat l uch t ige-r
wij/.e worden ve>ortge/.et. Kr is ge-en
vastgesteld programma met t o e l i c h -
ting door ter/.ake deskundigen. Dit
/al grotendeels veivangen worden
dooreen beknopte behandeling van
een aantal items alsmede door het
ten gehore brengen van mi^fck uil
de jaren L940-1960. U
Knkele items die in de- loop van de
/o'iicrpe-i iode- /ui len worden uitge-
/onden /.ijn:
— de aktiviteiten van de lok^^ Gil-

des. De huidige Gildes hc^Hh uit
ervaringsdeskundigen (werk of
hobby) die ouder / i jn dan 50 jaar
en hun deskundigheden op ver-
/oek overdragen aan andere- se--
nioren of aan jongeren, zonder
dat daar een geldelijke beloning
tegenoverstaat.

— de excursie-groe-p v a n 55-plusse-rs
in Lent.

— de boekenver/ame-laar die- / ich
specialiseert in boe-ken ener de
Slag bij Arnhem.

de non-profit organisatie voor
centrale- alarmering Be-oKarm te
Apeldoorn.

()ver de- volgorde kunnen thans geen
uitspraken worden gedaan. Wel staat
v a s t dat op v r i j d a g 2') mei 1992 een
radiosoos /al worde-n uitgevonden.

Jubileumcampagne
'Vertelt u mij eens'
Ongetwijfeld trappen wij e - e - n open
deur in als we opmerken dat ouderen
meer geneesmiddelen gebruiken
dan jonge mensen. Maar vergrijzend
Nederland raakt lang/aam maar /e--
ker be-dolven onder enorme hoeveel-
heden ge-ne-e-smiddelen die al dan
nie t op doktersadvies gebruikt wor-
den.
De Nederlandse apothekers en hun
beroepsorganisatie K.NMP /ui len in
de- komende maanden hierop extra
aandach t vestigen. Op 27 april 1992
is een landelijke ak t i e gestart 'Vertelt
u mij e-c-ns ' in a l l e - apotheken. Me- l
dc'/e- ak t ie - wil len de- apotheken de ou-
dere consument bewust maken dal er
behalve geneesmiddelen ook nog al-
le- r le - i andere voi ine-n van fai maceuti-
se hè /.org te krijgen / i j n in de- apo-
t h e - e - k . Voor de-skundig advies k u n t u
bij uw apotheek terecht

Schooldammen

( )p zaterdag l mei heelt het damte-am van school 'l lel l loge-' in Soest moeten
dammen in de- f i n a l e voor hel kampioenschap van NVderland. l le-| is e-e-n hele-
p r e - s t a t i e - grwccsl, want in to t aa l he-bben er 5437 scholen me-e-ge-daan c-n daar-
van is Het I loge /esde geworden.
Men had e-en beet je- pe-c h, want als men l bordpunt meer had gehad, dan was
men in de poule gekomen voor de eerste, tweede, derde of vierde plaats. Ken OobrenOTSt Collecte
be-e - t j e pech dus, maar het was wel c-en hele prestatie en e-e-n l e - n k e - belevenis.

Rijvaardigheidstest
55 +
( ) ] ) donderdag 9 a p r i l heefl een r i j -
v aardiglu-idsi it voor personen van 55
+ plaatsgevonden. Kr hadden zich
meei dan 32 deelneme-rs aangeme-Id.
Het verzamelpunt was in he- l Dorps-
hu i s , waar 's morgens vroeg de e-er.sic-
r i t me-l 4 de-e - lne-mers a l van s t a i t
ging. Totaal hebben H groepe-n van l
dec-lnemers met hun eigen au to een
l e - s t i i l afgelegd.
A l l e deelnemers hadden vooraf al he-t
boekje 'Wegwij/er Nieuwe Vei kerr-
sirge-ls' ontvangen, waarmee- /c- /ich
konden voorbereide-n op hun r i t .
's Avonds hebben al le deelneme-rs
het officiële the-orei isc h r i j -examen
afgelegd. Hie-ivoor werden 50
dia's vertoond, w a a r b i j vragen wer-
den grstcld, d ie - met ja of ne-e konden
worden beantwoord. De- heer Gabi iel
van de- R i jk spo l i t i e - heefl e - e - n toelich-
t ing ge-ge-ven op de- nieuwe verkeer-
sregels.
Het onderzoek van de r i jvaardigheid
en kennis van de- v e i keerste-kens van
de- 32 deelnemers was ern e-norm
suc c es en werd door al len als /err po-
s i t i e f e-naren. Ook de- r i j - i n s t ruk l e -u r s
ware-n e - n t h o u s i a s t . Me-n is halve-nvc-
ge- de- mening toegedaan, dat dit cve-
nenienl voor h e r h a l i n g v a t b a a r is e-n
dal het onde-rgaan van de- te-sl /eer
/eke-r /al bijdragen aan e-en grotere-
verkeersveiligheid.
Belangstellenden die- alsnog e-en rij-
l e - s i \ \ i i l c - n afle-ggen kunnen / ich n u
reeds opgeven vooi e-e-n t wrede R i j -
test 55 f , die- w a a i ' s c h i j n l i j k in 1993
zal worden ge-houden, bij de- St ich-
t i n g Welz i jn Onde-ie-n Vorden. Raad-
huiss t raa t (i , te l . 3405.

Erik van Ark wint
grasbaanrace
Krik van Ark is winnaar geworden
van dedoordeVAMG 'De Graafseïia-
pr i jde-rs ' georganise-erde- grasbaanra-
ce w e - l k e - gehouden werd op he-t indn-
sl i i e i e -n r in . In a f /ouder l i jke - series
kwamen ui te inde- l i jk de /e-s f i n a l i s t e n
naar voirii, die- in dr ie - heals ve-rwoc-d
str i jd leverden om de1 ce-rste- p laats .
Wedstrijdleider Gerril Arfman c-n se--
k i e l a i i s Woute-r M e m e l i n k vc-i/org-
den d i i e -k l «ia afloop de- p r i j s u i t r e i -
king.
Uitslag
1. Krik van Ark, 17 pi . ; 2. Marcel Bu l -
ten, 14 pt . ; 3. Rob Gioot Tjooi t ink ,
\ \ a i ns \e ld , 14 pt .

Beker: DCV— NOAD
Nijmegen 11-7
l l e - t e - e i s t e - le.im van D( !\' is u i tge-be-
keicl . Tege-n NOAD l weid e-en 1-7
nederlaag ge-leden. Jan Masse l ink
schakelde in een pr incipiële he-kstel-
l i n g p a ü i j te laa t ove- r op e-e-n irmise-
p lan e-n kon ec-n dooiloop naar dam
mei ne-dei huig n ic - t me-c-i vooi kome-n.
Mike Voskamp had c-en goede stel-
l ing b e - i > ' i k t . maar b lunderde- i n h e - t
/ i e hl van de- haven. Ge-rrit Wassink
kwam met nog maar wein ig l i j . l op de
klok als eerste op dam, ma.ir / i j n ge-
haaide1 tegenstande-r m a a k t e - be-
kwaam grhruik van de- t i jdnood en
haalde /elf ook ern a a n t a l dammen.
Hierdoor kwam Wassink u i t e i n d e l i j k
verloren Ie slaan.
Henk Hoekman speelde- ce-n r u s t i g e -
remise-p. i r t i j mc- l oud-we-reldkam-
pioen l ' i e - I Roo/enburg.

Hah e finale junioren
M i k e Voskamp hee f l / ich n ie l k u n -
nen kwalificeren voor het Neder-
lands Juniorenkampioenschap. Hij
e-indigde1 in / i j n h a l v e - fmalegroep als
\ i j l d e - u u - i ( i u i t 7 , t e - i A v i j l voor k w a l i f i -
k a l i e - een p l aa t s bij de- errstc dr ie - was
vereist

Slaand v.l.n.r.: Daan te Riele,
(,1'hurktv.l.n.r.: Rnhen nienmink. RunaldSt/ie/fer, Maar/en /ias.s.

De t o l l e - i l e - N a t i o n a a l Fonds Sport
Ge-hand icap ten l u - c - l l in Vorde-n
f 2.882,05opgebracht. Al le gevers en
colle-e l an tc -n hartc-l i jkdank.
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Weer grandioos Oranjefeest
— Verstandige beslissing van het Oranjebestuur om het vogelschieten te stoppen
— J. Krooy schutterskoning
— Kinderzeskamp perfect verlopen
— Prachtig vuurwerk

I)c oranjevereniging had weer geluk,
hel 'Oranjezonnetje1 was er weer. Ie-
der jaar is het weer een gok wat het
\\eer /al gaan doen, doch het viel
weei mee. Zelfs vrijdagmorgen om
half /es toen hel bestuur met hun
helpers de markt en de straat weer
schoon moest vegen was het droog,
dit mag ook wel eens genoemd wor-
den want ook dit werd door de ver-
eniging /elf gedaan in samenwerking
met gemeentewerken.

Het bestuur had ookdil jaar weer een
programma in elkaar ge/et voor elk
wat wi l s , jammer was dat het wind-
hondenrennen tegenviel, het ren-
nen was wel goed ver/orgd doch voor
te kijkers te eentonig.
De kinderen genoten met volle teu-
gen tijdens de /eskamp en er werd
sportief gestreden.

Burgemeester Kamerling loste ook
dit jaar weer het eerste schot bij het
vogelschieten. Er hadden y.idi 228
schut ters opgegeven, een rekord aan
deelname. Door de/.e grote groep
deelnemers /al men meer gediscipli-
neerd te werk moeten gaan om op
t i j d Ie beginnen en /orgen dat men
t i jd ig aanwe/ig is. l [et was ontzettend
jammer dat liet lot moest beslissen,
maar het bestuur kon niet anders.
Het was levensgevaarlijk, aange/.ien
vele kinderen op gegeven moment
y.ich r icht ing feestweide begaven
waar een /.eskamp /ou worden ge-
houden. Het Oranjebestuur moest
vanwege de veiligheid het vogelschie-
ten afbreken en J. Krooy weid na lo-
t ing tot schutterskoning gebombar-

deerd. Daarvoor werd hij aan het
eind van de middag door voor/.itter
Johan Morde gehuldigd.

Uitslagen
Vogelschieten: 1. J. Krooy, schulters-
koning; 2. en 3. W. Vreeman, kop en
r. vleugel; 4. R. Vliem 1. vleugel; 5. R.
l loevers, staart.

Buksschieten: 1. A.(i. F.skes; 2. B. v.
l louwen; 3. M.J . Kskes; 4. DJ. Bessc-
link; 5. J. Mullink.

Vlaamse spelen: 1. M. Harmsen; 2.
Marian v. Vleuten; 3. Fsther Schim-
mel.

Ringsteken: 1. dhr. Ten Pas; 2. mevr.
Dijkman; 3. mevr. Schouten; 4. mevr.
Aartsen-den Harder; 5. W. Looman.

Oriëntatieritten: 1. Het Hoge 3; 2.
Het Hoge 2; 3. Het Hoge l ; l (',. Bes-
selink; 5. mevr. Hiddink-Arendsen.

Het feest op Koninginnedag begon
donderdagmorgen met het traditio-
nele klokluiden, gevolgd door een
aubade nabij het gemeentehuis (kas-
teel Vorden) waar de padvinders de
vlag hesen en waar burgemeester Ka-
merling een korte toespraak hield.

Voor de jeugd was er een toneelstuk
van de TAO uit de Wildenborch, wat
/eker voor herhaling vatbaar is. De
kleintjes konden genieten van het
spel De Kleluendoos door Theater
'De Feestneus'.
Verder kon men /ich vermaken met
het dogcanijden, 01 iënteringsi i l ,

Vlaamse- Spelen, en voor de kijkers
gaf Indoor sport een prima demon-
stratie. Velen brachten ook een be-
/oek aan de tentoonstelling
l 910-1 !)4f> welke ver/orgd werd dooi

Jan Kreunen, een /eer unieke ver/a-
meling over de oorlogsjaren.
De dag werd besloten met een lam-
pionoptocht waar ca. 500 kinderen
in meeliepen, voorafgegaan door
mu/iek. Op het feestterrein aangeko-
men sloot de voor/.itter de Oranje-
avond en het feestgebeuren af Waar-
na de heer H. Barendsen de prijswin-
naars bekend maakte van de gehou-
den etalagewedstrijd, t.w. Ie prijs G.
Lichtenberg, Vorden; 2. D. van Heer-
de, Vorden; 3. Rik Cellarius, Vorden;
4. M. Bouwmeister, Wichmond; 5.
Mr. R. van /innicq-Bergmann, Vor-
den; ( > . M.Smit,Vorden.
Met een knallend vuurwerk werd de
dag afgesloten. De beide mu/iekve-
renigingen (loncordia en Sursum
Corda verleenden de/e dag mu/ikale
medewerking. In de plaatselijke ho-
reca was er donderdagavond gele-
genheid tot het maken van een dans-
je-

0

Uitslag
Jeugdzeskamp Koninginnedag

1. Superha/en (59 pt.) — FC Knud-
de (59); 2. Stuntelkampioenen (55);
4. Grasspriet jes (52); 5. De Ra/ende
Roeltjes (50); 6. De Jumpers (40); 7.
Team /onder Naam; S. Schildpad
Snel; 9. Modderkruipers; 10. The
Rescue Rangeis — De Knipoogjes;
12. Hollebolle Zandhappertjes.
De drie eerstgenoemde teams kregen
voor hun prestatie een taart.

't is Oranje,
't blijft Oranje

De Schutterskoning van vorig jaar n/e/ enkele bestuursleden, l.inks de heer ttruggeman die hel bestuur gaat verlaten i.v.ni.
verhuizing naar Eist.

Felicitaties en bloemen van Iinrg. Kamerling voor het konmgsechtpaar.

C,root en klein lief) mee in de lantpionoptocht.

Burgemeester /•;./. (:. Kamerling en de heer Joh. Norde hielden hun traditionele toespraken.

In grote getale waren de ouders en kinderen naar de aubade gekomen, zowel de ofnnars als de af mars verliepen zeer ordentelijk,
door de nieuwe methode ging het perfect.

'•:•: '•:•:•



Hiervoor gaat u
door het lint!

136 pagina's Olympische historie voor nieuwe spaarders.
Ter gelegenheid van de Olympische zomer-
spelen 1992 komt de SNS bank met een bij-
zonder cadeau voor nieuwe spaarders: een
groot formaat boek (29 x 41 cm) van maar
liefst 136 pagina's dat in woord en beeld de
geschiedenis van de Olympische spelen ver-
telt. Van de eerste spelen in het oude Grie-
kenland tot en met de winterspelen van
1992. Het boek, met de titel 'Olympiade',
is alleen verkrijgbaar bij de SNS bank.

Zo krijgt u 'Olympiade' cadeau.
Er zijn verschillende mogelijkheden om
in het bezit te komen van dit buiten-
gewone boek*. Als nieuwe spaarder,
door het openen van een spaarrekening
met een minimum inleg van f 250,-.
Dit bedrag moet minimaal een half
jaar op de rekening blijven staan. Maar
u kunt ook automatisch gaan sparen.

Ten minste een halfjaar minimaal f 100,- per
maand is al voldoende. Spaart u al automa-
tisch bij ons? In dat geval krijgt u het boek
als u uw maandelijkse spaarbedrag verhoogt
met ten minste f 50,- en dit nieuwe bedrag
gedurende een half jaar spaart. Voor een
persoonlijk spaaradvies bent u natuurlijk
van harte welkom op al onze kantoren.

En: er valt ook nog een reis naar
Griekenland te verdienen!
Als u toch bij de SNS bank bent om uw
spaarrekening te openen, neem dan meteen
de Olympische actiefolder mee. Daar zit
een deelnameformulier in voor de wedstrijd
die u een prachtige reis kan opleveren. Tot
ziens bij de SNS bank.

* Deze aanbieding geldt tot 30.mei 1992 en zolang
de voorraad strekt (één boek per cliënt). U kunt ook
kiezen voor f 7,50 spaarpremie.

SNS» bank
Wedoen 't graagbeter dan goed.

fHet werkgebied van de SNS bank beslaat vrijwel geheel noord, midden, oost en zuid Nederland. Wij zijn daar aanwezig met ruim 300 vestigingen in 105 gemeenten.

Zeskamp weer sportief'sneees. De kinderen konden zich weer uitleven.

/•>// knallend vuunwrk zorgde voor een waardig slot van de Koninginnedagfeesten.



ZONDAG
10 MEI
MOEDER-
DAG
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 Vonden Tel. 05752-1261

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
= v':Mllfj8| D
SI DE A WIS li
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

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

VADERS OPGELET!

101 dingen
voor

MOEDER
bü

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

SPECIALITEITZWANEHALZEN

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten £

* geraniums - hang
f uchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten

" tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - (05753) 1395

OTTEN ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

OTTEN verkoopt al jarenlang vele soorten meubels. Hij heeft al
veel mensen van dienst kunnen zijn, tot volle tevredenheid. OTTEN

verkoopt tafels, stoelen, eethoeken, kasten, fauteuils en bank-
stellen. Hij doet dat vanuit zijn verkoophal die pal naast de

fabriek ligt, waar meubels gemaakt worden. Bij OTTEN hebt
u een ruime keus uit vele modellen en uit vele soorten

bekleding, het ligt er maar aan wat u hebben wilt.
OTTEN adviseert u daarbij graag en goed. OTTEN-

meubels geven gezelligheid tegen aantrekkelijke,
dus betaalbare prijzen. Gewoon te gek!

Het is het beste dat u zelf eens komt kijken, dan
kunt u zich overtuigen van de prima kwaliteit

en de prachtige vormgeving van OTTEN-
meubels. Een lust voor het oog.

Losse-kussen-service
Als de kussens van uwfauteuils of bankstel
versleten zijn, maar het onderstel nog niet,
dan moet u beslist eens met OTTEN gaan
praten. Hij kan u namelijk ook losse kus-
sens leveren! Dat kan heel voordelig zijn.

Inruilservice
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, dan geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels.
Dat is mooi meegenomen!

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
De verkoophal naast de fabriek is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b*v.

Moederdag Verwendag
Het Allerlekkerste voor de Allerbeste

Verwen moeder met een heerlijk ontbijt;
maak keuze uit onze geweldige sortering
brood en broodjes en speciaal voor haar:

Room-l^ysenbrood
en nieuw:

Festival-brood
en, \m de koffie

'n feestelijke TAART
o.a. kwark, mokka, chipolata, vruchten,

slagroom

Alles natuurlijk vers van de Warme
Bakker!

Wij wensen u 'n prettige dag.

't winkeltje in vers brood en banket

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Geboortekaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AAVoi( lc
Tt.'k.'foon 05752 1010

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

O E

Stichting Kinderopvang Vorden

K L I M B O O I V l

De Stichting Kinderopvang Vordon start per 1 septem-
ber a.s. het kindercentrum ,,De Klimboom". Hiervoor
vraagt het bestuur

EEN
GROEPSLEID(ST)ER
VOOR 32 UUR PER

WEEK

en

INVAL-
GROEPSLEID(ST)ERS

Het bestuur verwacht dat de sollicitanten in ieder ge-
val aan de volgende eisen voldoen:

— een relevante opleiding op MBO-niveau.
— bij voorkeur ervaring in het werken met kinderen

van 0-12 jaar.
— een open en flexibele houding ten opzichte van

kinderen, collega's en ouders/verzorgers.
— in staat zijn een veilige en tevens stimulerende om-

geving voor het kind te creëren.
— beschikbaarheid per 1 september a.s.

Salariëring volgens CAO-Welzijnswerk, salarisrege-
ling Kinderdagverblijven.

Voor informatie kunt u op werkdagen van 09.00-16.00
uur contact opnemen met Yvette Broekhuizen (be-
stuurslid), tel. (05752) 3492 of na 18.00 uur met Sabi-
ne Eykelkamp (coördinator), tel. (05750) 26864.

Sollicitatiebrieven vergezeld van c.v. -dienen uiterlijk
18 mei a.s. in bezit te zijn van het secretariaat van de
Stichting Kinderopvang Vorden, Postbus 104,
7250 AC Vorden.

Moederdag blijft een dag om te verrassen.
Met een schitterend cadeau, waar ze heel lang
plezier van heeft. Een echte Gazelle...

Gazelle maakt fietsen leuk
Uw Gazelle-dealer:

RIJWIELBEDRIJFV/H "TRAGTER"

A. KLEIN BRINKE
ZuiphensewegBS, 7251 DJ v'orden
Tel. 05/52-1256

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Projectfinanciering 't Loo
(aspirant) kopers let op!

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

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

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

Bondsspaarbank
Borculoseweg 4
7261 BJ Ruurlo
05735-1272



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

Donderdag 7 mei 1992
54e jaargang nr. 6

Modetuin bij Visser Mode
Deze week is het beslist de moeite waard om een kijkje te nemen
bij Visser Mode. De hele zaak is namelijk in samenwerking met
Bloemsierkunst Elbrink omgetoverd in een prachtige modetuin.
In ( U - /aak /.iet u vele impressies van
< l e n ieuwe /omermode en leuke
ideeën voor uw t u i n (o.a. vele mooie
exclusieve terraeotta potten voor in
de t u i n of op het balkon),
levens /ijn er de/e week bij Visser
Mode een aan ta l aan t rekke l i jke- aan-
biedingen en akties (waaronder kans
op een ba l lonvaar t ) op /owel de da-

mes-, lieren- als kinderafdeling. Bij
een kompleet aangelegde v i j v e r mid-
den in de /aak kunt u onder het ge-
not van een hapje en een drankje ge-
nie ten van de/e unieke Modetuin.

Als a f s l u i t i n g van de week is er /.a t er-
dag een grote geraniummarkt tussen
bloemsierkunst Klb r ink en Visser
Mode.

/•>//. impressie van de Modehun.

Vordense Lokale Omroep
voorlopig niet de lucht in
De plannen van de Vordense Lokale Omroep om vanaf zondag 3
mei uit te zenden, zijn voorlopig in de ijskast gezet.
Zoals bekend heeft het Commissa-
riaat voor de Media een paar maan-
den geleden beslist dal de Vordense
Lokale Omroep een zendvergun-
ning verleend zal worden. Toen de
bevestiging van de PIT binnen was is
op liet erf van de f a m i l i e Brummel-
man aan de Wierssebroekweg 5 een
antenne geplaatst . Kosten ru im
17.000,-.

Een paar weken geleden heef t het ge-
meentebes tuur de Vordense Lokale
Omroep verboden om op 3 mei met
de i i i l / e n d i n g te beginnen. Een be-
slissing die bij de f a m i l i e 1 Brummel-
man nogal wat kwaad bloed heef t ge-
ze t .

Mevrouw Brummelman hierover:
'We hebben de antenne achter ons
huis geplaatst . Volgens de gemeente
Volden is dat uit milieuovenvegin-
gen op die plek niet toegestaan. We
mogen de antenne wel voor de
schuur zetten of aan de andere kant
van ons huis. Dat willen wij wel maar
we voelen er n i e t s voor om dan nog
eens f 10.000,- op t a f e l te leggen.
(Afbreken an tenne op de huidige
plek en verplaatsen naar de nieuwe
plek)1, aldus mevr. Brummelman.
l Iet be s tuu r van de Vordense Lokale
Omroep hoopt over ca. twee weken
nadere berichten van het gemeente-
bestuur te onvangen. Ui tzenden is er
voorlopig niet bij!

Weekend-
recept
slagerij
Vlogman

SLAVINKEN MET PICCALILLY
Slavinken zijn gehaktrolletjes die "verpakt" zijn in plakjes mager spek. Ze
smaken erg lekker als ze worden opgediend "a la Westmoreland". Dat houdt
in dat er een sausje bij komt waarin piccalilly is verwerkt. Bij bloemkool en
verse peulvruchten is dat een smakelijke combinatie.
Reken voor 4 personen op 4 slavinken. Verder heeft u nodig 4 a 6 eetlepels pic-
calilly, halve eetlepel grove Marnemosterd en eventueel 2 a 3 eetlepels droge
sherry (Manzanilla).
Schep de piccalilly in een kom en hak of snijd de groenten in de piccalilly zo
fijn mogelijk. Roer er daarna de mosterd en 2 deciliter water (of bouillon van
tablet) en eventueel de sherry door. Verhit 50 gram boter in een kleine koeke-
pan en wacht tot het schuim begint weg te trekken. Leg nu de slavinken in de
pan en temper de warmtebron. Bak de slavinken in 8 tot 10 minuten rondom
goudbruin en gaar. Neem ze uit de pan en leg ze op een voorverwarmde
schaal. Voeg het piccalillymengsel bij de resterende bakboter en roer alles
goed door. Breng alles langzaam tot aan het kookpunt en laat de saus hierna 2
tot 3 minuten zachtjes doorkoken. Schenk de saus over de slavinken en strooi
er eventueel wat fijngesneden voorjaarsuitjes (met veel groen eraan) over.

Tip: de piccalillysaus kunt u nog "verfijnen" door er vlak voor het opdienen nog
enkele eetlepels (koffie)room door te roeren.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: 1830 kJ (440 kcal)

25-Jarig priesterschap
E. Lammers
Pastoor Emiel Lammers viert zijn 25-jarig priesterschap.
F.miel Lammers werd 7 mei 1967 te
Heldcn-Panningen in de kapel van
het missiehuis Si. Jo/.ef' priester ge-
w i j d . Hij deed /.ijn eerste H. Mis op
14 mei te Eindhoven.

Dit heugl i jk feest /al gevierd worden
op zaterdagavond (.' mei te Hengelo
(G.). Na de Eucharistieviering is er

in /.aal Leemreis, naast de pastorie,
gelegenheid de pastoor ie fe l ic i te ren .
Op zondagmorgen K) mei wordt dit
op soortgelijke w i j / e gevierd in de
parochie Vierakker waai een Eucha-
ristieviering wordt gehouden, waar-
na in het St. Ludgerusgebouw de ge-
legenheid is om pastoor Lammers te
feliciteren.

Tennis Sociï
Uitslagen 3e tennis competitie
weekend Sociï
/aterdag 2 mei: Jeugd gemengd l . < > -
( hem l — Sociï l l - l ; Senioren ge-
mrngd Sociï l - l K ' , / . i i lphcn l
'J-.S; Senioren gemengd LIC /ut-
phen 5 — Sociï 2 f > - ( ) ; Senioren he-
ren 't Harde l — Sociï l .">-.'?; Senio-
ren heren Sociï 2 — De Boerenhols-
tee (i 5-1; Veteranen heren Sprenke-
laar l —Sociï l ( ' > - < ) .

Ledenvergadering
Op vrijdag 8 mei a.s. houdt Jong Gel-
re haar voorjaarsledenvergadering in
de Boggelaar te \ \ a ins \ e ld . Nadat de
agendapunten / i j n a fgewerk t , kun-
nen ( U - aanwc/igcn /.ich u i t l even op
de kegelbaan, waar men /al s n i j d e n
om 'het kegelkampioenschap van
JongC -eire \ orden'.

Wijnsuggestie: Pont de l'lsle (Cótes du Rhóne)
Prettig drinkbare w i j n met bodven een aromatisch bouquet. Om /o ie
d r inken mei verschil lende soorten kaas, o l i j v e n of aan t a f e l . Ken lekke-
re Rhóne.

KPO
Op de bijeenkomst van 21 april j l .
memoreerde de voor/itster de moei-
lijkheden die ook voor de KPO ont-
slaan door de plannen voor de ver-
bouwing van Gasterij Schoenaker.
De leden gingen accoord met het
verplaatsen van de avond naar de
woensdag. Voor de 'Grote' avond
moet het bestuur nog naar een
oplossing/oeken.
Men speelde die avond 'Het grote
geld spel' o.l.v. mevr. M. de Hey. Na
door lo t ing in groepen van 4 te / i jn
verdeeld moest men vragen beant-
wooj,den. Die antwoorden leverden
geld op als ze goed waren en kostten
geld als /e f o u t waren. ledere groep
kreeg f l ()() ,- als s t a r t k a p i t a a l . De win-
nende groep had aan het eind f
2.030,-. Omdat er allerlei soorten
vragen waren: puzzels, weet-vragen,
rebussen, doordenkertjes, enz. was er
voor elk wat wils. Een leuke, ontspan-
nen avond.

Touwtrekken
De zomercompetitie in touwtrek-
kend Oost-Nederland is weer van
start. Na de toernooien in Zieuwent
en Beltrum is ook het derde toernooi
in Bathm^^fgelopen /omlag suc-
cesvol vei^Pen voor de Vordense
touw trekkers. De TTV Vorden is dit
jaar gestart met vier teams: 2 senio-
renteams, een jeugdteam en een da-
mesteam. Het damesteam is een
combinatu|^net speelsters van de
sportclubiBR) uit Enschede.
De seniorenteams trekken beide in
de ()4() kg klasse; één in de A-poule
en één in de B-poule. Afgelopen
/ondag was het succes voor beide
teams even groot. Beide ploegen be-
haalden l l punten en eindigden
daarmee op een derde plaats. Tevre-
den konden de coaches Harrie Her-
manns en l-raus Berendsen met hun
ploegen huiswaarts gaan.
Het jeugdteam van TIV Vorden
kwam /ondag du ide l i jk kracht tekort
en moest genoegen nemen met 2
punten. De Vordense dames begin-
nen al wat wedstrijdervaring op te
doen. Na een enkele punt op de eer-
ste toernooien wisten /e afgelopen
/ondag 3 punten te vergaren. Daar-
mee kwamen /e v r i j van de laatste
plaats. Het volgende toernooi voor
de zomercompetitie is op 17 mei a.s.
en wordt gehouden bij Het Elshof in
kaalte.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de
Openbare Bibliotheek Vorden
Adac, Camping Fuhrer, deel l en 2 -
Bainbridge, Beryl, Een ongelooflijk
groot avontuur - Beaumon, Sally,
(onstance - Burgers-Drost, Julia, De
liefste man - Donck, Karel, De zomer
van '15 - Eddings, David, Eindspel -
Feil, Naomi - Validation, een nieuwe
benadering in de omgang met gedes-
oriënteerde ouderen - Flusser, Da-
vid, Je/us - Gear, W. Micheal, Het
volk van het vuur - Ginzburg, Lidia,
Omsingeld, no t i t i e s van een beleger-
de - Gorys, Erhard - Tsjecho-slowa-
kije - Hamilton, Anne, /ijden bloe-
men- Konsalik, Heinz G., In de klau-
wen van de leeuw Kraglen, l lans. Al
uw vragen over hartziekten - Mac-
kley, Lesley, De wereld van thee en
koff ie - MacLaine, Shirley, Zolang
het nog kan O'Brien, Edna, Ge-
scheiden wegen - Oostwoud, Made-
Ion, Labels en badges - Stonehouse,
Bernard, Noordpool/ Zuidpool

-Stoute, Rene, Het grimmig genieten
- Thijssing-Boer, Henny, Als je eens
wis t -Troitski, Artemy, Kinderen van
de glasnost - Veenhof, Johan (i. ,
Zwoel waait de lentewind - Velema-
Drent , (-ern - Vragen om andermans
problemen Vos-Dahmen von
Buchholz, Tonny. Pasqualina - Wa-
termolens in Overijssel, Achterhoek,
Bentheim en Westmunsterland
Zwanger voor een ander, draagmoe-
<Ier en wensmoeder.

Vordens Tennis Park
De afgelopen week waren de weerg< >-
den de tennissers van VTI' minder
goed ge/ind. Veel regen viel er t i j -
dens en tussen de partijen door. On-
danks alle nattigheid konden alle
wedstrijden afgewerkt worden. De
banen verwerkten het overtollige
vocht e< l i te r prima.
Over kampioenskansen is na 2 a 3
keer spelen nog weinig te voorspel-
len. Er volgen nog een v i j f t a l compe-
titieweken. Pas als op 31 mei de laat-
ste 'competitiebal' geslagen is, zal de
eventuele 'kampioensstaat1 opge-
maakt kunnen worden.

Uitslagen
Dinsdag dames (14 april)
Vorden dames l -- A l t ec dames l
3-3; Lochem dames 2 Vorden da-
mes 2 3-3.
Woensdagjun. mix (15 april)
Vorden j u n . mix l ( ( a t . 1) — Neede
jun. mix l 3-2; DeWildbaan j u n . mix
2 (cal. 2) —Vorden j u n . mix l 3-2.
Donderdag dames dubbel (16
april)
Vorden dames l —de Stenl lames l
4-0; Winterswijk dames
dames 2 3-1.
Donderdag dames dubbel (23
april)
Altec dames l Vorden dames l
4-0.
Zaterdag (25 april)
Lochem mix 2 — Vorden mix l 4-1;
Volden mix 35+ l — Beinum mix
35+ l 3-2; Vorden mix 35+ 2 — De
Wildbaan mix 35+ l 5-0; Zevenaar
heren 2 — Vorden lieren l 5-1; Vor-
den jun. mix Al — Lochem j u n . mix
Al 2-3; Winterswi jk jun . mix BI -
Vorden j un . mix BI 3-2.
Zondag (23 april)
Vorden heren l — Hambaken heren
l 2-4; Zutphen heren 3 — Vorden
heren 2 5-1; Vorden heren 3 — Mal-
lumse Molen heren 2 0-6; 'IWS he-
ren 35+ 2 — Vorden heren 35+ l
5-1; Vorden mix l —Nijverdal mix l
4-4; De Hoven mix 2 — Vorden mix 2
3-5.

Geslaagde feestavond
De activiteitencommissie van de volleybalvereniging Dash-Sorbo
heeft weer een prima feestavond georganiseerd. Er waren maar
liefst ruim 200 personen aanwezig. Opvallend was de aanwezig-
heid van Jongens A. Deze waren keurig gekleed in witte overhem-
den, pantalons en jawel, compleet met rode vlinder. Dat heeft
zeker indruk op een aantal dames gemaakt.

Er werden een tweetal leden van de
vereniging in het /onnet je ge/et.
Dicky Rothman kreeg van de voorzit-
ter de distr iktsspeld u i tge re ik t . Te-
vens werd / i j benoemd tol lid van ver-
dienste. Op een l e e f t i j d van ()0 j a a r
speelt / i j nog steeds actief vol leybal
in competilicvcrband. Als men Dicky
Rothman vraagt of /.ij het volgend
sei/oen weer compet i t ie gaal spelen
is haar antwoord: als m i j n l ichaam
het nog kan. dan doe ik het. De goe-
de sfeer in haar team is daar mede
debet aan.

levens werd koos van Honte be-
noemd tol erelid van de vereniging.
Hij i s ru im der t ien jaar penning-
meester van Dash-Sorbo geweest en
heeft /.ijn werk a l t i j d v o o r t r e f f e l i j k
ver r ich t . Zi j ontv ingen een f r aa i e
oorkonde en een enveloppe met in-
houd.
()ok werd een ver lo t ing gehouden
mei als eerste p r i j s een fraaie stereo-
loren die gesponsord werd door Bre-
develd.
De muziek kwam voor rekening van
de hand Turbo uit Arnhem.

Ontdek
moeders mooiste

Uiteraard verdient moeder het
allermooiste. De Echte Bakker heeft

iets moois én iets lekkers. Geloof
maar dat moeder hiervan zal

smullen.
Harttaarten vanaf 17,50

bij

Echte Bakker
VAN ASSELT^

r *

ONTDEK Dl: B A K K H R , K( HT.JI PROhFTT

Tennis Polo's
Shorts en Rackets

/ / L O C H E M

Zutphenseweg 2, Lochem. 05730 -

Heb je 't al gezien bij
Dijkerman??

Psss...
niet aan mama vertellen!!!

dijkfrrnon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752- 1 304

Moeders houden van Fleurig en Groen



****
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Elke klant op onze
Kinderafdeling
mag vissen in

onze echte vijver.

TOPFORMATIE

LAVITA
KCH ie die

Wij zorgen
voor een

hapje
en een drankj

P.P.M. & WEEKEND
DISCO VERVOER

BUS 2
21.25 HENGELO (SPORTHAL)

21.28 HENGELO (VEZO-SUPERMARKT)
21.35 KEYENBORG (R.K. KERK)

22.OO HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.00 UUR

BUS 4
21.05 HUMMELO (BUSHALTE)
21.15 TOLDIJK (DE BREMER)

21.20 STEENDEREN (POSTKANTOOR)
21.25 BAAK (BUSHALTE)

21.30 WICHMOND (CAFÉ KRIJT)
21.40 VELSWIJK (POSTKANTOOR)

21.55 HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM O2.00 UUR

BUS 5
21.30 WARNSVELD (HALTE DE PAUW)

21.40 VORDEN (N.H. KERK)
21.5O RUURLO (KERKPLEIN)

22.OO VELDHOEK (CAFÉ WENTINK)
22.1O HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.20 UUR

VOOR MEER INFO TEL. 08343-1232

Op elke afdeling
leuke

aanbiedinge
met veel

prijsvoordeel!!!

in onz_
Modetuin

van 5 t/m 9 mei
(J weet niet wat u ziet. Onze zaak is

volledig omgetoverd in een compleet
aangelegde tuin vol met vele zomerse

mode- en tuinideeën.

Voor elke
bezoeker

een aardige
attentie..,

s'/ »'^'' vll^i' *L' 'i' * '' *1' ••'' ••'' - '' *1' *i' ^' *"' *!' ^' v!' ^' ̂ ' •>*' *'' vj' *'' *'' *•' »'* *"' v!' v''
-7- -T- '?• •?• -T- 'T- 'T- 'i- 'i- -T-'?- '7- '7> '7"'T"'7"'7™'*"'?~-?<~ '7~-7~-?~'?~'T~'T""-T~-T^">7^^T~'Tc

:| Onze pannekoeken l
-| Onbeschoft lekker!

Gevraagd: barpersoneel M/V vanaf 18 jaar en DJ.'s
inl. 08343-1232

15 \ 'c r se f i illcnde soorten &

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

> Ruurloseweg114
Vorden-Tel. 6634

--?'*

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

BANDEN-ACCU-l 'LAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

FONKEL
"VlFI IRFT IDFFFf^VJUü U lAJljl-L/lJijl̂ i

n
Moderne massief M.D.F,
slaapkamer in alpine wit of
in zwart. Leverbaar in 140,
160 en 180x200 cm.

J

Zeer praktische linnenkast
die een zee aan ruimte
biedt. Deze kast is 1.70 m
breed en is voorzien van 2
schuifdeuren waarvan één

met spiegel 1050 -*

*zelf monteren prijs

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454 74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

Maak kans
op een gratis

BALLONVAART

Bloemsierkunst

mode
Burg. Galleestraat 9, Vorden

Ibrink

p.s.: Zaterdag 9 mei
grote Geraniummarkt in
de Burg. Galleestraat!

Burg. Galleestraat 5-7, Vorden

l

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.

.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-W-Video

REPARATIE
Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstraat 8 - Voi M 05752-1000

WAT IS PERFEKTIE?
m in i in si i i'iini ,\Art'(iK
m \ l R\\ /,\/> WOKIH-'N
f AANDACHT
• EKKI-.NNINC
• AKÏÏSl'll-lK

• U W WI-'.NSI'N
• KAPPI.KS MI i s r 1.11

()\ll>l A, />/ A. U'.VA/ n,VS l .A.V .llM Hl l A 'S / .VA

l \ / / I ' ;V S / A ' / \ l ,\ \ l \K I'I.KI-I-KIII.

J I M H E E R S I N K
HAARMODI: VOOR DAMI-S I:N HI:KI:N
\ <>K/>I \. / ( / / ' / / / , V . S 7 H / ( , 2 /

TELEFOON 05752 - 1215

Sunlounger9

Bij aankoop van bed met kussen 10% KORTING.
In wit met HANGTAFELTJE CADEAU.

Bij aankoop van 4 Hartman verstelbare stoelen en tafel
10% KORTING

Verder voorradig: een groot assortiment KUSSENS
met bijpassende PARASOLS, enz.

5 JAAFt GARANTIE!

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo -• Tel. 05753-2139

VOOR MOEDER
Volop keuze uit bloeiende

kamerplanten.

Terra Cotta-pot 0 35 cm

Geglazuurde Buitenpot

9,95

048 cm

Geraniums per stuk 2,50

ZEER GROTE KEUZE PÊRKPMNTEN

Rotsplanten 3 voor _ 5,00

Futura 500 Vi j verpomp 99,00

Vijverfolie m 2_ 5,95

Tot ziens bij:

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

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur
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O P M E R K E L I J K

S A M E N S P E L

Vanaf morgen is een gedeelte
van onze nieuwe
zomerkollektie afgeprijsd o.a

ZOMERTRUIEN

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Groot in vrijetijds kleding
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

f
Sa

*BM&£&a

m

Donderdagavond 14 mei
Milieu -Voorlichtingsavond

aanvang 20.00 uur
m.m.v. PGEM over zonneboilers

GAMOG over Hoog Rendement cv-ketels
GGF over onderhoudsabonnementen en samenwerking met

Gamog

De inleiding zal worden verzorgd door:

Dhr. H.P. Meurs, wethouder Gemeente Hengelo

U ziet het! Een zeer interessant programma

komt allen en laat u GRATIS voorlichten.

Aansluitend hierop een 2-daagse cv-show op:

Vrijdag 15 mei
15.00-22.00 uur

Zaterdag 16 mei
10.00-16.00 uur

NEFIT
PGEM

Stands aanwezig van o.a.:

VAILLANT ATAG
GAMOG

REMEHA
GGF

Plaats van handeling: Hotel Langeler
Spalstraat 1
7255 AA Hengelo Gld.

Tijdens deze dagen een fantastische prijsvraag met een hoofdprijs ter
waarde van f250,-, bij binnenkomst speelt u al mee!!

Tot ziens op één van deze dagen bij Hotel Langeler!

INSTALLATEURS: GAS, WATER, ELEKTRA, C.V.

(V Ordelman & Dijkman

T 7255 PT HENGELO (GLD.)
ZELHEMSEWEG 30
Telefoon (05753) 1285

Voorwaarden prijsvraag
opvraagbaar bij

Ordelman & Dijkman

VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

AANBIEDING t/m 9 mei
VLEESPAKKET BESTAANDE UIT:

biefstuk (haas, kogel-, hollandse-, en de lendebiefstuk), rosbief, eventueel poulet, worst en/of
gehakt, rollade, mager braadvlees, eventueel soepvlees en eventueel schenkel.

voort 13,95/kg

voor folder en informatie ÏT U5fO9~"lfcUt (fam. A. Sasse)

Voor uw TUINAANLEG
ONDERHOUD-ADVIES
Gebr.
Kettelerij b.v.
Addinkhof16a- VORDEN
Tel. 05752-2054
b.g.g.3778of1164

Voor adviezen zijn wij vrijdag en
zaterdag aanwezig.

GENIETEN
VAN RUST EN NATUUR..

TE KOOP: STACARAVAN Prestige de luxe. K pers., compl. ingericht

en TOERCARAVAN Adria de luxe. 6 pers. met grote
voortent en tu inmeubi la i r .

Beide caravans staan hij elkaar in een prachtig natuurgebied op een staanplaats
van ongeveer 1500nv bij een groot surf- en viswater op Camping

Nieuw Beusink te Winterswijk. De vraagprijs is samen ƒ 30.000,-.
Voor inl icht ingen bel 05430-17675

of 22952 of!3819



WEEKENDAANBIEDING

Parijse Soezen
gevuld met slagroom en bosvruchten

VOOR MOEDER EXTRA LEKKER!

DIT WEEKEND:

5 halen 4

't winkeltje in vers brood en banket

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

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?

Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!

Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Café-Restaurant 't Wapen van 't Medler vraagt
voor het seizoen een leuke, vlotte

vakantiehulp m/v
en tevens zoeken wij een

oproepkracht
die bereid is in vakanties en

weekeinden te werken.

Café-Restaurant

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

t. a. v. Eli is ten Have.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Speciaal voor
MOEDERDAG

Alle materialen voor
Schilderen met zand!

Kringloopbloks,
piei i f 1.50

De smaak
van Honing
f69,-

De NIEUWE Klazien
Allerhande dingen over

de natuur - deel 3
f 12,95

Eénpans
Eetplezier

f6,95

M. Bastin
Tuindagboek

f 34,50

Bundel
Joke Verweerd

f3,75

Amerika, Amerika
307 b!/ f 7,50

LOGAl Raadhuisstraat 22
7251 AB VORDEN

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

KERKSTRAAT GROENLO, TEL: 05440-61308

ZAT ERDAG 9 Ml

ZONDAG 1O MEI
MEIMARKT

17.00 UUR LIDO DISCO]

& THE BABY'S
OO t_J t_J

VRIJ ENTREE TOT 19.00 UUR

LIDO DISCO
vanaf 17.00 uur GEOPEND

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

BUS 9
21.40-VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
02.15 - GROENLO - VORDEN

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

CITY • LIDO - TEL: 05440 - 61308

TOEGANQ ONDER VOORBEHOUD

DIT JAAR dkVEN WE
MOEDER IETS
ÉCHT LEUKS
Ga voor een
kado eerst naar
HANNIE MORSSINKHOF

Want daar heeft U keus uit een
prachtige collectie lingerie, een
uitgesproken keuze in panty's en
natuurlijk ook handwerkstoffen
en pakketten, quiltstoffen en
toebehoren, enz. enz. enz.

Wij maken op bestelling ook een
plooikap voor U!

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 32*, Ruurlo Nieuwstad 14
7251 AH Vorden

Jansen & gal j
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD

tr 05750-22816 BOVAG

Alles voor de schietsport

Rijksstraatweg 39, Wnrnsveld, tel. 05750-261 32

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Marten:
ittedi JofltrtffenJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA REKLAME

Vorden

Nieuwstad 5 - tel. 3381

(Jac Hermans)

donderdag 7 - vrijdag 8
zaterdag 9 mei

Paardelendelappen
500 gram

Varkensrollade
1000 gram

Gegrillde Varkensrollade

100 gram JL •

8.25
10.99

maandag 11 -dinsdag 12
woensdag 13 mei

Schouderkarbonade
500 gram 4.99

Magere Runderlappen

500 gram 7.99

Vordens
Dameskoor

KRUIDKOEKAKTIE

7 -8-9MEI

voor elke Moeder
GRATIS PARFUM

bij aankoop
van een paar

sqjpoenen

^^WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

Een kado voor moeder
moeilijk?

Loop dan eens
bij ons binnen!

WIJ HEBBEN GEWOON TEVEEL
OM OP TE NOEMEN.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

^ | | ̂  "V ̂  f% f\ DORPSSTRAAT 15
W l ^ l l" K ̂  7251 BA VORDEN
W W L. l ^riW TEL. 05752-3566

'f
chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend beroepsonderwijs

Het Hoge 41 en Nieuwstad 49
Postbus 65 - 7250 AB Vorden
Telefoon 05752-1 155

GEVRAAGD:

voor zo spoedig mogelijk

SCHOONMAAKSTER
voor ca. 23 uur per week

Eventueel kan het aantal uren over
2 personen worden verdeeld.

De werkzaamheden zullen elke dag na
schooltijd dienen plaats te vinden.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de directeur,
de heer W. Paas, aan wie u ook uw sollicitatie
kunt richten.

MUZIEKVERENIGING
CONCORDIA

geeft

op zaterdag 9 mei as.
haar jaarlijkse

UITVOERING
Aanvang 20.00 uur

in het Dorpscentrum
TOEGANG GRATIS

In verband met ons 25-jarig huwelijk zijn wij
WOENSDAG 13 MEI de gehele dag en
DONDERDAG 14 MEI t/m 13.30 UUR

GESLOTEN

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo - Tel. 05753-2139

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Vrijdag 8 mei
KLAVERJASAVOND

Aanvang20.00 uur

Café-Restaurant

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

Mooi! Ambachtelijk PARKET
voor ieder interieur

Gezellig en sfeervol
wonen op een vloer die
schoonheid en stijl
uitstraalt.

Keuze uit ca. vijftig soorten.

Ook zijn wij uw specialist voor:
* HDM-plafond en wandpanelen met vele combinatie-

mogelijkheden;
* Degalux-zonwering, lamelgordijnen en jaloezieën in moderne

dessins.

Wij helpen u graag met advies en een perfekte afwerking.

Parketvloer renoveren?
Bij de vtfedbgy-Mniui informeren!

05735-1661UEEHO^^
RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



ULLE TIN ORDEN

• Telefoon gemeente: 057'52-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdagvan
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

'ERZENDEN
BEVOLKINGS-

GEGEVENS PER
COMPUTER

Burgemeester en wethouders stellen
de- gemeenteraad voor om een aan-
sluit ing op Datanet l te nemen.
Hierdoor kunnen bevolkingsgege-
vens per computer van de ene ge-
meente naarde andere gemeente ge-
zonden worden en aan andere instel-
lingen die daartoe bevoegd zijn,
zoals bijvoorbeeld het ABP. Het sys-
teem is streng beveiligd omdat het

om privacygevoelige gegevens gaat.
Slechts een beperkt aantal gebrui-
kers komen op dit speciale netwerk.
Het is de bedoeling dat per l januari
1994 alle gemeenten elektronisch
berichten ver/enden.

I- VERKOOP WONING
/ULIANALAAN 12
TE VORDEN

Deze woning is nog in eigendom bij
de gemeente Vorden. De bewoner

heeft per l ju l i aanstaande de huur
van de woning opgezegd. Burge-
meester en wethouders stellen de ge-
meenteraad voor om deze woning te
verkopen via makelaar Van Zeeburg.

m*NlEUW MEUBILAIR
E-N ZONWERING

VOOR DE
DORPSSCHOOL

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de leerlin-
gensets op de Dorpsschool van de

groepen l, 2 en 3 te venangen om-
dat deze verouderd z i jn . Ook het do-
ccntenburo met stoel van de groepen
l en 2 en de zandwatertafel worden
vervangen.
De binnenzonwering aan de zuidge-
vel van het gebouw is van 1962. \ Iel
zon l ich t en de warmte worden onvol-
doende tegengehouden. Het is daar-
om noodzakelijk om goede buiten-
zonwering aan te brengen. Dit zal
deze gevel ook wat opfleuren. Ten-
slotte zal het meubilair in de directie-
kamer worden vervangen. Dit meubi-
lair is nog afkomstig van het oude ge-
meentehuis.

j-D,i BELASTINGAANSLAG VALT IN DE BUS

Kind april worden de belastingaanslagen 1992 verzonden.
De aanslag is een 'combinatie van vier gemeentelijke belastingen.

J) HONDENBELASTING
Van degene van wie bekend is dat h i j / z i j houder is van één of meer
honden wordt belasting geheven. De hoogte van de hondenbelasting
wordt bepaald door het aantal honden dat u houdt. Verandert het aantal
honden, dan moet u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. Op de
afdeling Financiën zijn hiervoor aangifte-formulieren verkrijgbaar.

Bedrijfshonden
De gemeente mag geen vrijstelling verlenen of minder belasting heffen
voor bedrijfshonden die worden gehouden voor bijvoorbeeld de land-
bouw of die gebouwen bewaken.

Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd vooi honden:
— beneden de l e e f t i j d van 3 maanden;

die ui ts lu i tend worden gebruikt om blinde personen te geleiden;
die worden gebruikt door de politie.

Tarieven
De- hondenbelasting wordt per maand berekend.
Het tarief bedraagt f60,— per jaar en neemt per hond met f 30,— toe.
/o bedraagt het tarief f GO,— voor l hond; f 150,— voor 2 honden
(f60,- + f 90,-); f 270,-voor 3 honden (f60,- + f90,- + f120,-) etc. ,
Vooi honden aanwezig in een kennel, geregistreerd bij de raad van be-
heer op kynologisch gebied in Nederland, bedraagt de belasting per
hond per jaar f 30,—, met een maximum per kennel van f 150,— per
jaar.

2) AFVALSTOFFENHEFFING
De/c belast ing wordt geheven omdat de gemeente verplicht is bij ieder
perceel wekelijks het huishoudelijk afval op te halen. Als u feitelijk ge-
bruik maakt van een perceel, dient u de belasting te betalen. Het is niet
van belang of u wel of niet gebruik maakt van de ophaaldienst of hoeveel
u meegeeft.

De gemeente kent verschillende inzamelingsvormen o.a.:
— groente-, frui t -en t u i n a f v a l ook wel genoemd gft-afval;

overig a f v a l ;
- grof v u i l ;

— landbouwplastic;
— klein chemisch afval (kca).

l lei gescheiden inzamelen en de verwerking daarvan veroorzaken hoge
mil ieukosten . Het principe de vervuiler betaalt, betekent dat deze kosten
worden doorberekend in het tar ief . De gemeente s t r ee f t h ierb i j naar
kostendekking. Het tarief van de a f v a l s t o f f e n h e f f i n g bedraagt in 1992
l 294,— per jaar.
In 1992 is het tar ief voor ieder perceel hetzelfde.
Met ingang van 1993 gaan eenpersoonshuishoudens minder betalen en
meei pei soonshuishoudens wat meer.
I let scheiden van afval zal op termijn tot besparing leiden.

.3) RIOOLRECHTEN
Het rioolrecht betaalt u omdat u bent aangesloten op de gemeentelijke
riolering, l' betaalt geen rioolrecht indien u geen rioolaansluiting h ee f t .
Het onderhouden en venangen van riolering is duur. Ook worden de
regels op mil ieugebied steeds strenger, waardoor de gemeente verpl icht
is nog nie t aangesloten percelen aan te s l u i t e n .
De gemeente komt hierdoor voor hoge investeringen te staan. Deze
kosten worden doorberekend in het tarief . Het tar ief bedraagt dit jaar
f 80,— voor de normale gebruiker, waarbij uitgegaan wordt van het
lozen van maximaal 500 m:!.

4) ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
Zoals reeds eerder is gemeld in deze rubriek, heten voortaan de onroe-
rend-goedbelastingenonroerende-zaakbelastingen.
De gemeente heft twee onroerende-zaakbelastingen, te weten:
— een eigenaren-belasting;
— een gebruikers-belasting.

Indja| u °P ' januari feitelijk gebruiker of eigenaar ben^betaalt u
beli^ig voor dat gehele jaar. Als u verhuist of het obje^^erkoopt
worden de onroerende-zaakbelastingen niet door de gemeffüte verre-
kend. (De- notaris kan bij verkoop wel de eigenaren-belasting verreke-
nen). De waarde-peildatum voor de onroerende-zaakbelastin<r''n 1992 is
vastj^teld naar de economische waarde per 1-1-1990. Hö^Lnief be-
dn^Bpervollef3.000,— economische waarde voor: ^^
de eigenaren-belasting f 2,68
de gebruikers-belasting f 2,16

HET AANSLAGBILJET
Op de feanslag staan indien voor u van toepassing de eerdergenoemde
belastingen. Stel u bent geen houder van een hond dan staat deze belas-
ting ook niet op de aanslag.

Aan 3300 belastingplichtigen wordt een aanslag gestuurd. Gemiddeld
genomen konit.de aanslag voor de belastingplichtige in
Vorden uit op een bedrag van circa f600,—. De totale opbrengst voorde
gemeente is ruim 2 miljoen. De stijging van het
totaalbedrag van de aanslag t.o.v. voorgaande jaren wordt veroorzaakt
doordat de gemeente met ingang van 1992 de onroerende-zaakbelastin-
gen zelf oplegt, in combinatie met de overige gemeentelijke belastingen.
Voorgaande jaren kreeg u een aparte aanslag voor de onroerend-goed-
belastingen van de Rijksbelastingdienst, en voor de overige belastingen
een aanslag van de gemeente Vorden.

Belastingbedrag
De hondenbelasting, a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n de rioolrechten worden per
maand berekend. Bij wijziging, bv. bij verhuizing naar een andere ge-
meente, worden de/e belastingen berekend over het aantal maanden dat
u in Vorden heeft gewoond.
Dit geldt echter niet voor de onroerende-zaakbelastingen, deze betaalt u
ineens voor het gehele jaar.

Spreiding van betaling
De aanslag kan nu worden betaald in drie termijnen. ledere termijn
bestaat uit twee maanden. U krijgt daardoor de mogelijkheid de betaling
te spreiden over zes maanden. Na het venallen van de eerste en tweede
termijn, krijgt u voor de nog openstaande schuld een nieuwe accept-
girokaart. Het is ook mogelijk om de belastingschuld in één keer te
voldoen.

Foutieve aanslag
Heeft u een f o u t i e v e aanslag ontvangen dan kunt u het beste c o n t a c t
opnemen mei de gemeente. Zij beoordelen of u vooreen ontheffing of
vooreen vermindering in aanmerking komt.

Bezwaar
Bezwaar tegen de aanslag kunt u binnen twee maanden na dagtekening
van de aanslag schr i f te l i jk indienen bij het hoofd van de afdeling Finan-
ciën, Postbus 9001, 7250 HA Vorden. Het indienen van een bezwaar
schort de verplichting tot betaling niet op!

ƒ•»/ insta n t//'
Alle betalingen inzake de gemeentelijke belastingen lopen voortaan v ia
één ins tan t ie , de gemeente. Voorvragen, bezwaren, kwij lsc helding, uits-
tel van betal ing, betalingsregelingen k u n t u bij de gemeente terecht.
Voor een aanvraag voor kwijtschelding of een verzoek om een bijdrage
tegemoetkoming in het kader van het gemeentelijk minimabeleid moet
u zich wenden tot de afdeling Welzijn v a n de gemeente Vorden.

NADERE INFORMA TIE
Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de a fde l ing
Financiën, telefonisch bereikbaar t i jdens kantooruren ouder nummer
05752-7429 (doorkiesnummer).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Donderdag 7 mei 1992
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ERGADER1NGEN RAADSCOMMISSIES

IV commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot liet
nemen van een beslui t , /o nodig stellen burgemeester en wethouders
naar aanleiding van een advies voorstellen nog bij of houden de/e aan.
Ook kunnen raadsvoorstellen ingetrokken wolden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.
Ook u kunt , indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissie-
s tukken, liggen ter in/age in de bibl io theek te Vorden en in de Rabobank
te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling
van de agenda begint aan de vooi ziter of de secretaris van de commissie
meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint . De mogeli jkheid
bestaat dat de commissieleden u ti jdens de behandeling van het agenda-
punt vragen s te l len , levens kan de voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

De commissie voor financiën en openbare werken vergadert op dinsdag
12 mei 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de
vol gende onderwerpen:
— aansluit ing op datanet l voor de gemeentelijke bas isadminis t ra t ie

persoonsgegevens;
— verkoop woning Julianalaan 12;

aanschaffen en vervangen van meubilair en buiten/onwering open-
bare basisschool 'De Dorpsschool';

— wijziging begroting 1992;
— concept-begroting 1993 Delta;
— verhuur pand Dorpsstraat 3 open bare lees/aal aan de Sticht ing open-

bare bibliotheek en lees/aal Vorden.

De commissie voor algemeen bestuur vergadert op dinsdag 12 mei 1992
om 20.30 in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:
- Messchaert rapportage rijkspolitie groep Vorden;
— verkoop woningjulianalaan 12;

vas t s t e l l ing bestemmingsplan Medlerschool l 99 l ;
— aanvulling meerjarenprogramma 1998 restauratie rijksmonumen-

ten.

De commissie voor milieu en welzijn vergadert op woensdag 13 mei
1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgen-
de onderwerpen:

aanschaffen en venangen van meubilair en buitenzonwering open-
bare basisschool 'De Dorpsschool';

— verhuur pand Dorpsstraat 3 openbare lees/aal aan de Stichting open-
bare bibliotheek en lees/aal Vorden.

GOEDE ALTEEN A TIEVEN
Als men /ich verantwoordelijk voelt voor de natuur is het duideli jk dat met
branden gestopt moet worden. Er /ijn voldoende alternatieven. Wanneer een
gebied grot genoeg is, is extensieve tot zeer extensieve begra/ing door runde-
ren of schapen uitstekend. Voor het beheer van kleine landschapselementen
is maaien de meest gebruikte beheersvorm. Voor een goede ontwikke l ing van
een rijke natuur is het van belang dat het maaisel wordt afgevoerd. Nog beter
en goedkoper wordt het maaibeheer wanneer niet alles wordt gemaaid en
delen gedurende de winterperiode ongemaaid bl i jven staan. Teveel maaien
kost geld en gaat ten koste van de natuur.

J!» GEMEENTERAAD VERGADERT
OP DINSDAG 26 MEI 1992

Op dinsdag 26 mei aanstaande vergadert de gemeenteraad in het ge-
meentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid
om in het openbaar tegen de gemeentraad te spieken. Dit mag nie t gaan
overeen van de onderwerpen die op de agenda s taan, omdat u daarover
in de commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in de/c verga-
dering het woord wenst te voeren dient u dit op maandag voorafgaande
aan de raadsvergadering op te geven bij de gemeenlcrscc re-lans, onder
vermeldingvan het onderwerp waarover u hel woord wi l t voeren. Tijdens
deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:
— aansluiting op datanet l voorde gemeentelijke basisadministratie;
— verkoop woning Jul ianaiaan 12;

vaststelling bestemmingsplan Medlerschool 1 9 9 1 ;
— aanvulling meerjarenprogramma 1998 restaurat ie r i jksmonumen-

ten;
— aanschaffen en venangen van meubilair en buiten/onwering open-

bare basisschool 'De Dorpsschool'.

ANVLLING OP
MEERJAREN-

PROGRAMMA
RESTAURATIE

RIJKSMONUMENTEN
In 1986 heelt de gemeente op grond
van het Besluit Ri jkssubsidiër ing
Restauratie Ri jksmonumcntcn cru
meerjarenprogramma voor de- res-
taurat ie van de/e monumenten ge-
maakt en aan de Minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en C u l t u u r
toegezonden. Jaa r l i j k s dient dit pro-
gramma aangevuld of herzien te wor-
den. De aanvul l ing die burgemeester
en weihouders thans aan de gemeen-
teraad ter \ a s t s t e l l i ng aanbieden
geldt voor het jaar 1998. De eigena-
ren van de r i jksmonumcntcn is ver-
zocht om aan t e - geven of zij voordat

jaarplannen hebben om restaurat ies
te plegen. Op basis hiervan is hel
meerjarenprogramma aangevuld.
Jaar l i jks reseneert de M i n i s t e r op
grond van hei meerjarenprogramma
een bedrag voor Vorden (en iedere
andere gemeente die een meerjaren-
programma aanbiedt) om rijksmo-
numenlen Ie kunnen restaureren.
Dit is voor Vorden een bedrag van
ongeveer f 100.000,—. Thans spaart
de gemeente om ren omvangrijke
restauratie aan de R.K. Kerk te kra-
nenburg gedeeltelijk te kunnen la ten
subsidie-ren dooi hel Ri jk .

GEMEENTENIEUWS
1.02.
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BESTEMMINGSPLAN
MEDLERSCHOOL

1991
De vroegere Medlerschool is in 1978
gesloten doordat het aantal leerlin-
gen beneden een bepaalde grens
kwam. Tot medio 1990 was er een
kantoor van Staatsbosbeheer geves-
tigd. Dit is echter naar Doetinchem
verplaatst

De koper van het gebouw heeft ge-
vraagd om de/e school te mogen ge-
bruiken voor zijn (overigens beperk-
te) activiteiten als meubelmaker, in-
clusief een ^daarbij behorende wo-
ning voor toe/icht en beheer. Het be-
stemmingsplan dat burgemeesteren
wethouders aan de gemeenteraad
aanbieden maakt dit mogelijk. Tegen
het ontwerp-plan heeft niemand be-
waar gemaakt.

W, FUNEST VOOR VLINDERS
m
Nog steeds worden in het buitengebied in perceelsranden, bermen, slootkan-
ten, dijken en ruigtes gebrand. Dit gebeurt, vooral in de winterperiode-, als
beheersmaatregel. Veel dieren overwinteren of vinden voedsel in de/.e kleine
stukjes natuur temidden van het boerenland. Doe>r het branden gaan de/e
die-ren dood e-n neemt de variatie in plantensoorten af.

Dagvlinders, graadmeters hij uitstek
In e l i t artikel wordt vooral ingegaan op dagvlinders, een groep die een belang-
r i jke graadmeter is voor de kwaliteit van onze natuur. Komen er e>p een be-
paalde plaats veel soorten dagvlinders voor dan is het meestal goed met de
n a t u u r gesteld. Wanneer meer zorg wordt besteed aan onze vlinders zullen
ook veel planten en andere dieren daarvan profiteren.

Dagvlinders zijn hedreigd
I l e - t gaat niet goed ine- t de- na tuur in ons land. Dit wordt duidelijk geïllustreerd
door de- sterke achteruitgang van onze dagvlinderstand. Aan het begin van
deze eeuw kwamen nog 75 soorten voor. Hiervan zijn er 15 uit ons land
verdwenen en worden nog eens 20 soorten met uitsterven bedreigd. Het zijn
vooral de- soorten van schrale, bloemrijke graslanden en ruigten die het heel
moeilijk hebben.
De/.e achteruitgang wordt veroorzaakt door de sterke vermindering in aantal
en k w a l i t e i t van de leefgebieden. Veel leefgebieden zijn te klein en worden
beïnvloed door verdroging, vermesting en verzuring. De toegenomen isolatie
van de nog overgebleven leefgebieden van vlinders maakt vestiging of herves-
t igingvan soorten vaak onmogelijk.

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN VAN GROOT BELANG
Weg- e-n spoorbermen, slootkanten, houtwallen, perceelsranden en ruigten
zijn voor planten en dieren van groot belang, /e hebben een belangrijke
functie als leefgebied en als verbindingsbaan tussen leefgebieden. Voor vlin-
ders is het noodzakelijk dal ele/.e kleine stukjes natuur gevarieerd van opbouw
en samenstelling z i jn . Ken afwisseling van gemaaide en ongemaaide stukken
met waar moge-lijk wat bomen en struiken, biedt overwinterings-mogelijkhe-
den voor eieren, rupsen, poppen en vlinders.

.EIZEN OP
VERLOPEN

PASPOORT NIET
MEER MOGELIJK!!

Vanaf l april aanstaande k u n t u met
een verlopen paspoort niet meer de
gre-ns over!! Ken verlopen paspoort is
eveneens geen geldig legitimatiebe-
wijs meer, /odat u geen geld meer
kunt opnemen als u zich met uw pas-
poort wi l t legitimeren.
In principe maken we uw paspoort
direct klaar, u kunt erop wachten.
Het is hierdoor wel noodzakelijk dat
degene voor wie het paspoort is be-
stemd, zelf komt.

In de praktijk b l i j k t dat het tussen
10.15 uur en 11.30 uur het het
drukst is, dus als u buiten deze tijd-
stippen kunt komen, dan wordt u het
snelst geholpen.
Voor een nieuw paspoort moet u
meenemen:

— 2 recente zwart-wit pasfoto's
(identieke);

— oude reisdocument (paspoort e)f
toeristenkaart);

— f85— vanaf 16 jaar, voor beneden
de 16 bedraagt het tarief t 60,—.
Indien er kinderen bijgeschreven
moeten worden bedraagt het ta-
rief f 6,— per paspoort extra.

Ken toeristenkaart kost U:
— f28,— vanaf 16 jaar;
— f 17,— als u jonger bent dan 16

jaar.

Indien u jonger bent dan 16 jaar
moeten beide ouders toestemming
geven om een reisdocument af te
kunnen geven. Als u bijgeschreven
staat in een reisdocument, moet dit

document eveneens worden meege-
nomen. Formulieren voor de/e toe-
s temming / i j n verkrijgbaar op bu-
reau Burger/aken.

Voor nadere i n f o r m a t i e k u n t u con-
tact opnemen met bureau Burger/a-
ken.

IN V K R B A N I ) M KT DK K( ) M K N T ) K
VAKAN TIKDRl l K I K IS 11 KT VAN
H KT GROOTSTK BKKANG DAT U
TIJDIG KKN N 1 K U V V 1>AS1'OORT
AANVRAAGT!!

RIJBEWIJS NIET
VERLOOPT!!

Op l oktober 1992 veilie/en twee rij-
bewijsmodellen hun geldigheid. Als u
/.o'n rijbewijs niet op t i jd vernieuwt,
moet u opnieuw examen doen! De
volgende twee modellen verlie/en
hun geldigheid:
- Model 8a, rijbewijs volgens oud

groot model op linnen, afgegeven
tot l januari 1986. De foto van de
houder van dit r i jbewijs / i t vast
met twee ringnietogen;

- Model 8b, een kleiner formaat r i j -
bewijs volgens Kuropees mode-!.
eveneens op linnen, afgegeven
tussen l januar i 1984 tot l okto-
ber 1986. De foto hiervan /il even-
eens vast met twee ringnietogen.

Wielrennen
af-

Met ingang van l mei is Sabine Eijkelkamp aangesteld als coördinatrice va^^indercentrum De
Klimboom. Hoewel het centrum nog in aanbouw is en in september open gaat, hoeven Sabine en
het bestuur zich tot dat moment niet te vervelen. Vanaf september biedt het kindercentrum profes-
sionele kinderopvang aan bedrijven en inwoners van Vorden e.o. Momenteel wordt hard gewerkt
aan de bouw van het Kindercentrum aan het Wiemelink. t
Kinderen kunnen vanaf drie dagde-
len per week terecht op De Klim-
boom. Ook is opvang mogelijk voor
kinderen tot en met twaalf jaar in va-
kantie-perioden en bui ten schoolti j-
den. Dat vraagt niet alleen een goede
organisatie, maar ook deskundig-
heid, l let bestuur is dan ook /eer blij
met de aanste l l ing van Sabine Kijkel-
kamp.
Bestnursvoor/ittei Smedinga: 'Coör-
dina t ie is een onderdeel van haar
f u n c t i e . De meeste uren zal Sabine
werken als leidster. In overleg met de
bedrijven, ouders, teamleden en het
bestuur geeft ze het beleid inhouden
vorm. Ook zal ze con tac t zoeken en
onderhouden met de Vordense be-
drijven. Je hebt dus iemand nodig
die- deskundig is, enai ing heef t , van
aanpakken weet en verantwoordelijk-
heid kan dragen. Kn n a t u u r l i j k moet

je ook warmhartig z i jn . Het welzijn
van de kinderen staat t e n s l o t t e - cen-
traal. Als bestuur hebben wij er alle
vertrouwen in dal Sabine de juiste
persoon is voor deze functie.'
Sabine werkte eerder in het kinder-
dagverbli jf de- Blokketoren in /u t -
phen. /e was niet alleen leidster

maar deed ocA ervaring op in het op-
zet ten van een dependance en was ze
betrokken bij het ontwikkelen van
het pedagogisch beleid. Ze weet dus
van de hoed en de rand.
Sabine is erg gelukkig met de aanstel-
ling. 'Wat mij erg aanspreekt is de
combinatie van de- functies leidster
en coördinatrice. Dat maakt de baan
voor mij zo aantrekkelijk. Mi jn hart
gaat uit naar de kinderen maar deze
f u n c t i e - stelt me in staat een grotere
verantwoordelijkheid te dragen in
aanverwante taken. Dat vind ik heel
prettig. Op deeltaken als het strategi-
sche beleid zal het bestuur mij on-
dersteunen. Zij beschikken ook over
relevante, aanvullende kennis en
blijven actief betrokken bij het beleid
en de uitvoering. Die samenwerking
met het bestuur, leidsters, de bedrij-
ven en ouders is — denk ik - de be-
langrijkste succesfactor. We moeten
eikaars kennis en ervaring benutten.
Zo denkt het bestuur er ook over.'
Op 20 mei organiseert De Klimboom
in samenwerking met de gemeente
Vorden een voorlichtingsbijeen-
komst voor bedrijven. Op l l j u n i
komt er een vervolg voor particulie-

ren die belangstelling hebben voor
een kindplaats.
Het geven van voorlichting zien Sabi-
ne en het bestuur als een belangrijke
taak. Sabine hierover: 'Bedrijven zijn
niet altijd op de hoogte van interes-
sante subsidies en tegemoetkomin-
gen. Daarover willen wij hen graag
informeren. Ken ander aandachts-
punt is het feit dat ook vaders een
kindplaats kunnen aanvragen. Maar
al te vaak wordt geredeneerd vanuit
het iciee dat kinderopvang een pro-
bleem van alleen vrouwelijke werkne-
mers is. Dat beeld willen wij graag
nuanceren. Maai voor alles willen we
graag informatie geven over de wijze
waarop wij i nvu l l i ng willen geven aan
de kinderopvang. Het is immers een
hele stap om je kind toe te vertrou-
wen aan een kindercentrum. Dan
zou ik zelf ook graag willen weten
hoe men daar over pedagogische en
ai u k-re vraagstukken denkt.'

Men zal dus nog veel van het Kinder-
centrum horen. Wie alvast meer in-
formatie wil, kan contact opnemen
met de- secretaris van het bestuur,
Pauline van den Berg (05752-3711).

Op de Normaalmarkt kan men in de eerste plaats kaarten verkrij-
gen voor 'H0ken in Toldiek'. Van heinde en verre zal men voor dit
doel dan ook naar Flophouse komen. In januari komen de verzoe-
ken om kaarten voor dit bijzonder aansprekende evenement op
de laatste vrijdagvan juni al binnen.
't l Iele land heeft er wee-t van: H0ken Daarom: Normaalmarktdag.
in Toldiek is iets aparts. Dit jaar ko-
men on/.e jongens (mei e-en enigs-
/ins gehavende Bennie) alweer voor
de l (ie (!) keer achter de varkcns-
schuren van Willem Willemsen spe-
len bij de jeugclsoos me-t die- oer-Ach-
terhoekse naam: Klophouse.
Vorig jaar kwam menig voonei koop-
adres nic- t meer aan zijn gewone
werk/aamheden toe, omdat men
e-envo.idigweg sui gebeld werd qm
kaarten, t e n v i j l de- 'Hokrn }''' l angen
breed uilverkocht was.

Start van de voorverkoop voor Nor-
maal op 2(i j u i j i CMI het koffieconcert
op zondag 28 jun i in de 'Lentetente'.
RJodeo-wedstrijden, Kop van Jut,
marktkraampjes, bijzondere Nor-
maal-affiches, t -shir ts , at tr ibuten, het
Anhangerschap, videobc-elden, in en
entourage van decorstukken die- bij
diverse optredens gebruikt zijn.
Wie- in ieder geval ver/.e-kerd wil /ijn
van een kaar t je voor H0KKN I N
T O i . n i K K komt naar de N o r m . - | i -
marktdag.

L.R. en
P.C. de Graafschap
Het afgelopen weekeinde werd het
concours h ippique voor paarden en
ponies in Kibergen gehouden. Bij de
ponies wist Helene Garssen met Kiu-
iy op /aterdag 2 mei de (ie prijs in het
B-springen te behalen.
Bij de paarden behaalde Jorien Heu-
velink op vrijdag l mei met Klfriede
de l e prijs in de L l-dressuur met 132
punten. Irene Regelink behaalde
met Ra m/es de 4e en de (ie pi ijs in de
K2-dressuur met 122 en l 20 punten .
Op zondag 3 mei behaalde- Mar t ine
R u i l i n g mei Krasmus de Ie pr i js in
de K l-dressuur met 12H punten en
de 2e prijs bij het progressief sprin-
gen in de klasse K. M o ' i i c n . " ; M-oot
Roesso'k in-haa lde mei Sasja de 5e
pr i j s in het B-springen.

Rudi Peters uit Wichmond
gelopen week tweemaal ee
ronde op zijn naam weten te schri j -
ven bij de- B-amateurs. Op koningin-
nedagwon hij de 'ronde van Almelo'.
7 Ronden voor het eind de^trreer-
den twee renners uit het pel^Bi. Ze
namen al snel een grote voorsprong.
Rudi Peters van de wie-len I n b R'IV
Vierakker-Wichmond wist twee ron-
den later alleen naar deze twee ren-
ners te rijden. Op t i jd herstellend
van cie/e k l a c h t i n s p a n n i n g wist hij te
winnen. John Schoenaker werd in de
pelotonsprint 2e en werd hiermee als
5e- geklasseerd.
In de tweede serie reed Mart in
Wevers uit Hengelo een sterke wed-
strijd. Halverwege de wedstri jd f ie ts te
hij met nog 7 andere renners weg uit
het peloton. Ze bleven weg lol aan de-
finish. Wevers werd in de sprint 7e.
Wim Bosman uit VVarnsveld fietste
die dag in lieerde. Bosman was de-
animator van een kopgroep die in de
15e ronde van de 80 wegreden. De/e
kopgroep bleef tot aan de f i n i s h weg.
Bosman werd tweede. Peter Makkink
uit Vorden werd in dezelfde wedstrijd
l Se bij de A-amateurs.
I lan Hekkelman uit Steenderen reed
in dezelfde plaats een sterke wed-
strijd bij de junioren . Hij pakte een
prachtige 7e plaals.
Zaterdag 2 me-i was e-r weereen over-
winn ing voor Rudi Peters. Hij reed
die dag een zware klassieker bij Zee--
land. De/e klassieker, genaamd
'Omloop van Moerdijkbruggen',
werd na 15 km van de 100 al groten-
deels beslisd. Ken massale valpartij
zorgde er voor dat er 22 renners wc-g
konden rijden. Demarage na dema-
rage zorgde eiToor dal er steeds meer
renners moesten lossen uit de kop-
groep. Op laa ts l bleven ei 4 renne-rs
over, waar Peters ook in deelnam. Pe-
ters had nog kracht genoeg over om
de/e klassieker op zijn naam te
schrijven.
Op zondag 3 me-i was het de dag van
Kdwin Maalderink ui t Warnsvcld. Hi j
had die dag i j /crs le- i kc benen. Ge-
zien zijn prestaties en rijden kon het
dan ook niet u i t b l i j v e n dat hij binnen
een korte tijd een prac l i l p i e s t a t i e
neer zou /ellen. In Zevenaar reed hij
kort na het vertrek met nog ee-ns v i e - r
renners weg uit het juniorenpeloton.
In c-c - i i goede samenwerking bouw-
den ze' de voorsprong alleen maar
u i l . Met / 'n vi jven kwamen /e op de
f i n i s h l i j n af. Maaldct i n k werd prach-
t ig 2e. Man Hekkelman werd 2e- van
l i e - t pe-lolon en pakte daarme-e e-e-n 7e

i i j de A-amateurs pakte Wim Bos-
,n;iP t v. n l 2e pk.!, i -u John Se hoena-
ker werd bij de B-amateurs 4e van het
peloton e-n pakte- daarme-e- e-en 18e
plaats.

VTP
Uitslagen
Dames dinsdag (21 ap r i l ) : Neede da-
mes l — Vorden dames l (i-O; Vor-
den dames 2— Beinum dames l 2-1.
Woensdag junioren (2 (.) ap r i l ) : Vor-
den j nn . mix l (cal. 1) —Groenlo
jun . mix l 0-5; 't Braamvcld jun . mix
1 (cal. 2) —Vorden j u n . mix l .'5-2.
Koninginnedag (inhaalwedstrijd
i.p.v. 30 mei!): Zelhem mix 2 Vor-
d e n m i x I I I .
Zaterdag (2 mei): ' t Braamveld mix
j u n . l A Vorden mix j u n . l A 0-5;
Vorden mix j u n . l B — Welgelegen
mix j n n . l B 2-3; Vorden mix l
Ncede mix 2 2-3;.de Hoogkamp mix
2 35+ - Vorden mix ï 35+ 2-3;
Nieuwe Hellewei mix l 35+ -• Vor-
den mix 2 35+ 1 - 1 ; Vorden heren l
— de Hoven heren l 1-5.
Zondag (3 mei): de Kersenplukkers
heien l —Vorden heren l 1-2; Vor-
den heren 2 - de- Reest heren l 5-1:
Beukersweide heren 3 —Vorden he-
ren 3 (i-O; Vorden heren l 35 l
Hasselo heren l 35 i 3-3; Daisv mix
l —Vorden mix l S-0; Vorden mix 2

de Kie t s t ap mix l 2-(i.

VRTC de
Achtkastelenrijders
Afgelopen zondag organiseerde de
VRTG de Achtkastelenrijders haar
vooi jaarstochl vanaf Gafé Rest. de
Herberg in Vorden. Ondanks con-
current ie van o.a. Wageningen en de
ba-lkon van het /u iden als grote uit-
smi j te r , voeg daarbi j nog l (i t och ten
op diezelfde dag, kwamen toch nog
lussen de 3 l O en .320 deelnemers een
s ta r tkaa r t a fha len vooreen tocht over
120,80 en 40 km.

V. V. Vorden
Uitslagen
Vorden A2 — Doetinchem A2 1-2;
AD •( )« . ) BI —Vorden BI l - 1 ; Vorden
G l — RKZVG C l 2-0; KSH Cl -
Vorden G2 1-7.
Vorden l — Helios l 2-0; Vorden 2
— Grol 3 2-2; Vorden 3 Krica '7 ( i 5

2-2; Koenermark 7 Vorden l 1-7;
DKO 4 — Volden (i 7-1; Hercules 5
— Vorden 7 3-3.

Programma
Donderdag" mei: Vorden ( i— R n i n -
Io5.
Zaterdag (.) mc-i: Roda A l Vorden
Al (beker); Angerlo A2 — Vorden
A2: Vorden 7 - (hid-intcrnationals.
Zondag 10 mei: Vorden '_' V1OD 3
(kampioenswedsti i j d ) : Hoven 2
Vorden 3; Oeken l —Vorden 1; Vor-
den 5 — Konga 9; Koe hem '.) — Vol-
den S.

Selektie Team
Vorden
Op woensdagavond 2(.) apr i l spe-elde
het Se - l e -k t i c Team Vorden tegen
Voonvaarts C l , men won uu- t 3-0.
Op l ( . l me-i speelt men op he- t So< iï-
terrein tegen KNVB afd. Gelderland
select ie-onder M jaar .

Vorden- -Helios
Vorde-n heeft de- l a a t s t e - wedstrijd in
de- KNVB afgeslote-n door t hu i s me-|
2-0 te - w innen van He-Mos uit Devcn-
t e - i . Na een m i n u u t spelen was he-t al
raak toen Ronnv de- Beus de Helios-
a e h t e - i hoe-de- t e - s l im afwas: 1-0.
l l i e - i n a t i a e h t e - n de- be/oe-kers de- ba-
kens te- vcT/e- t te-n, Vorden-doelman
Gerrit Wenneker bleek e-chter e-en
grote- 'sta-in-de'-weg'. Vlak voor rust
snelde- l'eler l loevers door de- I lelios-
defcnsie, he- tgee-n 2-0 betekende.
Deze- voorsprong gaf Vorden in de-
tweede helft n ie - t me-cT uit handen,
/odat de- vie-rde overwinning op rij
e-e-n f e i t was. Door de1 r e s u l t a t e n van
de- alge-lopen weken hoopt men bij
Vorden dal volgend jaar he- t verloren
ge-gaiie terrein henvoniien kan wor-
den.

Waterpolo dames
De- dames van Vorden hebben de
t h u i s w e - d s t r i j d legen l l e - K e v 2 met
e-e-n 7-2 zege afgesloten. In de e - e - i s i c
periode scoorden Karin Rouwen-
horsi e-n ( . r i e t j e - Welle-weerd. In de
Iwe-e-de periode- bracht Kar in Ron-
we-nhorst de- stand op 3-2, waarna
l i e m i e l t e 1 l e n v e - l i n k e n Andra K i s i n k
in de derde- periode voor 5-2 /org-
de-n . De- 7-2 e inds tand we-rd bereikt
dooi doelpunten van Karin Rouwe-n-
horst e-n Griet je Wclleweeid.
De- heren 2 van Vorden wonnen met
l O-H van Duikelaai 2. De-doe lpun ten
werden ge-scoord door Arjan Mcnge-
r ink ( 7 x ) , I Ie-nvin Wi lgenhofe -n Rudi
Sloot (2x) .

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 29 april
Groep A: 1 . mevr. Van de-Berg- mevr.
Smit 57.7'V: 2. mevr. S c h i g t / d l n .
Schigt 53.6%; ."'. mevr. Alewj j i i . s e .
mevr. Bode-wes mevr. van Burk/
dhr. M.K biels 52.' .>' ' , .
Groep B: !. mevr. Mei jer . -dhr . Meijer
o:J.l '#; 2. mevr. De Bruin /dhr . De
Bruin ( i l . < ) % ; :>,. me-vr. Knoppcis
dhr. Knoppers 55. l",.
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