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Regiocontactfietstocht rond
Aalderink en Wagenvoort
Het prachtige coulissenlandschap rond de rivier de Berkel in de Achterhoek, met rustiek gelegen
oude boerenerven, heeft de Stichting Regiocontact Vecht Veluwe IJsselstreek 25 mei a.s. uitgekozen voor een heerlijk dagje uit op de fiets. Aan de hand van een routeboekje met wetenswaardigheden gaat men 35 km op de pedalen door kleinschalig bosgebied en over oude enkgronden en langs
door hou twallcn omzoomde weiden.
De Warkense enk
De Warkense enk met aangrenzend
bosgebied is een van de fraaiste stukjes
natuur in de Berkelstreek. Soms staat
de windmolen, een grondzeiler zo kenners zeggen, er lustig te draaien. Een
zandweg voert onderlangs de enk en
weelderig groen onttrekt de middeleeuwse hoeven aan ons oog.
Smeenk, Gotink en Aalderink, ze worden al genoemd in de 14e eeuw. Maar
de bewoning van dit gebied is al vele
eeuwen ouder. Tot in de Karolingische
tijd moet die terug gaan, toen op de
woeste gronden kampen werden ontgonnen die aan elkander groeiden tot
enken. Enken, die we in veel boerderij namen terugvinden.
Instellingen in de stad Zutphen zoals
de 'Sint Anthony Groote Broederschap' en 'Oude en Nieuwe Gasthuis'
hebben veel boerderijen in deze streek
in beheer. In zijn huidige gedaante
lijkt de boerderij Aalderink een agrarisch bedrijf uit het begin der vijftiger
jaren dezer eeuw en dat is ook zo.
Over het in vroegere in 1959 door
brand verwoeste oude boerenhallehuis
horen we voor het eerst in een schenkingsakte van 1454 toen Hendrik Nijenhuis en zijn vrouw het goed schonken aan de broederschap, een Zutphense instelling van weldadigheid. De
pacht werd vroeger in natura betaald.
Het boerenhallehuis vindt men in geheel midden Nederland met vaak heel
verschillende praktische aanpassingen.
Sommige van deze boerderijen met
een flauwe dakhelling groeide aan het
begin van de 19e eeuw in de Achterhoek uit tot het T-huis, omdat het

Herdenking 4 mei
De 4 mei herdenking begon zaterdagavond met een herdenkingsbijeenkomst
in de Nederlands Hervormde Kerk,
waaraan ook het Vordens Mannenkoor
haar medewerking verleende.
Ook tijdens de plechtigheid op de Algemene Begraafplaats zong het koor
een lied. Namens het gemeentebestuur legde burgemeester Kamerling
bij één der graven een krans. Verder
werden er kransen gelegd door het Comité 4 en 5 mei Vorden, en de Bond
van Wapenbroeders afdeling Gelderland.

ANBO-nieuws
Dit weekend organiseerde de ANBO
voor haar leden en andere belangstellenden een muziekmiddag. Hiervoor
was het seniorenorkest 'Happy Days'
uit Zutphen uitgenodigd.
Onder leiding van dirigent Ben Veldkamp werd het publiek een gevarieerd
programma voorgeschoteld. Het orkest is heel wat mans. 'Wij kunnen spelen van Mozart tot Malando', zo vertelde dirigent Veldkamp.
Het orkest op zich bestaat uit 28 muzikanten. Stuk voor stuk hobbyisten die
zelf veel plezier aan hun optredens beleven. Dat bleek ook in Vorden waarbij
met veel enthousiasme voor een vrijwel
volle zaal van het Dorpscentrum werd
gespeeld, onder ander een aantal marsen, een selektie uit My Fair Lady, tango's, polka's etc. etc.

Opbrengst collecte
De in Vorden gehouden collecte voor
de Hartstichting heeft het mooie bedrag van f 3.600, l O opgeleverd.

Fietstochten
Achtkastelenrijders
Ondanks de minder goede weersvoorspellingen van het afgelopen weekeinde kon de VRTC de Achtkastelenrijders
toch nog ruim 186 deelnemers begroeten op hun voorjaarstochten.
De tochten voerden door het stroomgebied van de Berkel en over de Sal-

woonhuis terweerszijden van het bedrijfsgedeelte werd uitgebreid.
Boeiend zijn 18e eeuwse boerderijen
door empire-ramen en bovenlicht, in
de toegang tot het woongedeelte. Veel
bewoners noemen zich hier ook nog
wel naar de boerderij, sommige van die
namen werden rond 1800 tot echte familienaam.
Bomen plantte men vroeger ook bij
boerderijen als teken om het onheil af
te wenden. Zo geloofden de Germanen
dat de lindeboom huiselijk geluk en
vrede zou brengen. Deze boom kan 30
meter hoog en wel 300 jaar oud worden. Naar men vertelde is de Warkense
Boom de oudste lindeboom van Nederland en te vinden op een boerenerf.

ken. Jammer, want hij stond niemand
in de weg.
Eens zou deze behoord hebben aan de
kerk van Almen, waarover de bekende
dichter A.C. Staring het befaamde gedicht schreef dat zo doeltreffend het
karakter van de Achterhoekse mens typeert.
Voorden, plaatsen waar men door de
beken kon trekken waren er eens veel
in deze streek. Ze zijn in de boerderijnamen 'De Voorde' en 'Wagenvoort'
terug te vinden.
Azink, schapenstal, herinnert aan een
groot heidegebied, waarvan nu nog
een klein deel, de Gorsselseheide, over
is. Wie met de fiets van Aalderink tot
Wagenvoort er op uit trekt komt tot
rust en neemt een prettige herinnering
aan deze streek mee naar huis.

landse Heuvelrug met als vaste punt de
omgeving Nijverdal.
Daar waar zaterdag nog strijd werd geleverd in de amateur-wielerklassieker
de Ronde van Overijssel konden zondag de toerfietsers beleven wat een
wielrenner beleeft.
De organisatie mocht dan ook na afloop vele complimenten in ontvangst
nemen.

Culturele avond

Doordat de heer Rouwenhorst het bestuur van de afd. Vorden van de GmvL
heeft verlaten, kwam de funktie van
penningmeester vacant. Vanaf heden
zal mevrouw Arfman-Hiddink deze
taak op zich nemen.
De afd. Vorden zal ook dit jaar weer
drie open middagen voor toeristen organiseren. Dit zal gebeuren op dinsdag
30 juli bij het bedrijf van de fam. Mennink en op 6 augustus bij de fam.
Bouwmeester. Daarnaast organiseert
de GmvL op zaterdag 27 juli een fietstocht langs een viertal bedrijven in
Vorden.
Op zaterdag 29 juni nemen de plaatselijke landbouworganisaties deel aan de
milieumarkt, welke die dag op het
Marktplein in Vorden zal worden gehouden.
Voor 10 september staat er een zo merexcursie naar de Volkswagenfabriek in
Emden op het programma. Tevens zal
die dag een bezoek worden gebracht
aan het bedrijf van Stef Zents uit de
Kranenburg en Ineke Borgman uit
Vierakker. Zij hebben sinds enkele jaren . een melkveehouderijbedrijf in
Duitsland.

Beginpunten

Galeriek
Riek Schagen

Men kan de fietsroute beginnen bij
Rest. 'De Uitrusting', Kapperallee 89,
7211 CC Eefde bij Zutphen en Camping Warnsveld, Warkenseweg 5, 7231
PT Warnsveld. Hier is dan de routebeschrijving met wetenswaardigheden

De Vordense kunstenares Riek Schagen geeft vanaf Hemelvaartsdag tot en
met zondag 12 mei in de 'Galeriek' aan
de Nieuwstad in Vorden een expositie.
Onder meer zijn er gouaches en olieverfschilderijen te bezichtigen.

Late? w o r c f e n herinnering aan de
deelnemers toegezonden. Fietsverhuur: Warnsveld tel. 05750-23 1 05/
05751-1338 en Zutphen 05750-19327.
Tijdig reserveren.

Voordedierïst

Tot landgoederen verheven
De oude velden langs de Berkel, ze werden in de 19e eeuw bebosd, nadat ze
door weigestelden waren aangekocht.
Zo ontstonden Walliën en De Velhorst.
Beplant met douglas, fijnspar en Amerikaanse eik vormen deze gebieden een
geschikte biotoop voor roofvogels, uilen en spechten.
Natuurmonumenten zorgt nu voor het
beheer. Een wit klapbruggetje maakt
het mogelijk de Berkel over te steken
en weldra springt daarna de duiventil
van het buiten Ehze in het oog, alwaar
een oud smeedijzeren toegangshek
nog herinnert aan het verdwenen huis.
Ruimte geeft de uitgestrekte Harfsensche enk, waar langs de Eefsche beek
zijn weg zoekt. Kapelweg laat de herinnering voortbestaan aan een middeleeuwse kapel die in 1859 werd afgebro-

GmvL

Nac. \e in^ptingen worden verstrekt
door Stichting Regiocontact Vecht Veluwe IJsselstreek, tel. 03417-57212,
038-533472, 05232-62397, 057591535en 0321 1-1555.

vorderd werk, van patronen uit modebladen of zelf getekend.
Het publiek in de bomvolle grote zaal
kreeg een goede indruk van watje allemaal zelf kunt leren maken. Een heel
interessante avond.

Zaterdagavond 11 mei zal er een bijzondere Voordedienst worden gehouden in 'De Voorde', Kerkstraat 15. In
deze dienst zal ook ee^groeijjMngeren
aanwezig zijn uit Garfipp (^Ple voormalige DDR) die dit weekend in Vorden verblijven.
Ds. Klaassens zal samen met de aanwezigen het thema uitwerken: de kerk in
Garlipp en Vorden: onze Kerk? (Gezien door de ogen van jongeren.) Moet
de kerk zich alleen bezig houden met
het geloof of ook met maatschappelijke problemen (werkeloosheid, milieu
e.d.)?
Voor muzikale begeleiding (gitaar),
koffie en frisdrank wordt natuurlijk gezorgd. Ieder is van harte welkom.

Moederdag
Koffie/Theeconcert

Jong Gelre, de G.M.v.L. en de N.B.v.Pl.
houden vrijdag 10 mei a.s. voor haar
leden, de jaarlijkse culturele avond in
zaal de Herberg.
Deze avond zal worden ingevuld door
de Egelanderkapel 'De Schaddenstekkers' uit Ruurlo, en de conferencier
'De Noaber uut Zieuw'nt'. De toegang
is gratis, en de koffie wordt u aangeboden. Namens de drie organisaties,
graag tot ziens op vrijdag 10 mei a.s.!!!

Zaterdag
zwembad open
I.v.m. de weersgesteldheid is de
opening van het zwembad verplaatst van woensdag naar zaterdagmiddag 11 mei.

Modeshow
In maart had de KPO Vorden-Kranenburg deze keer geen showavond van
eigen leden, maar een heuse modeshow.
De KPO had hiervoor uitgenodigd de
modevakschool 'Haarlem' met de
leidsters Toos Eisink te Vorden en Riek
Jansen te Hengelo. Er werden schoenen getoond door Fa. Hermans uit
Keijenborg, de sieraden, tassen en
ceintuurs waren van Demi-Byou uit
Vorden en het boeketten waren van
Jacqueline Lucassen ook uit Vorden.
De showdames hadden een lady-speaker en muziek meegebracht.
Er was heel veel te zien, van kindergoed
tot bruidsmode, van klassiek tot modern, van beginnerswerk tot echt ge-
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Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Donderdag 9 mei 9.00 uur Ds. P. Dekker, gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk op Hemelvaartsdag.
Zaterdag 11 mei 19.00 uur Gezamenlijke
jeugddienst met jongeren uit Oost-Duitsland.
Voorg. Ds. K.H.W. Klaassens. Plaats: de Voorde.
Zondag 12 mei 10.00 uur Ds. H. Westerink. Er
is zondagsschool (geen jeugdkerk).
Kapel de Wlldenborch.
Zondag 12 mei 10.00 uur Ds. K.H.W. Klaassens.
Geref. kerk Vorden
Hemelvaartsdag 9 mei 9.00 uur ds. P.W. Dekker, gez. dienst
Zaterdag 11 mei 19.00 uur gez. jeugddienst in
'de Voorde'.
Zondag 12 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker.
19.00 uur ds. P.W. Dekker.
RK Kerk Kranenburg
Donderdag 9 mei 10.00 uur Eucharistieviering
Hemelvaart.
Zondag 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Woensdag 8 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Zaterdag 11 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 mei Pastor J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
Huisarts 11 en 12 mei dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 11 mei 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 9 en 10 mei P. Waart, Barchem, tel.
05734-1744. 11 en 12 mei WA. Houtman, Vorden, tel. 05752-2253.
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.

Zondagmiddag 12 mei (Moederdag) geeft de bigband/amusementsorkest Free Time Music een koffie/theeconcert in café-restaurant Schoenaker in Vorden (Kranenburg). Een unieke gelegenheid om met de hele familie een gezellige middag mee te maken. Na het concert kan men dan gebruik maken van het Achterhoekse Boerenbuffet. Een onvergetelijke moderdag voor moeder
en u zelf.
Wat is Free Time Music?
Free Time Music (afgekort F.T.M.) is
een bigband/amusementsorkest bestaande uit 20 muzikanten. De standplaats is de gemeente Bruiamen. Het
orkestbeeld wordt bepaald door 5
trompetten, 4 schuiftroinbones, 5 saxofoons, bas- en slaggitaar, synthesizer/piano, drums en percussion.
Men beschikt over een geluidsinstallatie alsmede een eigen podium. F.T.M,
brengt amusementsmuziek van o.a. James Last, Bert Kaempfert, Billy
Vaughn en vele anderen. Maar ook originele bigbandmuziek van Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington enz.
Tevens heeft F.T.M, moderne stukken
op haar repertoire. F.T.M, verzorgt
koffie/theeconcerten, maar ook dans-

avonden. Het orkest was reeds twee
maal te beluisteren op de radio bij Omroep Gelderland en heeft in november
1990 de culturele prijs van de gemeente Brummen in ontvangst mogen neEr is op dit concert ook gelegenheid tot
het maken van een dansje. Kaarten
voor dit concert zijn verkrijgbaar bij:
Speelgoed-huishoud-cadeaushop Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden, tel.
05752-3566.
Gasterij Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Vorden
(Kranenburg),
tel.
05752-6614.
Graag tot ziens op moederdag 12 mei
in Gasterij Schoenaker met Free Time
Music. (Zie ook de advertentie.)

05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 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 Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 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 Dorpscentrum1 (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05700-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje mei mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
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.
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
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.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 mei 10.00 uur ds. A. Veldstra, em.
pred. te Zutphen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 mei Pastor
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af

Vordens
Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor bestaat dit
jaar 55 jaar. Ter gelegenheid daarvan

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

zal er op zaterdagavond 19 oktober een
lustrumconcert worden gegeven waaraan medewerking zal worden verleend
door het Achterhoeks Vocaal Kwartet:
de gebroeders Brouwer en Gert Hofman.

Heeft U onze

ZONDAG 12 MEI MOEDERDAG

MÜSLIKOEK
al eens geprobeerd?
DIT WEEKEND
ZEER VOORDELIG!

"Ifartmani

Verwen moeder deze dag met een
Hartman rollig bed of anders met
een prachtige tuinstoel-relaxstoel
Weber Barbecue.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Bus bestellen?
Harren bellen!

Verder volop

KUSSENS

Havi voorheen GTW-reizen

barbecues

J.L. HARREN

PARASOLS

BIEFSTUK
Nu extra voordelig
WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 MO 9,90
Speklapjes 1 uio 7,95

H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehaktui 11,50
Schouderkarbonade 1 kiio 7,45
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

keuze in

Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Verwen Moeder eens met
zo'n lekkere malse

Bami of Nasi 1 y0 6,25

BARENDSEN

Gekookte Long 100 gram 1,95
Achterham

Hamburgers
per stuk 1,—

100 gram 2,10

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

VOOR
MOEDERDAG

SPECIALITEITEN

Tel. 05758-1334

Runder Rollen of
Gelderse Schijven

MOEDERDAG
VERWENDAG

Vers van de
Warme Bakker,
dat proeft U!
Alle moeders een gezellige
en smakelijke dag gewenst.
't winkeltje in vers brood en banket

Preisalade
nu 100 gram 1,75

5 haien, 4 betalen

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS: geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

RK3L

Voor de allerliefste moeder,
de allerbeste taarten.
Keuze uit wel
10 verschillende smaken.
Allemaal even lekker!

Ham-

Voor moederdag
De marktkooplieden willen vrijdag 10 mei met een aktie veel
Vordense moeders blij maken. Bezoekt dan ook de markt.
ONTVANGT U BIJ EEN KRAAM DE LETTER K KRIJGT U
TERSTOND EEN LEUKE ATTENTIE!

NU EXTRA VOORDELIG:

Biefstuk ^mnu 5,95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBEQUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

1 BOS ANJERS

As zondag Moederdag!

4 GERANIUMS

volop 1-JARIG E

VELE KLEUREN

PERKPLANTEN

Geef moeder een taart, ze is het waard!
Wij maken taarten in vele maten en soorten.
Wilt u bestellen? Even 1373 bellen!

AANBIEDING

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

15 Broodjes naar eigen keus voor

6-

Ontbi jtkoek van 2,75 voor 2,40
Ook voor ..
DMC-opbergdozen
Kartelscharcn
Loupes
Rok-spuiten
Breitassen
Naaidozen
Breikokers

1

REORG/ NESATIEVERKOOP
NU aiie Bunnies kinderschoenen nu 89,-

3,95

4 betalen

Appelf lappen s
Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

TELEFOON 1373
10% korting opaiie SCHOENEN en LEDERWAREN
WARME BAKKER

.... moet u zijn bij:

Wullink Vorden
MORSSINKHOF

Bolussen of kokosmakronen 1 PakNu

Voor de allerbeste schoen

OPLAAT
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Dorpsstraat 4 - tel. 1342
Nieuwstad 14, Vorden

groenten en fruit
kaas en noten
s

1

NX

GROEN'
Fam. J. Huitink

/"^V

BIJ OTTEN IS HET ECHT LENTE
,,Mooie bloemen,

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig vrijdag en zaterdag: 10-11 mei 1991

mooie meubels!
Lekker genieten , heerlijk in de zon.
Liefst op een OTTEN-bank.
Maar dat wordt misschien een beetje moeilijk.
OTTEN-meubels in huis krijgen is véél
gemakkelijker!
Meubels voor uw kamer.
In de verkoophal van OTTEN staan bankstellen, fauteuils, tafels, stoelen en kasten,
te kust en te keur. Degelijk en mooi.
Bankstellen en stoelen naar keuze bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en
kleuren.

UITDENOTENBAR:

Hot Rice Crackers

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens
eens over met OTTEN, hij adviseert u graag

Paprika otCurry

kopen, als die van uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er
en goed.

per zakje
beter complettr

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

maandag 13, dinsdag 14 en
woensdag 15 mei:

1,95

Panklare Raapstelen 500 gram 1,95

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

tel. 08343-1219

dorpsstraat 20

Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

SVEN laat weten dat hij op 4
mei 1991 om 3.08 uur een
zusje heeft gekregen.
Zij heet

Maandag 13 mei a.s.
hoop ik mijn 90ste verjaardag
te vieren.

-V/ s
v f

-X
-X-

Djorne
Onze gelukkige ouders zijn:
MARJO en LEO
TOEBES
De Bongerd 25,
7251 CC Vorden.

Contactjes

^
-X-

. ftrfman

i
i
l

Op de vrijdagen

10 en 17 mei
is ons kantoor

-•'*-

gesloten

Receptie van 19.30-22.00 uur
in „de Herberg" te Vorden.

'O

*

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes, worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst
bij foutieve
plaatsing.

ï
?''-

Zutphenseweg 43
te Vorden.
-tf-^-JK-:-:-*-;^^^^

»'/
"'T»'

Vrouwenraad Vorden

G.H. Vaags
Architektuur — bouwadvisering

DE VROUWENRAAD VORDEN ORGANISEERT IN HET
NAJAAR 1991 VOOR ALLE VROUWEN IN VORDEN EEN

Het Hoge 26, 7251 XW Vorden

telefoon 05752-1787

• KIPPEN TE KOOP bij J.H.
Helmink, Dorpsstraat 24,
Wichmond, tel. 05754-1290.

BOUWEN AAN JE
ZELFVERTROUWEN
Wij noemen haar

Lian
Gerrit Nijenhuis
Esselien NijenhuisOuwehand
Coen

VAN 9.15-1 1.30 UUR.

WlJ HEBBEN NOG EEN AANTAL CURSISTEN NODIG OM DE
CURSUS DOOR TE KUNNEN LATEN GAAN.

5 mei 1991.
Vordenseweg 27,
7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1133.

OPGAVE: GRAAG zo SPOEDIG MOGELIJK BIJ
MEVR. KAMERLING, TEL. 05752-1600.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Torn
Jan Garritsen
Ria Garritsen-Smallegoor
Vogelzang 24,
7234 SZ Wichmond,

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen.
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen op onze 25-jarige huwelijksdag.

Henk en Annie
van Ark
Dr. C. Lulofsweg 1, Vorden.
Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn man, onze vader en
grootvader

JOHANNES JAN
VAN DIJK
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getrootst, dat u zich
zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
G.A. van Dijk-Hartgers

VERWENBROODJES
ook om zelf af te bakken.
Daar krijgt moeder een kleur van.
Vers van de Warme Bakker.
't winkeltje in vers brood en banket

• TE KOOP:
Stationair benzinemotor,
Lister, ca. 2 pk en
Jongensfiets, leeft. 4-8 jaar.
Tel. 05754-1230.

De openbare bibliotheek is
gesloten op Hemelvaartsdag
en op vrijdag 10 mei.

BEDANKT BIJ DEZE:
NICO en TINE VAN GOETHEM

t/m 9 jaar.

BOUW EN HOUTBOND FNV

GEVRAAGD:

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

PEPERSALAMIE
100 G R AM 1,98
Dit weekend EXTRA
VOORDELIG:

Hamlappen
500GRAM 5,98
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM

4,98

Rundergehakt

4 BETALEN!

DE GEHELE DAG

l

*
t
GESLOTEN
*-É

500GRAM 5,98

is ons kantoor de gehele dag

GESLOTEN

DEENSE
GOULASH

1,65
VLOGMAN

EEN
ECHTE
LEREN
TAS

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

DEMI BIJOU

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

100 GRAM

Geef de liefste
die er is het
mooiste wat er
is:

De PV, Het Hoge 16

Verzilvering RBS en
Schilderzegels is op

SPECIAL

Inlichtingen:
Mevr. Emsbroek,
Zutphenseweg 38.
Tel. 2328.

MOEDERDAG

Vrij dag 10 mei

op vrijdag 17 mei
van 19.00-20.30 uur
zaal Schoenaker.

voor 6 dagen per week, met
enige ervaring en tevens in
bezit van rijbewijs, auto
aanwezig.
Voor alle voorkomende
werkzaamheden, extra hulp
3 morgens aanwezig.

DORPSSTRAAT 17
VORDEN

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden,
Telefoon 05752-1455 / 05753-3274

DINSDAG 14 MEI A.S.

en niet op donderdag,
zoals in de circulaire
stond vermeld.
De PV van de afd. Vierakker

GEZOCHT

SPECIAAL

WEGENS FLAUWE
GRAPJES OP SCHOOL:

DAMES BADJAS

Burgemeester G alleestraat 22

Kranenburg e.o. en buitengebied van Ruurlo. Voor de bezorging van tijdschriften, zoals
Margriet, Story, Donald Duck
e.d.
Schrijf een briefje naar:
Media Expresse
Postbus 49
7260 AA Ruurlo

500 GRAM 4,98

1,49

flink meisje

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood

GEVRAAGD
Bezorgers (-sters)

Verse Worst

5 HALEN

vrijdag 10 mei a.s.

op dinsdag 14 mei
van 20.00-22.00 uur
zaal,,de Herberg"

BOUW EN HOUTBOND FNV
AFDELING VIERAKKER

Dinsdag:

CORNED BEEF
100 GRAM

3,98

per 1 oktober a.s. een

Zomerverzllvering

Voor RBS laatste tegoed-staat en voor de
schilders VTU-formulier meebrengen.

500GRAM

8,49

HAMBURGERS

Tevens Kettler skelter.

Tel. 05752-1335.

BAR BODEGA 't PANTOFFELTJE
VOOR HET AANGEBODEN DINER
IN VERBAND MET HET BEHAALDE
KAMPIOENSCHAP

Speklappen

KIPFILET

• TE KOOP:
enkele Kinderfietsen van 5

Het kantoor van notaris
Greven te Vorden is op

Maandag:

Voor het Weekendrecept:

Tip voor de boterham:

• GEVRAAGD:Hulp in de
huishouding enkele uren in
de week en meisje rond 17
jaar voor de weekenden.
Brieven onder nr. 49-1, Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Zaterdag 11 mei is de
bibliotheek normaal geopend.

PROEF DEZE KWALITEITSPRODUKTEN
MAAR EENS:

500 GRAM

• TE KOOP:
antiek eiken bureau.
Tel. 05735-1366.

Vorden, mei 1991.

Voor een ontbijt op bed
een geweldige sortering

• TE KOOP:
Tegels 30 bij 30 cm. ca. 150
st.
Garage kanteldeur.
05752-2845.

HET A1-ELFTAL VAN DE
VOETBALVERENIGING VORDEN

5 mei 1991.
Bezoek vinden wij erg leuk
maar wilt u vooraf even bellen:
05754-1332.

Openbare
Bibliotheek
Vorden

LEIDSTER: MEVR. M. VAN OOSTEN-ORDELMAN.
PLAATS: DORPSCENTRUM VORDEN. KOSTEN: F 30,VOOR DE GEHELE CURSUS VAN 8 OCHTENDEN.
AANVANG: WOENSDAGMORGEN
1 8 SEPTEMBER

DIT VLEES
VERDIENT
DE TITEL

• TIJDENS DE FAKKELOPTOCHT BLIJVEN LIGGEN:
paar rose met blauwe kinderhandschoenen. Af te halen bij drukkerij Weevers.

CURSUS

Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van onze dochter
en zusje LENAANTONIA

KEURSIAGER

MONUTA
UÏWAARP
VER2DRG1NGIIVERZËKERING

zonder meer 'n zorg minder

Hij is levensgevaarlijk!

\
7

CAFÉ-RESTAURANT

Berherg"
VORDEN

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
Of

06 - 8 21 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

normaal 59,95

Bestel voor moederdag
zo'n heerlijke Herberg salade
Vroegtijdig bestellen
Telefoon 2243

V

alleen dit weekend

95

DAMES BLOUSES
normaal 75,alleen dit weekend

V/sscl
—

— ^^ mode

burg. galleestraat 9 - vorden

\\fie bezorgt Contact?

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

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.
De redactie

DRUKKERIJ

fam. i>. (L S t aai j, het Hoge 60, tel. 2296
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

HELP HELPEN

Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Rondweg

/-V////. Schaafsma, Ucl Wicnwlinh 2, tel. 3352
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof

Brinkerhof

B. van Hackfortweg

s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijklt/ml5

Gr. v, Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk2

Nefit-Turbo. Stoken^
met Schone Winst!
Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
j een milieu- maatregel nemen die u
•j geld oplevert. Stap eens bij ons
•''binnen. We vertellen B^J B E | TT
u er graag meer over!

ram. /i/wV/i.v, Hoetinkhof 159, tel. 2145
Insulindelaan
WUhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

GIRO 6868

HET NEDERLAHDSE RODE KRUIS DEK HAAG
OF HET BANK/GIRONUMMER UAN UW PLAATSELIJKE AFDELIHG

Eervolle vermelding voor
Hans Temmink

ram. Besselinlt* Hoetinkhof 68, tel. 2638
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. GolsteiUi De Honderd 7, lel. 2608
Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogeibosje
DeBongerd
Hanekamp
DeStróet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Hans Temmink uit Hengelo is onderscheiden in de nationale
portretwedstrijd om de Camera d'Or '90/'91. Temmink behaalde
een eervolle vermelding in de categorie 'Huwelijksfotografie'.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

DE MOOISTE KADO'S VIND JE IN DEZE PLATENZAAK

Vrijdag en zaterdag
bakken wij ze weer voor U:

m

n

overheerlijke OLIEBOLLEN en APPELBEIGNETS

Oliebollen

Zutphenseweg 8
DK Vorden Tel. 05752-3085

7251

11 voor / j ~~

Eind 1990 werden alle portret- en huwelijksreportagefotografen in Nederland door Kodak uitgenodigd om mee
te doen aan de strijd om de Camera
d'Or'90/91.
Honderden fotografen reageerden positief op de oproep van Kodak en /ouden met elkaar meer dan 1200
foto's in, onderverdeeld in de categorieën 'Glamour fotografie', 'Familieportret',
'Kinder-/jongerenportret',
'Volwassenenportret', 'Huwelijksfotografie' en 'Dierenportret'.
De jury, onder voorzitterschap van
Joop Swart (erevoorzitter World Press

l'hoto), had ovc-i het algemeen bewondering voor het niveau en het vakmanschap van de in/endingen.
/ij slaagde erin foto's te selecteren die
laten zien dat gewoon ook heel bijzondei kan /ijn. Foto's van fotografen die
eens iets anders geprobeerd hebben.
Compositorische hoogstandjes. Soms
ook
grensverleggende
fotografie.
Foto's waar je als vakman mee voor de
dag kunt komen.
De inzendingen geven een goed beeld
van de creativiteit in deze tak van de
vakfotografie.

Paardenpension

en

'Peppelenbosch'

Appelbeignets

Ben & Eefke Wagenvoort
Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

per stuk l yOU

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Knap geknipt ?

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

t&tP
J I M//H E E R S I N K
H

Nu ook paard- en ponyrijles.

Vrijdag 10 en zaterdag 11 mei a.s. kunt u
het zich zelf ERG GEMAKKELIJK maken
door bij ons een
t

Broodje Shoarma

A

A

R

M

O

D

f^ f\\ TT\ (->()U(-1 stnmlt warmte
VJVJ U JL/ en liefde uit.
Goud geeft iets extra's aan elke vrouw.

E

ZUTPHENSEWEG 21, V O R D E N
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

TIP voor
MOEDERDAG

DE WARME
UITSTRALING VAN
^ fo**r ZutphensewegS

siernennk VORDEN

OO Optldën Telefoon 1505

of een

Broodje Oriëntaals
te komen halen.
DE BARBECUE IS WARM
OM ca. HALF ELF 's MORGENS!

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Verras Moeder eens
met een
"LINGERIE-KADOBON"
van

MORSSINKHOF
Nieuwstad 14, Vorden

De bibliotheek geeft leesplezier, maar ook luistergenot.
Kijkt u maar: er is keus uit ruim 1.200 grammofoonplaten en rond 1.000
compact-discs. Voor een luttel bedrag neemt u uw favoriete klassieke
muziek mee of de nieuwste hits. Lidmaatschap f 30,- per jaar (voor
volwassenen) of gratis (voor jongeren t/m 17 jaar).
Deze advertentie is aangeboden door DRUKKERIJ WEEVERS BV - VORDEN

CONTACT

TWEEDE BLAD
Woensdag 8 mei 1991
53e jaargang nr. 6

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAO VOOR VOROEN/WICHMOND/KRANENBURG

Vorden weer bol van
nationale en internationale
jeugdvoetbal toernooien
Vordens manager Henk de Jonge is er in geslaagd om voor het
Internationale Sorbo Jeugdvoetbal toernooi weer een aantal aantrekkelijke tegenstanders naar Vorden te halen. Dit toernooi voor
C-team s wordt gehouden op zaterdag 25 en zondag 26 mei op de
velden van de voetbalvereniging „Vorden".
Internationale Sorbo
Jeugdvoetbal toernooi
Behalve AJAX Amsterdam - dat vorig
jaar winnaar werd - zullen de volgende
teams in Vorden aantreden: Feyenoord, Sparta uit Praag, FC Bayer 05
uit Uerdingen, Herta BSC Berlijn, De
Graafschap, het KNVB selektieteam eu
de organiserende vereniging zelf.
In poule A komen uit: Ajax, Vorden,
De Graafschap en Herta BSC. Poule B:
Feyenoord, Sparta Praag, FC Bayer 05
en het KNVB selektieteam.
De deelnemende ploegen zullen zich
zaterdagmorgen 25 mei aan het publiek presenteren, waarna de volksliederen worden gespeeld, muzikaal begeleid door het muziekkorps van „Sursum Corda". Daarna zal dhr. Jac.H. de
Jong, president-direkteur van de Nedac-Sorbo groep, de officiële opening
verrichten.
Het toernooi begint met de wedstrijden Ajax-Herta BSC en Vorden-De
Graafschap. Na afloop van de laatste
wedstrijd krijgen de deelnemers in Hotel Bakker een diner aangeboden.
Zondagmorgen 26 mei wordt begonnen met de wedstrijd tussen de nummers 4 en 3 van de beide poules. De
finalewedstrijd wordt 's middags gespeeld.
Na een optreden van muziekvereniging „Concordia" zullen de prijzen
worden uitgereikt.

NationaleJeugdvoetbalr
kampioenschap voorNKVBselekties onder 13jaar

Hieraan zullen 17 teams deelnemen,
die in vier poules zullen worden ondergebracht. In poule A komen de selektieteams van de afdelingen Zwolle,
Haarlem, Gelderland, Rotterdam en
Limburg uit; poule B: Drente, Utrecht,
Noord-Brabant en Gouda; poule C:
Friesland, Amsterdam, Nijmegen en
Dordrecht en in poule D: Groningen,
Noord-Holland, Arnhem en Den
Haag.
De wedstrijden worden gespeeld op
het gemeentelijk Sportpark te Vorden
en op hetSociï-terrein.

Jeugdvoetbaltoemooi voor
C-teams
Voor zaterdag 18 mei heeft het jeugdbestuur van „Vorden" een jeugdvoetbaltoernooi voor C-teams op het programma staan. Hieraan wordt deelgenomen in pouel A: PAX, Sp. Lochem,
Vorden 2, AZSV en WVC; poule B: Vorden l, Ruurlo, Quick '20, ABS en
Colmschate.

Een week na het Internationale Sorbo
jeugdvoetbal toernooi staat er een andere sportieve happening op het programma. Zondag 2 juni organiseren de
voetbalclubs „Vorden", „Ratti" en „Sociï" het eerste Nationale Jeugdvoetbalkampioenschap voor KNVB-selekties
voor jongens onder de 13 jaar.

Zaterdag 31 augustus staat er een
D-pupillen toernooi op het programma. Hieraan nemen deel in poule A:
Groen-Wit, AZSV, RKHW, Vorden,
Sp. Enschede en Ittersum; poule B:
Quick Nijmegen, PAX, Hoogeveen, Go
Ahead Kampen, Feyenoord en een selektie van Zutphen/Dieren.

De Snoekbaars

in totaal 36 vissen vingen met een lengte van 8 meter 55. De prijswinnaars waren: 1. D. Bosch 7 st. 181 cm, 2. H.J.
Fleming 3 st. 86 cm; 3. H. Golstein 3 st.
63 cm; 4. A. Wentink 2 st. 61 cm; 5. V.
Eykelkamp 3 st. 57 cm.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Schnitzels met gebakken groenten
Kipschnitzels kunt u gepaneerd kopen. De bereiding ervan zal u nauwelijks
problemen opleveren. De combinatie met gebakken groenten waarin kleine blokjes ontbijtspek worden verwerkt is heel aantrekkelijk en u bent dan ook niet aan
een bepaalde soort groente gebonden. U kunt in alle seizoenen met verse groenten
bereiden.
Reken voor 4 personen op 4 kipschnitzels of 2 kipfilets, 150 gram mager
ontbijtspek (dikke plakken), 250 gram jonge sperzieboontjes, 150 gram
jonge worteltjes, 150 gram gedopte tuinboontjes, l bosje voorjaarsuitjes
(met veel groen).
Snijd de sperzieboontjes en de worteltjes in stukjes van ca. 3 cm en kook
deze, samen met de tuinboontjes, ongeveer 6 minuten. Laat de groenten
daarna uitlekken en afkoelen. Snijd de voorjaarsuitjes zo fijn mogelijk en
gebruik er zoveel mogelijk groen van.
Snijd het ontbijtspek in kleine blokjes of smalle reepjes. Verhit in een
koekepan 35 gram boter en bak het ontbijtspek er goudbruin en knapperig in. Neem de spekjes met behulp van een schuimspaan uit de pan.
Spreid ze uit op een stuk keukenpapier. Bak hierna de groenten in het
resterende spekvet, onder voortdurend omscheppen, gedurende 4 tot 6
minuten. Houd de groenten daarna warm. Verhit 50 gram boter en 2
eetlepels (zonnebloem)olie in een grote koekepan. Wacht tot het schuim
op de boter begint weg te trekken. Leg de schnitzels in de pan. Temper de
warmtebron en bak de schnitzels er in 8 tot 10 minuten aan weerszijden
goudbruin in.
Leg de schnitzels op een grote voorverwarmde schaal. Schep de groenten
ernaast en strooi de achtergehouden spekjes over de groenten.
Kleine gebakken aardappelen smaken er goed bij.
TIP: Vrijwel alle hardere groentesoorten, zoals koolrabi, bleekselderij,
broccoli, bloemkool, koperwtjes, snijbonen en verse capucijners lenen
zich er goed voor om op bovenstaande wijze te worden bereid.
Bereidingstijd: 40 minuten

re reden om bij dit gezellige Jazzfestival
betrokken te zijn kun je nauwelijks bedenken!

Mevrouw Paulusma en mevr. Bargeman zijn 11 mei a.s. 10 jaar als vrijwilliger werkzaam bij de Welfare. In de reguliere vergadering op 7 mei is hier
aandacht aan besteed. Dhr. Vroom,
voorzitter Rode Idruis Zutphen, sprak
lovende woorden, stak hen een erespeld op en overhandigde een oorkonde.
De Welfaregroep Vorden bedankte de
twee vrijwilligers en bood een. enveloppe met inhoud en bloemen aan.

Openstelling zwembad
„In de Dennen"

Koersbalspel in
WichmondVierakker
Op Koninginnedag is in het gebouw
'Withmundi' een demonstratie gegeven met koersbalspel, uitgaande van de
Bejaardensoos en Gymnastiek.
17 Personen hebben ziek opgegeven
voor een clubdeelname.
Wanneer er nog meer belangstellenden zijn kunnen deze zich opgeven bij
een van de bestuursleden van voornoemde verenigingen of F. Derksen.
Tel. 05754-1329.

Bejaardensoos
VierakkerWichmond

De Bejaardensoosmiddag van afgelopen week weonsdag 24 april was voor
de bejaarden van Wichmond en Vierakker weer een bijzonder mooie midJeugdvoetbaltoemooi voor
dag. De zaal van het Ludgerusgebouw
B-teams
was weer goed bezet. Het bestuur van
de Bejaardensoos had voor deze midZondag 19 mei staat er een toernooi
dag uitgenodigd Dinie en Wim uit Aalvoor B-teams op het programma. Deelten, bekend van Omroep Gelderland.
nemende ploegen: Schalkhaar, ColmDeze 2 mensen die een buitengewoon
schate, WVC en Quick '20 (poule A) mooi programma brachten, en goed
en Vorden, Sociï, ABS en Sp. Enschede
bij de beja^den in de smaak viel zal
(poule B).
zeker, als ^P financieel toelaat, herhaald worden.

D-pupillen toernooi

De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" heeft in het Twentekanaal de
eerste senioren clubwedstrijd gehouden. Hieraan namen 31 leden deel die

Jubilarissen bij de
Welfare Vorden

Energie per portie: ca. 1335 kj (320 kcal)

N.C.V.B.
Dinsdagavjfcd 21 mei krijgen de dames van ^Bnfdcling Vorden van de
NCVB bezoek van de heer en mevrouw
Schekman uit Deventer. Zij brengen
een tentoonstelling over 'Geveltoptekens' alsmede dia's. Deze bijeenkomst
wordt gehouden in het Dorpscentrum.

ISVsjaar
Volksdansgroep
Wichmond en
Vierakker
Op dinsdagavond 22 april jl. herdacht
de dansgroep haar 12'/2-jarig bestaan.
De presidente opende deze avond met
een woord van welkom, aan leden,
oud-leden, leidster en oud-leidster, de
mannen van de dames, en in bijzonder
Dini Hiddink uit Lochem, die deze
avond als spreekstel zal optreden.
De dansdames waren deze avond voor
het eerst in hun nieuwe blouses aanwezig.
De secretaresse gaf een historisch overzichtvan het 12V2-jarig bestaan van de
dansgroep.
Mevr. Hiddink hield een zeer boeiende
boekbespreking. In de pauze werden
er enkele Bingospelen gedaan, ter dekking van de onkosten.
Het was een zeer boeiende en sfeervolle avond.

De openstelling van het zwembad „In
de Dennen" is verplaatst naar zaterdag
11 mei. Daardoor zullen de zwemlessen ook een week later van start gaan
en wel op dinsdag 21 mei. Dit betekent
dat zij die zich reeds hebben aangemeld voor zwemles voldoende gelegenheid hebben in het bezit te komen van
een leskaart. Aangezien de zwemlessen
thans zijn volgeboekt kunnen nieuwe
aanmeldingen alleen nog op de voorlopige wachtlijst worden opgenomen.
De leskaarten kunnen aan de kassa van
het zwembad worden afgehaald vanaf
zaterdag 11 mei t/m maandag 20 mei.
Dit geldt tevens voor de aanmeldingen.
Op het zwembad is aangegeven op welke tijden de zwemlessen zullen plaatsvinden.

rblitievaria
Op woensdag l mei vond er een aanrijding plaats op de kruising Ruurloseweg, Dorpsstraat, Stationsweg. Ken bestuurder van een personenauto wilde
vanaf de Horsterlomp deze kruising
recht oversteken. Hij verleende geen
voorrang aan een bestuurder van een
personenauto welke uit de richting van
Ruurlo deze kruising opreed. Ken a.ui
rijding met materiele schade was het
gevolg.
Op maandag 29 april werd driemaal
aangifte gedaan van vernielingen c.<|.
beschadigen van personenauto's. Van
de drie auto's welke in Vorden geparkeerd stonden werden de spiegels vernield.

GROEP VORDEN

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: portemonnaie, -kinder,
/wart/groen/rood;
portemonnaie,
/wait leder; bruine herenportemonnaie (oud model); gebitsbeugel van
kind; huissleutel; sjaal, do.rood met
geel en beige; armband, goudkleurig;
handschoen, rechte, grijs.
Verloren: zilveren heien s< h a kei armband (zware schakels); brievenbus v.d.
PIT, met /wart tape en nr. l (i; fietssleuteltje; groene overjas, merk Milka;
port. bruin; regenpak kleur donkerblauw; zijden sjaal, kleur grijs met
groen; veivekeiingsplaat je bromfiets.

Dames 5 Dash in het nieuw

Jong Gelre
Warnsveld
Barbecue
Op vrijdag 17 mei zal de jaarlijkse barbecue weer plaatsvinden bij de familie
Kapper.
Vooraf zal er gevoetbald worden op het
Sociï-terrein te Wichmond. De barbecue is voor leden gratis, voor niet-leden
wordt een bijdrage gevraagd. Deze
avond zal muzikaal begeleid worden
door Bennie Schoenmaker.

Provinciale buitensportdag
Dit zal plaatsvinden op zondag 26 mei
te Eibergen. Voor de heren is er voetballen, voor de dames mini-voetballen
en gemengde teams kunnen meedoen
met volleybal en slagbal. Gezamenlijk
vertrek vanaf de Boggelaar.

Midpoint- meeting
Deze wordt gehouden op 3(
l en 2 juni. Men kan nog steeds opgeven als gastgezin. Het belooft net als
voorgaande jaren een heel gezellig
weekend te worden, dus^bel tel.
05750-27246.

Dames 5 heeft van Muller Vorden B.V. nieuwe shirts gekregen.
Staand v.l.n.r. Dini Siebelink, mevrouw Muller, Annelies Stoffels, Els Bruntink,
Josje ten Have.Janny Hartman en de heer Muller.
Zittend v.l.n.r. Marianne Limpers, José Boers, Joke Aalderink, Tony Lichtenberg
en Anja Menkveld.
De heer Muller heeft een fraai bedrijf aan de Kerkhoflaan in tegels en sanitair.

Vorden Al kampioen

Het grote TV-Spektakel
Dit spel wordt op zaterdag 8 juni in
Warnsveld gehouden. Als men de
sterkste man/vrouw wilt worden, de
eerste de beste wilt zijn, je ter land, ter
zee of in de lucht wilt bevinden: wedden dat je je dan opgeeft. Dit kan bij
tel. 05754-1313.

Wampex
Deze 'overlevingstocht' zal op 23 juni
gehouden worden. Deelnemers zijn
nog van harte welkom. Opgave tel.
05754-1313.

Wadlopen
Alles is geregeld voor deze dag dus op
21 juli zal dan eindelijk dit uitstapje
plaatsvinden. Vertrek 's morgens vanaf
de Boggelaar. Opgave bij Martin Rietman, Boshuisweg 3 te Vierakker, tel.
05754-1313.
Excursie naar zoogkoeienbedrijf 'De
Elshoeve' te Enter, georganiseerd door
de Agrarische Contact Commissie is op
27junia.s.

Bovenste rij van links naar rechts:
sponsor N. van Goethem - Gerard Meyer - Dries Bijenhof- Ronny de Heus - Jeroen
Tijssen - Rob Enzerink-Frank van Zeeburg- Wilco Schouten - Jelle Klein Kranenbarg - Peter Gombert - trainer Ap Spies.
Onderste rij van links naar rechts:
Eric Seesing - Pim van Zeeburg - Ronalcl Visser - Brian Scharrenberg - Sandor
Verkijk- Erwinjurriëns - Huberto Eykelkamp.
Vorden Al behaalde het kampioenschap in de Hoofdklasse 1) met 3 verliespunten. Dit is de eerste keer in de Vordense voetbalgesc hiedenis dat een jeugdelftal
naarde promotieklasse is gepromoveerd.
Dit succes was te danken aan trainers, leiders en de vaste kern supporters.

Ratti 2 in het nieuw

Pall Mail export bij
Zevenaars
Jazzfestival
Tijdens het Pinksterweekend staat Zevenaar weer stevig te schudden op haar
grondvesten. 'Weer of geen weer ... het
gaat door!' zeggen de organisatoren,
waaruit een enorme brok zelfvertrouwen spreekt. Sponsor Pall Mail Export
deelt dat zelfvertrouwen volledig, immers het kan niet waar zijn dat na een
aantal onfortuinlijke Pinksterweekeinden in de afgelopen jaren, de voorjaarszon het opnieuw zal laten afweten.
Het Zevenaars Jazzfestival verdient ook
mooi weer. De gezellige 'hoofdstad' in
de Liemars zal ook dit jaar weer veel
jazzspektakel bieden.
Een van de coryfeën is de jeugdige pianist Peter Beets, die in 1988 de Pall
Mail Export Swing Award won. Samen
met zijn formatie „de Beets Brothers"
zal hij in Zevenaar van de partij zijn.
Voor Pall Mail Export is Zevenaar zeer
bijzonder. Immers in Zevenaar staat de
fabriek (Turmac) waar Pall Mail Export wordt geproduceerd. Een mooie-

Het 2de elftal van Ratti zondag werd onlangs aangenaam verrast met de aanbieding van nieuwe shirts door dhr. A. Schut van
café Uenk te Vorden.
Deze geste werd door Ratti en de spelers uiteraard zeer op prijs gesteld.

DAG
Zutphenseweg 8
Vorden Tel. 05752-3085

Reclame deze week:

Bakkerij 't Stoepje

10 Gevulde koeken met amandel

Spakenburg

0,75 per stuk

Witte of bruine bollen

Markt Vorden
/4r/e M/n/c, L/w warme bakker
op de markt te Vorden

pak a 6 stuks

Superappeitaart
voor Moederdag

happy to welcome you at the market
SPECIALITEITEN: Italiaanse Bollen, Super Krentebollen, Harde Duitse Broodjes

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

U ziet gewoon uw spaargeld groeien met
het
Groei op Groei Spaarbewijs
11 %

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

9,5 %
8%

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

6,5 %

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

5e jaar

* Gegarandeerd hoge, vaste rente
* Extra hoge rente in de maand mei, gem. 8%
* Looptijd 5 jaar, na 1 jaar boetevrij inwisselbaar
* Coupures van ƒ 500,-, ƒ 1000,- en ƒ 5000,* Ideaal cadeau bij bijzondere gelegenheden
* Fleurige attentie bij aankoop spaarbewijs

Video- en
REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511'

Centrale Volksbank

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

U bent van harte welkom bij onderstaande vestiging(en).

Beheerder: G.J. Albrecht
Zuivelhof 11 -7251 EH Vorden
Kasuren: maandag en woensdag van 19.00-20.00 uur
vrijdagvan 18.00-20.00 uur

Telefoon: 05752-3649

Moederdag
AANBIEDING
vrij dag 10 mei
en zaterdag 11 mei

10% KORTING

Allerhande
dingen over
de natuur
DEEL 2

MORSSINKHOF

Hét moederdaggeschenk bij:

vraagt voor spoedige indiensttreding enkele

Commercieël-administratieve
voor de afdeling particulieren
Tot de taken van de gevraagde medewerkers behoren o.a. het uitvoeren van
diverse administratieve werkzaamheden en het beheren van een kas.
Van kandidaten verwachten wij:
- een opleiding op HAVO/VWO/MEAO-niveau
- leeftijd ca. 19 jaar
- goede contactuele en commerciële vaardigheden
- service-gerichte instelling
- bereidheid tot verdere studie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. Gotink, hoofd
Particulieren (tel. 05735-2155).
Bijzonderheden:
De aanstelling geldt in eerste instantie voor een periode van 1 jaar en kan
daarna omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

op alle lingerie

De nieuwe Klazien!

De COÖPERATIEVE RABOBANK
"RUURLO" B.A.

MEDEWERKERS (m/v)

Technisch Installatiebedrijf
2e jaar

WULLINK VORDEN

tv-reparatie

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

5%

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

Voor vakwerk in

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 24 mei a.s. richten aan de direkteur van
de Rabobank "Ruurlo", Postbus 9, 7260 AA Ruurlo.

Rabobank

Nieuwstad 14, Vorden

met vestigingen te

Raadhuisstraat 22 -Vorden

Ruurlo/Nederland

UITSLAG

yiarttaarten
VOOR uw BLOEMENTUIN

snitten

Bloeiende tuin-,
perk- en balkonplanten
Geraniums - Fuchsia's, hang en stam - Tomaten Paprika's -Chrysantenstekken, enz.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg
Tel. 05753-1395

Ceul^e
Trommettjes
(Bonbons

i

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
TELEFOON 1750

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•B 05750-22816

international

VERLOTING
TOUWTREK
VERENIGING

W/j zijn vooraanstaande producenten van diverse bandsoorten en
toebehoren voor de confectie-industrie. Hetzelfde pakket wordt in
aangepaste vorm geleverd aan de groothandel.

Wij zoeken voor ons hoofdkantoor te Ruurlo op Korte
termijn voor onze financiële/administratieve afdeling een:

"TREKLUST"
VIDEO-RECORDER
DAMESFIETS
HERENFIETS
MIDI-SET
TUINMEUBELSET

München/B.R.D.
Gent/België
Wenen/Oostenrijk

Dox-Hardick
Hardick-Rubi
Dox-Perfekt
Dox-Rolo
Dox-Spula

n r.: 00999
nr.: 02406
nr.: 02090
nr.:00512
nr.:02318

De overige prijzen zijn gevallen op de lotnummers:
00884
01812
02157
00898
00706
02313
00702
00836
02357
01974
02129
00963
02071
01229
01899
01138
00609
02172
01250
00830
01236
00813
02285
02306
01741
02495
00709
02238
01472
00742
00638
01815
00568
00980
01135
01929
00971
01770
02018

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m/v
Uw funktie:

U bent verantwoordelijk voor de debiteuren- en
crediteurenbewaking, kas-, bank- en giroverwerking,
credietverzekeringen van de diverse afnemers met
periodieke rapportering aan de direktie.

Wij vragen:

- opleiding HAVO/MEAO, PD-boekhouden/MBA of
hiervoor studerende
— goede kennis van volledig geautomatiseerde administratie
— leeftijd vanaf ca. 21 jaar
— verantwoordelijkheidsgevoel en correctheid

Wij bieden:

— een afwisselende funktie
— salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden
in overeenstemming met leeftijd en funktie
— na gebleken geschiktheid mogelijkheid tot doorgroei
in de onderneming

ALLE KOPERS EN SPONSORS BEDANKT!

BOVAG

Voor info: 18209 - 11282 - 21336

Prijzen dienen vóór 1 juni 1991 opgehaald te worden.

Gelieve Uw sollicitatie met uitvoerige c.v. te richten aan de direktie van Hardick-Rubi B. V.,
Postbus 13 te 7260 AA Ruurlo.

TUINSTOELEN
komplete tuinsets in:

VOLKUNSTSTOF
en PITRIET

12 MEI

4 volkunststof
TERRASSTOELEN
verstelbaar

MOEDERDAG

TUINTAFEL 0 90 cm

• BIJZETTAFELS
met bijpassende
dekkleedjes
• SIERKUSSENS
i TAFELKLEDEN
• LAKENSETS
• DEKBED
overtrekken
• HANDDOEKEN
iBADLAKENS
SPREIEN

MOEDERDAGPRIJS:

295,-

Oö juwelier

siemerjnk

(

oo opticien

H E L M I N K

• SCHILDERIJEN
• SCHEMERLAMPEN
•HANGLAMPEN
• FAUTEUILS
•LEKTUURBAKKEN
i MIMISETS
STEREOMEUBELEN
• KAPSTOKKEN
• SPIEGELS
• KARPETTEN

HELMINK

meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454 74 l 90
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

/

M A A K T

HET

M O O I E R

BIJ

U

T H U I S

Zutphenseweg 7 - Vorden

Wie loopt, trekt eerst
een sprintje naar...

GERANIUM - MARKT

de loopschoenspecialist

VRIJDAG 10 en ZATERDAG 11 MEI

*

//L

O

C

H

E M

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730 - 54189

GEMEENTE
VORDEN

zeer grote collectie Geraniums.
vele Fuchsia's staand en hangend.
VOOR MOEDER:
20 soorten Kuipplanten op STAM.
Bloembakjes en schalen opgemaakt.
Perkplanten ca. 150 soorten!!
in superkwaliteit en ook in sets.
Terra corta-schalen en potten
zeer grote sortering, diverse kleuren
Kwekerij - Tuincentrum

HUBERS BAAK

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 13 mei 1991, gedurende een
maand, voor eenieder ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis), ter inzage ligt
het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 23
april 1991 (ongewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan 'Kranenburg 1990, nr. 2'.

(ZEKER DE MOEITE WAARD)

Dit plan heeft betrekking op de vergroting van de
bouwstrookdiepte van het perceel Ruurloseweg 54.

Diskotheek
"DE ZWAAN

Vorden, 8 mei 1991,
de burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Ja, ik wil... maar
dan wel anders...

GEMEENTE
VORDEN
Hinderwet
Openbare kennisgeving verzoek
om vergunning

presenteert 9 mei

"Hemelvaartsdag
Buikdanseres, fakir, slangenbezweerster

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. ROKoetshuis) ligt vanaf 10 mei 1991 op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (behalve
vrijdagmiddag), alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van:
1. dhr H.J. Wuestenenk, Strodijk 19, 7251 RS Vorden, adres inrichting Strodijk 19 alhier,
2. dhr J.W. Loman, Galgengoorweg 5, 7251 JC Vorden, adres inrichting Galgengoorweg 5 alhier,
3. dhr W.A.J. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251 NG
Vorden, adres inrichting Lindeseweg 9 alhier,
4. dhr H.J. Bannink, Schuttestraat 34, 7251 MZ Vorden, adres inrichting Schuttestraat 34 alhier,
5. dhr B.H. Tiessink, Deldensebroekweg 5, 7251 PL
Vorden, adres inrichting Deldensebroekweg 5,
6. dhr E.J. Lettink, Lieferinkweg 3, 7251 NV Vorden,
adres inrichting Lieferinkweg 3 alhier,
7. dhr R. Wesselink, Baakseweg 5, 7251 RH Vorden, adres inrichting Baakseweg 5 alhier en
8. mw J.R. Fokkink-Wensink, Rommelderdijk 2,
7251 MB Vorden, adres inrichting Rommelderdijk
2 alhier.

PARTY RESTAURANT

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Als bij u de waterleiding
springt springen wij meteen in
onze servicewagen
INSTALLATIEBEDRIJF

fc/J

G.J.OLDEMHAVE

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Alle aanvragen hebben betrekking op een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf. Aangezien voorshands wordt aangenomen, dat er geen behoefte aan zal bestaan over
de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om
vergunning ter inzage gelegd
De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Aanvang: 21.30 uur

Uit QOGÖ VOOF U l

Verwen Moeder
zondag eens EXTRA
met leuke kado's.
U zult zeker slagen bij:
SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

SUETERS

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na datum van
de terinzagelegging SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter visie gelegd. Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden voor 24 mei 1991. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend bij het gemeentebestuur.

y M\
\\ ~

Datum: 24 april 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

,AL>O

ARIANN1><

De schoonheidsspecialist.
Je kunt zien datje huid net lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES
HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN
BRUIDS-en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend ANBOSdinsdag t / m zaterdag: volgens afspraak
schoonheidsspecialiste
maandag en woensdagmiddag gesloten

Ledental Jong Gelre stabiel
Tijdens de jaarvergadering van Jong Gelre maakte sekretaris Jan
Eskes vrijdagavond bekend dat de afdeling 126 leden telt. Vergeleken bij voorgaande jaren een stabiel ledental.
Voorzitter André Knoef deelde mede
dat de bestuursleden Marinus Bouwmeester en Jan Eskes zich niet meer
herkiesbaar stellen en in de najaarsvergadering zullen aftreden.
Tijdens deze vergadering werd door de
verschillende commissies die Jong Gelre rijk is, uitgebreid verslag gedaan. Op
25 mei wordt in Markelo de landelijke
finale gehouden van de culturele wedstrijd. Jong Gelre Vorden zal hierbij de
provincie Gelderland vertegenwoordigen.
Een dag later, 26 mei, zal worden deelgenomen aan de provinciale sportdag
die dit jaar in Eibergen gehouden zal
worden. In de periode 31 mei t/m 2

juni wordt in Vorden de zgn. 'Midpointmeeting' gehouden. Een bijeenkomst met buitenlandse jongeren die
gedurende een aantal maanden op Nederlandse bedrijven stage lopen.
Zondag 9 juni gaat de afdeling Vorden
een dagje uit naar Slagharen. In
augustus wordt de traditionele avondfietsvierdaagse georganiseerd, terwijl
er in september een klootschiettoernooi op het programma staat.
Na afloop van de vergadering werd er
vrijdagavond in de Boggelaar een wedstrijd kegelen gehouden. Bij de dames
ging de eerste prijs naar Els Abbink. Bij
de heren werd Erik Makkink winnaar.

Samiera bij De Zwaan
Op Hemelvaartsdag brengt Samiera een wervelende buikdansshow in De Zwaan in Hengelo Gld., waarbij ook een aantal heren
het slachtoffer worden. Tevens danst ze met twee wurgslangen
door het publiek. Ook vuurvreters en vuurspuwers maken haar
show tot een ongekend spektakel.

V.V. Vorden
Uitslagen
Vorden l — AD l (uitgesteld tot 12
mei); Rietmolen 2 — Vorden 2 2-3;
Vorden 4 — Witkampers 65-1; Brummen 8 — Vorden 5 3-4; AD '69 5 Vorden 6 1-5; KI. Dochteren 5 — Vorden 72-14; Vorden 8 — Loenermark 9
1-0 (Vorden8kampioen).
Grol,Al —Vorden Al 2-2; Vorden BI
- Lochem BI 1-7; Vorden Cl — Longa Cl 1-2; SVBV Cl — Vorden C2 7-2;
Colum'bia Al — Vorden Al 1-4 (beker).
Programma
Vorden l — AD '69 l (promotiewedstrijd); Vorden 4 — Rekken 4 (kampioenswedstrijd) .

B.Z.R. Vorden
Uitslagen
Groep A: 1. hrn. Nekkers/de Roode
57.1%; 2. mv. Van Burk/hr. Machiels
52.7%; 3. dms. Bornkamp/Hendriks
50.9%.
Groep B: 1. mv. Van Gastel/hr. Van
Gastel 64.5%; 2. mv. Bergman/hr. de
Bie 55.2%; 3. dms. Elferink/Nekkers.

Uitslag zaterdag 4-5:

Swim Joggen

zondag 5-5:

In het zwembad ,,In de Dennen" wordt
ook deze zomer weer de mogelijkheid
gegeven om aan „swim jogging" te
doen. Een aktiviteit die men op elk gewenst tijdstip kan beoefenen. De afstanden zijn 10 km, 25 km, 50 km, 100
km of 150 kilometer per seizoen. Voor
dit evenement worden medailles beschikbaar gesteld. Swim Jogging is qua
opzet gelijk aan een zwemvierdaagse.
Ook hier per keer ten minste 20 banen
(500 meter) zwemmen. De kosten voor
deze aktiviteit zijn inklusief sticker en
strippenkaart. Op het zwembad zijn
alle inforrnaties verkrijgbaar.

KI. Dochteren Dl - Ratti Dl 0-4 (voorwedstrijd).

Damesvoetbal

l

Finales Vier tegen
VierTournooi
Op de velden van de V. en A.V. 'Pax'
organiseert de K.N.V.B. Afd. Gelderland op de woensdagen 8 en 15 mei
haar eerste lustrum tournooi '5 Jaar
Vier tegen Vier'. Een voetbalspel voor
alle jongens en meisjes.
Voorafgaande aan dit afdelingstournooi zijn er acht streektournooien gehouden waar ca. 1300 D-en E-pupillen
aan hebben deelgenomen. De nummers een en twee van de streken hebben zich geplaatst voor de finale bij
'Pax' en natuurlijk alle meisjesteams
die direkt geplaatst waren.
Het meisjestournooi op woensdagmiddag 8 mei is uitgegroeid tot 28 deelnemende teams, welke zijn verdeeld om 4
poules van 7 teams. (Ieder team bestaat maximaal uit 5 speelsters; dus zullen 140 meisjes geboren na l augustus
1976 in aktie komen).
Voor het jongenstournooi op 15 mei
plaatsten zich 2 x 1 6 teams (dus in totaal 180 jongens), welke in twee leeftijdsgroepen (E-pupillen geboren na l
augustus 1980 en D-pupillen geboren
na l augustus 1978) uit zullen maken
wie zich de sterkste mag gaan noemen.
Er wordt gespeeld op twee grote velden, welke verdeeld zijn in vier veldjes
van 40 bij 20 meter en er wordt gespeeld zonder keeper en scheidsrechter. Alle wedstrijden duren 10 minuten
en gaan achter elkaar door.
Alle deelnemende teams spelen finales, hetzij om de plaatsen l t/m 7, of 8
t/m 14 enz.

o.l.v. captain Cees Voskuilen kan er
nog hoop aan de horizon gloren.
Dit enthousiaste en gemotiveerde team
wist wederom hun tegenstander op
overtuigende wijze te verschalken (7-1
winst!).

Uitslagen 4e competitieweek
Woensdag: VordenJun. Mix l -Ruurlo
Mix l 2-3.
Donderdag Dames Dubbel: Voorst
Dames l - Vorden Dames l 2-2; Vorden Dames 2 - De Hoven Dames l 0-4.
Zaterdag competitie: De Wildbaan
Mix l - Vorden Mix l 0-5; Vorden Mix
2 - T.C. Zuid Mix 2 0-5; Vorden Mix 3 Beckson Mix 2 0-5; Almen Mix vet. 2 Vorden Mix vet. l 0-5; Vorden Heren l
- de Hoven Heren 2 4-2; 't Braamveld
Heren vet. 2 - Vorden Heren vet. l 2-4;
Vorden Jun. Mix l - Almen Jun. Mix l
5-0.
Zondagcompetitie: de Stoven Heren 2
- Vorden Heren l 3-3; Zutphen Heren
2 - Vorden Heren 25-1; Vorden Heren
vet. l - Lochem Heren vet. l 1-5; Vorden Mix l - Veldmaat Mix 27-1; Vorden Mix 2 - Olympia Mix l 1-7; Eerbeek Jun. Mix l - Vorden Jun. Mix l
8-0.

Wielerclub R.T.V.

Jan Weevers uit Vorden uitkomende
voor de Giant O'Neill-formatie is het
afgelopen weekend 4e geworden bij de
ATB (mountainbike) in Haarlem. Eerste werd Rini Pleg en derde Dick van
Dalen, ook uitkomend voor Giant
O'Neill.
De vierde competitieweek is al weer In Zevenaar werd op bevrijdingsdag
verspeeld. Ondanks de bij tijd en wijle een wegcriterium gereden. Bij de
barre weersomstandigheden hebben A-amateurs scoorde Mano Lubbers uit
toch alle wedstrijden doorgang kun- Warnsveld, uitkomend voor Giant, zeer
nen vinden.
goed. Na een aantal ronden ontstond
Het Ie herenteam van de zondag zet er een kopgroep van 16 man. Mano
zijn opmars richting kampioenschap pakte de leidersprijs met overmacht en
moedig voort. Op knappe wijze wisten fietste tot een 7e plaats. Ralf Vos reed
zij hun lastige tegenstander, die het ook een zeer goede wedstrijd en werd
voordeel van het spelen op gras had, 21e.
op een stand van 3-3 te houden.
Bij de nieuwelingen fietste Edwin
De hoop van het 2e herenteam op het Maalderink. Hij probeerde in het slot
kunnen verlaten van de 7e klasse werd van de wedstrijd nog bij de kopgroep
wreed verstoord door het herenteam van drie man te komen, maar dit lukte
van L.T.C, uit Zutphen, dat met over- niet. Hij werd toch nog netjes 14e.
tuigende cijfers het Vordens team ver- Bij de B-amateurs stonden 5 renners
sloeg.
van de R.T.V. aan het vertrek. Eén man
Het behalen van een kampioenschap was toch deze dag duidelijk het sterkzit er dus jammergenoeg voor de heren ste. Rudi Peters reed van begin tot eind
niet meer in!
in de voorste stelling. Toch ontsnapte
Wel is deze kans zeer goed aanwezig vier man uit het peleton zonder een
voor het Ie Mix Team van de zaterdag. R.T.V.-er.
Het Team bestaande uit Esther Nieu- Aan het einde van de wedstrijd nog
wenhuisj, Yoyce Teeuwen (jl. zaterdag eens vijf man. Rudi Peters behaalde
vervangen door Carin Fransen), Jan toch nog een tiende plek door een
Woltering en Jules Howig, sloeg gena- prachtige sprint. Tom Schut werd 19e.
deloos toe.
Wist u dat de R.T.V. al weer druk doenKoploper Wildbaan Mix Team uit Bor- de is met het organiseren van prachticulo werd met 5-0 vernietigend versla- ge wielerwedstrijden in deze streek!!!
gen. Daardoor nam het Vordens Team
19 mei — Warnsveld; 12 juni — Hende koppositie in hun poule over. Ook gelo; 16 juni — Steenderen; 3 juli —
voor het Ie Mix Team van de zondag Vorden; 28 augustus — Wichmond.

Vordens Tennis
Park

IK GING ALTIJD ALLEEN MAAK MET
VAN DIE HELE KLEINE
GLAASJESOM.
KAN JE NOU OOK EENS
GKOTE JONGENS
LEKEN KENNEN IN
DE GLASBAK.

Sociï
Uitslagen 4-5: Sociï BI - Steenderen
B221-0.
Uitslagen 5-5: Sp. Gorssel - Sociï 2-1:
Dierenboys 4 - Sociï 3 2 7 ; Sociï 4 - Be
Quick 6 3-0; Sociï 5 - EVV Anadoly 90'
5-3; EW Anadoly 902 - Sociï 61-7.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Programma 15-5: 4 tegen 4-toernooi
Provincie Gelderland bij Pax, waaraan
ook Sociï E meedoet.
Attentie: div. jeugdtoernooien Sociï.
18-5-'91: E- en F-toernooi.
25-5-'91: B- en D-toernooi.
26-5-'91: C-en A-toernooi.

ADVERTEREN KOST GELDNIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Steunt U ook de

„Stichting Liliane fonds"
GIRO 66 77 67 te Vlijmen
ALS DOEL:
prothese en andere hulpmiddelen
voor lichamelijk gehandicapten

Ratti
Ratti BI-PaxB2 2-0.

éi3

met Mr. Itty, 5e prijs B-dressuur, 127
punten. Janet Zomer met Amon, 5e
prijs B-dressuur, 121 punten.

Ratti — Loenermark
Vandaag was de laatste wedstrijd voor
de Ratti-dames. Men heeft zich echter
al veilig gesteld voor het volgende seizoen overgangsklasse.
Men begon fanatiek aan deze wedstrijd, maar Loenermark bleek toch iets
sterker te zijn en nam het heft in handen doch ze wisten hun kansen niet te
benutten. Halverwege de eerste helft
scoorde men toch 0-1. Ratti kon dit
nog vasthouden tot de rust.
Na de rust maakte Loenermark er 0-2
van. Toch weerde Ratti zich goed en
wist Ingrid Temmink een voorzet van
Genie Berendsen af te maken. Nadien
kreeg Ra^fciog wel wat kansen maar
liet deze hWias onbenut en zo bleef het
helaas 1-2.

Het is
niet meer
nodig
om te
balen...
als u
vanaf
nu, uw
drukvfbrk

SociJuTennis
Uitslagen 4e speelweekend
zaterdag 4-5:
Sociï (jeugd) -Welgelegen (jeugd) 4-1;
Sociï (gemengd) 2 - Wapenveld (gemengd) 6 0-5; Sociï (heren) l - Welgelegen (heren) 2 5-1; Sociï (vet) l L.T.C, (vet) 3 3-3; Stoven (heren) 5 Sociï (heren) 2 0-6; Schaeck (gemengd) l -Sociï (gemengd) l 4-1.

Weevers
gaat
halen I

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

zondag 5- 5:
Sociï (heren) l - Sociï (heren) 2 8-4.

P.V. Vorden
Op 4 mei werd door de leden van de
P.V. Vorden met 312 duiven deelgenomen aan de vijfde competitie-vlucht
vanuit Houdeng. De duiven moesten
een afstand van 233 km overbruggen
om terug te keren op hun hok.
De lossing in Houdeng vond plaats om
11.00 uur met een noorden wind. Om
14.09 uur bereikte een duif van G. en
H. Boesveld als eerste zijn hok met een
gemiddelde snelheid van 74 kilometer
per uur. Binnen 25 minuten arriveerde
20% van de 312 duiven zodat om 14.34
uur de uitslag bepaald was.
De eerste vijftien klasseringen waren
als volgt:
G. en H. Boesveld: l, 4, 7 en 9; D. de
Beus en Zn.: 2 en 15; J. Eulink: 3, 5, 10,
11 en 14; R. Wiekart: 6; G.M. Mullink:
8; Bruggeman comb.: 12; W. Oldenhaveen Zn.: 13.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
In het weekend van 4 en 5 mei zijn de
ponies en paarden naar Eibergen geweest.
Op zaterdag werden bij de ponies de
volgende prijzen behaald. Ilse Mokkink met Fury, Ie prijs B-dressuur, cat.
A/B met 128 punten.
Rob Mokkink met Standy, 4e prijs
B-dressuur met 123 punten. Heidi
Vruggink met Danny, 5e prijs B-springen.
Bij de paarden werden op zondag ook
de volgende prijzen naar Vorden
meegenomen.
Jorien Heuvelink met Henry, 2e prijs
B-dressuur met 130 punten en een 4e
prijs B-dressuur 125 punten.
Brenda Groenendal met Valentina, 2e
prijs L2-dressuur, 129 punten. Wim
Lenselink met Grando, 3e prijs L2dressuur, 120 punten. José Brinkerhof

Op "cultuuravontuur" in
het museum
In Nederland hebben we vele honderden musea waar het - ook bij slecht
wéér - goed toeven is. Veel van deze
musea zijn ware "schatkamers" van
historisch materiaal, van oude of hedendaagse kunst of van andere
boeiende zaken die onze eigen cultuur
en die van andere landen heeft voortgebracht. Doordat in de musea van
tegenwoordig dat alles op een boeiende manier belicht wordt, zijn musea
steeds meer in trek. Daarom zal het
niet verbazen dat in het bekende
Dagtochtenprogramma van de Nederlandse Spoorwegen een groot aantal
musea is opgenomen. En zo wordt het
heel aantrekkelijk om op een ontspannen manier met de trein een dagje op
verkenning te gaan in het museum van
uw keuze. Hieronder geven we u een
aantal ideeën voor zo'n museum- dag
met NS.
SPOORWEGMUSEUM
Het vroegere Maliebaanstation in
Utrecht is omgetoverd tot een aantrekkelijk museum met als thema de ontwikkeling van de trein van de allereerste lokomotief tot de supersnelle TG V.
Vele oude lokomotieven en rijtuigen
staan langs de perrons opgesteld en
kunnen van dichtbij bekeken worden.
U mag zelf seinenen wissels omzetten
en u kunt een ritje maken in een gerestaureerde diesellokomotief. In deze
NS- Dagtocht (nr. 26) is ook nog een
bezoek opgenomen aan het museum
over automatisch spelende muziekins t r u m e n t e n "Van Speelklok tot
Pierement".
AVIODOME
Dat het luchtvaartmuseum Aviodome
te vinden is op Schiphol, zal niemand

lens en werkplaatsen. Al deze fraaie
gebouwen zijn hier opnieuw opgebouwd en ingericht alsof de bewoners
er elk moment kunnen binnenlopen.
Dit jaar is er speciaal aandacht voorde
wereld van het kind van vroeger en nu
en een tentoonstelling over de verdwijnende kleine middenstand. (NSDagtocht nr. 36).

verhazen. Het voordeel daarvan is dat
u meteen ook een bezoek brengt aan
onze nationale luchthaven: op zichzelf al een boeiende belevenis. In het
Aviodome vindt u een groot aantal
beroemde historische vliegtuigen en
daarnaast hypermoderne ruimtevaartuigen. U kunt zelf een cockpit bekijken en er draaien iedere dag films over
lucht- en ruimtevaart. Kortom, voor
liefhebbers van de lucht- en ruimtevaart een "must"! (NS- Dagtocht nr.
17).
OPENLUCHTMUSEUM ARNHEM
Het Openluchtmuseum laat u op een
boeiende manier kennismaken met hel
dagelijks leven van onze voorouders
in een niet al te ver verleden. In dit
prachtig gelegen park ziet u tal van
authentieke huizen, boerderijen, mo-

TECHNOLOGIE MUSEUM NINT
In dit Amsterdamse museum valt eindeloos veel te ontdekken over wetenschap en moderne technologie. Het is
opgezet als kijk en doe- museum en u
komt hier bijvoorbeeld te weten wat
een chip is, wat een streepjescode betekent en hoe een automotor werkt.
Er zijn tentoonstellingen over holografie en winkelautomatisering en
speciale vakantieprogramma's (NSDagtocht nr. 67).
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
Midden in de ongerepte natuur van de
l loge Vcluwe vindt u dit museum met
zijn beroemde kollektie schilderijen
van Van Gogh. Er zijn natuurlijk ook
werken van vele andere kunstenaars
en rondom het museum is een grote
beeldentuin. Daar vormen de werken
van ondermeer Rodin, Bourdelle en
Moore een harmonieus geheel met de
natuur er omheen (NS- Dagtocht nr.
37).
Deze en andere NS- Dagtochten naar
museazijn te vinden in de pas verschenen nieuwe editie van de kleurige
pocket "Er- op- Uit!". U vindt hierin
het complete NS- programma Dagtochten, fietstochten, NS- wandelingen, stadswandelingen en meerdaagse
trips. Daarnaast geeft de pocket informatie over talloze evenementen en
vele andere ideeën voor een gezellig
dagje uit. "Er- op- Uit!" is voor f. 4,25
te koop bij alle wat grotere NS- stations, de grotere VVV's, de postkantoren en de boekhandel.
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QEMEENTEgULLETINyORDEN
• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

OUWVERGUNNINGEN
Op 23 april jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer J.W.H. Bisseling, Julianalaan 27 te Vorden, voor het bouwen
van een garage en een tuinmuur op
het perceel Julianalaan 27 te Vorden;
— de heer G.J. van Zeeburg, het Wiemelink 10 te Vorden, voor het bouwen van een woning aan het Jebbink 9b te Vorden;
— de heerJ.A. Laughton, Wilhelminalaan 24 te Vorden, voor het bouwen
van een berging op het perceel Wilhelminalaan 24 te Vorden;
— de heer G.J. Eggink, Insulindelaan
23 te Vorden, voor het slopen van
een berging en het bouwen van een
carport op het perceel Insulindelaan 23 te Vorden;
— de heer N. Groot, Insulindelaan 7 te
Vorden, voor het vergroten van een
woning op het perceel Insulindelaan 7 te Vorden.
Op 2 mei 1991 hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— Bouwbedrijf Obdeijn B.V. te Deventer, voor het bouwen van 14 woningen aan het Burgemeester Vunderinkhof 2 t/m 28 (even) te Vorden;
— Bouwbedrijf Obdeijn B.V. te Deventer voor het bouwen van een woning aan het Burgemeester Vunderinkhof l te Vorden;
— Woningbouwvereniging Thuis Best
te Hengelo Gld, voor het bouwen
van 16 bejaardenwoningen aan het
Burgemeester Vunderinkhof 3 t/m
33 (oneven) te Vorden;
— de heer R. Kisjes, Beatrixlaan 4 te
Vorden, voor het vergroten van een
schuur op het perceel Beatrixlaan 4
te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

PHALEN HUISVUIL
In verband met Hemelvaartsdag wordt
er op donderdag 9 mei 1991 geen huisvuil opgehaald. Dit gebeurt weer op
donderdag 16 mei a.s.

NZAMELING LANDBOUWPLASTIC
Evenals vorige jaren houdt de gemeente Vorden in samenwerking met de gemeenten Warnsveld en Zutphen een
inzamelingsaktie voor landbouwplastic. In Vorden zal het plastic op 5 juni
opgehaald worden, met een uitloopmogelijkheid naar 6 juni.
Diegenen die landbouwplastic willen
aanbieden kunnen dit telefonisch bij
het gemeentehuis (05752-7474) opge-

I» KLEIN CHEMISCH
AFVAL: BIJ U AAN
HUIS OPGEHAALD!
Het klein chemisch afval zal binnenkort bij u aan huis afgehaald worden.

Op dinsdag 21 mei en donderdag 23
mei gebeurt dit in de kern Vorden; op
maandag 3 juni, dinsdag 4 juni en donderdag 6 juni gebeurt dit in het buitengebied.
Op dinSdag 21 mei komt de chemokar
in de kern Vorden, ten noorden van de
Dorpsstraat/Zutphenseweg inklusief
het noordelijk deel van deze scheidslijn;
Op donderdag 23 mei komt de chemokar ten zuiden van de Dorpsstraat/
Zutphenseweg, inklusief het zuidelijk
deel van deze scheidslijn.
Vanaf maandag 3 juni zamelt de chemokar ook in het buitengebied in. U
woont in het buitengebied wanneer uw
woning buiten de bebouwde kom van
het dorp Vorden of op het industrieterrein staat. Buiten de bebouwde kom wil
zeggen buiten het gebied dat aangegeven wordt met het plaatsnaambord
Vorden en het gedeelte van de kern
Vorden ten noorden van de Ruurloseweg voorbij de spoorlijn (richting
Ruurlo).
BEWAAR UW CHEMISCH AFVAL
VOOR DEZE OPHAALDAGENÜ!

Jï« COLLECTE
NEDERLANDS
ASTMA FONDS
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nederlands Astma Fonds vergunning verleend voor het houden van
een collecte van 13 tot en met 18 mei
1991.

j* SLUITING
GEMEENTEHUIS
VRIJDAG 10 MEI

OP

Vrijdag 10 mei aanstaande ( de dag na
Hemelvaart) is het gemeentehuis gesloten.
":•

^« CoNSERVATION
AWARDS
Voor de achtste maal in successie zullen dit jaar de Britse Conservation
Awards worden uitgereikt.
Deze prijzen bestaan uit 4 trofeeën met
een daaraan verbonden geldbedrag
van f6000,—. De prijzen zijn bestemd
voor individuelen en kleinschalige organisaties, die zich intensief bezighouden met verbetering en vernieuwing
van hun leefmilieu. Dit jaar zullen de
prijzen worden toegekend aan projecten van beperkte omvang in vier verschillende categorieën, te weten stadsprojecten, natuurbescherming, restauratie en jeugdprojecten.
De juryleden houden bij het beoordelen van de ingezonden projecten de
volgende criteria aan:
— welk effect heeft het project op de
leefomgeving;
— hoe groot is het enthousiasme van
degenen die er aan werken;
— is het een originele aanpak van een
reeds lang bestaand probleem of
biedt het een oplossing voor een
nieuw probleem;
— staat het te winnen bedrag in verhouding tot de kosten van het project en hoe zal het worden besteed;
— vormt het project een voorbeeld
voor andere Europese landen en
zou het project ook daar verwezenlijkt kunnen worden.
Uit deze vier winnende projecten zal
een hoofdwinnaar worden gekozen die
nog een extra geldprijs van f 15.000,—
ontvangt. Deze inzending dingt tevens
mee naar de titel 'European Conservation project of the Year'.
Aanmeldingsbrochures kunnen worden aangevraagd bij:
Conservation Foundation Nederland,
postbus 16856,
1001 RJ Amsterdam,
telefoon: 020-6381956.
In 1990 heeft in de categorie natuurbescherming de 'Kerkuilenwerkgroep
Achterhoek-Liemers' te Zelhem een
prijs van f 6.000,— gewonnen. Deze
werkgroep streeft naar het verbeteren
van de biotoop en het geven van voorlichting over kerkuilen. Door de aktiviteiten van deze werkgroep is het aantal
broedparen van de kerkuil weer gestegen.

j!« SUBSIDIE EN DE
DATUM
l SEPTEMBER
L Ingevolge de gemeentelijke subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing bestaat de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor:
a. Woningverbetering.
Het gaat hier om door de zakelijk
gerechtigde (eigenaren, erfpachters
etc.) bewoonde woningen. Het moet
daarbij gaan om panden van tenminste 25 jaar oud; een bewoonbaar
oppervlak van ten hoogste 125 m2,
terwijl de kosten van verbetering
niet boven de f90.000,— mogen liggen.
b. Monumenten en rieten daken.
Het gaat hier om panden die op de
gemeentelijke
monumentenlijst
staan, alsmede andere — met riet afgedekte — panden, welke uit een
oogpunt van dorps- en landschapsschoon waardevol zijn.
Aanvragen voor het jaar 1991 dienen
voor l september a.s. binnen te zijn.
Nadere informatie, alsmede aanvraagformulieren kunnen worden verkregen
ter secretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis).
II. Verbetering huurwoningen.
Voor de verbetering van huurwoningen bestaat een rijkssubsidie-regeling,
de Regeling Geldelijke Steun Voorzieningen Huurwoningen 1987.
Om voor komende jaren subsidie ingevolge die regeling in aanmerking te komen, moet de gemeente contingenten
en budgetruimte claimen bij het Rijk.
Dit via de^fcpr 15 augustus a.s. in te
dienen plaJKngslijsten nieuwbouw en
verbetering.
Mocht u voor de komende jaren plannen hebb<y^ot verbetering van huurwoningen^Bn is het wenselijk dat u
zich op korte termijn in verbinding
stelt met de afdeling ruimtelijke ordening c.a., zodat in het vraagprogramma met uw plannen rekening gehouden kan worden.
Tijdige melding kan teleurstelling
(geen subsidie) mogelijk voorkomen.

APVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer R.M. Nobel, Ruurloseweg
4, vergunning verleend voor het kappen van een berk, staande op het perceel Ruurloseweg 4 te Vorden. Er is een
herplantplicht opgelegd voor een eik.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

J • HONDENBELASTING
Op grond van de Verordening op de
heffing van een belasting op honden in
de gemeente Vorden, zijn de inwoners
van de gemeente Vorden verplicht aangifte te doen als men houder wordt van
een of meerdere honden.Als het aantal
honden dat u bezit sedert het vorig jaar
niet gewijzigd is, dan behoeft u geen
formulier in te zenden.
AANGIFTE
Iemand die in de loop van het jaar
houd(st) er wordt van een of meerdere
honden is verplicht binnen veertien
dagen daarvan aangifte te doen. Dit
geldt natuurlijk ook bij uitbreiding van
het aantal honden.
Komt u nu in de gemeente Vorden wonen, dan moet u uw hond ook binnen
veertien dagen aanmelden. Heeft u al
in uw vorige gemeente hondenbelasting voor dat jaar betaald, neem dan
contact op met de afdeling financiën,
om te voorkomen dat u voor hetzelfde
jaar ook een aanslag van de gemeente
Vorden ontvangt.
Men kan op de volgende manieren
aangifte doen:
— door afgedrukt formulier in te vullen en te sturen naar de gemeente
Vorden, afd. financiën, postbus
9001, 7250 AA Vorden.
— op het gemeentehuis, afd. financiën, Horsterkamp 8.
— per telefoon verzoeken om een aangifteformulier, dat na invulling te-

ruggestuurd moet worden naar bovenstaand adres.
— u kunt ook een brief zenden naarde
gemeente Vorden, waarin u vermeldt dat u een of meerdere honden heeft aangeschaft. Hierbij moet
ook de datum van aanschaffing worden vermeld.
AFMELDING
Bij verhuizing naar een andere gemeente, of als het dier overgaat in andere handen, danwei komt te overlijden, wordt de houder aangeslagen
voor het aantal maanden dat de hond
in zijn bezit is geweest. Een gedeelte
van een maand wordt als een volle
maand gerekend.
Om voor een verminderde aanslag in
aanmerking te komen moet men tijdig
doorgeven dat men geen of minder
honden bezit.
Dit kan op dezelfde wijze als de hiervoor gegeven mogelijkheden voor
aangifte.
TARIEVEN
In 1991 gelden de volgende tarieven:voor de eerste hond f 60,— per
j aar,voor de tweede hond f 90,— per
jaar, Voor elke volgende hond f 30,—
meer dan voor de voorafgaande hond
verschuldigd is.
Voor honden aanwezig in een kennel
geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland
bedraagt de belasting f 30,— per hond
per jaar, met een maximum van
f120,—per kennel.
De belasting is niet verschuldigd voor
honden jonger dan drie maanden, die
nog bij het moederdier verblijven en
blindengeleidehonden.

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot hgjL nemen
van een besluit. Zo nodig ^Ben burgemeester en wethouders mrar aanleiding van een advies voorstellen nog bij

of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissie voor financiën en openbare werken vergadert op dinsdag 14
mei 1991 om 20.30 uur inhet gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende punten:
— bouw kinderdagverblijf;
— verkoopjulianalaan 5;
— aanpassing volume-besluit 1991
Wet Stads- en dorpsvernieuwing;
— modernisering werkstations;
— startsubsidie 'Stichting Vrienden
vandeWehme';
— notitie reserves en voorzieningen.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 14 mei 1991 om
21.00 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende punten:
— wijziging Verordening regelende de
samenstelling en de werkkring van
de vaste commissies van advies en
bijstand van de gemeente Vorden;
— verkoopjulianalaan 5;
— aanpassing volume-besluit 1991
Wet Stads- en Dorpsvernieuwing.
De commissie voor welzijn en milieu
vergadert op woensdag 15 mei 1991
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende onderwerpen:
— bouw kinderdagverblijf;
— startsubsidie 'Stichting Vrienden
vandeWehme'.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende
agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

INLICHTINGEN T.B.V. Dmuy NDENBELASTING

GEM.VORDEN
POSTBUS 9001
7250 AH VORDEN

Ondergetekenden
Straat.
houder/houdster is van

verklaart dat hij/zij m.i.v..
hond (en) ouder dan 3 maanden en van.
dan 3 maanden.
t

hond(en) jonger

Indien de honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het reg.nr. en de kennelnaam vermelden.
reg.nr.

Kennelnaam..

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen' in.
Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,
Vorden

19
(handtekening)

Vrijwilligerswerk binnen Het
Groot Graffel
Sinds enkele jaren wordt door het ministerie van WVC het vrijwilligerswerk gestimuleerd. Binnen de reorganisatie van Het Groot
Graffel is vanaf september 1990 ruimte gemaakt in de personeelsformatie voor een koördinator vrijwilligerswerk.
Het is nu zover dat er een beleidsnotitie ligt waarin de uitgangspunten zijn
vastgelegd rondom het inzetten en begeleiden van vrijwilligers.
In het kort komt het er op neer dat binnen Het Groot Graffel vrijwilligerswerk
wordt gestart, om aan de reeds geboden zorg iets extra's toe te voegen. Het
specifieke ligt hierin dat het uitsluitend
gaat om die extra's en nooit in de
plaats mag komen van bestaande aktiviteiten.
Het vrijwilligerwerk van Het Groei
Graffel zal plaats gaan vinden in de verschillende huizen, zoals Nuova in Vorden, Berkelpaviljoen te Zutphen als
ook op Het Groot Graffel te Warnsveld.
In het Berkelpaviljoen is de laatste
maanden hard gewerkt aan de bouw
van een Toko.
Dit is een klein winkeltje in de bezoekersruimte, waar diverse artikelen verkocht worden aan de bewoners en hun
bezoek.
Ook wordt naast koffie een aantal frisdranken geserveerd. Dit projekt kan al-

leen van de grond komen doordat een
aantal vrijwilligers zich melden om
voor de bemanning garant te staan.
Het ligt in de bedoeling eind mei deze
Toko te openen. Een paar vrijwilligers
erbij zou wenselijk zijn.
De eerlijkheid gebied ons te noemen
dat het vrijwilligerswerk niet nieuw is
binnen ons instituut, want er bestaat al
verscheidene jaren een groep vrijwilligers die de patiënt/bewoner begeleid
naar de Kerkdiensten op eigen terrein.
Dit zijn dus de vrijwilligers van het eerste uur.
Wat de nabije toekomst betreft hopen
we nog vele vrijwilligers te ontmoeten,
die willen helpen bij projekten als:
— het besturen van de rekreatiebus
— het begeleiden van bewoners naar
de openbare bibliotheek Warnsveld
— gastgezin voor een individuele bewoner
— het bezoeken van bewoners die bijna of geen bezoek ontvangen
— het helpen in het buffet ten dienste
van b.v. verenigingen, schoolavon-

den e.d. in het schouwburgcomplex.
Zo zijn er nog vele dingen te benoemen. Wij onderschrijven de stelling
van WVC dat 'Vrijwilligerswerk op
maat' het beste is. Hiermee wordt bedoeld dat een vrijwilliger die zich meld
kan aangeven wat en op welke manier
er iets toegevoegd kan worden aan de
huidige zorg. Vanuit deze stelling wil
Het Groot Graffel het vrijwilligerswerk
starten ofwel uitbreiden.
Zoals reeds vermeld is er een Koördinator Vrijwilligerswerk, Hr. Korevaar,
die graag verdere informatie verstrekt
aan belangstellenden.

Loterij Touwtrek
Vereniging
De loterij die T.V. 'Treklust' onlangs
organiseerde is voor de vereniging een
succes geworden. In één week tijd werden 1900 loten verkocht.
Het bleek al op de eerste zaterdag dat
de actie zou slagen. Alleen de tijdsplanning (2 zaterdagen) liet ons in de
steek. Daarom werd door het bestuur
besloten om ook in de week tussen 20
en 27 april loten te gaan verkopen, met
als resultaat dat er de laatste dag nog
500 loten verkocht moesten worden.
Het geld dat de vereniging aan deze
actie heeft overgehouden is bestemd
voor afbouw van het clubhuis, m.n. het
kleedgedeelte. De vereniging bedankt
alle medewerkers, sponsors en kopers
voor hun positieve inbreng. De uitslag
van deze verloting staat in een advertentie in dit weekblad.

MEI:
8 Handwerken Welfare, Wehme
9 ANBO, fietsen picknicktocht, v.a.
Kerkplein
I O Open Tafel, SWOV
13 ANBO, klootschieten, de Goldberg
14 HVG Wichmond, reisje
14 HVG Dorp, ontmoetingsdag Ede
14OpenTafelSWOV
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
jubileumavond in de Herberg
15 ANBO, kegelen, de Boggelaar
15 HVG dorp, dames Wesseldijk
16 HVG Vorden, gezellige eigen
avond
17 Jong Gelre, afd. Warnsveld,
voetballen en barbeque
!7OpenTafelSWOV
18 Sorbo C-jeugdtoemooi, w Vorden
18 Rommelmarkt Willibrordusschool
Vierakker
19 Achtkastelen B-jeugdtoemooi, w
Vorden
21 NCVB, lezing over gevel-toptekens
21 Soosmiddag Schoenaker
21 Open Tafel SWOV
22 Handwerken Welfare, Wehme
23 PCOB
24 Open Tafel SWOV
25 Rommelmarkt Concordia in
Dorpscentrum
25-26 w Vorden, Int. Sorbo
jeugdtoernooi
26 Jong Gelre, afd. Warnsveld, Prov.
buitensportdag
27 ANBO, klootschieten, de Goldberg
28 Open Tafel SWOV
28-29-30 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, fietstocht
Harfsen
29 HVG Wichmond, slotavond
29 HVG Linde, eigen avond
29 Bejaardenmiddag VierakkerWichmond
31 Open Tafel SWOV
30-31 MidpointMeetingJong Gelre
Warnsveld
JUNI:
1-2 MidpointMeetingJong Gelre
2 Bix voetbal toernooi w Vorden
4 Bejaardensoos, Kranenburg
4 Open Tafel SWOV
5 Welfare Wehme, handwerken
6 KPO Vierakker-Wichmond, reisje
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Open Tafel SWOV
8 T.V. Spektakel Jong Gelre
Warnsveld
9 Fietstocht, Kranenburgs Belang
I1 Open Tafel SWOV
14 Open Tafel SWOV
18 Soosmiddag Kranenburg
18 Open Tafel SWOV .
17-18-19-20 Avondvierdaagse Sparta
19 Welfare, handwerken
20 Plattelandsvrouwen, fietstocht
21 Open Tafel SWOV
22 Rommelmarkt, PV Vorden
23 Wampexjong Gelre Warnsveld
25 Open Tafel SWOV
26 Bejaardensoos VierakkerWichmond, reisje
27 Excursie Enter Jong Gelre
Warnsveld A.C.C.
28 Open Tafel SWOV

ZOIMIXIIGE
MOEDERDAG
AANBIEDINGEN
Wij hebben de komplete kollektie Hartman tuinmeubelen voorradig in de kleuren
wit, grijs, cariba en bruin. Maar ook kussens, parasols en accessoires zijn in alle
soorten en maten aanwezig. Hartman tuinmeubelen zijn subliem vormgegeven,
komfortabel en vooral oersterk. Daarom geven we u 5 jaar garantie op alle Hartman
meubelen. Deze week speciaal voor moederdag:

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
DOETINCHEM-TERBORG-DIDAM

10% KORTING
bij aankoop van

4 Hartman stoelen + tafel.
Kussens hebben we te kust en te keur. In ca. 50 verschillende fleurige dessins van
de bekende merken Hartman, Plusol en Madison. In katoen of satin.
Omdat het binnenkort moederdag is ontvangt u

W AT WIJ VOOR
MOEDER
INPAKKEN,
O
PAKT ALTIJD GOED UIL

KUSSENTAS CADEAU
bij aankoop van

4 kussens + parasol + tafelkleedje
Voor de echte genieters hebben we een Hartman inklapbaar ligbed op wielen in
de kleuren wit of grijs met bijpassende kussens. Deze week speciaal voor moeder

10% KORTING

op een Hartman inklapbaar ligbed
In een fraaie tuin hoort sfeervolle tuinverlichting om op een zomerse avond
optimaal van uw tuinmeubelen te genieten. Eenvoudig te monteren en ongelofelijk
sfeervol. Verwen moeder daarom eens extra.

TUINVERLICHTING
10% KORTING
Indien gewenst worden alle gekochte artikelen gratis thuisbezorgd.

UNI POLO'S

DAMES PANTALONS

PRACHTIGE KWALITEIT
IN VELE MODEKLEUREN

speciaal voor Moederdag

MET ELASTIEK IN DE BOORD
EEN MOOIE POPLIN KWALITEIT
IN VELEUNI-KLEUREN
TUUNTEPRIJS 49.95
speciaal voor Moederdag

2 stuks slechts

slechts

"

TUUNTEPRIJS l 7.50
DOETINCHEM
KEIJENBORG
ZELHEM

D
STEENDEREN/
BAAK/
TOLDIJK
§ VERKEERSLICHTEN

VORDEN/ZUTPHEN

DAMES BLOUSES

GOOSSENS

IN UNI EN GEDESSINEERD
VELE MODELLEN
f)

TUUNTEPRIJS 35.- en 39.95
TUINMEUBELEN • RIOOL- EN HOGEDRUKBUIZEN
• LAND-, TUIN-, BOUW- EN VIJVERFOLIEN • WERKKLEDING
Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 2139

DEZE WEEK speciaal
Moederdag
slechts

3995

Wij hebben
een leuke
* attentie
voor moeder
klaar liggen.

Periodieken
Drukkerij
WEEVERS
café'- restaurant

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE.
ER IS VEEL VOOR MOEDER TE KOOP.

Postbus 22 7250 AA Vorden
Tdi;foon 05752 1010

•

zondag 12 mei van 17.00-19.30 u.

Achterhoeks Boerenbuffet

f 25,-p p
onbeperkt genieten van vele gerechten
(warme/koude) waaronder streekgerechten
65+21,- kinderent/m l O jaar 12,50
- a. u. b. reserveren -

muzikale omlijsting: "d© Trokzakman"!
Ruurloseweg 64 - 7251 •
LV Vorden (Kranenburg)
Tel.:05752-6614

GERANIUMMARKT
(sTAM)FUCHSIA's
(STAM)MARGRIETEN

EMSBROEK installatietechniek is een sinds
1830 in Vorden gevestigd bedrijf.
Het bedrijf houdt zich bezig met het
ontwerp en de montage van o.a. centrale
verwarming, sanitair, elektra, enz.
Landelijk worden tank- en leidinginstallaties ontworpen en geleverd aan de
meest uiteenlopende industrietakken.

De service- en onderhoudsorganisatie heeft
meer dan 1.500 technische installaties in
beheer.

Er werken ca. 35 medewerkers, waarvan
ca. 25 in de montage. Aan de kwaliteit van
onze installaties worden hoge eisen
gesteld.

EMSBROEK installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden

Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we
graag een sollicitatiebrief gericht aan:

EMSBROEK installatietechniek is een sinds
1830 in Vorden gevestigd bedrijf.
Het bedrijt houdt zich bezig met het
ontwerp en de montage van o.a. centrale
verwarming, sanitair, elektra, enz.
Landelijk worden tank- en leidinginstallaties ontworpen en geleverd aan de
meest uiteenlopende industrietakken.

De service- en onderhoudsorganisatie heeft
meer dan 1.500 technische installaties in
beheer.

Er werken ca. 35 medewerkers, waarvan
ca. 25 in de montage. Aan de kwaliteit van
onze installaties worden hoge eisen
gesteld.

EMSBROEK installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden

Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we
graag een sollicitatiebrief gericht aan:

Door een konstant toenemende vraag naar onze installaties kunnen we onze
montageploegen uitbreiden met

C.V.-MONTEURS
PIJPLEIDINGMONTEURS/LASSERS
(AANKOMENDE) HULPMONTEURS
Onze monteurs hebben veelal een opleiding op LTS-nivo, metaalbewerking of
installatietechniek. Zij werken in hoge mate zelfstandig aan installaties vanaf het begin tot
aan de oplevering, van 3 dagen tot een aantal maanden. De minimale bezetting is 2 man,
grotere projekten worden soms met 4 of meerdere monteurs uitgevoerd. Indien deze te ver
van Vorden zijn, wordt voor 3 nachten logies gezorgd, ook wordt in een aantal gevallen de
vrijdag 'eruit gewerkt'.

Tevens hebben we plaats voor een (aankomende) technicus.

MTS'ER, WERKTUIGBOUW OF ELECTRA
Deze zal ingezet worden bij het detailleren van het werk van de diverse projektleiders. Op
deze wijze wordt een goed inzicht verkregen in de projekten en kan gewerkt worden aan de
doorgroei naar technicus, resp. projektleider. Indien u een electra-vooropleiding heeft, is
belangstelling voor het werktuigbouwkundige deel van onze industriële installaties nodig.
Desgewenst kan een kostenvrije opleiding overeengekomen worden. Leeftijd: 20-25 jaar.

GERANIUMS HANG EN STAAND
PERKPLANTEN40CT-50CTEN 1,00
POTGROND 2 ZAKKEN VOOR 10,00
KOENEST
PLANTENBAKKEN OOK GEVULD
BONESTOKKEN 10 STUKS VOOR 17,50
CONIFEREN VANAF l METER 7,00
GEOPEND ma. t/m vr. 8.30-12.30 & 13.30-18.00 u.
's vrijdags tot 21.00 u.
zaterdag 8.30-16.00 u.

KWEKERIJ
TIELTJES
HALSEWEG 43* - HALLE - TEL. 08343-1530

IsMSIiROliK
installatietechniek vorden

ISMSI3ROIEK
installatietechniek vorden

Nieuw! De Rabo Jongeren
Rekening met gratis kado's.
ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG

met Superaanbieding

Kortinaen van 20 tot 50 %
Met de Rabo JongerenRekening en de JongerenPas leert uw kind al van jongs af aan met geld
omgaan. Een rekening die met uw kind meegroeit.
In het begin is het gewoon een spaarrekening met
een interessante rente. Zodra ze 12 worden
kunnen de kinderen zelf geld overmaken en tot
ƒ 25,- aan de balie opnemen.
Op het moment dat ze 15 worden krijgen ze een
pas met pincode. Hiermee kan tot ƒ 100,- per
week uit de geldautomaat worden opgenomen.
En op 17-jarige leeftijd wordt de Rabo Jongeren
Rekening voortgezet als een Betaalrekening.

PRACHTIGE
BLOESEM

Om het leren omgaan met geld extra aantrekkelijk
te maken krijgt uw kind nu, bij het openen van de
rekening, een leuk kado. Kom naar de Rabobank,
dan vertellen wij u er alles over.

effen met korte mouw
15 tal kleuren
mt. S tot XL
wlnkelprfjs 29.50

merk

TRAININGSPAKKEN

Leopard

5 modellen
mt. S lot XL
winkelprijs 129.- tot 165.-

nu uitzoeken

EENMALIG
UITZOEKEN

2 stuks

Rabobank
Meer bank voorje geld
BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

SPORTS wt

79,

3 voor
100 gulden
of 39.- per stuk
In black en blue
Am. mt. 27 t/m 38
winkelprijs 49.50

Autoverzekering
vanaf f 7,50

per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

m m hoe elegant leer
//A fwnstaanl

Zondag 12 mei
MOEDERDAG
Kom gezellig bij ons pannekoeken eten
(of iets anders).
U kunt bij ons gratis jeu-de-boules spelen.

Tuincentrum Vorden
Bedankt!! Bedankt!! Bedankt!!
Uw warme belangstelling tijdens de Open Dagen heeft
ons aangenaam verrast.
Wij hopen dat u er net zoveel van genoten heeft als wij,
wij blijven ons best doen om u die service en kwaliteit
te bieden, die u verdient.
T.g.v. moederdag hebben wij weer enkele uitstekende
aanbiedingen tegen scherpe prijzen.

Voor de kinderen is er de speeltuin.

Vijverfolie per m

En moeder krijgt vandaag de pannekoek gratis.

Vijveraarde 251

•Wilt Us.v.p. reserveren?

Geraniums

fam. Eykelkamp

Pu n td raad soom

Potgrond so i
Varen voor binnen, van 7,95 voor

Ruurlosewegll4,Vorden

„ 't Wapen
van
'tMedler'

voor binnen, vanaf

05752~6634

Goudvis

5,95
6,50
70,21,50
10,5,-

Kaaps Viooltjes 3 voor

5f—

Opgemaakte Plantenbakjes
3

l >—
Tot ziens bij:

RUESCA

ie Valdapone is geselektcerd
volgens de strengste eisen en behandeld
met een speciale beschermlaag Dus
vriendelijk in onderhoud, bestand tegen
hardnekkige vlekken en duurzaam. Longlife is een kwaliteitsprodukt van leerlooierij Valdapone i s m Leather Master

OR1G1NAL

LongLife
—-_^_ O - V,*bl,« .«

Longlife leren zitgroep. Leverbaar
in diverse leerkleuren of met
dekoratieve stof. In kombinatie
met hoekelementen vormt u een
vorstelijke zithoek. Kussens met
interieurvering. Kom deze
elegante zithoek bij ons bekijken
en vraag naar de vele variaties.

3 + 2- zits
Ook met hoekelementen
en als fauteuil
staat voor goed zitten

INTERIEUR

5850.

lubbers

DAMES HEUPSLIPS
100% katoen, 3 voor

l U.""

DAMES
ONDERGOED-SETJES
8.90
BIG SHIRT
NACHTHEMDEN
18.90

DISBERGEN
textiel en babymode

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

Openingstijden:
maandag t/m donderdag: 9.00 tot 18.00 uur
vrijdag: 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

woninginrichting zonwering

WAARBORG

raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

NIJVERHEIDSSTRAAT 3
Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

RUURLO

05735-1161

Graag tot z/ens in de
keuze maken een probleem? Nee toch! Bij de
'SPANNEVOGEL' hebt u keuze uit 110 rollen
kamerbreed tapijt, aan de rol geshowd, zodat u ziet wat
u koopt. Daarnaast stalenmateriaal van alle bekende
tapijtmerken.
En ... een vertrouwd adres met prettige verkopers, daar
voelt u zich tuis. De vakbekwame stoffeerders zorgGn voor
vakkundig leggen, voor jaren tapijtplezier!

VOER ÉN VOORLICHTING

van

Super Focus

alle
merken

De ideale vogel- en natuurkijker
Nieuw design
Inwendige brug

Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.
Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken athangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektiet.
Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hij stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

zeer lichtsterk
briljant scherp
beeld
groen of zwart
rubber coating
8x40 incl.
luxe tas
7x50 incl.
luxe tas
10x50 incl.
luxe tas
8x40449r- nu 379.7x5(U§9r- nu 389.-

MSSÏÏ*

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

BRESSER-RIVA

Voor reparaties

EEK GEZOND PERSPEKTIEF.

PANNEVOGEL

10x50489r-nu399.Super Focus knop
Oogcorrectie
Bresser patent
20 JAAR GARANTIE
VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

hendrix voeders

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Een kijker voor het leven

Wapen- en sporthandel

Martens

BUITEN
SPELEN EN

$teed$ docltnffendl
Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

MOEDERDAG

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Vültink
Verwen Moeder eens
rrtetzo'n

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

lekkere taart

HARMSEN
VAKSCHILDERS

van
Uw

SPALSTRAAT17
HENGELO GLD. 05753-1292

Echte Bakker
VAN ASSELT

®

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1 384

BROOD, 1MARZTT WAT IN

VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

S WARME BAKKER

AUTOSCHADESPECIALIST

METEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
VORDEN

Echte Bakker
^^A

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

't winkeltje in vers brood en banket

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

THEO TERWEL

In de periode van 15 april 1991
t/m 14 mei 1991 worden de
meterstanden opgenomen. De
opname vindt gespreid plaats
gedurende een periode van
ongeveer vier weken. We kunnen dus niet precies zeggen
wanneer we bij u aan de deur
komen.
In ieder geval op werkdagen
tussen 8 uur 's morgens en 8
uur 's avonds. Mochten we u
niet thuis treffen, dan doen we
een kaartje bij u in de brievenbus, waarna wij u nog eens
zullen bezoeken. Wel verzoeken
wij u er voor te zorgen, dat de
meter goed bereikbaar is.

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland

Voor een ruime sortering

Vestiging
Hengelo:
Tel. 05753-1966

van 15 denier tot 60 denier

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Panty's
Dames sokken
Heren sokken
Heren kniekousen

bloemen kleuren je
Moederdag!
DEZE WEEK de volgende aanbiedingen:

naar:

Aardewerk sierpot 019 cm 6,95
Aardewerk sierpotjes 012 cm

MORSSINKHOF
Nieuwstad 14, Vorden

3 stuks 6,95

Plantenbakken vanaf 10,Voor in de tuin of op terras:

Terra cotta bak (bewerkt) 19,95
met planten
Chrysantenttekken 5 stuks l,—

GER TRAKTEERT
NORMAAL

FEESTKORTING

KNIPPENBORG

Raadhuisstraat 29
Uchtenvoorde - Tel. 05443-71682

1.099,300,-

Singer bestaat 140 jaar. En daarom trakteren wij op
een feestelijke korting van maar liefst f300,- op
een Singer Melodie 100. Profiteer mee van de
Singerverjaardag en schaf nu een echte Singer
aan. Natuurlijk kunt u bij ons uw oude machine
- ongeacht het merk - altijd inruilen.
DE SINGER MELODIE 100 HEEFT ALLES:
• vrije arm, lichtgewicht
• schuine naaldstand
• steekkeuze paneel
• diverse stretchsteken
• knoopsgatautomaat
• elektronisch gestuurde motor
• ingebouwde draadspanning
• gratis servicebeurt
• drie jaar garantie
Years of Innovation

Nieuwstad 14-Vorden

SINCER

RUIME KEUS IN KUNSTSTOF BAKKEN, TERRA
COTTA, TUINPLANTEN, GROENE en BLOEIENDE
PLANTEN.
ZIE VERDER DE EXTRA
AANBIEDINGEN IN
ONZE 300 M3 GROTE
VERKOOPBLOEMENKAS.'

Fa. l Wijnbergen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld. Tel. 05753-1473
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

