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Nieuw logo komt net
even iets te vroeg voor
Rabobank Vorden
De Rabobank kreeg op l januari van
dit jaar een nieuw logo. Het oude
beeldmerk werd vervangen door een
'mannetje' op een zonnewijzer. 'Wij
willen daarmee symbolisch aangeven
dat de klant bij ons centraal staat', legt
direkteur Jan Krooi van de plaatselij-
ke Rabobank uit in een interview met
Weekblad contact. Het nieuwe logo
komt voor de vestiging in Vorden in
feite net even iets te vroeg, aangezien
1995 in het teken staat van een reorga-
nisatie bij de plaatselijke bank. Zo
wordt deze maand de laatste hand ge-
legd aan de verbouwing van het pand
aan de Zutphenseweg en staat de Vor-
dense vestiging aan de vooravond van
een fusie met de Rabobanken van
Hengelo-Keijenborg en Steenderen.
'In het najaar hopen we de fusie defi-
nitief afgerond te hebben en moet de
nieuwe organisatie er staan', aldus
Krooi. De Vordense vestiging wordt
dan het hoofdkantoor van de drie ge-
fuseerde banken. Zie interview in het
Tweede Blad.

Vorden doet mee aan
landelijke fietsdag
De landelijke fietsdag die plaats heeft
op 13 mei biedt dit jaar een keuze uit
maar liefst 222 routes met 365 start-
plaatsen verspreid over het hele land.
Evenals vorig jaar kan er ook gestart
worden in bij het VVV-kantoor in
Vorden. Vanaf het marktplein zijn er
twee routes uitgezet over een afstand
van 30 tot 40 kilometer. De routebe-
schrijvingen zij te koop bij de plaatse-
lijke VVV. Evenals de 21 voorgaande
jaren fietst u ook in 1995 voor een
goed doel. De Nederlandse Hartstich-
ting doet dit jaar specifiek onderzoek
naar vrouwen en hart- en vaatziekten.
Een deel van de opbrengst van de
Landelijke Fietsdag wordt aan dit
project besteed.
Het is de bedoeling van de VVV's en
de ANWB-vestigingen om de fietsers
een 'dagje uit' aan te bieden. Het gaat
dus niet om de kilometers, maar om
de ontspanning. Genietend van het
Hollandse Landschap met het voor
onze streek zo typerende coulissen-
landschap fietst u langs diverse be-
zienswaardigheden. De familie Rege-
link aan de Warkenseweg 11 ontvangt
u graag op hun bedrijf, dat is aangege-
ven met het bord 'De Boer Op'. Hier
komt u alles te weten over het leven
en werken op een agrarisch bedrijf.
Wanneer u uw route vervolgt komt u
al spoedig bij de Warkense Molen
waar de blauwe wimpel is uitgehan-
gen om u uit te nodigen om een kijkje
te nemen. Ditzelfde geldt voor de mo-
len in Zwiep.

Groenteman Huitink
luidt zomer in
met nieuw asperges
Groenteman Huitink heeft de maand
mei uitgeroepen tot aspergemaand.
De asperge is een groente maar kort in
ons land gekweekt en gegeten wordt.
Natuurlijk wordt de groente vanuit di-
verse landen geïmporteerd, maar in
de praktijk gaat er niets boven de Hol-
landse zandbedden uit Brabant en
Limburg, waar de heerlijke asperges
met veel zorg worden gekweekt. Wat
vrij nieuw is, zijn de groene asperges
die boven de grond groeien en toch
wel wat anders anders van smaak zijn.
Het voordeel van deze groene asper-
ges is dat er allen maar een stukje van
de onderkant afgehaald hoeft te wor-
den. Ze zijn niet gekookt erg lekker
maar ook in salades die als voorge-
recht gegeten kunnen worden. Door-
dat de asperges in verschillende ma-
ten geleverd worden, denken veel
mensen dat dikke asperges minder
lekker en misschien wel stug zijn.
Juist niet. De dikke kunnen beter ge-
schild worden en u houdt nog een
mooie asperge over. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met
Groenteman Huitink aan de Burge-
meester Galleestraat 3 in Vorden.

N el Rodenburg kruipt rondje voor restauratie Dorpskerk

Sponsorloop trekt veel toeschouwers

Alle ogen waren vrijdagmiddag bij de start van de sponsorloop gericht op Nel Rodenburg. Doet ze het of doet ze het niet?
In de krant van vorige week liet Nel Rodenburg weten dat - als er tien mensen zijn die haar voor 25 gulden willen
sponsoren - ze het rondje ten bate van de restauratie van de Dorpskerk kruipend zou afleggen. Voorzien van handschoe-
nen en kniebeschermers stond ze vrijdagmiddag aan de start. 'Het is me gelukt', liet ze weten. 'Ook de tweede sponsor-
lijst heb ik bijna vol'. Er deden op 5 mei ruim taditig mensen mee aan de sponsorloop. De organisatie schat dat het
evenement ruim 10.000 gulden heeft opgebrachï^^p deelnemers hebben tot 12 mei de tijd om de sponsor^^en en het
geld in te leveren bij slagerij Rodenburg of drukkerij Weevers. De kinderen die hebben meegelopen kunneirnet geld op
school afgeven. Op Tweede Pinksterdag staat de volgende actie voor de Dorpskerk op het programma. Op die dag wor-
den er helicoptervluchten gehouden vanaf het voetbalveld van W Vorden. Op zaterdag 24 juni is er een benefietconcert
in de Christus Koningkerk met medewerking van het Vordens Mannenkoor en de leselkapel.

Samen „O0t de
Geslaagde folklore dag op 5 mei:

Poolse dansers stelen de
show op festival in Vorden

Fietstocht

Met name de Poolse dansgroep
Poldlasie was op 5 mei tijdens het
folkloristisch festival in Vorden een
genot om te zien. Gestoken in
prachtige kostuums en laarzen tot
de kniehoogte brachten ze enkele
temperamentvolle dansen waar het
publiek op het terras van 't Pantof-
fel tje volop van genoot.

Tijdens het international festival,
waarbij De Knupduukskes uit Vorden
als gastheer optrad waren nog twee
buitenlandse groepen van de partij.
De groep Cockshell Clog afkomstig
uit het Engelse Essex werd begeleid
door twee musici op akkordeon en
twee op schuiftrompet. België werd
vertegenwoordigd door de volks-
kunstgroep Reuzegom uit Leuven
waarmee De Knupduukskes al jaren-
lang een vriendschappelijke relatie
onderhouden. Deze groep begon met
een demonstratie van de vendeliers,
later op de dag gevolgd door een op-
treden van de steltelopers.
Wat betreft het dansen liet de groep
zien hoe in België het meifeest ge-

vierd wordt. De mannelijke dansers
sloven zich dan uit om bij de meisjes
in de smaak te vallen. Hij die het
meeste indruk maakt wordt 'Meiko-
ning' en mag dan voor een dag een
Meikoningin kiezen. Een prachtige
dans om te zien en het publiek genoot
er dan ook met volle teugen van.
Ook de Ljouwerter Skotsploech uit
Leeuwarden oogste veel aupplaus bij
het publiek. Gehuld in prachtige kle-
dij brachten zij onder ander de dans
'Siene, Siene, Siene loat mie los'. Dat
ging er bij het publiek in als koek. t'
Aol Volk uit Emmen liet een aantal
boerenwalsen zien zoals die in vroe-
ger jaren op het Drentse platteland ge-
danst werden.
Het optreden van 'De Knupduukskes'
bleef vanwege het tijdsaspekt beperkt
tot 'De Lentebode' en het onvervalste
'Drikusman'. Het festival in Vorden
dat op een zonovergoten terras bij 't
Pantoffeltje plaatshad, werd door Ri-
nus Pelgrum aan elkaar gepraat, ter-
wijl voorzitter Wim Dolphijn alle
deelnemende groepen een attentie
aanbood.

De Vereniging voor Natuurmonu-
menten houdt op 20 mei een fietsex-
cursie over het landgoed Hackfort.
Het vertrek is vanaf de watermolen op
het voorplein van kasteel Hackfort
aan de Baakseweg 8 te Vorden. De
fietstocht wordt geleid door mede-
werkers van Natuurmonumenten en
duurt ongeveer vijf uur. De lengte be-
draagt 23 kilometer. Halverwege is er
een rust- en theestop. Men dient zich
vooraf te melden bij de VVV in Vor-
den.

T\iinboeken
Boekhandel Loga aan de Raadhuis-
straat heeft meer dan 100 verschillen-
de boeken op het gebied van planten
en tuinieren. Tal van praktische en
fraaie boeken van gerenommeerde
auteurs zoals Wim Oudshoorn, Rob
Herwig, Ada Hofman en Elisabeth de
Lestrieux. Misschien een leuke tip
voor moederdag. Aanwezig zijn uit-
voerige, schitterend geïllustreerde
standaardwerken maar ook vele goed-
kope en handige kleinere boekjes.
Wie deze week een tuinboek koopt als
moederdaggeschenk, krijgt daar gra-
tis een tuinmagazin bij. Zie ook ad-
vertentie.

HVG

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

De dames van de Hervormde Vrou-
wengroep Wichmond kwamen op
woensdag 3 mei weer bij elkaar. Het
huishoudelijke gedeelte stond in het
teken van de dodenherdenking. Daar-
na kreeg Annet Baars uit Vorden het
woord. Zij vertelde over ASR-thera-
pie, een geneeskunst die zij al drie
jaar beoefend. De ASR-therapie
werkt met verschillende geneestech-
nieken. Zo wordt er gebruik gemaakt
van 'drukpunten' in de voeten die
voereen komen met organen in de rest
van het lichaam. Ook was er gelegen-
heid tot het stellen van vragen. Na af-
loop werd Annet Baars een envelop
met inhoud en een bos bloemen over-
handigd.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 14 mei 5e zondag in de Vijftigdagentijd
10.00 uur ds. J.W. Inia (Zutphen). Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 mei 10.00 uur ds. H. Westerink,
m.m.v. de Cantorij.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 14 mei 10.00 uur dienst; 19.00 uur ds.
G.W. v.d. Brug, Zutphen, gez. jongerendienst in
„Het Achterhuus" achter Geref. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 14 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Votiko.

R K Kerk Vorden
Zaterdag 13 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 mei Pastoor
E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 13-14 meidr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 13-14 mei J.H. Hagedoorn, Lochem,
tel. 05730-51483. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderiand
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8808 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo. tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mei: mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodlerenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 mei 10.00 uur ds. H.B. de Neeling,
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 mei 17.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.
Zondag 14 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 mei Pastoor
E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

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, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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 Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

UW RUG IS EEN
LATTOFLEX WAARD

• AUPING

• WTTOfÜX

• MOSfR

• 5VEDEX

• TRI0

• CASCA0E

LUBBERSWOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

BORAS

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600



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

Laatje Moeder
eens

verwennen.

Bij elke aankoop
alvast een

Koop een kadobon
voor een schoonheids-

behandeling of
een zonnebankkaart.

Indoor
Beauty Salon

Vorden

- Schoonheidssalon
- Zonnestudio
- Sauna Morfine Hendriksen

Overweg 16
725 IJS Vorden

telefoon 05752 - 3433 J

Nieuw in de
Schoonheidssalon

electrisch ontharen
volgens de blend-methode:
- definitieve ontharing volgens de laatste eisen
- minder irritatie
- zeer goed resultaat

tevens kunt u terecht voor:
- kleine en uitgebreide gezichtsbehandelingen
- advies over huidverzorging
- diverse massages
- collageen behandeling
- wimpers/wenkbrauwen verven
- manicuren + handpakking met paraffine
- feest- en bruidsmake up (ideaal in combinatie met

de kapsalon)

lÜÜÏÜi P~iLji<dv«sr~zo r g i n g

Dorpsstraat 30 - Vorden
Schoonhe/dssa/on tel. 2033 Kapsalon tel. 1423

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur ligt vanaf 12 mei 1995 gedurende
4 weken ter inzage het ontwerp-besluit op de aan-
vraag van:
1. naam aanvrager: de heer J.W. Berenpas

straat en huisnummer: Ruurloseweg 71
postkode/gemeente: 7251 LB Vorden
adres van de inrichting: Ruurloseweg 71 te Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
met rundvee;

2. naam aanvrager: de heer W.C. Zweverink
straat en huisnummer: Deldensebroekweg 13
postkode/gemeente: 7251 PW Vorden
adres van de inrichting: Deldensebroekweg 13 te
Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een
mestvarkenshouderij.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voorzover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 9 juni 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 9 mei 1995

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7483 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van maandag
15 mei 1995, gedurende vier weken, voor een ieder
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
door de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april
1995 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
'Buitengebied Waarlerweg 1994'.
Dit plan geeft een bestemn^fc 'Landgoed' (bestem-
mingsvlak IV) aan het per wjn Waarlerweg 1 waar-
door het voor de Stichting 'het Geldersch Landschap'
mogelijk wordt een werkschuur op te richten. Nie-
mand heeft ten aanzien van het ontwerp-bestem-
mingsplan zijn/haar zienswijze kenbaar gemaakt bij
de gemeenteraad zodat niemand gerechtigd is be-
denkingen in te dienen bij Qfceputeerde Staten van
Gelderland. ^f

Vorden, 11 mei 1995.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Geboortekaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

ff. Ons rundvlees

EEN KLASSE APART!

SPECIALITEITEN
Bami of Nasi

1 kilo ƒ 5,95
Pampa schijven

5 halen,

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram ƒ 0598

Bakje zure Zult

per stuk ƒ Oj98

WEEKEND
magere runder

priklapjes

500 gram ƒ 7,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Hamburgers

per stuk ƒ 1 j"

Een geslaagde barbecue

wij zorgen ervoor.

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—

Rundergehakt
1 küo ƒ 12,50

Schouder karbonade

1 kilo ƒ 6,95

Slagerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752 - 1470

14 Mei Moederdag
bij Demi Byou

hebben ze een prachtige aanbieding om
moeder mee te verwennen:

10% KORTING
op onze doublé- en zilveren

sieradencollectie

In onze winkel nog veel meer verwen ideeën.

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 3785

Exclusief kwaliteit en service.

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

Chem-Dry
• Weinig water, waardoor

bijna elk tapijt binnen een
uur weer droog is

• Volkomen veilig en
onschadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken,
zodat uw tapijt zacht, fris
en net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook
meubelstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie! Tel. (05750) 4 33 77

- Chem-Dry Quick Service

zorgt op moederdag voor het eten en bestelt bij 't
Pantoffeltje zo'n heerlijke salade!

KEUZE UIT: HUZARENSALADE
RUSSISCH EI
ZALMSALADE

Graag vroegtijdig bestellen.

bodet

Maak van de volgende eeuw een Gouden Eeuw
met het SNS 2000 spaarcertificaat. Nu f 2.000,-
inleggen en over 5 jaar, in het magische jaar
2000, het bedrag uitgekeerd krijgen tegen
maar liefst 63/4%* rente. Dit is
'A procent hoger dan het
huidige 5-jaars depositotarief.
Met zo'n spaarcertificaat begint
de volgende eeuw dus goed.
U koopt één of meer spaar-
certi f icaten van f 2.000,-.
Voor uze l f bi jvoorbeeld, of
om cadeau te doen. De loop-
tijd is maximaal 5 jaar. Als u de
5 jaar vol maakt, garanderen
wij u 'n hoog rentepercentage GROOT GEWORDEN DOOR KLEIN TE BLIJVEN

en dus ook een hoog eindbedrag. Indien u niet
direct over f 2.000,- beschikt, kunt u toch
tegen een hoge rente van 6 l /2%" sparen
met het SNS 2000 spaarplan. Kortom, zo'n

kans kr i jgt u maar eens in
de duizend jaar. U kunt de
certificaten bij alle kantoren
van de SNS bank verkrijgen of
deze bestellen via het speciale
actietelefoonnummer:

06-0222464
Dan weet u vandaag al hoe
het jaar 2000 er financieel
uitziet. Deze aanbieding geldt
van l t/m 26 mei I995.

i«&
DcIllK

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.

ASPERGEBOERDERIJ
"DE BOSKAMP"

Te koop:

VERSE ASPERGES

MARCEL HALFMAN

HENGELOSEWEG15
7251 PB VORDEN
TEL 05752 - 2480

Uw gezondheid
gaat toch

voor?! Pizza
Shoarma

Restaurant
ZUTPHENSEWEG l - VORDEN - TEL. (05752) 4222



Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de
bloemen, planten, felicitaties,
kado's, kaarten enz. die onze
trouwdag tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

Mare & Karin Tiemessen

Vorden, mei 1995

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de
kaarten, felicitaties, bloemen
en kado's die wij mochten ont-
vangen op ons 25-jarig huwe-
lijksfeest.

Dick Onstenk en
Gerrie Onstenk-

Meijerink

Vorden, mei 1995

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culierenen verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; clkeregel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• UITVOERING: Zaterdaga.s.
om 20.00 uur is het Dorpscen-
trum weer sfeervol. Natuurlijk
bij Concordia.

• TE KOOP: Esta diepvries-
kist, 300 liter, f 100,-. Tel.
05752-2636.

• Ik heb nog enige uren per
week over voor tuinonder-
houd. Brieven onder nr. V7-1
bij Contact, Postbus 22, 7250
AA Vorden.

• MOEDERDAG CADEAU:
een buxus in pyramide- of bol-
vorm, geknipt. Prijs f 5,- tot
f25,-. Tel. 05753-4818 b.g.g.
2082.

• Vakantie-zaterdaghulp ge-
zocht, plm. 16 jaar. Tuincen-
trum Vorden. Tel. 05752-3671.

• Rommelmarkt 13 mei a.s.
bij de molen, Het Hoge 66 van
10.00 uur t/m 16.00 uur. Heeft
u nog spullen (geen grote)? In-
leveren 12 mei van 17.00 uur
t/m 18.00 uur bij de molen. Af-
halen kan ook. Tel. 05752-
3060 of 2871.

• UITVOERING: Zaterdaga.s.
om 20.00 uur is het Dorpscen-
trum weer sfeervol. Natuurlijk
bij Concordia.

• Kamers te huur. Tel. 05754-
1285.

• Op en neer, op en neer.
Wordt u moe van uw 'Jo-Jo'
Dieet? Wilt u nu de juiste pro-
dukten met de daarbij beho-
rende gewichtsbeheersings-
programma en ondersteuning
om uw doel te bereiken? Een
eenvoudige oplossing is dich-
ter bij dan u denkt. Bel: N. Kos-
se, tel. (05752) 2932 (ma. t/m
vrij. 17.00-21.00 uur).

• Wegens verhuizing inboe-
del te koop. Tel. 05752-1755.

• Wie heeft er per ongeluk op
Koninginnedag uit de Pantoffel
't verkeerde spijkerjack mee-
genomen. Info telefoonnum-
mer 05752-2098.

• TE KOOP: ged. inboedel.
Tel. 05752-2514.

• UITVOERING: Zaterdag a.s.
om 20.00 uur is het Dorpscen-
trum weer sfeervol. Natuurlijk
bij Concordia.

TERUG VAN
WEGGEWEEST

OTEN
SIEN

Adresboekje,
notitieboekje, postpapier,

kadopapier, schrijfblok,
blancoboek, tekenblok,

verjaardagskalender

Vanaf f 2,50

Raadhuisstraat 22 - Vorden

Marcel Boekholt
en

Leny Ribbers

gaan op donderdag 18 mei 1995 om
14.00 uur trouwen in gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

Ons adres blijft:
de Stroet 8, 7251 CR Vorden

Alfons Arendsen
en

Heidi Klein Heerenbrink

gaan trouwen op vrijdag 19 mei 1995
om 10.30 uur in het gemeentehuis
van Steenderen.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de St. Martinuskerk
te Baak.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal 'De Engel', Dr. A. Ariënsstraat 1
te Steenderen.

Ons adres blijft:
Zutphen-Emmerikseweg 94
7223 DK Baak

Rob Oplaat
en

Manuela Helmink

gaan trouwen op zaterdag 20 mei
1995 om 12.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

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

Ons adres blijft:
De Eendracht 1
7251 GA Vorden

Rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en lieve opa

HERMAN VLOGMAN

geboren te Vorden,
13 december 1922

Vorden

overleden te Vorden,
5 mei 1995

C.M. Vlogman-Stegenga

Gerrit en Henny
Geert, Carin

Peter en Betsy
Ruud, Lisette, Koen

Herman en Bertine
Luca, Merijn

Het Eelmerink2
7251 VD Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar
voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen
wij u mede dat van ons is heengegaan onze lie-
ve moeder, oma en omi

TEUNTJEN SCHURINK-
GROOTJEBBINK

WEDUWE VAN G.J. SCHURINK

op de leeftijd van 79 jaar.

R.E. Bultman-Schurink
P. Vonk
Tiny en Wilko

Roy, Kevin
Elly en Peter

Mark, Monique, Rob
Carla en John
Arjan en Suzanne
Yvonne en Gerrit-Jan

Stephan, Dylan
A.G. Schurink
A.W. Schurink-Meenink
Floran
M. Enzerink-Schurink
A.W. Enzerink
Mirjam en Erwin
Rob en Esmir
E. Harmsen-Schurink
B.H. Harmsen
Jeroen, Jan-Willem

Vorden, 7 mei 1995
Margrietlaan 19
Correspondentieadres:
A.G. Schurink, Burg. Galléestraat 22,7251 EB Vorden

Wij zijn verpleeghuis 'het Slingerbosch' te Zut-
phen bijzonder dankbaar voor de liefdevolle ver-
zorging van onze moeder.

Gelegenheid tot condoleren woensdag 10 mei
van 19.00-19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4A te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
11 mei om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
plm. 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

OP DONDERDAG

11 mei

Plaats: kantine

Aanvang: 20.00 uur

Vanaf nu weer volop
PERKPLANTEN
GERANIUM's

FUCHSIA'S, enz. enz.

Alle dagen VERSE voorraad!

HEDERA"
Strodijk 4 - Vorden
Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

HET ADRES VOOR AL UW PERKPLANTEN

Op zondag 7 mei overleed onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

TEUNTJEN SCHURINK-
GROOTJEBBINK

Borne : Gerda Groot Roessink-Groot Jebbink
Jan Groot Roessink

Doetinchem : Dina Groot Jebbink-Dimmendaal
Vorden : Jans Groot Jebbink-Haaring

Rotterdam : Truus Groot Jebbink-Ottevanger

Neven en nichten

Vorden, mei 1995

^oot

TER GELEGENHEID VAN MOEDERDAG

WORDT TIJDENS DE

WEEKMARKT VAN 12 MEI A.S. WEER EEN

ACTIE MET CADEAUBONNEN
GEHOUDEN.

MOEDERDAG -BLOEMENDAG!

4 GROTE

GERANIUMS
2 BEGONIA's

VOOR 10.-

HAANTJES
O.ÖO PER KILO

Poelier HOFFMAN

MOEDERDAG
ZONDAG 14 MEI GEOPEND

METO.A. 10.00-17.00 uur

KUIPPLANTEN

PERKPLANTEN
GERANIUMS (hang,staand)

POTTERIE
POTGROND

VIJVERARTIKELEN

TUINBEELDEN
KAMERPLANTEN

ENZ. ENZ.

C 5 GERANIÜMS HALEN
4 BETALEN

Zondagmiddag live-uitzending vanaf het tuincentrum door de
Vordense Lokale Omroep.

Openingstijden:
vrijdag 9.00-20.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur

ORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. 05752^3671

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

VERSTOPPERS
VERGETEN MOEDER OOK NIET!!

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 11,12 en 13 mei

Mooie magere
RIBLAPPEN

500 g ram 6,98
KEURKOOPJE:

NIEUW - NIEUW - NIEUW

MEGA BURGER
4 STUKS 7,95
Tip voorde boterham:

MET GOUD BEKROONDE

GRILLWORST
100gram

SPECIAL:

ZWIEBEL-
BRATEN

VLEESWAREN-
SPECIAL:

100 gram 1 j

GEBRADEN
PEPER CARREE

100 gram

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

BIG SMILES
Vanaf maandag 8 mei t/m zaterdag 3 juni

spaart u bij ons VLIEGENSVLUG voor veel
GRATIS LEKKERS!

HET GAAT ALS VOLGT:
Bij iedere besteding van f 5.- ontvangt u een
BIG SMILE stempel op de stempelkaarten.

1 BIG SMILE spaarkaart is goed voor:

1 Hollandse KOMKOMMER
2 BIG SMILE spaarkaarten is goed voor:

1 doosje CHAMPIGNONS
3 BIG SMILE spaarkaarten is goed voor:

1 doosje RAUWKOST
4 BIG SMILE spaarkaarten is goed voor:

1 tas vol VITAMINES

TEVENS DINGT IEDERE STEMPELKAART
MEE NAAR DE LANDELIJKE

HOOFDPRIJZEN:

voor 2 personen een
weekend PARIJS!

DIT WORDT EEN VROLIJKE BOEL BIJ UW

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

5 halen

MUFFINS
NATUREL OF ROZIJNEN

4 betalen
VERWENMOEDER

MET EEN HEERLIJKE

MOEDERDAG-
SLAGROOMTAART

NU van 17,50 voor

Vermalen door de Gelderse molenaar. Met
vakmanschap gebakken door de ECHTE

BAKKER:

GELDERS TARWE
ECHT WEER IETS ANDERS!

NU 2,50

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



Vanaf 13 mei is
ons winkeltje
weer open.

Voor aardappelen,
witlof en natuurlijk
aardbeien en voor

diverse andere groenten
en fruit.

TuinderijBANNINK
Hulshofweg 8 - Ruurlo

WELFARE

RODE KRUIS

U hebt nog niets voor
Moederdag?

U slaagt bij de kraam
van de Welfare

op 12 mei op de
meimarkt.

TE KOOP:

Gazelle
MEISJESFIETS
„Piet Pelle" 24 inch

mintgroen/wit z.g.a.n.
Tel. 6908.

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

.„Natuurlijk lekker...!

GELDERS
TARWE

'n echt volkoren, vol
aromatisch, lekker mals,

lekker anders

nu voor 2,50

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

ADVERTEREN KOST GELD...

WET ADVERTEREN

KOST MEER!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

NIEUW VAN PARKER «l

VOOR MOEDER!!!

de PARKER vector
met bloemmotief In 3

verschillende kleuren, vulpen,
rollerball en balpen

Vanaf f 13,00

Raadhuisstraat 22 - Vorden

ZONDAG
14 MEI
MOEDER-
DAG

ZES
Voorjaarsknallers'
ZOMER
DEKBED

135 x 200, met een vulling van
1007o wildzijde en katoenen tijk

Ook leverbaar in andere maten.

nu 119,-

KlNPËR
DEKBEPSETS
135 x 200, o.a. \v\\ckey Mouse,

nu 2 voor 79,-

HOE5LAKEN5
Prachtige kwaliteit,

100% katoenen yereey,
In vele kleuren.

nu 2 voor 35,-

O
Schitterende kwaliteit

BADPOEKEN
van Egeria, maat 60 x 110

met evt. schoonheidsfoutjes

van 29,95

nu 15,95

1-persoons
4-5EIZOENEN

DEK0EP
135 x 200, met een vulling

van 90% qanzedone

nu 349,-

DEKBEDSETS
Bekende merken, o.a. Borae

nu 2 voor 69,-
of 2 voor 99,-

Ook aanbiedingen in 2-pers. en Lits Jum.

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 - Zutphen - 05750-12816

^r-:
; •

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

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Bij Lammers Damesmode kunt u aankomende moederdag zélf

de mensen verrassen met uw fantastische nieuwe look.

D A M E S M O D E

EEN VERRASSEND
MODIEUZE
MOEDERDAG...

Modieuze designs en sportieve

combinaties zullen in dit bijzon-

dere jaargetij de boventoon

voeren. Kom gerust langs

voor een kijkje in onze

zaak en overtuig uzelf

van een goede smaak.

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

DirekteurJan Krooi van de Rabobank in Vorden:

Op de Dorpsstraat had woensdag 3
mei een aanrijding plaats met mate-
riële schade. Een 30-jarige inwoner
uit Vorden reed met zijn auto in de
richting Zutphen toen hij ter hoogte
van de voetgangersoversteekplaats
voor de Herberg te laat opmerkte dat
het verkeerslicht op rood stond. Daar-
bij botste hij met zijn auto op een wa-
gen die voor hem reed. Beide bestuur-
ders kwamen met de schrik vrij.
Bij een woning aan de Wildenborch-
seweg werden woensdag 3 mei twee
buitenlampen vernield. De schade be-
draagt 1000 gulden. Eventuele getui-
gen worden verzocht contact op te ne-
men met de plaatselijke politie.
Gevonden voorwerpen: portemon-
nee, sleutelbos en groene broche.

CDA
Op 15 mei houdt de Statenkring Zut-
phen van het CDA een ledenvergade-
ring. Deze bijeenkomst wordt gehou-
den in het Dorpscentrum in Vorden.
Spreker deze avond is de gedeputeer-
de Chris Voerman die terugblikt op de
afgelopen Provinciale Statenverkie-
zingen en vooruit kijkt naar wat er in
de provincie aan de orde komt. Er is
ook gelegenheid om met de heer
Voerman hierover met gedachte te
wisselen. Het belooft mede daardoor
een interessante avond te worden.

NCVB
De NCVB houdt op 16 mei de laatste
bijeenkomst van het seizoen. Me-
vrouw A. Reichard uit Warnsveld zal
met de aanwezige vrouwen gaan dan-
sen. U bent van harte welkom. De ac-
tie voor het project in Cost Rica heeft
overigens f 1.225,— opgebracht. Op
de braderie gaat een nieuw project
van start voor vrouwen in Temina-
buan in Indonesië.

Amnesty
In het kader van de Soedan-actie staat
de werkgroep van Amnesty Interna-
tional vrijdag op de weekmarkt. Be-
halve de bekende 'Amnesty-produk-
ten' zijn er ditmaal ook voorbedrukte
kaarten van de Soedan-actie die on-
dertekend kunnen worden. Als ex-
traatje biedt Amnesty koffie en thee
aan met een koekje volgens Soeda-
nees recept.

Concordia
De Vordense muziekvereniging
'Concordia' houdt ook dit jaar weer
een kennismakingsavond voor nieu-
we leden. Dit zal zijn op donderdag-
avond 18 mei in het Dorpscentrum.
Dan kan men geheel vrijblijvend ken-
nis maken met de verschillende mu-
ziek- en slaginstrumenten. Voor nade-
re informatie kan men bellen met En-
gelien Heuvelink (05752 - 2523).

Olders
Oaver mooders bunt al volle gedichten
emaakt,
daordeur is vader op de achtergrond
eraakt.
Want die hef ok vake veur ons klaor
estaon,
en ok heel volle veur ons edaon.

Haos alle dage op daghure gaon,
daor wodn too neet bij stille estaon.
Op de kamp earpels pottn en rogge
zaejen,
die hee dan later weer mo&maejen.

Ok hef e mien ut fietsen eleerd,
met nao un dokter ak mien had bezeerd.
Too hebbe wij dat neet begreppen,
a'j zelfolder wod kom i'j ut te wetten.

't Zelfde hebbe wij veur onze kinder
edaon,
waorze too ok neet bij stille heb estaon.
Later dringt dat tot eur deur,
want zelfstool zee d'r now ok weer veur.

Laot de kinder ut toch waardeern,
en eur olders blieven eern.
Want mooier iets besteet t'r neet,
a'j met dankbaarheid terugge zeet.

D. Lindeman

'Wij staan dag en nacht voor onze klanten klaar'
De Rabobank kreeg op l januari
van dit jaar een nieuw logo. Het
oude beeldmerk werd vervangen
door een 'mannetje' op een zonne-
wijzer. 'Wij willen daarmee symbo-
lisch aangeven dat de klant bij ons
centraal staat', legt direkteur Jan
Krooi van de plaatselijke Rabo-
bank uit. Het nieuwe logo komt
voor de vestiging in Vorden in feite
net even iets te vroeg, aangezien
1995 in het teken staat van een reor-
ganisatie bij de plaatselijke bank.
Zo wordt deze maand de laatste
hand gelegd aan de verbouwing van
het pand aan de Zutphenseweg en
staat de Vordense vestiging aan de
vooravond van een fusie met de Ra-
bobanken van Hengelo-Keijenborg
en Steenderen. 'In het najaar hopen
we de fusie definitief afgerond te
hebben en moet de nieuwe organi-
satie er staan', aldus Krooi. De Vor-
dense vestiging wordt dan het
hoofdkantoor van de drie gefuseer-
de banken. Een gesprek over het
ietwat grijze imago van de Rabo-
bank en succesvolle presentatie van
het nieuwe beeldmerk.

- De Rabobank heeft op J januari
haar vertrouwde logo ingeruild voor
een nieuw beeldmerk. Wat was daar
de reden van?
'Uit landelijke onderzoeken bleek dat
slechts vijftig procent van de mensen
ons logo als zodanig herkende. Voor
een beeldmerk dat al zolang bestaat is
dat natuurlijk een dramatisch laag
aantal. Verder vond het publiek het
oude logo erg saai en kleurloos. Ook
daar moest verandering in komen. En
ik denk dat de Rabobank daar bijzon-
der goed in geslaagd is met de intro-
ductie van de nieuwe huisstijl. Uit een
recent onderzoek blijkt namelijk dat
ruim vijftig procent van de mensen
ons nieuwe logo al kent. Na enkele
maanden zitten we dus al op hetzelfde
percentage als voor die tijd. En dat
kan in de loop van het jaar alleen maar
meer worden. Daar ben ik van over-
tuigd. De Rabobank is dus herken-
baarder geworden voor de mensen.'

- De Rabobank wil met de invoering
van de nieuwe huisstijl heel nadruk-
kelijk de klant centraal stellen. Ik
vraag me af wat daar zo bijzonder
aan is. Dat doet toch elke gezonde on-
derneming?
'Daar heeft u gelijk in. In grote lijnen
verandert ons beleid wat dat betreft
ook niet. Want in het verleden stond
de klant bij ons natuurlijk ook al cen-
traal. Alleen zeggen we dat nu wat na-
drukkelijker en vragen we van onze
medewerkers ook om daar zodanig
mee om te gaan. Verder denk ik dat
we wat sterker moeten worden in het
laten zien dat we als bank in heel veel
dingen best goed zijn. Soms zijn we
wel eens iets te bescheiden. En dat
komt dan wat grijs en saai over bij het
publiek. Wat dat betreft heeft de Ra-

Ratti houdt open
trainingsavonden
De jeugdafdeling van voetbalvereni-
ging Ratti houdt van 15 tot en met 17
mei op haar sportvelden open trai-
ningsavonden. Zowel geinteresseerde
jongens als meisjes in alle leeftijdsca-
tegorieën zijn van harte welkom om te
kijken of mee te doen. Voor het vol-
gend seizoen is Henk Bulten be-
noemd als jeugdtrainer van de SV
Ratti. Voorheen was hij werkzaam bij
de voetbalclub Steenderen. Zie ook
advertentie.

Voorbereiding
zwembadfeest
in volle gang
Dank zij nagekomen giften per bank
en van enkele Vordense bedrijven is
het bedrag dat beschikbaar is voor een
geschenk voor het jarige zwembad
opgelopen tot f 9.315.47. Een schitte-
rend resultaat waarvoor de leden van
de Werkgroep 'Plons' alle gevers erg
dankbaar voor zijn. Intussen is er
overleg met het bestuur van het
zwembad over de besteding van dit

bobank zich altijd heel erg braaf naar
buiten toe opgesteld. En van dat grijze
imago willen we een beetje af. Be-
grijpt u?'

- Betekent dit dat de Rabobank in
Vorden door middel van onderzoeken
en enquêtes haar oor te luister gaat
leggen bij de klanten?
'Dat is heel goed mogelijk. Maar daar
zijn we op dit moment nog helemaal
niet aan toe. Eerst moet de fusie met
de Rabobanken van Hengelo en
Steenderen zijn afgerond. Dat is op
dit moment onze hoogste prioriteit. In

plaats van de klant - en dat klinkt raar
- stellen we dus even onze eigen orga-
nisatie centraal. We zijn op dit mo-
ment ook druk bezig met een persone-
le reorganisatie door de juiste mede-
werkers op de juiste plek neer te zet-
ten. Als de fusie en de reorganisatie in
het najaar zijn afgerond, verwacht ik
dat we er als bank helemaal klaar voor
zijn. Dan zijn we een nieuwe bank. En
dan gaan we ons ook presenteren als
nieuwe bank. Een bank die de klant
centraal stelt. Maar eerst moeten we
er dus voor zorgen dat de basis-
voorwaarden goed zijn neergezet.'

- De consumentenbond hield enkele
weken geleden een onderzoek naar de
service en klantvriendelijkheid van de
banken in Nederland. De Rabobank
eindigde als zesde en laatste. Bent u
daarvan geschrokken?

'Om eerlijk te zijn ken ik dat onder-
zoek niet. Maar het mag duidelijk zijn
dat ik niet trots ben op zo'n zesde
plaats...'

- Eén van de zaken waarmee de Ra-
bobank slecht scoorde bij het publiek
waren de openingstijden van de bank.

bedrag. Het geschenk zal officieel
worden aangeboden op het 'zwem-
feest a la 1935', dat op 10 juni zal
worden gehouden. Een grote groep
vrijwilligers is bereid mee te werken
aan de organisatie van dit feest. Een
feest dat bestaat uit een grote kinder-
kermis, uit verschillende zwemde-
monstraties, uit de vertoning van een
film en een kleine expositie over
'zwemmen in 1935'.

Een groep meisjes zal in zelfgemaak-
te historische zwemkleding de de-
monstratie kunstzwemmen verzorgen
in een show waarin ook demonstraties
snorkelen en aquajogging zijn opge-
nomen. Er zullen oud-hollandse kin-
derspelen worden georganiseerd met
aardige prijzen, er is een ballonnen-
wedstrijd, er wordt geschminkt en de
hele middag zorgt een draaiorgel voor
muziek uit de jaren waarin het zwem-
bad in Vorden is gestart. Het program-
ma wordt voor een deel en voorzover
nodig afgewerkt in een grote feest-
tent. De toegang is vrij zodat iedereen
kan komen kijken naar het geheel ge-
renoveerde zwembad en kan genieten
van alles wat er die zaterdagmiddag
op het programma staat. Ook aan de
oudere jeugd is gedacht, want 's
avonds is in de tent en daarbuiten de al

bekende en populaire moonlight-
swimming show, ditmaal met levende
muziek. Het Vordense zwembad 'In
de Dennen' heeft qua bezoekersaantal
in de openingsweek van dit jaar overi-
gens een voortreffelijke start gehad.
Door het prachtig weer en de school-
vakanties kwamen er in totaal 3000
bezoekers.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Boeken schenken
Het kan voorkomen da£fl binnenkort

een boek leent uit de bibliotheek met
een speciaal kaartje. Een kaartje met
de tekst: 'Dit boek kon in de collectie
worden opgenomen dank zij een
schenking van '. Daar staat dan de
naam van een sponsor die ons een of
meer boeken heeft geschonken, in na-
tura of door een financiële bijdrage.
Dat is een nieuwe ontwikkeling,
waarover we ons om twee redenen
bijzonder verheugen.

De eerste reden is dat dergelijke
schenkingen bewijzen dat mensen of
bedrijven de bibliotheek een belang-
rijke instelling vinden. Zo belangrijk
dat ze er een gift of een (deel van een)
bibliotheek aan willen schenken.
Zoals dat bijvoorbeeld het geval was
bij het jubileum en de heropening van
de SNS-bank in Vorden of dit voor-
jaar bij het legaat in de vorm van een
bibliotheek van Mevr. Snoek-Jager,
een vrouw die lang in Vorden heeft
gewoond en zich zeer betrokken voel-
de bij het welzijn van onze gemeente.

We zijn ook blij met deze nieuwe ont-
wikkeling omdat deze steun bij de op-
bouw van de boekencollectie hard no-
dig is. Een verantwoord bibliotheek-
beheer gaat er van uit dat voor de aan-
schaf van nieuwe media (boeken en

Kan de Vordenaar op dat punt nog
een wijziging verwachten?
'Ik denk dat de klanten in Vorden over
het algemeen heel tevreden zijn over
de openingstijden. Daarnaast is het zo
dat onze cliënten buiten de gebruike-
lijke openingstijden ook een afspraak
kunnen maken. Onze medewerkers
zijn ook 's avonds op kantoor. In de
nieuwe cao van de bank - die op l ja-
nuari is ingegaan - zijn de werktijden
van de medewerkers namelijk ver-
ruimd. Hoe we dat in de praktijk gaan
invullen, weet ik nog niet. Daar zijn
we op dit moment nog volop mee be-
zig. Je kunt namelijk niet een bepaal-
de groep medewerkers verplichten
om elke avond over te werken. Dat
werkt niet. Maar ik verzeker u dat de
dienstbereidheid van onze medewer-
kers op dit moment al heel hoog is.
Als een klant 's avonds over bankza-
ken wil komen praten - omdat hij of
zij overdag minder goed kan - dan is
dat geen enkel probleem.'

- De mens staat centraal. Oftewel de
klant is koning.
'Zo zou je het wel kunnen zeggen. De
mensen moeten ook loskomen van het
feit dat een bank een gebouw is met
openingstijden. In feite doen wij 24
uur per dag aan dienstverlening. Denk
maar aan de betaalautomaten en de
Rabofoon. Door middel van de Rabo-
foon kunnen de klanten bijvoorbeeld
thuis hun banksaldo opvragen. Ze
hoeven daarvoor dus niet meer naar
de bank toe.
Datzelfde geldt voor het overmaken
van geld. Door middel van een perso-
nal computer die in verbinding staat
met de bank, kan de klant ons een op-
dracht geven. Het wordt de mensen
dus steeds gemakkelijker gemaakt.
En dat verwacht de klant ook van ons.
Heel veel zaken waar je vroeger voor
naar de bank ging, kun je nu thuis
doen.
Een nadeel van deze ontwikkeling is,
dat er steeds minder contact is tussen
de bank en haar cliënten. Dat is jam-
mer, maar het is niet anders.'

- Gaan jullie daar wat aan doen.
'Ja, wij willen binnen onze bank een
medewerker vrijmaken die zich uit-
sluitend gaat bezig houden met de in-
en externe communicatie van de Ra-
bobank. We willen dus zowel het con-
tact tussen de medewerkers onderling
als het contact met onze cliënten ver-
beteren. Maar ook hier geldt weer dat
we eerst de fusie met de andere twee
banken moeten hebben afgerond.'

- De presentatie van het nieuwe
beeldmerk is voor jullie dus net even
iets te vroeg gekomen.
'Ja, het liefste had ik het nieuwe logo
op l januari van het volgend jaar ge-
presenteerd. Dat was voor ons beter
uitgekomen. Dan waren we er hele-
maal klaar voor geweest. De mensen
moeten dus nog even geduld hebben.'

CD's) een vervangingspercentage
zou moeten gelden van 12. Dat wil
zeggen dat elk boek dan gemiddeld
acht jaar in de collectie blijft. In 1994
zijn voor Vorden 1641 media aange-
schaft, dat is 7% van ons mediabezit
van 24.000 eenheden. We vervangen
dus eigenlijk veel te weinig, waardoor
in onze collectie een boek of CD 14
jaar in de collectie blijft. Eigenlijk dus
veel te lang.

De gemeente heeft voor deze vier jaar
ons budget weliswaar met 1.5% ver-
hoogd, maar heeft nu eenmaal be-
perkte middelen, waardoor het ideale
vervangingspercentage lang niet ge-
haald kan worden. Daarom zijn we zo
blij met schenkingen van geld of in
natura. Want daardoor is er meer mo-
gelijk en kan een deel van de achter-
stand in collectievernieuwing worden
ingehaald.

Vandaar dit artikel. En de twee voor-
beelden die laten zien dat de openbare
bibliotheek blij is met dit soort initia-
tieven. Ze vormen een welkome aan-
vulling op ons aankoopbudget voor
nieuwe media en worden zeer ge-
waardeerd.

Boe kanier



r SPORT-

WWNA-Vorden
In deze laatste wedstrijd van het sei-
zoen stond er voor beide ploegen wei-
nig meer op het spel. Vorden kon als ie-
dereen en alles meewerkte nog in het
bezit komen van de laatste periodeti-
tel.
In de eerste helft werd er door beide
ploegen aanvallend gevoetbald wat be-
tekende dat er ook aan beide zijden
kansen werden verkregen. René Ol-
thof deed aan Vorden-zijde meer dan
voortreffelijk zijn werk en hield Vor-
den in de wedstrijd. Het duurde tot de
43e minuut voordat Huberto Eijkel-
kamp na goed aangeven van Peter
Hoevers 0-1 kon laten aantekenen.
Na de rust liet Vorden er geen gras over
groeien en pakte men de draad gelijk
weer op. Dit had tot gevolg dat Peter
Hoevers in de 50e en Bennie Wentink
in de 56e minuut 0-2 en 0-3 scoorden.
Bij WWNA gingen de koppen naar be-
neden, dit betekende dat Vorden nog
meer ruimte kreeg. In de 75e minuut
strafte Peter Hoevers een enorme mi-
strap van de Apeldoornse keeper af
0-4. Tot slot was het Stefan Fleming
die in de 78e minuut na een goede pass
van Bennie Wentink 0-5 liet aanteke-
nen. Met deze zege behaalde Vorden
gelijk de grootste overwinning van het
seizoen 1994/'95.

Uitslagen
Vorden E l-Hercules El 7-2, Warns-
veldse Boys-Vorden E2 8-3, Vorden
Cl-MeddoCl 1-6, Vorden B 1-Brede-
voort BI 3-3, Vorden Al-Zelhem Al
4-0.
Vorden 7-GSV63 5 2-2,Ruurlo 5-Vor-
den 6 6-2, Vorden 5-De Hoven 3 7-1,
Vorden 4-Eibergen 5 5-3, Vorden
-DCS 6 1-1, Pax 3-Vorden 2 3-4,
WWNA/Hoza 1-Vorden l 0-5.

Jeugdtoernooien
De voetbalvereniging Vorden houdt
zaterdag het nationale Sorbo-toernooi
voor C-junioren. Tijdens dit toernooi
zal er gestreden worden om de enorm
grote Sorbo-cup.
De volgende verenigingen hebben
voor dit toernooi ingeschreven: Da-
ventria Cl, Quick '20 Cl, Sp. Lochem
C l, Sp. Overwetering C l, Warnsveldse
BoysCl,ViosBeltrumCl,Wilhelmina
SSS Cl, Vorden Cl.

Op zondag 14 mei wordt door de
B-jeugd gestreden om de Acht Kaste-
len-cup. Aan dit toernooi wordt door
de volgende verenigingen deelgeno-
men: Daventria BI, Quick '20 BI, Sp.
Overwetering BI, Schalkhaar BI,
Warnsveldse Boys BI, DVC '26 BI,
SDZZ BI, Vorden BI.

Gezien het spelniveau van de inge-
schreven ploegen verwacht de toe-
rnooicommissie dat het publiek beide
dagen van prachtige wedstrijden kan
genieten.

- Ratti

Ratti (zondag) begon met sterk en
goed combinatiespel waaruit goede
kansen ontstonden in de eerste 25 mi-
nuten. Daarna viel spelpeil terug met
als resultaat dat Warnsveldse Boys in
de 40e minuut 1-0 aantekende.
In de tweede helft een herboren Ratti.
Jos Schröer bediende Gerrit Uenk op
maat die de gelijkmaker aantekende.
Tien minuten later een strakke voorzet
van Robby Heuvelink op Erwin
Weenk die voor 1-2 zorgde. Een vrije
trap vanaf 20 meter werd om de muur
in de kruising gekruld door Percey
Lash 1-3. Tien minuten voor tijd werd
een afstandsschot in tweede instantie
door Jan Kieskamp diagonaal inge-
schoten 1-4. In de laatste minuut werd
Percey Lash in de bloemetjes gezet
omdat hij afscheid van Ratti neemt om
in Apeldoorn trainer te worden.

Jeugdtoernooi Ratti
De toernooicommissie van sv Ratti
houdt dit jaar naast haar jaarlijkse drie
weekeindentoernooi ook nog een
Zwaluwenactie-toernooi. Dit vanwege
het 50-jarig jubileum van de vereni-
ging én het 20e drie weekeinden-

toernooi, wat op zichzelf al een presta-
tie is. Het Zwaluwenactie-toernooi is
ten bate van het Prinses Beatrixfonds.
Ratti organiseert dit voor het district
Berkelstreek voor E- en D-pupillen.
Zaterdag 6 mei kon de commissie 16
E-teams verwelkomen met leiders en
ouders, waarna men op sportieve wijze
de strijd aanging om de trofee die drie
uur later werd overhandigd aan
Ruurlo El. Dankzij enkele sponsors
konden ook nog enkele andere prijzen
worden uitgereikt.
In de middaguren kwamen zestien an-
dere teams in de serie Astrijden om de
trofee welke werd gewonnen door
Markelo El.
Met dank aan de vrijwilligers werd het
een geslaagde eerste helft van het Zwa-
luwenjeugdactie-toernooi. Alle deel-
nemers kregen een vaantje uitgereikt.
De tweede helft van dit toernooi wordt
a.s. zaterdag 13 mei gehouden voor
D-teams van het district Berkelstreek.
Ook nu weer verdeeld in 12 teams voor
de morgen en 12 voor de middag en
ook dan is de entreeprijs ten behoeve
van het Prinses Beatrixfonds.

Uitslagen Sodi
Hercules f-Socii F 7-0, Wilhelmina
SSS E-Socii E1-3, Wilp B-Socii B 3-5.
Wolfersveen 1-Socii l 2-l,Zutphania
2-Socii 2 1-9, Socii 3-Zeddam 3 3-2,
Socii 4-Zutphen 5 2-6, Ratti 2-Socii 5
5-0, Socii 6-Vios Beltrum 3-1.

Programma 14 mei: Deventer-Socii.

Vordens Tennis Park
Zaterdagcompetitie. Heren: Vorden
1-Paasberg 2 3-3, Kerschoten 3-Vor-
den 2 1-5.
Gemengd 35+: Vorden 1-Keltenwoud
2 4-1, Neede 1-Vorden 2 3-2, Vorden
3-Paasberg 3 2-2.
Junioren gemengd t/m 14 jaar: Vorden
I-Doesburg 2 5-0.
Junioren jongens t/m 14 jaar: Stoven
2-Vorden l 6-0.
Junioren jongens t/m 17 jaar: Vorden
1-Wildbaan l 6-0, Lobith 1-Vorden 2
6-0.

Zondagcompetitie. Heren: Vorden
l-Doesburg l 2-4, De Pol 1-Vorden 2
0-6.
Gemengd: Vorden 1-Doetinchem 4
6-2, Wildbaan 3-Vorden 2 6-2.

Socii
Zaterdag. Jeugd gemengd t/m 17 jaar:
TC Zuid 2-Socii l 1-4.
Senioren gemengd: Ruurlo 3-Socii l
1-4.
Senioren heren: Socii I-De Hoven l
0-6, Het Elderink 3-Socii 2 4-2.
Veteranen heren: Socii 1-Sprenkelaar
l 1-5.

Zondag. Keijenborg-Socii 5-7.

BZR Vorden
Groep A. l. dames Van Burk/Hendriks
53.9%, 2. mevr./heer Scholten 53.1%, 3.
heren Greidanus/Kloosterman 53.1%.

Groep B. 1. mevr./heer Führi Sneth-
lage 53.9%, 2. mevr. v.d. Vlugt/heer
Gille 52.9%, 3. dames Den Elzen/van
Manen 51.3%.

Wielrennen

RTV
In het lange weekeinde waren de ren-
ners van RTV door heel Nederland op
pad om aan wedstrijden deel te ne-
men.
Op vrijdag 5 mei was er de Ronde van
Kampen. Hier stond een sterk deelne-
mersveld met van de RTV Edwin
Maalderink aan de start. Halfweg
koers gingen hier zes man aan de haal,
daar kwamen nog 3 man bij zodat een
kopgroep van 9 man ontstond die de
koers verder beheerste. De sterkste
man was hier Arjen Vinke uit Kampen
terwijl Edwin Maalderink uit Warns-
veld op een 5e plaats eindigde. Een
knappe prestatie van de eerstejaars
amateur-A.
In Utrecht-Overvecht was er een wed-
strijd voor amateurs-B. In de derde
ronde gingen hier vijf man weg die
steeds een voorsprong van 20 tot 30 se-
conden hielden. Wat het peloton ook
probeerde, men kwam niet bij. Op zo'n
vijftien ronden voor het einde spron-
gen 13 man weg uit het peloton. Door
goede Menwerking kwamen ze wel
dichtbi^Pvijf koplopers maar terugge-
pakt werden ze niet. Rob Ziemerink
uit Oldenzaal werd hier winnaar. Ralf
Vos uit Zutphen wist zich naar lle
plaats te sprinten.
In Den Ukig was de Ronde van het Ca-
pitool ^P)r nieuwelingen. Jaldert
Steenblik uit Hengelo Gld. stond hier
aan de start. Een kopgroep van drie
man werd niet meer achterhaald. Win-
naar werd hier Stefan Vis uit Heerhu-
gowaard terwijl Jaldert zich naar een
keurige 10e plaats reed.
Jan Weevers deed in Enschede mee
aan de ATB City Ronde. Een wedstrijd
over drie onderdelen: puntenkoers,
criterium en afvalrace. Het was vol-
gens Jan eens wat anders dan een ATB-
wedstrijd op een bosparkoers. Hier
was het eindklassement voor Arjan
Steuninga uit Apeldoorn voor Harry
Rozendaal uit Zutphen en Jan Wee-
vers uit Vorden.
Zaterdag 6 mei toog Wim Bosman uit
Warnsveld naarLexmond om daaraan
de Ronde van Lexmond deel te ne-
men. Hij ging niet voor niets. Er ont-
stond een kopgroep van vijf man met
ook Wim Bosman daarbij. Daar kwa-
men nog tien man bij, maar in de finale
gingen toch weer drie renners aan de
haal. Winnaar werd hier Rob Zweers
voor Ronald v. d.Tang en de derde plek
was voor Wim Bosman. Een knappe
prestatie van Wim.
Zondag 7 mei een wedstrijd dichtbij
voor amateurs-A namelijk in Zeve-

naar. Al vroeg in de koers ontstond er
een kopgroep van zestien man die
hard doorging. Daarachter vormde
zich een tweede groep van negen man
die in het verloop van de wedstrijd
werd gereduceerd tot vijf man. Negen
ronden voor het einde moest het hele
veld afsprinten omdat de zestien kop-
lopers het hele veld op één ronde zette.
Wim Bosman werd 19e terwijl Edwin
Maalderink 21e werd. Winnaar werd
hier Herman Reessink uit Stokkum.
In Berlicum gingen zo'n 90 amateurs-
B van start. Vanaf de tweede ronde een
kopgroep van zes man waar later één
man moest afhaken wegens een lekke
band. Vijftien ronden voor het einde
ontstond er een tweede groep van 12
man met o.a. Mark Holtslag uit Toldijk
en Ralf Vos uit Zutphen. Door goed sa-
men te werken bleef deze groep uit de
greep van het peloton. Winnaar werd
hier Anton v.d. Heijden uit Schayk ter-
wijl Mark Holtslag de 13e en Ralf Vos
de 14e plaats voor zich opeisten.

Paar desport

De Graafschap
Op 6 en 7 mei werd in Ruurlo het con-
cours gehouden voor paarden en po-
nies. De volgende prijzen werden door
de ruiters en amazones van De Graaf-
schap gewonnen.
Paarden. Lilian Cuppers met Horrino-
coflow tweemaal een 3e prijs in de M2-
dressuur met 158 en 167 punten. An-
nie Kornegoor met Fanta 4e prijs Ml-
dressuur met 159 punten. Anita Wol-
sing met Valentina 5e prijs B-dressuur
met 158 punten. Herman Maalderink
met Desi-M een Ie prijs B-springen
progressief en een lle jtfijs in het
B-springen klassiek. SiflAe Baauw
met Hanja 9e prijs B-springen klassiek.
Wim Lenselink met Ike 3e prijs
L-springen klassiek.
Ponies. Inge Regelink met Lady 2e
prijs L-dressuur met ló^umten en
een Ie prijs M-springer^Htegorie C.
Nikki Woestenenk met Igor tweemaal
een l e prijs L-dressuur met 165 punten
en een 4e prijs bij het B-springen. An-
nemarie Garssen met Fiury een 2e en
een 3e prijs B-dressuur met 162 en 156
punten. Annemarie Kornegoor met Si-
mone een 4e prijs B-dressuur met 158
punten. Anja Stokkink met Julia een
2e prijs L-dressuur met 172 punten.
José Winkel met Dafner 5e prijs
L-dressuur met 166 punten. Rodie
Heuvelink met Raika een 6e prijs bij
het B-springen.

D a m m

Bekerwedstrijden
In de landelijke beker is het eerste be-
kerviertal van -Dostal uitgeschakeld
door een 4-4 gelijkspel tegen eerste
klasser ADG Amersfoort. Omdat Dos-
tal in een hogere klasse speelt, gaat
Amersfoort door naar de volgende
ronde.
Het gelijke spel was onnodig. Henk
Hoekman dacht een remise te force-
ren, maar na de afwikkeling keek hij
echter tegen een verloren stelling aan.

Vorden 5 behaalde kampioenschap

Staandevan links naarrechts: Robert Saalmink, Hans Lenselink, Hans Stokkink, André de Bruin (scheidsrechter), WillyTijssen
(leider), Ronnie Stokkink (grensrechter), KrekorKiyork, Richard Bargeman, Ronald Jansen, Richard de Vries, Richard Meijer, Ro-
nald Dekkers, Erik Steenbreker. Sponsor: Frank Meulenbroek van bar-bodega 't Pantoffeltje.
Zittend van links naar rechts: Abdi Karim, Reind-Jan Westerveld, Henk Ruiterkamp, Hendrik-Jan Klein Beernink, René Olthof,
Ruud Lammers.

Vlak voor dit debacle had Henk Gro-
tenhuis ten Harkel zijn kansrijke stel-
ling al tegen remise ingeruild in de ver-
wachting dat dit wel genoeg zou zijn.
Gerrit Boom had weinig moeite met
zijn tegenstander. Nina Jankovskaja
zette haar tegenstander flink onder
druk, maar moest in het zesde speel-
uur toezien hoe de eindspelstand des-
ondanks remise liep.

In de Gelderse beker is het tweede
team van Dostal wel een ronde verder.
DVT Terborg werd in eigen huis met
1-7 verslagen. Al heel snel combin-
eerde Bennie Hiddink naar de winst.
Nina Jankovskaja liet haar tegenstan-
der de rand en drukte zelf door het cen-
trum naar de damlijn. Jan Masselink
combineerde in een klassieke stelling
naar de damlijn en won daarmee. Als
laatste gaf Harry Graaskamp zijn voor-
delige partij remise.

prijs werd gesteld. De uitslagen wa-
ren als volgt: Bromfietsen (jeugdklas-
se);' l René Kamperman, Vorden 40
punten; 2 Koen Bercnpas, Warnsveld
34; 3 Arjan Berenpas, Vorden 30 pnt.
Klasse 80 CC/125 CC Geugd): l Erik
v.d. Kamp, Vorden 40 punten; 2 Er-
win Plekkenpol Hengelo 32; 3 Arno
Linnenbank, Vorden 32 punten. Super
Klasse: l Stephan Braakhekke, Vor-
den; 22 Marcel Bulten, Vorden; 3 Wi-
nand Hoenink, Vorden. Recreanten: l
Jan Klein Brinke, Vorden; 2 Johan
Braakhekke, Barchcm; 3 Freddy Ver-
steege, Hengelo.

D u i v e n s p o r t

PV Vorden

VRTC
Zaterdag 13 mei is het weer de Land-
elijke Fietsdag in Nederland. Zo zijn er
die dag her en der fietstochten van 35
km tot 235 km voor doordouwers.
Onder het motto 'zaterdag 13 mei ben
ik fietsen' organiseert de VRTC De
Achtkastelenrijders in samenwerking
met Het Groot Graffel de 14e editie
van de bij vele toerfietsers bekende
Graffel Toertocht. En ook dit jaar met
een verrassend nieuwe route die door
de bosrijke Achterhoek en schitte-
rende IJsselvallei voert, alsmede over
de heuvels van ons Nationale Park.
De VRTC heeft vier keuzeroutes ge-
maakt. In het kader van dit landelijke
gebeuren 35 km als gezinstocht, 50 km
als tussenafstand, tweemaal een 90 km
route één voor de klimmers en één
welke de loop van de IJssel volgt. De
150 km voorde echte toerfietsers heeft
al deze ingrediënten in zich.
Men start bij het Groot Graffel. Bij de
finish ontvangt elke deelnemer een
medaille. Voor informatie 05750-2133
of 05730-52872.

Leden van PV Vorden hebben afgelo-
pen weekend deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Chinay over een af-
stand van 267 kilometer. De uitslagen
waren als volgt: Mevrouw Oldenhave
1,4, 11,15;C.Bruinsma2,5,6,9,12,
16; A.A. Jurriens 3,7,10; G.J. Olden-
have 8; T. Wesselink 13; H. Stokkink
14; H. Eykelkamp en Zn. 17; M. Oly-
slager 18,20; W. Oldenhave 19.

He n gels port

Snoekbaars
De tweede competitie wedstrijd voor
senioren, welke 'De Snoekbaars' in
de Berkel bij de politieschool in Lo-
chem organiseerde is gewonnen door
J. Groot Jebbink. Hij ving 7 vissen
met een totale lengte van l meter 87
centimeter. R. Golstein werd tweede
met 6 stuks met een totalen lengte van
223 cm. De derde plaats was voor H.
Golstein met 4 stuks en 118 cm. In to-
taal werden er 42 vissen gevangen
met een totale lengte van 8 meter 52
cm. De volgende wedstrijd op zondag
21 mei wordt gehouden in de IJssel.

Motorsport

Graafschaprijders
De Vordense motorclub 'De Graaf-
schaprijders' hield zaterdagmiddag
op het circuit 'Delden' de tweede
wedstrijd van het seizoen. In de ver-
schillende klassen werd felle strijd
geleverd. Na afloop maakte wedstrij-
dleider Gerrit Arfman de uitslagen
bekend. Voor de winnaars waren er
bloemen die beschikbaar gesteld door
het bloemenhuis Dijkerman. Een ge-
ste die door de organisatie zeer op

GDNTAGT
Lokaliseert wat u
eclit interesseert

Weekendrecept
Vlogman
Ribstuk bouquetière

Bereidingstijd: l uur en 45 minuten

Benodigdheden voor 8-10 personen: l ,5 kilo fijne rib aan één stuk, zout,
peper, 230 gram roomboter, twee kruidnagels, l geschilde ui, een lau-
rierblad, een taje verse tijm of een halve theelepel gedroogde tijm, drie
deciliter hete vleesbouillon, een deciliter rode wijn, een kilogram
geschrapte krielaardappeltjes, 600 gram haricots vcrts of prinsesse-
boontjes, twee grote meirapen of koolrapen, 250 gram geschrapte win-
terpeen of waspeen, 8-10 artisjokkenbodems uit blik, nootmuskaat, sui-
ker, 200 gram cresson, waterkers of veldsla.

Benodigde keukengerei: grote vleespan, vleesvork, groctemes, twee
kookpannen, vergiet, snijplank, keukenmes, kleine kookpan of steelpan,
serveerschaaljuskom.

Bereidingswijze: Wrijf het vlees in met zout en peper. Verwarm 100
gram boter in de grote vleespan. Leg het vlees erin zodra het schuim
begint weg te trekken en de boter begint te kleuren. Bak het vlees aan alle
zijden in korte tijd aan zodat geen vleessappen verloren gaan. Temper de
warmtebron en voeg 30 gram boter toe. Leg het deksel schuin op de pan
zodat de stoom kan ontsnappen. Braad het vlees onder regelmatig keren
in 30-40 minuten mooi van kleur. Prik de kruidnagels in de ui. Doe deze
met het laurierblad en de tijm in de pan. Schenk de bouillon en de wijn
langs de wand van de pan bij het vlees. Sluit de pan. Laat het vlees in
ongeveer l uur veder gaar worden. Nu en dan keren.
Spoel de aardappeltjes af. Zet ze op met water en zout. Temper de warm-
tebron als de aaardappeltjes koken. Kook ze in 10 minuten gaar. Giet ze
af. Laat ze in het vergiet afkoelen. Snijd de uiteinden van de haricots
verts. Verwijder eventuele draden. Was de groente en zet ze op met
zoveel wateren wat zout dat ze juist onderstaan. Kook de bonen net gaar,
zorg dat ze mooi groen blijven. Schil de meirapen of koolrabi's. Snijd ze
in halve centimeter dikke plakken. Verdeel deze in blokjes. Snijd de wor-
tel in plakken en vervolgens in blokjes even groot als de blokjes meiraap.
Doe de blokjes meiraap en wortel bij elkaar in een groentcpan. Kook de
groente met wat water en zout in 10 minuten bijtgaar. Warm de artisjok-
kenbodems op in hun eigen vocht. Giet de harcots vcrts af. Doe ze terug
in de pan en voeg 20 gram boter en naar smaak nootmuskaat toe. Schud
de bonen om. Giet de raap en wortel af. Doe ze terug in de pan en voeg 20
gram boter en naar smaak suikeren peper toe. Goed omschudden. Verhit
60 gram boter in de koekepan en bak in de hete boter de krielaardap-
peltjes mooi bruin.
Neem het vlees uit de pan. Leg dit in het midden van de voorverwarmde
serveerschaal. Schik er de haricots verts, de aardappeltjes en de artisjok-
kenbodems omheen. Vul de bodems met de blokjes raap en wortel. Gar-
neer de schotel met de blaadjes cresson of waterkers. Neem de ui met
kruidnagels en het laurierblad uit de jus, proef deze. Voeg eventueel zout
en peper toe. Geef er de jus apart bij in een voorverwarmde juskom.



UITVOERING

op zaterdag 13 mei a.s.
in oe grote zaal van het Dorpscentrum

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Optreden zullen voor u het leerlingen/jeugdorkest

o.l.v. Hans Kraxner.
De drumband o.l.v. Bert Lamers en het Harmonieorkest

eveneens o.l.v. Hans Kraxner.

U bent van harte welkom.

THEO TERWEL I
II AUTOSCHADESPECIALIST III

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

WIJ DRUKKEN EEN
STEMPEL OP
UW DRUKWERK
Zakelijk drukwerk is belangrijk voor \ V.,,::.:
het "gezicht" van uw bedrijf.
Het dient er onvoorwaardelijk feilloos uit :-.,,,,:
te zien, zowel in opmaak als in tekst.
Maar uw drukwerk mag best een
eigen gezicht hebben. Dat verhoogt de .....^mziiÊim/
herkenbaarheid van uw bedrijf. .̂ Ms>^^^^^^^^^^ /̂
Vandaar dat wij uw drukwerk graag
voorzien van een stempel, een persoonlijk
stempel. Het is tenslotte uw drukwerk!

Wij praten graag eens met u over uw folders, brochures, catalogi, flyers, huisstijl en dergelijke.

MEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 72SO AA VORDBJ
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX O5752-1O86

ZUTPHEN NL - TELEFOON 05760 12306 - FAX 12306
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK -^^STBUS 19 - 720O AA

57SO 1

•ft"

NOG TWEE
OPERATIES

EN DAN
LACHT HIJ OOK

WEER AAN
DEZE KANT

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T C H T N G

De stichting organiseert campagnes om brand-
wonden te voorkomen, verbetert de behande-

ling van brandwondpatiënten, doet wetenschappelijk
onderzoek en beheert de Nationale Huidbank.

Eerste hulp bij brandwonden
• Begin direct met het koelen van de wond;
• liefst met zacht stromend, lauw leidingwater (koelen

met bijvoorbeeld slootwater kan ook, zeker als er
geen andere koelmogelijkheden zijn. Het is altijd
beter dan niets doen!);

• koel ten minste 5 minuten. Langer is beter, maar
pas dan wel op voor onderkoeling;

• verwijder tijdens het koelen de kleding, tenzij deze
aan de huid gekleefd zit;

• smeer niets op de wond;
• bedek de wond met steriel verband, schone doeken

of lakens;
• neem altijd contact op met een arts als:

- er blaren zijn,
- de huid er aangetast uitziet,
- de brandwond veroorzaakt is door een chemisch

produkt of elektriciteit;
• geef het slachtoffer nooit iets te eten of te drinken;
• vervoer het slachtoffer altijd zittend.

Nadere informatie: 02510-75555.
Postbankrekening 20.21.22 of
bankrekening 70.70.70.643 t.n.v.
Nederlandse Brandwonden Stichting Beverwijk.

MOEDERDAGAANBIEDINGEN

Speciaal voor Moeder:

CÉRISEVLAAI
METSLAGROOM

DIT WEEKEND:

van 20,-voor l i j™

Goed voor 12 royale punten
(s.v.p. gaarne bestellen).

'n Heerlijke Moederdag

SLAGROOMTAART
van17,50voor l Oj™
(s. v.p. gaarne bestellen)

'n hartige variatie:

FRANSE KAASBROODJES
van 2,-voor 1,65 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-101

Stamfuchsia's 2 voor
Fuchsia's perstuBL

15,00
2,50

Geraniums (hang en staand)

Vele soorten perkplanten van
Afrikanen tot Zonnebloemen
Vaste planten

Diverse soorten KuipplantCH

Stenen en plastik Potten en Bakken

Potgrond
Het beplanten van bakken kunnen we ook voor u doen.

Voor dit alles kunt u terecht bij:

Kwekerij TIELTJES
Halseweg 43" - HALLE - Tel. 08343-1530

Bent u in
" verwachting?

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: Kraamzorg op maat

Garantie van zorg
Keuze uit diverse aantrekkelijke
urenpakketten
Ervaren kraawzorgverlencrs
Nauwe samenwerking met
zorgverzekeraars

• 24 uur per dag bereikbaarheid,
7 dagen per weck

MOEDERDAGAKTIE
Indien u zich inschrijft vóór juli 1995 voor
kraamzorg ontvangt u:

• semafoon in bruikleen voor de
kraamhecr

m een Tevic-verzorgingspakkct voor
de kraamvrouw

BEL VRIJBLIJVEND VOOR INFORMATIE:

05750 - 16463
NTN Thuiszorg

Regiobureau Midden-IJssel
Rustoord laan 45F, 721 1 AW Eefde

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

10.98
Belegen Kaas
kilo

Westlite 30+ Kaas
500 gram 7.95

Rambol Nootmix
100 gram

Camenbert
è ca. 250 gram

Ei-Bieslook Salade
150 gram

Moederdag Paté
met cranberr/s
100 gram

Pinda S vers gebrand
500 gram

2.69

3.75

2.50

1.89

2.95
Vele Moederdag cadeautjes o.a. bonbons,
harten, kaasmandjes.

Elly Teeuwen.

OPEN
TRAININGS-
AVONDEN
(in de week van 15 t/m 17 mei)

bij de JEUGDAFDELING van
sv Ratti op ons terrein aan de
Eikenlaan, Kranenburg.

MAANDAGAVOND
van 18.00-19.30 uur B-JEUGD
(14-15 jaar)
19.00-20.30 uur A-JEUGD
(16-17 jaar)

WOENSDAGAVOND
18.00-19.00 uur E- en F-PUPILLEN
(5 t/m 8 jaar)
19.00-20.15 uur D-PUPULLEN en
(9 t/m 13 jaar) C-JEUGD

Voor jongens en meisjes. KOM EENS KIJKEN EN DOE MEE!
Nadere inlichtingen: Jeugdsecr. mevr. T. Gudde, Kerkweide 1,
7251 LN Vorden, tel. 6535.

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

Onbeperkt
ASPERGES eten

met boerenham
of schnitzel

32,50

Gaarne
" reserveren

NIEUW bij Super Wilbert
en Yvonne Grotenhuys

a.s. vrijdag 12 mei + zaterdag 13
mei spectaculaire

PERKGOED
verkoop buiten op de
stoep. Volop keuze tegen

voordelige prijzen!

Als extra aanbieding uit onze Broodafdeling:

TIJGERBROOD
wit o f bruin

l • l O

Al deze aanbiedingen natuurlijk bij:

Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Smidsstraat2-7251 XS Vorden



Samen met Univé wast

u het spaarvarkentje met gemak. U hoeft nu

alleen maar te beslissen hoe u wilt sparen: een

klein bedrag per maand of een wat grotere som

in één keer. Later kunt u in alle rust bekijken

wat u met uw spaargeld wilt doen: eerder stop-

pen met werken, een wereldreis maken of de

kinderen laten studeren. Univé heeft drie ver-

schillende verzekeringen voor uw toekomst:

koopsom, lijfrente en spaarverzekering. Ze

hebben echter één ding gemeen: een prima

opbrengst, gerealiseerd zonder overbodige

risico's. Het gaat immers om uw toekomst.

Stuur vandaag nog de bon op. Dan heeft u snel

meer informatie in huis.

TTNIVF
^^ VERZEKERINGEN i J

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Stuur mij meer informatie over:

n Koopsom n Lijfrente i~l Spaarverzekering
G Neem telefonisch contact met mij op voor een

afspraak.

Naam: m/v

Adres:

Postcode: ...

Woonplaats:

Telefoon: .. Lidnummer:

U kunt deze bon opsturen aan: O. V.M. Barchem-Ruurlo,
Antwoordnummer 3525, 7260ZX Ruurlo
(een postzegel is niet nodig).

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Barchem-Ruurlo

Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo
Telefoon: 05735-1635

•M

Helmink heeft alles
in huis om moeder
eens echt te verras-
sen, ook op moeder-
dag. Op onze textiel-
afdeling vindt u een
keur aan fraaie
damasten tafellakens,
prachtige handdoe-
ken, theedoeken en
badhanddoeken in
effen kleuren of diver-
se streepdessins.
Tevens kunt u kicken
uit een enorm assorti-

ment tafelkleden in
grote- en kleine afme-
tingen, voor ronde en
vierkante tafels.
En voor moeders eigen
fauteuil of de zithoek
hebben we een hele
voorraad ronde en
vierkante sierkussens
in diverse kleuren.
Kortom, met Helmink
maak je moeder
blij, speciaal op
moederdag.

Vord
Te

phenseweg
l. 05752-1 514

J.W. Hagemansiraat 3
Tel. O5454-7419O , -

Schildersbedrijf

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

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

Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

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

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

*̂2& De Nederlandse
^&WK Lever Darm Stichting

EETLUST _
WORDT
EETLAST ,
JE ZULT MAAR
NOOIT GEWQON
KUNNEN ETEN...

•VH

1

r

ri
• Glrc 2737. Bank 70.70.70.538 •

De Nederlandse Lever Darni
Postbus 25. 3620 AA Breukelen.
Tel. 03-)62-M!M6.

GEEF OM MENSEN MET

SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

betalen met je pincode

De lente is weer i n het land, dus tijd voor
veranderingen.
Misschien wilt U ook een frisse wind door
uw interieur laten waaien of zei f s een heel
nieuw nestje bouwen.
In dat geval is het raadzaam eerst een
bezoek te brengen aan De Spannevogel,
meubel- en tapijten h u is in Hengelo Gld. of
Ruurlo.

Hengelo Gld.: 3000 m2 woonideeën voor iedereen in zowel
traditioneel eiken in diverse kleuren, geloogd
of antiek grenen als ook modern. Grote
kollektie vloerbedekking, gordijnstof en
vitrage.
Specialist in binnen- en buitenzonwering.

Altijd 10% korting op meubelen.

Bij een complete inrichting berekenen wij
geen werkloon dus:
GRATIS gordijnen en vitrage confectioneren
GRATIS rails plaatsen
GRATIS trap bekleden enz. enz.

uitstekende uni
t-shirts
2 voor 15,00
ook in kindermaten

2 voor 12,50

Ruurlo: Specialist in vloerbedekking, gordijnen en
zonwering.

Kom vrijblijvend binnen en overtuig uzelf.

Tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.)-Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193

stevige kinderdenim
mt. 92 - 152
Tuuntcpr i j s H A
J 19,95 nu \ t - T j

fietsbroeken

maat
92-176

maat
S-XI .

4,95
7,50

Tonny Juriiërfsl
l fK. ^— A i i-r**\r**~n i » nr lAUTOSCHADE

1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

mode voor
het héle gezin

Ratti-Nieuws
3 juni a.s. jaarlijks

SIX-
TOERNOOI
Opgave voor 21 -5-'95.

Tel. 05752-3271 /
05752-6474.

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

ii Dat noem ik
nog eens

voorjaars-
voordeel

zomersblauwe blouse
met hesje

Samen 59,95
é.

PURE
&

comfort
FC*

CITY
L I F E

bijpassend rokje

29,95

k f t i j u i n d e

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

bergen bandana's

4,95
vrijdag koopavond



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 11 mei 1995
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HERORDENING
PERSOONS-

REGISTRATIES
Op l oktober 1994 is de Wet gemeen-
telijke basisadministratie persoonsge-
gevens in werking getreden. Ter
bescherming van de privacy-gevoe-
lige persoonsgegevens stellen burge-
meester en wethouders de gemeente-
raad voor om een Verordening per-
soonsregistraties vast te stellen. Voor-
dien gebeurde de bescherming van de
privacy-gevoelige gegevens op grond
van reglementen.

BESTRIJDING
Vanaf maandag 22 mei gaat gemeen-
tewerken onkruidbestrijden op trot-
toirs en wegen. Dit gebeurt met een
chemisch middel. Enige lichte schade
aan het milieu is hierbij onvermijde-
lijk.
Indien u niet wenst dat er op het
gedeelte voor uw trottoir wordt ge-
spoten, kunt u dit gedeelte zelf
schoonmaken. Schone stukken wor-
den niet gespoten.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

21 april 1995:
- B .C. Kruijt, voor het vergroten van

een woning op het perceel W.
Alexanderlaan 22 te Vorden;

24 april 1995:
- J.H.W. Lubbers, voor het verbou-

wen van een berging op het perceel
Molenweg 25 te Vorden;

- G.J. Grootbod, voor het vergroten
van een dakkapel op het perceel
Brinkerhof 88 te Vorden;

25 april 1995
- G.W. Cellarius, voor het vergroten

van een woonhuis op het perceel
Enzerinckweg 5 te Vorden;

26 april 1995:
- Gebr. Smits, voor het verbouwen

van een varkensstal op het perceel
Ruurloseweg 46a te Vorden;

1 mei 1995:
- A. A.J. Havenaar, voor het vernieu-

wen van een garage op het perceel
het Hoge 80 te Vorden;

2 mei 1995:
- N. Groot, voor het verbouwen van

een woning op het perceel Insulin-
delaan 7 te Vorden;

- H. Derksen, voor het verbouwen
van een woning op het perceel
Waarlerweg 6 te Vorden.

Deze bouwaanvragen kunt u inzien
op de sektor Grondgebied (koets-
huis).

VORDENSE
LOKALE OMROEP

Het Commissariaat voor de Media
verzoekt de gemeenteraad om advies
over een aanvraag van de Vordense
Lokale Omroep (VLO) over de her-
nieuwde zendtijdaanvraag. Formeel
heeft de VLO nog tot 13 november
1996 zendtijd, maar het Commissa-
riaat voor de Media wil echter de aan-
vraag om uitbreiding van het zendge-
bied met de gemeente Ruurlo parallel
laten lopen aan de nieuwe zendtijd-
aanvraag.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een positief
advies te geven over de verlenging
van de zendtijd.

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen J 0.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

wmtMTtm

jpFlJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 25 mei 1995
hebben burgemeester en wethouders
besloten om op die dag de volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen te ne-
men:
- instellen van een parkeerverbod

voor beide zijden van de Branden-
borchweg voor het geheelte vanaf
de Ruurloseweg tot aan de spoor-
baan door plaatsing van borden
model El van bijlage I van het
RVV 1990;

- afsluiten van de Wiersserallee
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers door plaatsing van borden
model Cl van bijlage I van het
RVV 1990.

'MEENTERAAD VERGADERT OP 30 MEI 1995
ET
Op dinsdag 30 mei 1995 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis.
Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:
- Verordening persoonsregistraties;
- realisering uitwijkvoorziening;
- hernieuwde aanvraag om zendtijd voor de Vordense Lokale Omroep;
- gemeentegarantie voor de Woningstichting 'Thuis Best' te Hengelo

(Gld);
- voorbereidingskrediet verbouw brandweergarage;
- wijziging begroting 1995;
- krediet onderzoek tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie;
- uitbreiding stafafdeling Personeel en Organisatie.

Spreekrecht.
U kunt aan het eind van de -openbare- raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van belang
kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde
stellen, dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen
inspreken in een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag
voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer
mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp.

ERGUNNINGEN
In de week van l tot en met 5 mei 1995
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan:

- Beijer Advies, voor het bouwen
van een carport op het perceel
Decanijeweg 3 te Vorden;

- de gebrs. Klein Winkel voor het
vergroten van een stal op het per-
ceel Beunkstege 2 te Vorden;

- de heer Th. Arends, voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Lindeselaak 20 te Vorden;

- de heer H. te Velthuis, voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel Ambachtsweg 14 te Vor-
den;

- Stichting Oer Al, voor het bouwen
van een berging op het perceel
Almenseweg 63 te Vorden;

- V.O.F, de Decanije voor het vellen
van l kastanje op het perceel het
Wiemelink 13 A te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIESf
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
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 dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzittej^f de secretaris van de commissie meedelen. De mogeliü^eid om in
te sprekJWordt geboden voordat de behandeling van het betreff^Hf agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijde^de behan-
deling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

De comiJLfiie voor volkshuisvesting, economische zaken en gt
ken verjjm op dinsdag 16 mei 1995 om 19.30 uur in het ge
Vorden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- notitie: fusie recreatieschappen in de Achterhoek;

lntewer-
tehuis te

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 16
mei 1995 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
- verordening persoonsregistraties;
- hernieuwde aanvraag om zendtijd van de Vordense Lokale Omroep;
- voorbereidingskrediet verbouw brandweergarage.

De commissie milieu, welzijn, personeelszaken en financiën vergadert op
woensdag 17 mei 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan
de volgende onderwerpen:
- realisering uitwijkvoorziening;
- gemeentegarantie voor de Woningstichting 'Thuis Best' te Hengelo;
- krediet onderzoek tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie;
- uitbreiding formatie stafafdeling P en O.

NZAMELING LANDBOUWPLASTIC
De inzameling van landbouwfolie vindt dit jaar plaats op één of meer dagen in
week 21 (22 mei tot en met 26 mei 1995).
Het landbouwplastic moet net als voorgaande jaren, naar een nog nader aan te
geven inzamelpunt worden gebracht.
Op het inzamelpunt zal de aangeboden hoeveelheid worden geschat en zal, na
de akkoordverklaring van beide partijen Fl 35,- per m3 in rekening worden
gebracht.
De bijdrage is gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt in het periodieke over-
leg met de Vordense Landbouwfederatie en met het inzamelbedrijf, van Ganse-
winkel BV uit Twello.
Het bedrag per m3 is gebaseerd op de thans geldende tarieven.
Wanneer u van plan bent landbouwplastic aan te bieden, dan verzoeken wij u
om, voor een vlotte afwikkeling bij het inzamelpunt, onderstaande antwoord-
strook vóór 17 mei 1995 toe te zenden of in te leveren bij de sektor grondgebied,
buro milieu, de Horsterkamp 8 te Vorden.
U mag zowel zwart plastic als wit folie (kunststof voeder- en kunstmestzakken)
aanbieden.
Als u over deze aktie nog vragen heeft dan kunt u kontakt opnemen met het buro
milieu, telefoon 05752-7485. Vanaf 1996 zal het Landbouwschap inzamelen.

ANTWOORDSTROOK

BEDANKT,
VAN UW GROENTE-, FRUIT-
EN TUINAFVAL IS AL VEEL

SCHONE COMPOST GEMAAKT

u?
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL

APART

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF •£>

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

PV'SIE RECREATIESCHAPPEN IN DE ACHTERHOEK
In de Achterhoek en Liemers zijn twee recreatieschappen actief, het Recreatie-
schap Oost Gelderland en het Recreatieschap De Graafschap. Vorden neemt
deel aan het Recreatieschap De Graafschap. In december 1994 hebben de twee
algemene besturen van de recreatieschappen besloten om te fuseren.
Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de fusie per l januari 1996
moet plaatsvinden, iedere gemeente moet l lid in het algemeen bestuur krijgen.
Er nemen 23 gemeenten deel aan het Recreatieschap. In het dagelijks bestuur
zouden 9 leden zitting moeten hebben, waarbij rekening moet worden gehou-
den met een regionale spreiding.
Burgemeester en wethouders vinden dat het nieuwe Recreatieschap de naam:
'Achterhoek' moet krijgen. 'Achterhoek en Liemers' is aanvaardbaar. De door
de werkgroep die de fusie voorbereidt voorgestelde naam: recreatieschap
'Gelre' vinden burgemeester en wethouders niet aanvaardbaar, omdat de aan-
leiding van het onderzoek om te fuseren een sterke toeristische organisatie voor
de Achterhoek is.

EALISERING VANEEN UITWIJKVOORZIENING
De gemeente wordt steeds afhankelijker van haar automatisering. In geval van
calamiteiten kan nog wel enkele dagen zonder automatisering worden gewerkt.
Als het echter langer gaat duren, dan komt de gemeentelijke dienstverlening in
gevaar, zoals bijvoorbeeld de uitkeringen, subsidies, belastingen Gemeente-
lijke Basis Administratie (persoonlijke gegevens).
Meerdere computercentra bieden een zogenaamde uitwijkvoorziening, waar de
gemeentelijke automatisering kan plaatsvinden in geval van calamiteiten. Bur-
gemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een overeenkomst
te sluiten met het Computer Uitwijkcentrum te Lelystad. Dit centrum heeft
inmiddels 250 gemeenten onder contract en werkt met de software waar Vorden
ook mee werkt. De uitwijkovereenkomst geldt voor 5 jaar en kost f. 11.200-.

De Achterhoekse drukker
landelijk erkend

VPGI-
CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002
internationaal erkend

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne Milieuzorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFIQUIZ

Ook uw bedrijf kan zich profileren
met verzorgd drukwerk van de
Achterhoekse drukker

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 06752-1010 - TELEFAX 06762-1086

Inzameling landbouwplastic

Ondergetekende (naam)

(adres) (postkode en woonplaats)

is voornemens in week 21 een geschatte hoeveelheid van m3 land-
bouwplastic aan te bieden en is bekend met het feit, dat hem/haar hiervoor een
Fl 35,- per m3 in rekening zal worden gebracht dat door hij/zij binnen 14 dagen
na ontvangst van de faktuur zal voldoen.
Er wordt een notitie gemaakt van de werkelijke hoeveelheid. Deze notitie wordt
ondertekend door de aanbieder.

Vorden,.
(Datum)

1995
(Handtekening)

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren;
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



Honderden mensen komen naar onthulling monument

Een Warnsvelds symbool van vrijheid

Dr. J.J. van Bork en de Canadese veteraan K.E. Mitton onthullen het monument.

Burgemeester Van Vugt en oorlogsveteraan L. Crate leggen een krans bij het zojuist onthulde monument.

Onder zeer grote belangstelling
werd maandagavond l mei het mo-
nument aan de Kerkhofweg ont-
huld ter nagedachtenis van de 34
Canadese slachtoffers die vijftig
jaar geleden om het leven kwamen
bij de bevrijding van Warnsveld en
de opmars naar Zutphen. De bij-
eenkomst werd bijgewoond door
zeker 1000 mensen waaronder een
groot aantal Canadese veteranen
die op dit moment bij gastgezinnen
in Warnsveld en Zutphen zijn on-
dergebracht.

Voordat het monument werd onthuld,
bedankte burgemeester A.M.E. van
Vugt-Toonen de Warnsveldse bevol-
king voor de vele giften die het afge-
lopen jaar waren binnengekomen
voor het monument. Vervolgens ging
de burgemeester vijftig jaar terug in
de tijd en schetste ze de bevrijding
van Warnsveld. Duidelijk werd dat de
bevrijding van het dorp niet bepaald
zonder slag of staat was verlopen.
Drie dagen lang moesten de Canade-
zen een verbeten gevecht leveren met
fanatieke jonge Duitse soldaten.
'Aanvankelijk gingen wc er van uit
dat er maar enkele Canadezen waren
omgekomen. Maar dat blijken er dus
na uitgebreid onderzoek veel meer te

zijn. Geen twee of drie maar 34',
sprak burgemeester Van Vugt.
Ook vertelde ze waarom het monu-
ment aan de Kerkhofweg is geplaatst.
'Er is rond het Groot Graffel in 1945
zwaar gevochten. De Canadezen gin-
gen er aanvankelijk vanuit dat het hier
ging om een Duitse vesting in plaats
van een ziekenhuis', aldus Van Vugt.
Bij beschietingen rond het Groot
Graffel kwamen elf patiënten om het
leven. 'Door heldhaftig optreden van
dokter P. van Bork, die destijds als ge-
nccshecr-dirccteur aan het Groot
Graffel was verbonden, is uiteindelijk
de schade nog redelijk beperkt geble-
ven. Gewapend met een stok en een
witte vlag eraan, liep Van Bork dwars
door de linies om de Canadezen erop
te wijzen dat het Groot Graffel een
ziekenhuis was', zei Van Vugt.

Onthulling
Vervolgens werd het monument ont-
huld door dr. J.J. van Bork, zoon van
dokter P. van Bork en de Canadese ve-
teraan K.E. Mitton. Aansluitend wer-
den door de heer J. Dijkman de namen
opgelezen van de gesneuvelde geal-
lieerden die op het monument ver-
meld staan. Dijkman is predikant in
Canada, maar woonde tijdens de be-

vrijding als zoon van 'meester Dijk-
man' in Leesten. Hij is één van de
mensen die zich het afgelopen jaar
sterk heeft gemaakt voor de komst
van een monument in Warnsveld.
Ook deed hij een onderzoek naar het
aantal slachtoffers dat in de eerste da-
gen van april 1945 viel bij de bevrij-
ding van Warnsveld. Nadat burge-
meester Van Vugt en oorlogsveteraan
L. Crate een krans hadden gelegd bij
het monument, werd de Last Post ge-
blazen en volgde er één minuut stilte.
Aansluitend werden de volksliederen
van Nederland en Canada gezongen.

De bijeenkomst werd afgesloten met
toespraken van dr. J.J. van Bork en de
Canadese 'Glen' K.E. Mitton. Hij
vertelde hoe 50 jaar geleden de Cana-
dese 'Glens' samen met de 'Nova's'
Warnsveld hebben bevrijd. 'Bij de
Glens vielen in totaal vijftien doden.
Ik ben Warnsveld zeer dankbaar dat
ze vijftig jaar na dato nog steeds stil-
staan bij degenen die hun leven heb-
ben gegeven voor de vrijheid', aldus
Mitton.

Nadat burgemeester Van Vugt de vele
belangstellenden had bedankt voor
hun komst, sloot ze de bijeenkomst af
met de woorden 'We'll meet again...'.

W
VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D R R RN

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

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

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

Oproep
De Centrale Meldpost voor vrijwilli-
ge hulpverlening zoekt iemand die af
en toe eens wil wandelen met iemand
die in een rolstoel zit. Graag melden
bij het kantoor van de SWOV.

Voorlichting
Bij het gecoördineerd ouderenwerk is
voorlichting van groot belang. Door
middel van bijeenkomsten/lezingen
worden ouderen op de hoogte ge-
bracht van de nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van thuiszorg, veilig-
heid, aanpassen van woningen en ver-
trouwd gemaakt met de nieuwste ap-
paratuur. Door bestuurleden of afge-
vaardigden van diverse ouderenorga-
nisaties in een werkgroep samen te
brengen wordt het mogelijk op een ef-
ficiënte en goedkope manier geza-
menlijke bijeenkomsten te organise-
ren voor deze doelgroep. Ook de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden is
dit jaar met het projekt gestart. Via de
senioren rubriek in het Contact wordt
u op de hoogte gehouden van de geza-
menlijke bijeenkomsten en de onder-
werpen die besproken worden.

Hobbybeurs
De Stichting Welzijn Ouderen organi-
seert in september, tijdens de Floralia
in het Dorpscentrum, op de zaterdag
een beurs van hobby-isten. Vordense
hobby-isten en hobby-isten uit de om-
geving kunnen hun hobby's/verzame-
ling weer presenteren.
Doelstelling is te laten zien dat een
hobby een zinvolle tijdsbesteding kan
zijn. Gaarne nodigen we alle Vorden-
se hobby-isten uit aan deze beurs mee
te doen. Denk niet dat uw hobby an-
deren niet zal interesseren. Het tegen-
deel is waar! Voor aanmeldingen en
verdere informatie U zich wenden tot
Louise van Uden, funktionaris van de
SWOV. Degene die vorig jaar al
meededen, ontvangen binnenkort een
uitnodiging.

Medicijnen
Veel mensen hebben in hun slaapka-
mer het medicijnkastje opgehangen.
Een goed idee. Geneesmiddelen kun-
nen in de badkamer vochtig worden.
Het is wel raadzaam de voorraad re-
gelmatig te controleren. Ouderen ge-
bruiken dagelijks zeer grote hoeveel-

heden medicijnen. Sommige restjes
in potjes en buisjes blijven echter ja-
ren ongebruikt staan. Deze kunnen
beter aan de apotheker worden terug-
gegeven. Als u niet precies weet wat
wel en niet weg kan zoekt hij dat
graag voor U uit.

Enkele voorbeelden van medicijnen
die beperkt houdbaar zijn: oog- neus-
en oordruppels (drie maanden); dran-
ken (nooit bewaren); hetzelfde geldt
voor vloeistoffen voor inwendig ge-
bruik: weg doen; en tot slot crèmes:
die kunt u maximaal een jaar bewa-
ren.
Andere geneesmiddelen als tabletten,
capsules, zetpillen en zalven zijn, ten-
zij anders vermeld, wel enkele jaren
te bewaren.

Inbraakpreventie
Helaas wordt ons dorp ook regelmatig
door inbrekers bezocht. Het aanbren-
gen van goed hang- en sluitwerk ver-
hoogt het veiligheidsgevoel.

Een folder met uitgebreide informatie
hierover is verkrijgbaar bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen.

Bevrijdingsdag sober en sfeervol

Op zeer sfeervolle wijze herdacht
ook Ruurlo vorige week de vijftig-
jarige bevrijding van Nederland.
Om half elf werd het bevrijdings-
vuur naar 'De Bundeling' ge-
bracht, geëscorteerd door de Ko-
ninklijke Muziekvereniging 'So-
phia's Lust' en leden van 'Scouting
Ruurlo' die de vlaggen droegen van
de landen die ons hebben bevrijd.

De heer Mulder van het 4-5 mei comi-
té hield een korte toespraak en nodig-
de daarna oud-verzetsstrijder H.J.
Klein Brinke uit om het bevrijdings-
vuur te onsteken. Opvallend was dat
veel kinderen het Wilhelmus uit volle
borst meezongen. Door Scouting
Ruurlo werden toen de vlaggen gehe-
sen en de postduivenvereniging liet
duiven los. Het was een sfeervol ge-
beuren zonder veel woorden. De En-
gelsman Alfred Prentice behoorde tot
de vele aanwezigen. Vijftig jaar gele-

den was hij als parachutist geland in
Arnhem. Hij heeft tegen de vijan^ ge-
vochten in het gebied tussen Arnhem
en Nijmegen en is op zijn tocht door
de vijandelijke gebieden ook door
Ruurlo getrokken. Hij en zijn dochter
dansen vandaag mee in de dansgroep
'Cockleshell' uit Essex, die te gast
was bij de dansgroep 'Knupduuks-
kes' uit Vorden, samen met een Pool-
se groep. 'De heer Prentice staat van-
daag model voor de velen, die ons
hebben bevrijd', zei burgemeester J.
Ordelman in zijn toespraak. 'Op her-
denkingsdag 4 mei hoeven wij niet
veel woorden los te laten, er is niet
veel gezegd, maar in stilte is er heel
veel gezegd. Op zo'n dag is iedereen
met zijn eigen gedachten bezig'. Hij
sprak de wens uit om, vanuit verge-
vingsgezindheid, door te gaan met de
nieuwe Duitse generatie. 'Wij moeten
een punt zetten achter het verleden en
in verzoening onze weg vervolgen'.

Hierna hebben de kinderen talloze
ballonnen opgelaten, waaraan een
wedstrijd was verbonden. Ook een
grote tros met de poppen Jan en Jen-
neke ging de lucht in. Bij het monu-
ment werd door de bewoners van de
Jan Telkampstraat, de Jan Dimmen-
daalstraat en de Gerrit Sprokkereef-
straat een boom met plaquette aange-
boden aan de gemeente Ruurlo. De
kindervoorstellingen in 'De Luifel'
waren diezelfde middag goed be-
zocht. Men genoot van het humorvol-
le programma dat geboden werd. Ook
de instuif in 'De Keizerskroon' trok
veel publiek. Het optreden van 'Boh
Foi Toch' 's avonds in De Luifel werd
door honderden bezocht. Ook de ten-
toonstelling over de Tweede Wereld-
oorlog in 'De Tapperij' trok veel be-
langstellenden. Het 4-5 mei comité
kan terugkijken op een goed georga-
niseerd evenement dat nog lang in
herinnering zal blijven.

Het Nederlandse Rode Kruis

ABN AMRO houdt
prijsvraag voor
echte Ajax-fans
Bij Ajax loopt het dit seizoen als een
trein. De laatste wedstrijd tegen
Bayern Muchen was echt een feest.
En het is te hopen dat op 24 mei de
kroon op het werk kan worden gezet
in de finalewedstrijd tegen AC Milan.
De ABN-AMRO - de sponsor van
Ajax - vond dat het tijd werd om de
prestaties van Ajax extra te onderstre-
pen door een Ajax-prijsvraag te hou-
den. Elders in deze krant vindt u de
prijsvraag die door iedereen tot 18
jaar ingevuld mag worden. Zijn er
meedere mensen in één huishouden

die mee willen doen dan kunt u een
wedstrijdformulier halen bij de ABN
AMRO aan de Raadhuisstraat l in
Vorden. De formulieren kunnen tot 24
mei worden ingeleverd. Deelnemers
kunnen meedingen naar fantastische
prijzen zoals een officieel Ajax-trai-
ningspak of een officiële Ajax-spe-
lerstas. Zie advertentie in dit blad.

Inzameling dekens
Dorkas Hulp zamelt dekens in voor
Tsjetsjenië. Sinds december vorig jaar
wordt deze republiek met enorm wa-
pengeweld letterlijk met de grond ge-
lijk gemaakt. Vele tienduizenden bur-
gers, waaronder zeer veel vrouwen en

kinderen, zijn hierbij omgekomen of
voor het leven verminkt. Zeer veel
burgers zijn gevlucht en leven onder
erbarmelijke omstandigheden in pri-
mitieve onderkomens of in vluchte-
lingenkampen. Voor deze mensen
houdt Dorkas Hulp Internationaal een
grote inzamelaktie van voedsel, de-
kens en medicamenten om zo de erg-
ste nood te lenigen. Wanneer u dekens
heeft kunt u deze van 15 tot en met 20
mei inleveren bij de familie Ten Cate,
Lammershof 109 in Warnsveld. Tel.
05750-23248. Hebt u geen dekens
meer over, dan geen nood, want ook
giften zijn van harte welkom. Het
transport van deze dekens kost name-
lijk veel geld (giro 2018 Dorkas Hulp
in Andijk onder vermelding van
'Noodhulp Tsjetsjenië).



Willem Oldenhave wordt keizer van Vorden

Vorden bruist tijdens bevrijdingsdag
AGENDA

Het optreden vanAlmost Sober tijdens bevrijdingspop.

Het was donderdagavond 4 mei bij-
zonder druk op de Algemene Be-
graafplaats aan de Kerkhofweg. De
grote belangstelling was illustratief
voor de manier waarop de inwo-
ners van Vorden de afgelopen we-
ken stil stonden bij de 50-jarige be-
vrijding van het dorp. Dit beeld was
ook op vrijdag 5 mei niet anders.
Het dorp bruiste van de activiteiten
en in de Dorpsstraat krioelde het
van de mensen. Het leek soms net
de Amsterdamse Kalverstraat.

Nadat het bevrijdingsvuur op 5 mei
gearriveerd was vanuit Wageningen,
kon het feest beginnen. Allereerst
stond vrijdagochtend het keizerschie-
ten op het programma. Behalve de ko-
ningen van het dorp werden ook de
succesvolle schutters uit de buurt-
schappen uitgenodigd. Een probleem
hierbij was dat niet bij alle Oranje-
verenigingen de koningen geregi-
streerd stonden, zodat niet iedere ko-
ning kon worden aangeschreven en
zodoende van de partij was. Deson-
danks kwamen er 121 personen opda-
gen om hun schutterskwaliteiten te to-
nen. Dat het niveau hoog was bleek al
snel. Binnen het uur had Willem Ol-
denhave de houten vogel met een dof-
fe knal uit zijn lijden verlost.
De dames streden om de titel 'Keize-
rin van Vorden'. Voor hen stond het
Vordense kampioenschap ringsteken
op het programma. Het verloop van
het ringsteken verliep niet zoals de or-
ganisatie zich had voorgesteld. In to-
taal kwamen er slechts 12 winnares-
sen aan de start, daar waar de organi-
satie op enkele tientallen had gere-

kend. Ondanks het feit dat het om een
wedstrijd voor vrouwen ging, deed er
tot verrassing van velen een man mee.
Het ringsteken werd echter wel door
een vrouw gewonnen. Gerrie Enze-
rink-Hendriksen mocht zich na afloop
'Keizerin van Vorden' noemen. Hare
Koninklijke Hoogheid was terecht
trots op deze titel en kon bij haar con-
currenten helemaal niet meer stuk
toen zij haar 'medestrijdsters' een
rondje aanbood. De titel 'Keizer en
Keizerin van Vorden' geldt voor de
periode van vijfjaar.

Bevrijdingspop
Om twaalf uur 's middags beet de
band Curio uit de Hoven de spits af
van Bevrijdingspop 1995. Dit popfes-
tival speelde zich af op een podium-
wagen voor het gebouw van de Tuun-
te. Met de coversong 'Keep on rock-
in' in a free World' van Neil Young
schoot de band midden in de roos en
voelden de handleden haarscherp aan
waar het op 5 mei om draait. Vervol-
gens was het de beurt aan de Vordense
band 'Almost Sober'. Het was op dat
moment al goed druk geworden in het
centrum van het dorp. Zittend op het
grasveld of op de rand van het troittoir
en genietend van een pilsje keek het
publiek naar de verrichtingen van
zanger Oscar Rondeel en zangeres
Paula Biekart. Met name bij het num-
mer 'Jetta' leefde zanger Oscar Rond-
eel zich helemaal uit op de militaire
Jeep die ter decoratie voor het podium
was geplaatst. De leden van Kas
Bendjen waren ook helemaal in stijl.
Geschinckt en gekleed in militaire ge-

vechtspakken klommen ze het po-
dium op om het publiek dertig minu-
ten lang te vermaken. Ondanks het
feit dat het voor Kas Bendjen een
'thuiswedstrijd' was, lukte het zanger
Hans Krabbenborg niet om de vonk
over te laten slaan naar het publiek.
Waarschijnlijk was het optreden daar-
voor nog te vroeg op de middag, 's
Avonds hadden ze wat dat betreft
meer succes in het café van de Her-
berg waar ze een tweede optreden ga-
ven. Alles bij elkaar mag de organisa-
tie terugkijken op een geslaagd Be-
vrijdingpop met drie zeer uiteenlo-
pende optredens.

Op de kaj^Wweide had 's avonds een
groots orj^len plaats van de Sursum
Corda Liberation Band. De band
maakte een muzikaal uitstapje naar de
jaren 40 en speelde allerlei nummers
die destiy* ook ten gehore werden
gebracht ̂ »r de beroemde Glenn
Miller Barro. Onder leiding van diri-
gente Ira Wunnekink speelde de Sur-
sum Corda Liberation Band nummers
zoals 'Moonlight Serenade', 'In the
Mood' en American Patrol'. Zange-
res Marion Knol vertolkte enkele
nummers van Vera Lynn. In de pauze
van het optreden werden keizer Wil-
lem Odenhave en keizerin Gerrie En-
zerink-Hendriksen gehuldigd. Ook
vertelden de leden van jongensgroep
de 'Zwarte Hand' hoe zij de oorlog
hadden beleefd.

Aan het eind van de avond was er een
groot vuurwerk waarna er - gezien
het mooie weer - nog lang werd door-
gefeest in het dorp.

MEI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
10 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

'Scherzo Duettino'
13 VVV Landelijke fietsdag
13 Rommelmarkt bij de molen,

't Hoge 66
13 Jaarlijkse uitvoering, Concordia in

het Dorpscentrum
15 ANBO klootschieten bij ' t Olde

Lettink
16 NCVB Levensdans
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

fietstocht
17 HVGWichmond, slotavond
17 H VG dorp, Schrijven een

Ambacht?
17 Welfare Handwerken, Wehme
ISPCOBindeWehme
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 HVGWildenborch, sketches
20 Voorjaarsconcert 'Jubal' in

Vierakker
21 HSV de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
22 ANBO Klootschieten bij ' t Olde

Lettink
23 Soos Kranenburg, Leerlooierijen

in Oost-Gelderland
24 Bejaardensoos Vierakker
25 De Wiersse, openstelling tuinen
25 Zwembad Dauwzwemmen
27-28 Internationaal Sorbo Toernooi,

velden v.v. Vorden
28 ProathoesKlootschiettoernooi
29 ANBO Klootschieten bi j ' t Olde

Lettink
30 Algemene vergadering Vrouwen

Raad Vorden, Dorpscentrum
31 HSV de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
31 Welfare Handwerken, Wehme

JUNI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de'
dagelijks geopend, infobij<
receptie.

l Sursum Corda, Concert sporthal
i.s.m. Kon. Luchtmacht

l l i l l C I 11

:Wllie
bijde

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
Zo, alle feesten zit t'r weer op. Net as in volle andere plaatsen is ut ok in
Vodn weer goed veloopn. En ze slogen hier in verholding tot umliggende
gemeenten zeker gin slech figuur. Deur ut mooie weer was de belangstel-
ling besunder groot.
Vanaf negen uur was t'r gloepens volle volk op de bene en alle attracties
wodn dan ok goed bezoch. De vesterkers dee de dree muziekbands met
hadn ebrach, waarn beslis neet van de minsten: heurn en zeen veging ow
soms.
Bi'j de sponsorloop heb t'r zich heel wat 'n naod uut ut lief eloopn. Wat luu
hadn de tonge op ut darde knoopsgat hangen too ut dree uur sloog. Um-
dat de opbrengs van de sponsorloop veur de dorpskarke (met de naodruk
op darp) bestemd was, zoj vewachten dat de hele gemeenteraod d'r wal
zo'n betjen an met dei, al was ut maor veur één rondjen. Maor dat veel
goed tegen. Meschien zaogen zee ut nut d'r neet van in now d'r toch de
eerste paar jaor gin vekiezingen veur de raod bunt. Maor messchien heb
ze an wetholder Aartsen en raodslid Regelink, dee wal metleepn, de man
un tientjen per ronde egeven. En in dat geval heb ze toch un rejale bi'j-
drage eleverd.
Wieters kont de luu die alles op touw heb ezet dikke tevreane wean. Zee
kont now un hötjen gaon rosten tot de volgende koneginnedag zich weer
andeent.
Ut volgende bevri'jdingsfees, dat mo'w nog maor afwachten of dat t'r nog
weer kump. Allichte is ut un volgend jaor met de herdenking op veer mei
wel bekekken. Want zolange d'r nog luu leaft die indertied volle narug-
heid heb ehad, diene wi'j den vierden mei wal in stand te holn. Dan köj
neet zo maor zeggen: dat schaffe wi'j af, daor doe'w neet meer an.
Vake heb de luu die in de jaorn 40-45 ut een en ander heb metemaakt,
toch al genog problemen at een en ander weer boaven kump. En nao rato
a'j older wod, kump dat vaker weer boaven.
Zo'n herdenking op vier mei kan eur dan toch ut gevuul geven dat de sa-
menleaving eur neet veget en begrip hef veur eur geval. Dus kan deur-
gaon met die herdenking heel goed wean, ok bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

l VVV,Spookritperfiets
4-5 de Wiersse, Openstelling tuinen

5 VVV, Rondleiding Kasteel Vorden
5 de Kleine Steege, Camping

Folkloredag
5 Comité Dorpskerk,

Activiteitendag
6 Soos Kranenburg
7 ANBO Klootschieten bij ' t Olde

Lettink
8 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd
8 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 VVV,Spookritperfiets

10 Zwembad, Jubileum zwemfeest
11 V V V, Openingsconcert
12 W V, Rondleiding Kasteel
13 Reisje Plattelandsvrouwen

14 HSV de Snoekbaars, onderlinge
kompetitie senioren

14 ANBO, Klootschieten bij'tOlde
Lettink

19-22 Avondvierdaagse gym Sparta
20 Soos Kranenburg, Bezichtiging

Antoniuskerk
21 ANBO, Klootschieten bij'tOlde

Lettink
22 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd
25 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Hengelo/Gorssel/Ruurlo/Vorden
28 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
28 Welfare handwerken, Wehme
28 ANBO, Klootschieten bij ' t Olde

Lettink

De tribune op defeestweide was goedgevuld tijdens het optreden van de Sursum Corda Liberation Band.

Wethouder M. Aartsen ontfermt zich tijdens de sponsorloop over de maquette van de Dorpskerk. Nel Rodenburg wacht op het startsein van de sponsorloop ten bate van de restauratie van de Dorpskcrk.

•



VORDENS
DAMESKOOR

op 1 1, 12 en 13 mei

Cadeau voor Moederdag
Kom eens kijken bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo - Tel. 05753-2139

Groot assortiment HARTMAN
TUINMEUBELEN

in 6 kleuren.

Bij aankoop van 4 stoelen + tafel

10% KORTING
Ligbed + kussen met

10% KORTING
Verder vele soorten BANKEN in zowel

kunststof, hout en nostalgie.

Ook groot assortiment TUINVERLICHTING

NU OOK MET

10% KORTING
Ook gespecialiseerd in ROTAN en

HOUTEN MEUBELEN.

Kom vrijblijvend eens kijken.

(Enkele opruimingsmodellen voor speciale prijzen)

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten
* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 • Keijenborg - Tel. 05753-1395

Voor Moederdag

DUBBELE FIETSTAS
Stevige dubbele,
gevormde fietstassen,
gemaakt voor het
zware boodschappen-
werk. Verkrijgbaar In
drie moderne dessins.

' " ' • » •
Onze bekende SIGMA computer in een nieuw jasje,
nog voordeliger dan voorheen, maar net zo
betrouwbaar, drie funktles. Nog steeds de meest
verkochte fietscomputer In Nederland voor weinig
geld.

BLEUMINK
TWEEWIELERS

Dealer van: Gazelle - Vico - Union - Giant - Spa/la-met

VERKOOP - VERHlAjR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB VORDEN T<l (05752) 1393

DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Houten/ aluminium en kunststof en
vyisseilysten. Leverbaar in zo'n 20
standaard formaten. Daarnaast

jDassepartouts in vele 1,
- tinten.

Inlijsten van:
FOTO'S

BORDUUR-
WERKEN

OLIEVERF-
SCHILDERIJEN

AQUARELLEN
enz, enz.

Vakfotograaf B.F.N, lid
Colour Art Photo Internationaal

VAKFOTOGRAFIE
Hans Temmink
Spalstr/at 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.
TelefoM 05753-2386

JACKS
Damesafdeling:
poplin & micro

Herenafdeling:
poplin V? lang

v.a.

v.a.

139
159

modecèntrufri

Tounksen
r̂ u-|<

W
^

lo
irpsstraat 22.7261 AX Ruurlo

telefoon: 05735 -1438

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

ALLES VOOR DE BOUW
Laat nog vóór de zomer Uw woning door

„de Specialist" voorzien van

zonwering
zonneschermen

screens
rolluiken

rolgordijnen

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

Geopend ma t/m vrij 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag 9.00-13.00 uur.

VOOR MOEDER!!!

ELKE DAG MOEDERDAG
de mooiste gedichten voor moeder
DE NIEUWE
TUINPLANTENGIDS
Wim Oudshoorn
ZEG HET MET THEEZAKJES
Tiny van der Plas
TOETJES EN DESSERTS
het nederlands zuivelbureau
ANTWOORD OP JE DROMEN
J. Burgers-Drost (streekroman)
NOOIT WEER OORLOG
'n bundel verhalen aover de bevrijding
Dini Hiddink en A.H.G. Schaars
BEATRIX- een portret
M. van der Linden

f 10.00

f 24.90
f9.90
f6.95

f 17.90

f 10.00
f 29.50

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

BADKAMER VERBOUWEN ?

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

6 f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

Taart of
Bonbons

horen bij

Moeder-
dag

Banketbakkerij
J. WIEKART

Burg. Galleestraat 6
Vorden-Tel. 1750

- REST. - DIV. ZALEN

„
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

VOOR MOEDERDAG ZO'N HEERLIJKE

SALADE
BESTELLEN?

HUZARENSALADE _ 7,
RUSSISCH El 9,
ZALM 11,

Ook voor hapjes en puddingen.
Bestel vroegtijdig! Tel. 2243

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Doe mee met de
AB1* AMRO AJAX prijsvraag.

Iedereen tot 18 jaar kan meedoen en maakt kans op één van de mooie prijzen, het officiële

AJAX trainingspak, de officiële AJAX spelerstas of een mooi AJAX t-shirt.

Wat moetje doen om één van deze prijzen te winnen? Geef de goede antwoorden op

onderstaande vragen, voorspel de uitslag van AJAX - AC Milaan op 24 mei a. s. en vul je naam

en adres duidelijk in. Lever dit formulier vóór 24 mei a.s. in bij het ABN AMRO kantoor in

Vorden of stuur het op naar: ABN AMRO Bank, Postbus 20, 7250 AA Vorden.

De vragen

Wie is de hoofdsponsor van AJAX?
~ TDK

Philips
ABN AMRO

Wie is de keeper van AJAX?
Edwin van der Sar

Hans van Breukelen
JoopHiele

Hoe heet het stadion van AJAX?
De Kuip
De Meer
De Goffert

Hoe heet de trainer van AJAX?
Louis van Gaal
Johan Cruyff
Dick Advocaat

Wat zijn de kleuren van het uit-tenue van AJAX?
rood/wit
blauw/wit
blauw/bordeaux

Hoe heet de huidise voorzitter van AJAX?
Jaap van Praag
Michael van Praag
Ton Harmsen

Wie is op dit moment hoofd van AJ AX-jeugdopleidingen?
Co Adriaanse
Ton Pronk
Gerard van der Lem

De uitslag van de wedstrijd AJAX - AC Milaan op 24 mei 1995 wordt:

AJAX . .. - AC Milaan .

De prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht.

Voor- en achternaam:.

Straat:

Jongen/meisje

Postcode/Plaats:.

Telefoon:

Geb. datum:

'Deze gegevens kunnen door ABN AMRO Bank N.V. voor commerciële doeleinden worden gebruikt.'

ABN-AMRO De bank
Raadhuisstraat 1. Vorden
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