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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

REINVERKEER
TUSSEN ZUTPHEN EN

VORDEN UITGEBREID

Vanaf 23 mei zal de Nedelandse
Spoorwegen de treindienst tussen
Zutphen en Vorden met vier treinen
uitbreiden. Op maandag tot en met
vrijdag rijdt de trein van Zutphen en
Vorden een halfuurdienst tussen
13.05 en 18.05. Van Vorden naar Zut-
phen rijdt de trein tussen 13.15 tot en
met 17.15 om het halfuur.

t/V

•

^SLUITING
GEMEENTEHUIS

Op vrijdag 21 mei 1993 (de dag na
Hemelvaart) is het gemeentehuis ge-
sloten.

ERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben
aan Amnesty-International vergun-
ning verleend voor het houden van
een collecte van 17 tot en met 22 mei
1993.

FSLUITING MARKT-
PLEIN

In verband met de landelijke muziek-
dag is het marktplein op zaterdag 15
mei afgesloten.

UURSUBSIDIE

Het aanvragen van individuele huursubsidie gaat vanaf heden anders in
zijn werk. De ingevulde formulieren moet u niet meer inleveren bij de
gemeente, maar bij de woningbouwvereniging 'Thuis Best'.

Thuis Best houdt hiervoor spreekuur op 17,18, 25, 26 mei en 2 en 7
juni van 10.00 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur in het Dorps-
centrum aan de Raadhuisstraat.

U kunt daar de formulieren inleveren en nadere informatie krijgen. Denkt
u eraan om een jaaropgave (salaris) over 1992 of een kopie van de aangif-
te inkomstenbelasting mee te nemen?

ANGIFTE HONDENBELASTING

Als u houder bent van (een) hond(en) waarvoor u geen aangifte heeft gedaan,
stellen wij u in de gelegenheid, om alsnog aangifte te doen.

Wie moet aangifte voor de hondenbelasting doen ?
Aanvang belastingplicht
Ieder, die in de gemeente Vorden één of meer honden houdt, een hond bezit, ter
verzorging of onder toezicht heeft, is op grond van de 'Verordening hondenbe-
lasting' belastingplichtig voor de hondenbelasting.
Dit betekent dat, als men voor het eerst houder wordt van een hond of bij
verandering van het aantal honden, verplicht is binnen 14 dagen, hiervan aan-
gifte te doen bij de gemeente.

Op welke wijze doet men aangifte?
1. Door onderstaand inlichtingenformulier in te vullen en te ondertekenen.

Retouradres: Gemeente Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.
2. Door mondelinge aangifte op het gemeentehuis : Afdeling Financiën.
3. Per telefoon via nummer: 05752-7429 (doorkiesnummer) verzoeken om een

inlichtingen-formulier, dat na invulling moet worden teruggezonden naar
bovenstaand adres.

INLICHTINGEN T.B. V. GEMEENTE VORDEN
DE HONDENBELASTING POSTBUS 9001
BELASTINGJAAR 1992 7250 HA VORDEN

Ondergetekende

Straat

Postcode en Woonplaats.

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199

hond(en) ouder dan 3 maanden en van

houder/houdster is van

hond(en) jonger

dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennel-
naam vermelden.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen'in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 3 tot en met 7 mei
1993 zijn de volgende bouwaanvra-
gen ingekomen:
- de heer B. Weijs, Mispelkampdijk

40 te Vorden, voor het vergroten
van een woning op het perceel de
Boonk 31 te Vorden;

— de heer E.G. Besselink, Het Hoge
44 te Vorden, voor het vergroten
van een woning op het perceel Het
Hoge 44 te Vorden;

- de heer B. Reintjes, Mosselseweg
16 te Vorden, voor het vergroten
van een veestal op het perceel
Mosselseweg 16 te Vorden;

— de heer A.W.M. Buiting, het
Kerspel 27 te Vorden, voor het
oprichten van een bedrijfshal met
woning op het perceel Ambachts-
weg 12 te Vorden;

— de heer G.J. Wasseveld, de Een-
dracht 25 te Vorden, voor het
plaatsen van een schuurtje op het
perceel de Eendracht 25 te Vor-
den.

!• VERPLAATSING
T^SPORTBEDRIJF

WOLTERING NAAR
HET INDUSTRIE-

TERREIN
De gem^Bte heeft aan de provincie
een bijdrage gevraagd uit de provin-
ciale knelpuntenpot voor de verplaat-
sing van het transportbedrijf Wolte-
ring uit de bebouwde kom (Het Hoge)
naar het industrieterrein.
Gedeputeerde Staten van Gelderland
willen hiervoor een bijdrage beschik-
baar stellen.

Na overleg met transportbedijf Wol-
tering heeft de gemeente overeen-
stemming bereikt over de verplaat-
sing. Het bedrijf komt aan de west-
kant van het nieuwe industrieterrein,
ten noord-oosten van de Gems.

Op de oude plaats aan Het Hoge van
het transportbedrijf komen wonin-
gen. Het kantoor wordt ook woning.
Het terrein biedt globaal de mogelijk-
heid voor vier twee onder een kap
woningen.

nog voor de zomervakantie vast te
stellen. Tot die tijd zijn burgemeester
en wethouders van mening dat de ge-
meenteraad de verenigingen nog vol-
ledig moet subsidiëren. Het bedrag
van f 12.500,- kan de gemeenteaad
halen uit de voorziening afvalstoffen-
heffing.

ASPOORTEN

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

Minderjarigen die een reisdocument
willen, hebben toestemming nodig
van beide ouders. Minderjarigen van
gescheiden ouders hebben toestem-
ming nodig van de voogd.

ANBO

XTRA GELD VOOR
DE INZAMELING VAN

OUD PAPIER

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor een extra bij-
drage van f 12.500,- beschikbaar te
stellen voor de inzameling van oud
papier voor de periode van l april tot 7VC7 r ƒ>
l juli 1993.

De aankondiging van de informatie-
avond over 'Kunst en Kitsch' bleek
niet tot dovemansoren g^fcht. Don-
derdagavond jl. bevolkte namelijk
een aanzienlijk aantal leden en intro-
ducées zaal 't Stampertje van het
Dorpscentrum. De meesten van hen
brachten voorwerpen mee van uiteen-
lopende aard. Het aanbod omvatte
o.a. aardewerk van Europese en Azia-
tische oorsprong, antiquiteiten van
koper, tin, edelmetaal, diverse inge-
lijste beeltenissen, etc. etc.
Gedurende een bijna drie uren durend
college belichtte de heer H.P. Visee,
antiquair in Varsseveld, op deskundi-
ge en boeiende wijze de geschiedenis
van de historische stukken, zoals land
van herkomst, produktiewijze, cultu-
rele achtergronden en wat het zo on-
geveer in geld waard zou zijn bij vrije
verkoop.
De heer Visee verklaarde dat veel
mensen meer hechten aan de emotio-
nele waarde die een stuk voor hen
heeft dan aan hetgeen men er voor
zou kunnen krijgen in het econo-
misch verkeer. Bij menigeen bracht
de discussie met de spreker het nodi-
ge aan het licht wat men tot nu toe
niet wist.
Deze, door de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen, afdeling Vorden,
georganiseerde culturele avond,
vormde een waardige afsluiting van
de bijeenkomstenreeks gedurende het
seizoen 1 992- 1 993.

(handtekening)

Dit extra bedrag is nodig om de vere-
nigingen de opbrengst van de inzame-
ling van oud papier te garanderen.

In de afgelopen jaren zijn de bijdra-
gen die de gemeente aan de vereni-
gingen heeft uitgekeerd, zo explosief
gestegen, dat burgemeester en wet-
houders zich afvragen of de gemeente
nog wel door moet gaan met subsidië-
ren. Het handhaven en het subsidië-
ren van het inzamelen van oud papier
is geen doel op zich. Het milieube-
lang kent ook financiële grenzen. Het
argument dat subsidiëren goedkoper
is dan storten, gaat niet meer op. Sub-
sidiëren is thans duurder.

Gewestelijke regeling.
Het Gewest Midden IJssel werkt aan
een regeling om via het aanleveren
van papier aan een coöperatieve vere-
niging de prijzen wat meer te druk-
ken. Het streven is om deze regeling

Op dinsdag 18 mei is de laatste
NC VB-bijeenkomst van dit seizoen.
De heer J. van den Broek uit Vorden
laat dia's zien van gewone en bijzon-
dere plekjes in Vorden.
De heer V.d. Broek woont al meer
dan dertig jaar in Vorden en is sterk
geïnteresseerd in de geschiedenis. Hij
werkte voor de VUT bij de gemeente
en kent ook de buitengebieden. Men
gaat de dia's bekijken en luistert on-
dertussen naar eikaars verhalen.
Het bestuur van de NCVB leek het
deze avond interessant om partners,
vrienden en vriendinnen uit te nodi-
gen. Men is van harte welkom op
dinsdag 18 mei in het Dorpscentrum.

CDA-
discussieavond
Op 18 mei a.s. is er een CDA-discus-
sieavond over 'een veilige gemeente'
te Zutphen, aan de Wilhelminalaan

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de Cantorij. Er
is zondagsschool en jeugdkerk.
Donderdag 20 mei 9.00 uur ds. P.W. Dekker in
de Geref. Kerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 16 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker, vie-
ring H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, viering
H.A.
Hemelvaartsdag 20 mei'9.00 uurgez. dienst.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 15 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Donderdag 20 mei 10.00 uur Hemelvaart, volks-
zang.

RK Kerk Vorden
Zondag 16 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Eerste H. Communie m.m.v. de Kerkuiltjes en
VoTiKo.
Woensdag 19 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
Hemelvaart, volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 16-17 mei Pastor G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 15-16 mei dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.
Hemelvaart 20 mei (zondagsdienst) dr. Sterrin-
ga. Schoolstraat 9, tel. 1255.

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

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

Dierenarts van zaterdag 15 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 15-16 mei W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag
11.00-12.00 uur.

Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen.
Donderdag 20 mei 9.00 uur ds. Walpot-Ha-
goort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 mei 10.00 uur Gebedsviering.
Woensdag 19 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Donderdag 20 mei 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Hemelvaart.
Weekend-Wacht-Pastores: 16-17 mei Pastor
Simons, tel. 05457-71383.

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

1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

3a. De heer G.J. Koffeman, tweede
Kamerlid o.a. belast met justitiezaken
en politiezaken is speciaal hiervoor
als spreker uitgenodigd om een inlei-
ding te verzorgen.
Als onderwerpen komen o.m. aan de
orde criminaliteit en criminaliteits-

preventie, de taak van de overheid
hierin, de normerende functie van het
maatschappelijk middenveld en her-
stel van normen en waarden.
Een ieder die geïnteresseerd is in de
actuele politiek, is van harte welkom
op deze discussieavond.



GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare kennisgeving melding
(artikel 8.19, lid 3)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
14 mei 1993 tot en met 27 mei 1993 op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
alsmede'op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
melding van:
1. de heer J.W. Rietman, Baakseweg 12, 7251 RH

Vorden.
Deze melding betreft een verbouw van een loods
tot melkstal/rundveestal. Deze wijziging heeft geen
gevolgen met betrekking tot gevaar, schade of hin-
der ten opzichte van de op 18 april 1991 verleende
revisie-vergunning voor het agrarisch bedrijf op het
perceel plaatselijk bekend als Baakseweg 12 te
Vorden.

Wet milieubeheer openbare kennisgeving
ontwerp-beschikking (art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
vrijdag, 14 mei 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maan-
dagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00
tot 21.00 uur ter inzage de ontwerp-beschikking inza-
ke de aanvraag van:
1. de heer B.J. Groot Jebbink, Almenseweg 41, 7251

HN Vorden, adres inrichting Almenseweg 41 te
Vorden;

2. de heer B.G. Reintjes, Mosselseweg 16, 7251 KT
Vorden, adres inrichting Mosselseweg 16 te Vor-
den;

Genoemde ontwerp-beschikkingen hebben betrek-
king op een agrarisch bedrijf.

3. Woningbouwvereniging Thuis Best, Spalstraat
41,7255 AB Hengelo Gld om een vergunning tot
het oprichten en in werking hebben van een inrich-
ting voor machinale houtbewerking met magazijn
en kantoor op het perceel plaatselijk bekend als
Schoolstraat 11 a te Vorden.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe 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.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt tot en met 13 juni 1993. De
bezwaarschriften kunnen tot die datum worden inge-
diend. Indien gewenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tegelijk
met het bezwaarschrift worden ingediend.
Mondelinge bezwaren kunnen tot 14 juni 1993 op ver-
zoek worden ingebracht. U dient daarvoor een af-
spraak te maken.

Datum: 13 mei 1993

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat vanaf 14 mei 1993 gedurende drie maanden
ter secretarie, sektor Grondgebied, ter inzage ligt de
'Brandbeveiligingsverordening 1993'. De verordening
is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De veror-
dening treedt in werking op de derde dag na die van
afkondiging.

Vorden, 13 mei 1993,

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

.indelijk kreeg zij het bericht,
het roze papiertje bijna op zak.
Ze zou het even in één keer halen,
op naar de koffie met gebak.
Het examen duurde echter niet lang
bespaarde haar wél een hoop gedoe.
Gezakt op de oogtest, vertrouwde ze mij toe.

06 juwelier
siemerink ZutPhensewe95

<x>/bpticiën VORDEN
optometrist Telefoon 1505

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

SPECIALE AANBIEDINGEN
STOFFEN

20% korting
Deze aanbieding is geldig t/m 15 mei

bij de kerk - Hengelo (Gld.)

GROTE
BANKSTELLENVERKOOP

SLECHTS 1 DAG
Zaterdag 15 mei a.s. van 10.00 tot 17.00 uur.
Nu uw kans om zeer voordelig een nieuw

bankstel aan te schaffen:
2 + 3-zits bankstellen in stof en lederlook

NORMALE VERKOOPPRIJS 1895,-

NU EENMALIG 1250,- COMPLEET

Bezorgen mogelijk, direct leverbaar.
Verkoop vindt plaats in Huize 'de Jaeger',

Stationsstraat 20 in Ruurlo.

Proef nu
Wiekenbrood.
Met meel
van de
molen.
Uw Echte Bakker heeft wéér iets
nieuws in de winkel: het Wiekenbrood.
Een speciaal brood, bereid met meel van de
ambachtelijke molenaar. Die, net als vroeger,
de tarwe nog maalt met behulp van wind of water.
Het Wiekenbrood is dus een heerlijk puur natuur
produkt.
Probeer 't eens, dat Wiekenbrood. En proef het
resultaat van ouderwets ambachtschap. Van uw
Echte Bakker én de

Wiekenbrood, uw Echte Bakker bakt 't.

Echte Bakker
VA* ASSELT

Echt... fe proeft 't.
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

15 mei Dag van de Muziek

Dus bij uw slager

TROMMELSLAGERS
5 halen 4 betalen

MAANDAG - DINSDAG

Fijne verse worst 1 küo 7,95
Grove verse worst 1 KÜO 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Schouderkarbonades 1 küo 7,95
MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Vers
HOLLANDS
LAMSVLEES

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

Ontbijtspek
100 gram 1,69

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,05

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

Riblappen
1 küo 14,90

Barbecueworst
500 gram 4,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

ZATERDAG 15 MEI

Dag van de
Muziek

Daarom op zaterdag
bij aankoop van een CD

een leeg^ssettebandje
GRATIS!

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 lul MOÊMmm J3 J3 J3

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL.05752-3566

Schildersbedrijf

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

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

Winkel in verf, behang etc.

In on/c spui t inr icht ing kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, /oals stoelen/salontafels/wandmeubels,
y.owel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spui tweik/aamheden, b.v. s tel l ingen, radiatoren, i
aanrechtdeurtjes etc. >/

HAKO \SAS-TGO

\~ Vakmanschap iiT)
elektrotechniek

Wij verzorgen aanleg, reparatie en onderhoud van
alle soorten elektrotechnische installaties.
Vraag ons vrijblijvend advies en prijsopgave.

REULING

Ë
ektrotechniek vof
Voornekamp 41 - Vorden
;foon:3618/1511

IfCID
Vakmensen in «laktriciteit

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

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

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

is per l O mei 1993

VERHUISD
van: Ruurloseweg 70

naar; Ruurloseweg 105, Kranenburg
Lid Vereniging Bemiddeling

Onroerend Goed VBO Den Haag

Telefoon: (05752) 64 30

2 bos
SNIJBLOEMEN
naar keuze 8,95

24 Vlijtige Liesjes
13,75

24Begonia's 13,75
24 Verbena's 13,75

10 Geraniums 25,-
10 Fuchsia's 25,-

6 bol Begonia's 10,

LEVER 5,50
PER KILO

GROTE POTEN 5,98
PER KILO

POELIER HOFFMAN

Oma doet haar
verjaardag de deur uit

Oma is jarig, en dat betekent
een drukte van jewelste. Kin-
deren, kleinkinderen, vrienden
en kennissen... iedereen is van
harte welkom. In onze "Oran-
gerie" of tuinzaal en in de
daaraan grenzende, fraai in-
gerichte tuin, is volop gele-
genheid om oma eens letter-
lijk in het zonnetje te zetten.
Een perfekte ambiance voor
verjaardagen, recepties, huwe-
lijks- of personeelsfeesten,
eventueel met barbeque, buf-
fet, diner of oud-Hollandse
spelen. Natuurlijk op maat
verzorgd, aangepast aan uw
wensen.

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293



Trots en gelukkig zijn we met
de geboorte van onze dochter
en ons zusje

Kimberly

Anne Willemijn

11 mei 1993

Freddy en Jeannette
Pellenberg-Hartelman
Rachelle, Sharon

Brinkerhof 50
7251 WPVorden
Peter: Jan Gerritsen
Meter: Mariëlle Althof
M. i. v. ca. 1 juli 1993 verhuizen
we naar de Voornekamp 26,
7251 VL Vorden.
Tel. 05752-3584.

D/erenartsen

WARRINGA

OP VAKANTIE
14 mei t/m 21 mei

De dienst wordt
waargenomen door de

dierenartsen Breukink en
Noordkamp.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: houten buiten-
kozijn, b.w. maat ca. 200 cm
hoog, ca. 270 cm breed, kom-
pleet met dubbelglas. Te be-
vragen 05752-6631.
• Homo, je bent echt de eni-
ge niet! Kom daarom bij een
praatgroep van St. de Kringen.
Bel of schrijf: Postbus 93,
Ruurlo. Tel. 05735-2375.
• GEVRAAGD: aardbeien-
plukkers, vanaf eind mei. F. v.
Amerongen, Schuttestraat 12.
Tel. 05752-6408.

• Met wie kan ik tegen ver-
goeding 's middags en/of 's a-
vonds meerijden naar het be-
zoekuur in het Nieuwe Spittaal
in Warnsveld? Mevr. ten Brink,
tel. 05752-1975.

• Meisje, 19 jaar, zoekt per 1
aug. kamer in Vorden of direk-
te omgeving. Huur plm. 300,-.
Tel. 05456-1290.

• Wie heeft een zit-slaapka-
mer over voor jongeman
b.b.h.h.? Voor nadere inlichtin-
gen: tel. 05735-1777.

• TE KOOP: 4 sportvelgen
+ banden voor Peugeot. Tel.
05752-1828.

• Uitslag loterij: Lentefeest.
De prijzen vielen op de num-
mers: 801; 510; 89; 61; 331;
843; 476; 264; 858; 577.

• TE KOOP: Toshiba co-
piermachine, type BD-3301,
wegens aanschaf grotere ma-
chine. Tel. 05752-6631 (bellen
na 18.00 uur).

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• TE KOOP: vloerplanken,
geschaafd, geploegd, f 18,-/
m2; balkhout, div. afm. v.a.
f4,- per m1; asbestvrije golf-
platen, f 22,50 per m2; hoek-
ijzer, buis, strip enz. Tevens
spoorbiels, tuinhout, tegels,
klinkers. Oortgiesen, Buiten-
velderweg 1, Ruurlo. Tel.
05736-1577.

AUTO-
STALLING

Inl.tel. 1417.

VERHUISD
van:

Margrietlaan 18

Margrietlaan 25
7251 AV Vorden
Telefoon 1711

A. Breuk/nk-
Oortg/esen
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Zundag 16 mei bunt wiele 25 jaor -#-
etrouwd.

Johan Wijnbergen
•#• en

Hennie Wijnbergen-Nieuwland
l

Saam'n met onze kinder en olders wille
wie dit vier'n op maondag 17 mei a.s.

A'j ons hiermet wiltfelicitaer'n, bu'j van
harte welkom op onze receptie van
15.00 tut 16.30 uur in "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

mei 1993
'Bruninkweerd'
Lochemseweg 4
7231 PD Warnsveld
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Woensdag 1 9 mei a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijk te vieren.
Uit dankbaarheid is er een H. Mis om
14.00 uur in de St. Willibrorduskerk te
Vierakker.

~'\'~

Jan en Fien Eulink

Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal
Winkelman, St. Janstraat 3 te
Keijenborg.

7251 PW Vorden, mei 1993
Deldensebroekweg 11 a
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In plaats van kaarten

Dankbaar zijn wij dat onze ouders

J. Voskamp en
J.H. Voskamp-Wonnink

op 21 mei hun gouden huwelijksfeest
mogen gedenken.
U kunt hen hiermee feliciteren van
15.00-17.30 uur in het Dorpscentrum
van Vorden.

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

'De Poeiert'
Galgengoorweg 3,7251 JC Vorden
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Peter Kooning
en

Jacquelien Jolij

Wij trouwen op vrijdag 21 mei 1993 om
12.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.
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Wij nodigen u uit voor de receptie van
15.00 uur tot 16.30 uur.

Dagadres: Zaal 'de Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

*

-£ Ons adres:
Brinkerhof 15,7251 WZ Vorden
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7943 In plaats van kaarten f993

Dinsdag 25 mei hopen onze
ouders en grootouders

H. M.A. Helmink
en

A. M.J. Helmink-Nijenhuis

hun 50-jarig huwelijksfeest te
vieren.

De Heilige Mis uit dankbaarheid
begint om 14.30 uur in de Christus .|.
Koningkerk te Vorden.

Daarna is er gelegenheid tot
feliciteren van 16.00 tot 17.30 uur in tif
Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Kinderen en kleinkinderen •£

mei 1993
B. v. Hackfortweg 22,7251 XC Vorden
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SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

WILINK

,,Het leed is als donderwolken;
in de verte zien zij zwart,
boven ons worden zij grijs,
en als ze voorbijgedreven zijn
hebben ze zilveren randen."

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mee dat wij afscheid heb-
ben genomen van mijn lieve vrouw, onze moe-
der en fijne oma

Aleida Johanna Golstein-Bömer

* 7 januari 1932 t 10 mei 1993

Vorden
Vorden
Vorden

J.W. Golstein
Jan en Ans
Dorée en Ed

Janneke
Frank

Zwolle : Jim en Corine

Enkweg 8
7251 EW Vorden

De teraardebestelling zal plaatshebben op vrij-
dag 14 mei a.s. om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jeb-
bink4A te Vorden.

Geen bloemen.

Biljartvereniging

„K.O.T."
Krijt Op Tijd
Wichmond

heeft nog plaats voor

NIEUWE
LEDEN

voor het seizoen '93-'94.
Opgave mogelijk
t/m 15 juni 1993.

Er zijn altijd drie Wilhelmina
biljarts aanwezig bij café-

restaurant 'd'n Olde Kriet'.
Tel. 05754-1285

(Wichmond)

Tot onze diepe droefheid ging na een korte ziek-
te van ons heen onze lieve schoondochter en
schoonzuster

Aleida Johanna Golstein-Bömer

op de leeftijd van 61 jaar.

Vorden :
Vorden :
Vorden :
Vorden :

Zevenaar:
Warnsveld :

Laren :
Vorden :
Vorden :
Vorden :

Vorden, 10 mei 1993

T.H. Golstein-Wicherink
Annie
Gerrit
Riek-Henk
Derk - Mien
Anton
Zwenneken-Jan
Berthus - Lenie
Hendrik
Willem-Annie

Wij zijn

VERHUISD:

Fam. H. te Velthuis

Industriewegó
7251JT Vorden

Ambachtsweg 14
7251 KW Vorden

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Na een lang ziekbed werd van ons weggeno-
men onze lieve dochter, mijn lieve zus en onze
tante Jo.

Jo Bomer (Jo)
ECHTGENOTE VAN JOHAN GOLSTEIN

* 7-1-1932

Vorden

Hengelo (Gld.) :

Ede:

t 10-5-1993

J. Bomer
C.T. Bömer-Garretsen
Sini Mulder-Bomer

Piet
Dorien en Henk

De loopschoenspecialist

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

WEEKENDAANBIEDING

VLAAITJE

SYMFONIE
'n compositie van vers fruit en heerlijke

banketbakkersroom

DIT WEEKEND:

voor het muzikale prijsje a l ,DU

* * * * * * * * * *

BROODJE TAMBOUR
MAÏTRE

gevuld met vlees en champignons

Lekker, loopt voorop
met de prijs in harmonie l

1,50

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

KEUR- \ f.—^ s} i DE
SLAGER X^[_^X^Z_J ECHTE

DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER

WEEKENDAANBIEDINGEN!
GELDIG DO - VRIJ - ZAT 13-14-15 MEI

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

15 MB: DAG VANDEMUZtEK

DUS: BIJ UW SLAGER

TROMMELSLAGERTJES

4 betalen5 halen

FRIKANDO

5,98500 gram

BOTERHAMWORST

1,49150 gram

SPECIAL:

KATEN-
VARKENS-

HAASJE
100 gram

2,45

VLEESWAREN
SPECIAL:

GEBRADEN
KAASGEHAKT

MET KIP
100 gram

1,95

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSU\GER Tel. 05752-1321

HOLLANDSE
AARDBEIEN

PER
DOOSJE

1,95

Gemengde
SU

250 G R AM

1,95
MAANDAG

17 MEI:

PANKLARE

PREI

500 gram 1 */0

DINSDAG
18 MEI:

PANKLARE

BAMIE

500 gram 1 «/O

WOENSDAG
19 MEI:

VOOR HET
DAUW-

TRAPPEN
GRANNY

SMITH

1 kilo i y%)

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

KERSEN-
STOLLETJES

NU

1.65

HEERLIJKE
BOTERKOEK

voor 3,95

ZATERDAG:
DAG VAN DE MUZIEK

1 MOLEN-
NOTENBOL

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384



Amco Vakzaak deelt uit:

Prijzenregen bij Amco
Bij de clectro-vak/aak Amco Vorden is de prijzenregen losge-
barsten. Eind vorig jaar konden alle klanten gratis meedoen
aan het prijzenfestijn in het Amco-Info.

In dit tijdschrift stonden, naast de ka-
dopuzzel, ook artikelen over techni-
sche noviteiten op audio- en videoge-
bied. Tevens werd in het Amco-Info
aandacht besteed aan vakanties, ko-
ken, modetrends, sport etc.
De deelnemers aan de puzzel maak-
ten allereerst kans op de schitterende
hoofdprijs, bestaande uit een geheel
verzorgde vakantie voor twee perso-
nen. De rest van het prijzenpakket
geeft een goede doorsnede van het
Amco-assortiment: breedbeeldtelevi-
sies, wasautomaten, videocamera's,
DCC-recorders, keukenmachines,
koffiezetapparaten en nog veel meer.
Bij Amco-Vorden viel de 4e prjs, een
magnetron. De eigenaar reikte de
prijs aan de gelukkige winnaar, Stef
Kruip, uit.

Amco Vorden maakt deel uit van
Amco-Nederland, een organisatie
van elektro-vakzaken met zo'n 235
winkels in Nederland. Stuk voor stuk
zelfstandige zaken die samenwerken
op het gebied van inkoop, promotie,
service etc.

De Amco-vakzaken kenmerken zich
door de aandacht voor de klant, be-
trouwbaarheid, de scherpe prijzen,
gunstige garanties, snelle levering,
vlotte reparaties door de eigen techni-
sche dienst, een breed assortiment en
de garantieverzekering. De unieke
combinatie van de zelfstandige on-
dernemer en de garantie en voordeel
van een grote organisatie maakt een
bezoek aan Amco-Vorden zeker de
moeite waard.

Goede uitvoering
muziekvereniging 'Concordia'
De muziekvereniging * Concordia' gaf zaterdagavond in de
grote zaal van het Dorpscentrum haar jaarlijkse uitvoering.

Na een kort welkomstwoord door
voorzitter Peter Kraayeveld begon
het harmonieorkest onder leiding van
Hans Kraxner met de concertmars
'Aan mijn volk' van John Wichers.
Hierna werd de ouverture 'Roanoke
Island' van Joh. Kinjoz ten gehore
gebracht.
Met het spelen van 'Scottish Rhapso-
dy' en de ouverture 'Flambeau' werd
het eerste optreden van het orkest
beëindigd.
Hierna waren de leerlingen onder lei-
ding van Mark Heuvelink aan de
•beurt. Zij brachten een viertal num-
mers ten gehore welke door het pu-
bliek met een dankbaar applaus wer-
den beloond.
De drumband o.l.v. dhr. Lamers heeft
duidelijk aan kwaliteit gewonnen, zo
bleek duidelijk uit hun optreden. Er
werd strak en vooral gedisciplineerd
gespeeld.

Zij speelden vijf nummers waaronder
het technisch zeer moeilijke nummer

'Wint High Sticks' van Gerard Boe-
dijn.
Dat 'Concordia' ook vocaal haar
mannetje staat bleek uit het nummer
'Music to Move' van Michel van
Delft. Met dit nummer werd aange-
kondigd dat er na de pauze een luch-
tig programma gepresenteerd zou
worden.
Dit werd volledig bewaarheid met
onder andere operettemuziek, een se-
lektie uit 'Die Blume van Hawaii'.
Ook het jaar 1920 werd muzikaal ver-
tolkt in 'The Roaring Twenties'. Met
'One moment in time' vond er een
moderne afsluiting van dit concert

. plaats. Een groot applaus vanuit de
zaal vormde de beloning voor een
jaar van hard werken en veel inzet
van de musici.
'Concordia' is zaterdag eveneens van
de partij tijdens de nationale muziek-
dag. Samen met het 'Vordens Man-
nenkoor' wordt op 13 juni een open-
lucht concert gegeven bij kasteel Vor-
den.

Sterk deelnemers veld
internationaal Sorbo
jeugdvoetbaltoernooi
Zaterdag 22 en zondag 23 mei wordt op de velden van de v.v.
'Vorden' het jaarlijkse internationale Sorbo jeugdvoetbal-
toernooi georganiseerd. Namens de sponsor Nedac/Sorbo
wordt dit toernooi georganiseerd door Henk de Jonge en Jan
Golstein waarbij de voetbalclub 'Vorden', 'Ratti' en Sociï te-
vens hun medewerking zullen verlenen.

Voor dit internationale toernooi voor
C-teams (spelers geboren na 31 juli
1978) heeft de organisatie weer een
aantal sterke clubs kunnen 'strikken'.
Behalve de winnaar van vorig jaar,
Ajax Amsterdam, zullen de volgende
teams in aktie komen: Standard Luik;
RSC Anderlecht; het KNVB selektie-
team; Hertha BSC uit Berlijn; Feye-
noord, Willem II en een selektieteam
samengesteld uit spelers van Vorden,
Ratti en Sociï.
Het programma begint zaterdagmor-
gen 22 mei met een muzikaal optre-
den van de muziekvereniging 'Sur-
sum Corda', waarna de heer J. van
Dam het toernooi namens de direktie
van Nedac/Sorbo zal openen. Vooraf-
gaand worden de volksliederen ge-
speeld.
Na afloop van de wedstrijden op deze
zaterdag vertrekken de elftallen met
hun vaste begeleider naar de hotels,

waarna in Hotel Bakker gezamenlijk
wordt gedineerd.
Het programma op de eerste wed-
strijddag ziet er als volgt uit:
Ajax - Hertha; Standard Luik -
KNVB selektieteam; Feyenoord - sel.
team Vorden; Anderlecht - Willem II;
KNVB sel. - Ajax; Hertha - Standard
Luik; Willem II - Feyenoord; sel.
Vorden - Anderlecht; Ajax - Standard
Luik; KNVB sel. - Hertha; Feyenoord
- Anderlecht; Willem II - sel. Vorden.
Zondagmorgen 23 mei wordt begon-
nen met de kruisfinales, de wedstrij-
den om de 3e en 4e plaats; 5e en 6e
plaats; 7e en 8e plaats, waarna de fi-
nale. Hierna is er een optreden van de
muziekvereniging 'Concordia',
waarna mevr. M. Poelgeest-de Jong
namens de Nedac Sorbo Groep de
prijzen zal uitreiken. Aansluitend
wordt voor de winnaar het volkslied
gespeeld.

Op zondagmiddag 23 mei a.s. organi-
seert 'Sanclust' een voorjaarsconcert
in de Nederlands Hervormde kerk in
Steenderen.
Het concert wordt uitgevoerd o.l.v.
dirigente Pauli Yap. Medewerkenden
zijn Valérie Guillorit, sopraan; het
Arnhems Strijkensemble en Klaas
S tok, orgel.
Het concert begint met madrigalen
van o.a. Morley, Dowland en Monte-
verdi. Vervolgens zullen uitgevoerd
worden: de 'Kleine Orgelmesse' van
Joseph Haydn, de 'Cantique de Jean
Racine' van Gabriel Fauré en werken
van Edward Elgar en Hendrik An-
driessen.
Dit zal het eerste concert zijn van
'Sanclust' o.l.v. dirigente Pauli Yap
uit Nijmegen, die in september 1992
Klaas Stok is opgevolgd. In het pro-
grammaboekje wordt uitgebreid in-
formatie verstrekt over de uitvoering
en de medewerkende gastsolisten.

Merklappen in de
galerie van de
bibliotheek
In het kader van het Europees Jaar
voor de Ouderen organiseren de Ne-
derlandse Bond van Plattelandsvrou-
wen en de Oudheidkundige Vereni-
ging 'Oud Vorden' in samenwerking
met de Openbare Bibliotheek te Vor-
den een merklappententoonstelling.
Merklappen, die bewaard gebleven
zijn, getuigen van toewijding en ge-
duld van vrouwen die hun huis en
kleding versierden en daarmee zorg-
den voor de verrijking van hun le-
vensinhoud. Niet dat vrouwen vroe-
ger niets te doen hadden, de huishou-
ding was immers veel omslachtiger,
maar er werd niet zoveel afleiding
buitenshuis gezocht.
De ongeveer 50 bijeengebrachte
merklappen laten zien dat men vroe-
ger mooie motieven en letters op de
merklappen maakte. Volgens me-
vrouw Jo Vreeman-Dekker, die het
merendeel van de doeken bijeen wist
te brengen, zijn hier bijzonder mooie
exemjBKn bij met o.a. bijbelse
voorsteWngen van enkele honderden
jaren oud. Deze motieven zijn tradi-
tioneel gebonden. Voor vrome bor-
duursters en jonge vrouwen zijn deze
bijbels^riotieven en symbolen een
deel vi^un leven geweest.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk
en duurt van 18 mei tot en met 15
juni.

LR en PC
'De Graafschap'
Bij het op zaterdag 8 mei gehouden
Concours Hippique voor ponies te
Markelo behaalde Susan Steintjes
met Goldstar Orino de Ie prijs in de
B-dressuurmet 121 punten.
Op zaterdag 8 mei behaalde Jorien
Heuvelink met Elfriede bij het Con-
cours Hippique voor paarden te Ruur-
lo de Ie prijs in de M l-dressuur met
124 punten.
Op zondag 9 mei werd in Ruurlo het
Concours Hippique voor ponies ge-
houden. Het was een succesvolle dag
voor de Vordense ponies en amazo-

- nes want de volgende prijzen werden
mee naar huis genomen: Martine Rut-
ting werd met Saltimbanque als beste
combinatie van de dag uitgeroepen
met haar Ie prijs in de B-dressuur met
131 punten en de Ie prijs bij het
B-springen en kreeg daarvoor een
fraaie beker.
Femma Wessels behaalde met haar
pony Sky 2 keer een Ie prijs in de
B-dressuur met 138 en 128 punten.
Sandy Klein Brinke behaalde met
haar pony Smokey een Ie prijs in de
B-dressuur met 140 punten. Inge Re-
gelink behaalde met haar pony Lady
een Ie prijs in de B-dressuurmet 136
punten. Susan Steintjes behaalde met
haar pony Goldstar Orino de Ie prijs
in de B-dressuur met 122 punten.
Anja Stokkink behaalde met haar
pony Silvia een 2e prijs met 130 pun-
ten en een 3e prijs met 129 punten in
de B-dressuur. Marina Gotink be-
haalde met haar pony Utah een 2e
prijs in de B-dressuur met 128 pun-
ten. Ilse Winkel behaalde met haar
pony Funny Boy een 2e prijs bij het
B-springen.

Demonstratie
mestaanwending
De ontwikkelingen in emissie-arme
mestaanwendingsapparatuur voor
grasland gaan door. Daarom organi-
seert de Dienst Landbouwvoorlich-
ting (DLV) maandagmiddag 24 mei
een demonstratie van deze machines.
Dit gebeurt in samenwerking met de

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?

dus
en

Vraag: Voor de indiening van mijn aangifte is
uitstel gevraagd. Ik heb een B-biljet en moet
aangifte doen voor de Inkomstenbelasting 92
voor de Vermogensbelasting 93, dit laatste naar de
stand van zaken per l januari 1993. Hoe moet ik nu
mijn lijfrente aangeven, omdat er iets zou veranderen
in verband met de komende invoering van de zgn. Bre-
de Herwaardering u?

De beoogde ingangsdatum van het thans ingediende en inmiddels aan-
gepaste wetsvoorstel Brede Herwaardering II is l januari 1994. Het
wetsvoorstel maakt een einde aan de mogelijkheid voor directeuren/
grootaandeelhouders hun pensioenregeling te laten uitvoeren door
een eigen pensioen-BV. Wel wordt voorzien in een - uitgebreid gefor-
muleerde - overgangsregeling. De mogelijkheid om de pensioenver-
plichting in 'eigen beheer' te houden blijft overigens wel bestaan, mits
de vennootschap waarin de pensioenvoorziening is ondergebracht ma-
terieel een onderneming drijft.
In feite gaat het vooral om aanpassingen in de Wetop de loonbelasting.
Verder worden de Wet op de vermogensbelasting, de Successiewet en
de Coördinatiewet Sociale Verzekering aangepast. Wanneer we ons
hier - gelet op uw vraag - nu even beperken tot de Vermogensbelasting,
komt het op het volgende neer:
Lijfrentecontracten waarvan de premies voor de inkomstenbelasting
konden worden afgetrokken, zullen voor de vermogensbelasting (en
het successierecht) worden vrijgesteld. Zij worden aldus hetzelfde be-
handeld als pensioenaanspraken. Kapitaalverzekeringen zullen voor
de vermogensbelasting voortaan tot de belaste bezittingen worden ge-
rekend. Voor kapitaalverzekeringen die uitsluitend bij overlijden, in-
validiteit, ziekte of ongeval tot uitkering komen kan een uitzondering
op deze regel worden gemaakt.
Bepaalde lijfrenterechten die volgens de oude regels niet zijn vrijges-
teld van vermogensbelasting, zullen dat volgens de nieuwe wet juist wel
zijn. Het gaat hier met name om nog niet ingegane zgn. gerichte
lijfrenten, waarvoor sinds l januari 1992 voor de inkomstenbelasting
recht op premie-aftrek bestaat.
Nu was het oorspronkelijk de bedoeling dat Brede Herwaardering II
per l januari 1993 zou ingaan en dat wordt dus l januari 1994. Voor de
vermogensbelasting 1993 zal dan ook met name het regime voor lijf-
renten nog niet in overeenstemming zijn gebracht met het gewijzigde
regime voor de heffing van de inkomstenbelasting. Daarom heeft de
Staatssecretaris bepaald, dat voor de hier bedoelde lijfrenterechten te-
rugwerkende kracht zal gelden tot l januari 1993.
Bij Resolutie van 16 maart jl. is hierover meegedeeld, dat er geen be-
zwaar tegen bestaat dat nu al bij de aangifte met die vrijstelling reke-
ning wordt gehouden. Degenen die al aangifte vermogensbelasting
1993 hebben geda^i (samen met de aangifte inkomstenbelasting
1992), doen er ver^ftdig aan nog een aanvulling op de aangifte in te
dienen (door het schrijven van een briefje) waarin alsnog de vrijstel-
ling wordt geclaimd.
\\£1 moet u zich ermee akkoord verklaren, dat u het vrijgestelde
lijfrenterecht 'meeneemt' bij de berekening van de eventueel voor u
geldende oudedagSMÜstelling. Die vrijstelling is speciaal bedoeld voor
personen van 35 ja^^i ouder, die geen of een kleine pensioenvoorzie-
ning hebben. De leeftijd én de aanwezigheid van oudedagsvoorzienin-
gen (zoals pensioenrechten, behalve de AOW, lijfrenten en levensver-
zekeringen) beïnvloeden namelijk de hoogte van deze vrijstelling. De
vrijstelling geldt alleen maar voor zover deze uitgaat boven een even-
tuele ondernemingsvrijstelling.
Volgens Brede Herwaardering II moet de vrijgestelde lijfrente in min-
dering worden gebracht op de oudedagsvrijstelling. Maar omdat Brede
Herwaardering II nog geen wet is, moet u daar nu vrijwillig mee ak-
koord gaan om de nieuwe vrijstelling voor lijfrenten te krijgen.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden.

AGENDA

Verenigingen voor Bedrijfsvoorlich-
ting in Gorssel en Ruurlo, de Vereni-
ging voor Landbouwvoorlichting Lo-
chem-Laren en de Contactcommis-
sies van Vorden en Warnsveld.
Deze demonstratie vindt plaats op het
bedrijf van de familie Dinkelman,
Mosselseweg 3 in Barchem. Het be-
drijf ligt tussen Barchem en Vorden,
nabij de kruising met de Schone-
veldsdijk. De route wordt met borden
aangegeven.
Er wordt gedemonstreerd met sleuf-
koutermachiens, naast de al langer
bekende zodebemesters. De sleuf-
koutermachine is toegelaten als emis-
sie-arm systeem op zandgrond, mits
deze de mest geheel in sleufjes in de
grond brengt. Op aangewezen klei-
grond mag de mest ook (deels) óp de
grond komen.
Eerst werken de circa zes machines
de leemarme zandgrond en daarna
nogmaals kleigrond, welke op het be-
drijf aanwezig is.

3-Weekenden-
toernooi sv Ratti
Voor de 18e keer organiseert de TC
van sv Ratti haar toernooien. En wel
de volgende data: 15, 16, 22 en 23
mei en 5 en 6 juni. A.s. zaterdag mo-
gen de F-pupillen de spits afbijten. Er
hebben zich 12 7-tallen ingeschreven
en ze beginnen 's morgens. Dit duurt
de gehele morgen.
's Middags begint het programma
voor de elftallen die uitkomen in de
3e klas zaterdag, hiervoor is de animo
erg groot, elk jaar komen vaak dezelf-
de verenigingen, zo ook nu weer. 10
Elftallen doen mee in 2 poules van 5,
het maximale wat mogelijk is op een
middag.
Dit jaar heeft men één speelveld min-
der, omdat het hoofdveld opnieuw is

ingezaaid. Dus het hele programma
moet op 2 velden worden gespeeld.
Hopelijk worden het sportieve dagen
en als het weer meewerkt ziet de TC
het zonnig in.
Zondag 16 mei spelen 6 elftallen in
één poule een halve competitie, van
de afdeling 4e klas. Daarna spelen de
dames van Ratti nog een oefenwed-
strijd als voorbereiding voor de be-
kerfinale op 22 mei in Didam tegen
Loenermark.

Jeugdtoernooi
Sociï
Evenals andere jaren is het jeugdbe-
stuur er weer in geslaagd een goed
bezet toernooi te organiseren in het
weekend van 15-16 mei. Voor de
F-E-D- en C-jeugd en op 29 mei voor
de B- en A-jeugd op het Sociï com-
plex.
Dit is een mooie gelegenheid om de
jeugd eens te bekijken, wat zij zullen
waarderen, evenals de organisatie die
hier veel werk en tijd voor heeft vrij-
gemaakt.
15 mei 's morgens D; 15 mei 's mid-
dags E; 16 mei 's morgens C; 16 mei
's middags F; 29 mei 's morgens B;
29 mei 's middags A.

RTV
Afgelopen zondag tijdens de ronde
van Didam reed Wim Bosman van de
RTV zich naar een keurige 14e plaats
bij de Amateurs A. Voorafgaand aan
deze wedstrijd was er één voor Ama-
teurs B met meer dan 110 renners aan
de start. Hierin reed Rudi Peters zich

MEI:
12 ANBO, Korte Fietstocht
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 HVG Wichmond, slotavond
12 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

blijspel
13 PCOB o.a. lezing Mevr. Uden

SWOV
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 Bejaardenkring, reisje
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 S WO V Open Tafel, de Wehme
16HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
17 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
18 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd
18 Open Tafel, SWOV, de Wehme
18 NCVB, Th. v.d. Broek, dia's van

Vorden
*18 SWOV Tentoonstelling

18 Soos Kranenburg, gymnastiek
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 HVG Dorp, Oud-Vorden en soos-

middag
19 HVG Wildenborch, Oud-Boeren-

leven
19 Welfare Handwerken, de Wehme
20 ANBO, Fietstocht met pick-nick
20 Zwembad 'in de Dennen', dauw-

zwemmen en fietstocht
21 S WO V Open Tafel, de Wehme
22 Int. Sorbo Jeugdtoernooi, velden

v.v. Vorden
22 SWOV Milieu-estafette
23 Int. Sorbo Jeugdtoernooi, velden

v.v. Vorden
24 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 S WO V Open Tafel, de Wehme
26 Bejaardensoos Vierakker
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 S WO V Open Tafel, de Wehme
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 SWOV Open Tafel, de Wehme

JUNI:
SWOV Open Tafel in de Wehme ie-
dere dag m.u.v. zondag.

1 Soos Kranenburg
2 Welfare handwerken, de Wehme
5 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie jeugd
6 HSV de Snoekbaars, ledenwed-

strijd 'de Ring'
7 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
9 ANBO, Korte Fietstocht
9 Zwembad in de Dennen, jeugdre-

kreathlon
I O Ledenvergadering 'de Vogel-

vriend'
I1 Zwembad 'in de Dennen, rekreat-

hlon volwassenen
12 Buitentoneel Krato
13 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie senioren
14 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
14 t/m 17 Avondvierdaagse Sparta
14 t/m 19 SWOV Wandelavond-

vierdaagse
15 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, reisje
15 Soos Kranenburg
16 ANBO, Bustocht
16 SWOV, Wandelen met een bo-

menkenner
16 Welfare handwerken, de Wehme
19 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie jeugd
20 Buitentoneel Krato
21 t/m 25 Zwemvierdaagse en mid-

getgolftoernooi
21 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
23 SWOV, Achtkastelentocht
23 ANBO, Grote Fietstocht
23 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie senioren
26 Midzomeravond zwemmen in de

Dennen
26 Rommelmarkt, Postduivenver.

Vorden
27 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Gorssel-Hengelo- Vorden
28 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
29 Soos Kranenburg
29 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie jeugd
30 HSV de Snoekbaars, koppelwed-

strijd

op het ereschavot en kon met de der-
de plaats en een bos bloemen op moe-
derdag tevreden zijn.
A.s. zaterdagmiddag 15 mei organi-
seert de RTV Vierakker-Wichmond
weer als vanouds de jeugdronde van
Warnsveld. Het parcours is net als an-
dere jaren 'om de fontein' aan het
Abersonplein. Er hebben al zo'n 160
renners tussen de 8 en 14 jaar inge-
schreven en deze komen uit alle delen
van het land. Hopend op mooi weer
en alvast een bedankje voor de buurt-
bewoners voor hun medewerking om
het parcours vrij te maken.
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Gouden echtpaar in Vierakker
Het gouden echtpaar Reint Kornegoor en Willemien Pardij s hopen a.s. zaterdag 15 mei hun
50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Reint Kornegoor, geboren in 1919 en
getogen op 't Wissink aan de Koe-
koekstraat 21 te Vierakker, heeft zijn
leven lang als agrariër gewerkt op de
boederij, die hij van zijn vader had
overgenomen, terwijl het bedrijf nu
wordt voortgezet door zijn zoon,
maar Reint is nog dagelijks op de
boerderij werkzaam tussen de koeien
en in de tuin, want in de keuken zitten
kan hij niet.
Willemien Pardijs is geboren op 't

Diekmans Huus op 14 mei 1916, sa-
men traden zij in het huwelijk op de
verjaardag van Willemien in de oor-
logsjaren 1943, er was dan ook geen
gelegenheid om er een groot feest van
te maken.
Willemien heeft als hobby, nu ze niet
meer op de boerderij behoeft mee te
helpen, haken en handwerken en ver-
zorgt het huishouden, gaat wekelijks
naar de volksdansgroep in Vierakker.
Samen gaan zij naar de bejaardensoos

en de wekelijkse bejaardengym. Bei-
den verkeren zij in een uitstekende
gezondheid.

Samen met hun 4 kinderen en 9 klein-
kinderen hopen zij op zaterdag 15
mei hun 50-jarig huwelijk te vieren in
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 4 in Vor-
den. Voor wie ze met dit jubileum wil
komen feliciteren is er 's middags ge-
legenheid in bovengenoemde zaal.
Men is er van harte welkom.

Allerhand
in 'tSaksenland
Van onze speciale
correspondent
Over allerhand op het gebied van cul-
tuur en historie dat de moeite waard is
om wat meer bekendheid aan te ge-
ven. Zoals bijvoorbeeld, om maar
even dicht bij huis te blijven, de grote
steen tegen de muur aan de zuidzijde
van de ned. herv. kerk in Vorden.
Deze deed dienst als verhoging voor
de koster/voorlezer zodra deze op
zondag na de kerkdienst berichten
aan de gemeente door moest geven.
Dat 'was dan tevens een prikkel om
naar de kerk te gaan, bleef je thuis
dan was je ook niet op de hoogte van
het laatste nieuws of mededelingen
omtrent de gemeenschap.
Van de ernaast liggende driehoekige
steen werd al wel eens gezegd dat ze
betrekking zou hebben op de buurt-
schappen maar dat gegeven klopt
voor Vorden niet. Aannemelijker is
dat ze werd gebruikt bij de recht-
spraak, een vonnis werd vanaf die
plaats bekendgemaakt.
Verder is bij de hoofdingang voor de
toren nog een vis in de bestrating uit-
gebeeld. Daar is een heel verhaal over
te schrijven maar in het kort heeft

deze betrekking op het volgende: in
het grieks is vis Ichthus, dat zijn de
beginletters van Jesus-Christos-The-
su-Huis-Soler en betekent Jezus
Christus, Zoon van God, Verlosser. In
die betekenis wordt die vis soms ook
afgebeeld op grafstenen in combina-
tie met het ankerkruis of Christusmo-
nogram.
Voor wie interesse heeft in de ge-
schiedenis en wat er zoal in en om de
kerk te zien is: de kerkvoogdij heeft
een fraaie brochure uitgegeven waar-
in veel wetenswaardigs te vinden is.
Deze is te verkrijgen tijdens de kerk-
openstelling en ook eventueel bij de
koster.

Amnesty
International
Amnesty International houdt in de
week van 17/22 mei een collecte in de
bebouwde kom van Vorden en Wich-
mond. De collecte is bedoeld voor het
Landelijk hoofdkantoor in Amster-
dam.
Een gedeelte van het geld is voor het
landelijk werk b.v. het ondersteunen
van plaatselijke groepen, het organi-
seren van acties, het maken van fol-
ders en video's. Een ander deel wordt
door het hoofdkantoor afgestaan aan
het internationaal hoofdkantoor in
Londen.
In Londen wordt gecontroleerd of de
gegevens die men binnen krijgt ove*
een persoon kloppen, en dan wordt er
gekeken of actie moet worden onder-
nomen voor die persoon. Als niet dui-
delijk is of de gegevens juist zijn, dan
zet Amnesty zich er niet voor in.
Maar al dat werk kost veel tijd en veel
geld. Vandaar dat men in Vorden
hiervoor een collecte organiseert.
Wil men meer informatie over de col-
lecte of over Amnesty International,
dan kan men contact opnemen met
Wilma Hebbink, Prins Bernhardweg
17, tel. 05752-2820 of met Ansje
Vrielink, het Vogelbosje 8, tel.
05752-3589.

Bibliofoon geeft
antwoord
Wat behelst het verdrag van Maas-
tricht in grote lijnen? Wat zijn de
rechten van huiseigenaren bij ge-
dwongen verkoop bijvoorbeeld aan
de gemeente? Een paar voorbeelden
van vragen die men wel eens tegen
kan komen. De bibliotheek weet wel
raad met die vragen, maar is niet al-
tijd open.
Bibliofoon 06-8411 biedt de oplos-
sing. De informatietelefoon van de
openbare bibliotheek heeft zestig uur
in de week oor voor de ̂ Éag. Er zit
een team klaar dat alle ir^mnatie ge-
bruikt die voorhanden is, van boeken
tot computerbestanden. Meestal kan
de Bibliofoon direct antwoord geven
op de vraag; ook kan mui worden
doorverwezen, als de ^P&g thuis-
hoort bij een bepaalde organisatie of
instantie. De Bibliofoon is bereikbaar
van maandag t/m vrijdag.

o •• •S ocu
5e competitie weekend uitslagen
tennis
Jeugd mixed: zaterdag t/m 14 jaar So-
ciï l — Het Elderink l 2-3; t/m 17
jaar 't Braamveld l — Sociï l l -4.
Senioren zaterdag: Heren Sociï l -
Gorssel l 2-4; De Wildbaan 3 — So-
ciï 2 4-2; Veteranen Sociï l — Win-
terswijk 2 3-3; Mixed De Hoven l -
Sociï 14-1; Sociï 2 - De Stoven 4 2-3.
Senioren zondag: Sociï l - De
Koem2-3.

V N D W K

S L A G E R IJ V L O G M A N
Basisbereiding bakken:
l,.1,1! in een passende pan l

licht bruinon, l lel

formaat van de pan

afstemmen op de
hocveclhbWvlce»dic
wonll bereid. In oen te
grote p.m verbrandt de
boler, in een Ie kleine p.m
wordt het vlees niet
gelijkmatig gebakken.

Schroei het vlees .1.111

weers/ijdon dicht en

temper hol vuur. Klijl met het vlees over de

bodem v.in do p.m schuiven en koor hol

regelmatig, li.ik het vervolgens verder lol het

vereiste gaarlepunl. Neem hot vlees uil de

p.m en blus de br.i.ulboler eventueel .il mol

w .lier o t' ander vocht.

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram vjrkiMi.sfric.iiule.nl of 4 schnilzels
l /.eer fijngesneden ui
200 gram champignons in vieren gesneden
80 gram boter of margarine
l deci l i ter droge wi t te wijn
1/8 l i ter ongckloptc slagroom
1 citroen

bloem
zout
peper uit de molen
l cetlepel f i jngehakte verse peterselie

Geschnetzeltes
op Zwitserse

wijze

Snijd de v.irkensfricandoau of do schuil/els

in dunne korte reepjes, /out on peper hot

vlees en besprenkel het

vervolgens met hol sap

van l citroen, l laai hel

vlees door de bloem en

klop het overtollige er

goed af. l „i.it do boter

uitbruisen on bak het

bebloemde vlees op hoog

vuur snel aan allo kanton,

licht bruin, l laai hel vlees

uil do pan on bak in de

achtergebleven bakbolor do fijngesneden ui

en champignons lichtbruin, lllus dit af mot de

wille wijn en voeg vervolgens do niet lo

koude slagroom toe. Ureng de saus aan do

kook en breng de/e op smaak mol /out en

peper. Voeg nu hol vlees toe on laat dit

gedurende ca. 4 minuten goed hooi worden,

l lol gerecht mag daarna beslist niet moor

koken.

Dien het gerecht snel op en bestrooi hot mot

do gehakte peterselie.

Lekker met rost i.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1825 kj (435 kcal)
Eiwit: 32 gram
Vel: 32 gram
Koolhydraten: 6 gram

Een nationaal muziekfeest, waar plaats is voor alle genres,
leeftijd geen rol speelt en plezier voorop staat. Daar draait het
allemaal weer om op 15 mei a.s., als voor de derde keer 'de
Dag van de Muziek' wordt gevierd. Duizenden amateurmusi-
ci in heel Nederland staan volop in de schijnwerpers en zetten
hun beste beentje voor.

VORDEN

Ook in Vorden zal deze dag niet 'on-
gehoord en ongezien' voorbij gaan.
De drie muziekverenigingen in de ge-
meente Vorden t.w.: 'Jubal' - Wich-
mond, 'Concordia' - Vorden en 'Sur-
sym Corda' - Vorden hebben een fan-
tastisch programma samengesteld,
waaraan alle geledingen van de vere-
nigingen meewerken,
's Morgens zullen de drie verenigin-
gen na een optocht, ieder door een
ander gedeelte van het dorp, samen-
komen op het Marktplein en daar ge-
zamenlijk musiceren^

Bij slecht weer wordt er uitgeweken
naar het Dorpscentrum,
's Middags wordt er in het Dorpscen-
trum een SOLISTENFESTIVAL ge-
houden, waaraan leden van deze ver-
enigingen deelnemen als solist of
duo, trio, kwartet, ensembles.

De verenigingen nodigen u van harte
uit om aanwezig te zijn op Neder-
lands grootste manifestatiedag voor
amateurmuziek: De Dag van de Mu-
ziek!

De toegang is de gehele dag GRATIS!

Bi'j ons in d'n Achterhoek
'Wat stao i'j daor te kiek'n, wo'j inbrekk'n in de brandweerkazerne, ik
dachte dat i'j zuutjesan wel onder de pannen waarn'. Harm Sanders ston
met een been oaver 't zadel van de fletse 't tereein te oaverzeen waor tot
veur kot deluu nog prebeern 't ok nog un keer zo wiet tebrengen as Bons
Becker ofSteffie Graf, de tennisbane dus.
'Och, wat za'k ow zeggen, inbrekk'n hè'k gelukkug neet neudug. Maor i'j
wet wel da'w nog 's un keer wat anders wilt. Zo buutenafis ok neet alles
a'jwatolderwod.'
Harm wont inderdaod buutenaf. Hee hef dan wel, sinds e tank ging mel-
ken, un klein had weggetjen nao huus ekregen maor buuten 'n ekster ofun
fesante volt t'r neet volle leaven te zeen. Sinds e de grond (met melk) veur
gloepens volle geld vekoch hef, is de bedrievugheid un betjen vot. A 'j gin
bedriefmeer hebt is 'n anloop ok oaver, hooguut veur un kollekte komp ze
nog 's ande deur e.
'Maor daor is hier toch nog wel 's wat te koop?' -'Oh jao, maor mien
vrouw is t'r nogalfitterug an. A 'j ni'j kont bouwen, kö'j 't krek zo kriegen
a'j 't hemmen wilt. Danderbi'j bunt dit nog wel aadugge lappen grond,
dan kan'k veur mien eigen kop ok nog un paar hoender holl'n, dan hè'k
nog 's wat umme hen te sloffen.'
- 'Now, dan koop i'j ow toch un stuk, geld hè'j jao wel.' - 'Ho, ho, zo rap
geet dat neet. As 't an mien lei wo'k 't margen al wel koop'n en betaal'n
maor 't is van de gemeente en dan kump t'r nogal wat bi'j kiek'n. Rente-
velies schient daor neet zo'n punt te wean, in dit geval konn'n ze dan
verve veur St. Ludgerus d'r al wel met betaal'n. Maor now mo'k wieter,
zeen a'k nog wat kriege veur mooderdag.'
- 'Den is jao al veurbi'j, hè'j 't glad vegett'n?' - 'Nee, dat neet, maor zee
hebt zich in de winkel vegist. 'kHadde un parfum van zo'n veertug gulden
ekoch maor too mien vrouw 't zundagmaarn uutpakk'n zat t'r un kinder-
pottemeneetjen in van nog gin twee riksdaalder. Now, too kwam d'r wat:
I'j hebt de doppers ok nooit los, altied maor gauw, gauw. A'j suuker mot
hemmen kom i'j met zolt in huus. Veur die smerugge doeven, die ons
heupe geld kost daor hè'j altied wel lied veur, enz. enz. En now mo'k dus
maor zeen da'k't weer goed kriege. Maor zo zal 't t'r wel meer gaon bi'j
ons in d'n Achterhook.'

H. Leestman

Pieterpad Milieu
Estafette 1993
Een wereld vol bomen!
Door mee te lopen steunt men een
zinvol doel: een schonere wereld!
Dus een schonere toekomst voor de
kinderen. Dit jaar loopt men voor de
Orang Utans in het Gunung Leusirre-
servaat op Sumatra.
Op zaterdag 22 mei doet de Estafette
Laren en Vorden aan. Als men een
erg groot wandelaar is kan men
's ochtends al beginnen: Holten-La-
ren 15 km, vertrek van het gemeente-
huis van Holten, Smidsbelt 6. In La-
ren is de middagstop in herberg 't
Langenbaerg, Deventerweg l.
Waarschijnlijk zullen de meeste men-

sen uit Vorden, Warnsveld en Zut-
phen het meest voelen om Laren-
Vorden te lopen, 13 km, vertrek
's middags. Men komt dan in Vorden
bij hotel Bakker aan, waar men ont-
vangen wordt met harmonicamuziek
van mevrouw Van Zantvoort in Ach-
terhoeks kostuum. Er is vervoer heen
per bus, vertrek vanaf het kerkplein in
Vorden, naar Laren en na aankomst
nog eens om de mensen met basis La-
ren weer thuis te brengen.
Verder worden er donateurs (mini-
mum f 30,-) en sponsors gevraagd.
Op naam van stichting Pieterpad Mi-
lieu Estafette, Postbus 18, 9967 ZG
Eenrum op rekening Rabo-bank NW
Groningen, nr. 31.60.23.035 of op de
giro van die bank 884327. De Estafet-
te doet voor de 7e maal Vorden aan.

VVV heeft toeristen weer heel
wat te bieden
De vakantiegangers die de komende maanden van plan zijn
om hier hun vakantie door te brengen, behoeven zich niet te
vervelen. De plaatselijke VVV heeft een programma samen-
gesteld waarbij veel aandacht voor het natuurschoon rondom
Vorden.
Te beginnen op woensdag 23 juni
wordt er t/m 25 augustus wekelijks de
fietstocht langs de acht kastelen geor-
ganiseerd. Een tocht onder deskundi-
ge leiding met een lengte van plm. 33
kilometer. Voor 55-plussers zijn de
ritten op 23 juni en 25 augustus gra-
tis.

Op de donderdagen l en 8 juli en 5 en
12 augustus wordt er op het landgoed
'Den Bramel' een avondwandeling
georganiseerd. Ook hier een gratis
wandeling voor 55-plussers op 16
juni.
Kasteel Vorden (gemeentehuis) kan
in de maanden juli en augustus elke
maandag- en donderdagavond be-
zichtigd worden. In september is er
alleen een rondleiding op de maan-
dagavond.
De particuliere pijnbomenverzame-
ling op het landgoed de Belten (in to-
taal 1500 verschillende soorten) kan
bezichtigd worden op 13, 20 en 27
juli en op 3, l O en 17 augustus.
Het biologisch-dynamisch bedrijf
'De Viersprong' kan op 13 juli en 10
augustus bezichtigd worden.
Het grote zomerfeest vindt dit jaar
plaats op 22 t/m 24 juli. Kermis, bra-
derie, kinderbraderie alsmede een
groot waterfestijn zijn de ingrediën-
ten voor dit zomerspektakel.
Vanaf l juni tot en met 31 augustus
worden er elke dinsdag en donderdag
zgn. 'spookritten' georganiseerd.
Deze ritten zijn een onderdeel van
een arrangement dat wordt aangebo-
den door de VVV te Arnhem. De
tocht met een lengte van 30 kilometer
voert langs plaatsen in de omgeving
waar zich in het verleden bovenna-

tuurlijke verschijnselen hebben voor-
gedaan!
In samenwerking met de VVV orga-
niseert de folkloristische dansgroep
'De Knupduukskes' op zaterdag 17
juli en zaterdag 7 augustus een fiets-
tocht waarbij 'De Knupduukskes'
zelf in oud-Geldersche boerenkos-
tuums zijn gestoken.
Op camping 'De Wientjesvoort' wor-
den woensdag 14 en woensdag 28 juli
lezingen gehouden over de Vordense
natuur.
In het zomerprogramma is zaterdag 7
augustus eveneens een fietstocht op-
genomen die door de Vordense
standsorganisaties wordt georgani-
seerd en waarbij tevens een aantal
agrarische bedrijven zullen worden
bezocht.
Vanaf dinsdag 22 juni kunnen er elke
dinsdag t/m 31 augustus tochten met
een huifkar worden gemaakt. De
Kunstmarkt vindt plaats op zaterdag
14 augustus.
In de Kapel in de Wildenborch wordt
op donderdag 29 juli en donderdag 5
augustus een Staring-avond gehou-
den. Deze avonden beginnen met een
korte wandeling door de tuinen van
kasteel De Wildenborch, gevolgd
door een dia-presentatie over lande-
lijk Vorden en voordrachten over de
dichter Staring.
Bij het V V V-kantoor te Vorden lig-
gen voor de wandelliefhebbers ver-
schillende routebeschrijvingen klaar.
Dit geldt tevens voor de fietsliefheb-
bers. Behalve routebeschrijvingen
zijn er ook de bijzonderheden over de
kastelen voorhanden. Het VVV-kan-
toor is t/m de maand september elke
dag geopend, behalve op zondag.



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Bus bestellen?

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

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14-Voorst

Tel. 05758-1334

ER IS WEER
VOLOP

PERK-
GOED

BIJ:

ORDEN
Ruurloseweg 65a. Vorder

Tel. 05752-3671

Vakkundig onderhoud is de basis voor een goed funktione-
ren van alle machines en apparatuur. Het verhoogt het
rendement en dient de veiligheid. Onze monteurs zijn
gespecialiseerd in het onderhouden en inspekteren van
fabrieksmachines. Degelijk vakwerk, ervaring en een goede
kennis van zaken zorgen ervoor dat de zaak gesmeerd
blijft lopen.

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750
• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

Balans
Het bestuur van Balans afd. Achter-
hoek organiseert op donderdagavond
13 mei een thema-avond over 'Dysle-
xie in het (voortgezet) onderwijs'. Na
het vertonen van een videofilm van
de Ortho-Pedagogische Maatschap te
Nijmegen zal Annette Swienink en-
kele tips en aanwijzigingen geven
voor leerlingen in het (voortgezet)
onderwijs, nuttig zowel voor ouders
als leerkrachten.
Het belooft een interessante avond te
worden waarvoor leden en belang-
stellenden van harte uitgenodigd zijn.
De avond wordt gehoduen in het R.K.
Isendoorn College, Lage Weide l te
Warnsveld. Informatie bij het secreta-
riaat: tel. 05750-22925.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ï|T ZEGT
NllTSÖVER

GEZOND
VERSTAND

GOED GESPREK?
GEHANDICAPTEN

DOEN NET
ZO GOED MEE

Oud Indiëgangers
Op 17 mei a.s. wordt in Langerak (bij
Doetinchem) in zalencentrum 'De
Veldhoen', Keppelseweg 420, een
bijeenkomst gehouden. Als sprekers
zijn die middag aanwezig: M. Zijl-
stra, 2e Kamerlid en lid van de vaste
kamercommissie van Defensie, lid
van de P.v.d.A.; dhr. drs. J. de Leeuw,
directeur arbeidsvoorwaarden-beleid
van het ministerie van Defensie; ook
zijn medewerkers van de Stichting
Dienstverlening Veteranen aanwezig.
Deze bijeenkomst is gratis toeganke-
lijk voor alle leden en niet-leden van
de vereniging Oud Indiëgangers met
hun partners.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

OPEL komt in RUURLO
DRIE DAGEN LAN

MET DE GLOEDNIEUWE

MET DE ZEER COMPLETE

AUTOFEEST IN RUURLO OPEL OMEGA

Wij hebben onze tenten
opgeslagen in Ruurlo en wel
bij café-restaurant De
Luifel in de Dorpsstraat en
hebben aldaar de zaal
omgebouwd tot één grote
showroom, waar
verschillende modellen van
Opel voor u staan te
pronken.
Ook staan er een aantal
auto's klaar voor u om te
gaan proefrijden, zoals een
Opel Corsa, een Opel
Vectra en uiteraard
Nederlands meest gekochte
auto de Opel Astra.

SHOW VOORDEEL

Als u onze show bezoekt
merkt u dat er met ons,
speciaal op de showdagen,
goed zaken gedaan kan
worden. Wij berekenen u
dan geen afleveringskosten
voor de nieuw gekochte
auto of u kunt kiezen voor
een Opel-fabrieksreis. Dan
nodigen wij u uit om samen
met ons een 1-daags
bezoek te brengen aan de
Opelfabriek te Antwerpen.
Deze dag is inclusief
Brabantse koffietafel en
afscheidsdiner voor 2
personen.

VERSE KOFFIE

Op onze showdagen mag
het u aan niets ontbreken,
dus als u even moet
wachten op een van onze
gastheren, bieden wij u
graag een kop koffie of een
drankje aan.

UW GASTHEREN TIJDENS DE SHOW

H. Rouhof G. Boonk

CAFÉ-REST. DE LUIFEL - Dorpsstraat 11

OPENINGSTIJDEN

Maandag 17 mei van 14.00-20.00 uur
Dinsdag 18 mei van 10.00-20.00 uur
Woensdag 19 mei van 10.00-17.00 uur

DE OPELDEALER
Zekerheid voor alles.

VAN DER KOOI Z
OFF.
OPEL-GM

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL 05730-52555 DEALER
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mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

SPIJKERBROEKEN
Van een zeer bekend merk. Een zware stonewashed
denim. Prachtig model met bandplooi.
Maten 30 t/m 40 inch.
Onze normale Tuunteprijs
is ƒ 45,-
ALLEEN DEZE WEEK

SLECHTS

tam
S WE AT E RS\

Met of zonder capuchon
en een prachtige bedrukking.

Maten 92 t/m 176.
Onze normale prijs is ƒ 29,95

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

DAMES BODY STOCKINGS
Ze zijn er in vele modellen
en diverse dessins.
Thans zijn ze bij Tuunte
al te koop

VANAF

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

KINDER
T-SHIRTS

Met capuchon en een prachtige
bedrukking.

Onze normale prijs is ƒ 19,95

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Tonny Jurtiëns

ZONDAG 16 MEI

PERK-
PLANTEN-

MARKT
MET HONDERDEN SOORTEN

van 10.00 tot 17.00 uur

VORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

AUTOSCHADE
^tERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Gemeentelijke Dag/Avond M.A.V.O.
voor Volwassenen Zutphen

VOORDAT DE SCHOOL TER ZIELE GAAT

ORGANISEREN WIJ EEN

SPETTEREND
FEEST

VOOR LEERLINGEN EN
OUD-LEERLINGEN

OP 11 JUNI 1993

VANAF 20.30 UUR

IN HET D.W.K.-GEBOUW

AAN DE LEEUWERIKLAAN

GRAAG JE KOMST (TELEFONISCH) AANMELDEN

Leeuweriklaan 7203 J D Zutphen Telefoon 05750-17736

De TUINEN van
de Wiersse

teVorden

OPEN OP
HEMELVAARTSDAG

DONDERDAG
20 MEI

alsmede op

Ie en 2e Pinksterdag
van 10.00-18.00 uur

Continue GVM-pendeldienst
vanaf NS-station Ruurlo.

BETAALBARE DEGELIJKHE VOORDEEL VOOR ü
SPECIALE AANBIEDING VOOR DE SLAAPKAMER
NYLON TAPIJT 'BAYON'
multicolor 400 breed op juterug « **
LEGGEN GRATIS van 79.- NU voor O U .-

GEDESSINEERD DESSO TAPIJT
in groen of pink 400 breed
LEGGEN GRATIS van 89.- NU voor

NYLON DESSO TAPIJT OP = OP
in beige of grijs 400 breed
LEGGEN GRATIS van 119.- NU voor

MODERN NYLON TAPIJT 'FASHION'
in beige, grijs of groen 400 breed
LEGGEN GRATIS NU voor

69.-

79.-

89.-
BIJ ONS UIT VOORRAAD:
* 70 rollen kamerbreed meer dan 250 taoiitcouponnen

Markiesdoek 160 breed
zonweringsdoek uit voorraad
in rood, oranje, groen
NU 49.50
Gordijnstof
'Phantasie'
kinderdessin 120 breed
van 12.95 NU 7.95

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL 05454 - 74190 J W HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Het wordt pas echt een ramp als
je niet weet wat je moet doen.

KEN IE DIE ZAAL

HEMELVAARTSDAG
l;DONDERDAG:::20-;M:Elli!

GAME & FEEDBACK
IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

T A P I J T N O D I G ?
Bij de GROOTSTE voorraadhoudende Tapijtzaak
uit de omtrek, is er altijd wel keus te maken uit de

110 ROL TAPIJT of de

600 TAPIJTSTALEN van alle bekende merken
Aan de rol geshowd, ziet u in het groot wat u koopt!

GRATIS METEN en LEGGEN door vakbekwame mensen
geeft u jarenlang WOONPLEZIER

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

BENT U IN HET BEZIT VAN
EEN BOUWKAVEL?

U

U wilt een woning naar uw wensen.
U wilt een zeer energiezuinige
woning,
U wilt een scherpe prijs,
U wilt een aannemer dicht bij huis,
Wij kunnen aan deze wensen
voldoen.
Informeer naar onze nieuwste
ontwikkeling, wij hebben een zeer
energiezuinige woning
ontwikkeld.
Drie basistypes worden als
uitgangspunt genomen voor uw
eigen wensen.

BOUWBEDRIJF

DIJKMAN

^- De voordelen van onze nieuwste
'-» ontwikkeling zijn;

* Zeer lage energie kosten door
uitgekiende totaal isolatie.

* Geen isolatie in spouw daardoor
minder vocht in de woning.

* Standaard een zon-licht
kollektor.

* Zeer korte bouwtijd.
* Door uitgekiende constructie vrij

indeelbaar.
* Casco bouw van de woning is

mogelijk.

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

Hofweg 30a
7231 BH WARNSVELD

V.O.F. Tel.: 05750-22577



't Is weermei:

gevarieerd en omvat klinkende na-
men. In steno op rij:
Buil It: Populaire Achterhoekse R &
B Band. Speelde op 2e Kerstmiddag,
met in het middelpunt zangeres Jac-
queline Scheuten
Fles & The Gang: Voorman Hans
Fles is muziek. Rock & Rol tot op het
bot, met een scheurende saks.
Beuk Brothers: Ruige covers, tegen
de zin van ma Beuk. Voorziet covers
van o.a. ZZ Top, Stones, Kinks, Bea-
tles, Cheap Trick, Romantics, Sam &
Dave van een stevige Beuksaus.
Bivak: Al enkele jaren een must. Fan-
tastische band met grote uitstraling.
Vooral dankzij zanger (Cocker) Peter
Aalders. 10 Man schudden je wakker!
+ Dorien: Zeven jaar geleden begon
voor de band de Achterhoekse victo-
rie op het Ie Lentefeest. Swingend en
lijvig middelpunt: Dorien Teeuwsen.
Johan Slager (Kayak) leidt de band

naar topniveau. Maatjes.
Undercover: Bert en Dick, trouwe
musici in Flophouse. Bekend: het
leeft, het showt, het klinkt Underco-
ver. Tegen hard- aanhangende rock.
Verdere introductie overbodig.
Kaz Lux Band: De eerste kennisma-
king met Kaz dateert al van jaaaaren
her. Sindsdien gaf hij solo, met Brian-
box en maatje Jan Akkerman diverse
muzikale hoogstandjes ten beste. Dit
keer ook ongetwijfeld weer met zijn
eigen band.

Zondag 16 mei

Dubbelconcert 'Bon Foi Toch'
Moar dit optreejen is ondertussen al-
lange tot op 't bot uutverkoch. A'j ze
nog een kere wilt heurn en ziene, dan
zul ie van arremoe un tiedjen motten
wacht'n.

Eigenlijk zegt 'Lentefeest' al genoeg, want na 6 jaar is het Lentefeest bij de Toldijkse jeugd-
soos een begrip geworden in onze regio (en daarbuiten). Dit jaar alweer de 7e editie dus! Voor
de vrijwilligers van Flophouse is dit unieke festijn een beste klus. Maar iedereen zit te popelen
om er weer een prachtig feest van te maken. De bloem-, boom- en struikenbakken zijn inmid-
dels rijkelijk gevuld en staan bij kwekerij Hubers in Baak te wachten op de tent. Een Lente-
feest-tent (die er mede hierdoor op 14,15 en 16 mei ongetwijfeld weer sprookjesachtig uit zal
zien, ook dankzij de vijvers, fontijnen en terrasjes. Aan de ruimte in Flophouse zelf is dit jaar
veel aandacht besteed. Dat wordt 3 dagen genieten van schitterende muziek, een hapje, een
drankje aan de cocktailbar, paraderen van podium naar podium, in een prima entourage!

Programma 14 mei

Nasty Girls
In de Lentefeesttent spelen op de eer-
ste dag twee uiterst swingende bands.
Het spits wordt afgebeten door de su-
per meidengroep Nasty Girls. Marion
(zang), Pebbles (bas), Baukje
(drums), Dalat (gitaar), Anita (per-
cussie) en Andrea (gitaar) zijn zes
meiden die een aanstekelijke show
neerzetten met heftige funk en zware
rock.
Het zijn stuk voor stuk doorgewinter-
de muzikantes die sinds de oprichting
in 1990 regelmatig op tv te zien zijn.
Voordien zwierf men rond op diverse
podia in de soul, funk, blues, wave,
jazz, latin en punk. Enkele dames zal
de trouwe bezoeker van Flophouse'
Lentefeest nog herkennen van de
meidengroep 'Some like it hot' die
een aantal jaren terug te gast was.

Top-act: The Bob Color
Misschien zegt jou de naam (nog)
niet zoveel, maar het overdonderde
spektakel zal na de 14e mei ongetwij-
feld in je geheugen gegrifd blijven
staan. Wie op het Keifestival van okt.
jl. of op het Paaspop in Zieuwent was
weet waar we het over hebben; vanaf
het tweede nummer spat het zweet er-
van af. Allen draadloos, kent de band
letterlijk geen grenzen.
Op balkons en P. A.-torens, in steigers
of bezeten dansend tussen het pu-
bliek... Het gaat door tot iedereen valt
voor de gekte. Zweet & sfeer is het
streven en daarvoor gaat het 8-tal (!)
heel ver. Meer dan 10 keer door podia
gezakt, vol kneuzingen en wonden,
gebroken saxofoons en zelfs twee
operaties voor de zanger (liesbreuk
en voet) krijgen The Bob Color niet
getemd. Slepend, stampend, beu-
kend, meeslepend, rauw!

In de soosruimte: 'Tracé'
's Avonds verzorgt deze enthousiaste
band een swingend avondvullend
programma. Middelpunt is zangers
Trees. De band is zowel opwarmer
als uitsmijter van de eerste Lentefees-
tavond.
Voorwaar dus een avond om niet te
missen. Kaarten zijn in voorverkoop
verkrijgbaar bij diverse adressen. Zie
daarvoor de advertentie in deze uitga-
ve. Een kaartje kopen in de voorver-
koop lijkt geen overbodige moeite,
gezien het feit dat de twee voorgaan-
de jaren deze avond was uitverkocht.
Tevens ontvangt men aan de entree
een reductiebon voor de zaterdag.

Zaterdag 15 mei

Normaalmarkt bij Flophouse
't Wordt weer hoken in Toldiek! Wel-
ke rechtgeaarde hoker is er niet ge-
weest? Wie geniet er niet elk jaar 'on-
mundug' van het enorme spektakel
dat 'Onze Jonges' daar neerzetten?
Zeker nu Bennie ook weer van de
partij is! Hoken in Toldiek gaat z'n
17e (!) jaar in en weer zullen er re-
cords gebroken worden!! Om zeker te
zijn van kaarten voor dit landelijk be-
kende evenement kan men terecht op
de Normaal-markt bij 't Flophuus op
zaterdag 15 mei.
De telefoon rinkelt al dagelijks om
kaarten. Op de Normaal-markt zijn de
eerste kaarten van Hoken in Toldiek
verkrijgbaar. Vorig jaar liep het
storm. Uit alle windstreken wilden de
hokers zich verzekeren tegen een uit-
verkocht huis op de 25e en 27e juni
en togen naar Toldijk. Marktkramen
met kaarten, bijzondere affiches, gla-
zen, attributen, videobanden, T-shirts
en het Anhangerschap staat ook klaar.

Lentefestival op 3 podia
's. Avonds dendert het Lentefeest
door met het bekende Lentefestival,
waaraan dit jaar 7 popgroepen mee-
doen. Een beladen programma dus en
het is een kwestie van geven en ne-
men, want het valt niet mee om ieder-
een uit de verf te laten komen in een
tijdspanne van 5 uur... Gewerkt wordt
met 3 podia, zodat een doorlopend
programma wordt geboden. Inder-
daad: vroeg" moet de eerste noot ge-
speeld worden, dus zorg ervoor op
tijd te zijn! Het programma is heel

ste keer in dit seizoen gelegenheid
zijn om een zwemdiploma te behalen.
Het betreft het afzwemmen voor alle
zwemdiploma's. Woensdagmiddag
19 mei kan er proef gezwommen
worden. Nadere informatie en opgave
aan de kassa van het zwembad, tel.
05752-1203.

s.v.Ratti

In Zutphen en omstreken

Kantelberg nu met twee
lesauto's
Binnenkort start Kantelberg met een tweede lesauto in Zut-
phen. Dit is het gevolg van de succesvolle rijschool die Gert-
Jan de Graaf anderhalf jaar geleden gestart is.

Marcel van Beem, die 24 mei a.s. met
zijn Kantelberg-rijschool start, heeft
dan het voordeel van de goede
naamsbekendheid die Kantelberg in
Zutphen heeft.
Gert-Jan de Graaf en Marcel van
Beem geven beide les met het unieke
fasenleerplan. Dit leerplan bestaat uit
vier fasen. In de eerste fase maakt de
leerling uitgebreid kennis met de
technische kanten van het autorijden:
koppelen, schakelen, sturen enz. In
de tweede fase komen de bijzondere
verrichtingen als fileparkeren en de
hellingproef intensief aan de orde.

Pas in de derde fase wordt er daad-
werkelijk aan het stads- en autoweg-
verkeer deelgenomen. De vierde en
laatste fase staat in het teken van een
intensieve examentraining.
Ook geven beide rijinstructeurs een
avond in de week theorieles, dat ge-
geven wordt door middel van video-
banden en diaseries.
Wil men zich opgeven voor rij- of
theorieles of wil men meer informatie
dan kan men contact opnemen met:
Marcel van Beem, tel. (05750) 44069
en Gert-Jan de Graaf, tel. (05750)
17012. (Zie ook advertentie.)

'In de Dennen'
organiseert
dauwzwemmen
enfietstocht
Donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag)
kan men 's morgens in alle vroegte in
het Vordense zwembad 'In de Den-
nen' terecht voor het zgn. 'dauw-
zwemmen'. In combinatie daarmee
wordt een fietstocht georganiseerd.
Hiervoor is een prachtige route uitge-
zet. Behalve individueel kan men ook
in familieverband of b.v. groepsver-

band aan deze zwenWfietsaktiviteit
meedoen.
Behalve koffie en krentebrood ont-
vangen alle deelnemers een herinne-
ringsvaantje. Men kan zich vanaf he-
den inschrijven aan de kassa van het
zwembad. Wel tegen kontante beta-
ling, aangezien de organisatie van te
voren wel kosten moet maken.
Het water in het bad zal op Hemel-
vaartsdag zo rond de 25 graden be-
dragen.
Voor nadere informatie kan men bel-
len, tel. 05752-1203.

Diplomazwemmen

Vrijdagavond 21 mei zal voor de eer-

Zaterdag jl. lukte het de El-pupillen
van Ratti kampioen te worden. Ze
wonnen de beslissingswedstrijd te-
genLochemmet3-l.

B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 5 mei
Groep A: 1. Mv. v. Burk/Mw. Hen-
driks 66.7%; 2. Mv. Elferink/Hr. van
Uffelen 60.1%; 3. Hr. Groot Bramel/
Hr.Wolters55.9%.

Groep B: 1. Hr. v.d. Berg/Hr. Gille
65.2%; 2. Mv. van Gastel/Hr. van
Gastel 61.7%; 3. Mv. Hartog/Hr. Har-
tog56.8%.
Clubkampioenschap seizoen
199211993

Groep A: \. Mv. van Burk/Mv. Hen-
driks 55.92%; 2. Hr. den Elzen/Hr.
Hissink 52.48%; 3. Mv. den Hartog/
Hr.Machiels51.87%.

Groep B: \. Mv. van Gastel/Hr. van
Gastel 56.08%; Mv. Gasseling/Mv.
Warnaar 53.62%; 3. Mv. Bergman/
Hr. de Bie 52.93%.

Vordens Tennis
Park
De weergoden zijn VTP nog steeds
goed gezind. Weer konden alle te spe-
len competitiewedstrijden doorgang
vinden. De dames van de dinsdag en
donderdagcompetitie hoefden deze
week niet in aktie te komen. Zij kon-
den zich 'opladen' voor de aanko-
mende week te behalen punten. Het
Dames l team van de dinsdag be-
houdt aspiraties voor kampioenschap
in de 3e klasse, evenals het Dames l
team van de donderdag dat reeds op
een fraaie l e plaats prijkt!
De jeugd op woensdag en zaterdag
zetten eveneens hun J^ste beentje
voor en hebben al h^Éwat punten
binnengehaald. Voor net Ie mix
35+-team o.l.v. Teus van Hunnik
(captain) beginnen nu toch echt de
kampioenskansen te gloren. Nog
even twee wedstrijdentfÉfwerken' en
het begeerde kampioHlchap is een
feit!
De mixteams op zondag blijven even-
eens volop in de race. Het Ie mixteam
prijkt reeds fraai op de bovenste plek!
Afgelopen week hebben enkele
jeugdleden van de vereniging deelge-
nomen aan de Achterhoekse jeugd-
kampioenschappen. Hierbij werd een
fraai resultaat behaald door Hanneke
Mulderije. Zij werd Ie bij de meisjes
tot l O jaar!
In het clubhuis begint het er steeds
fraaier uit te zien. Door ijverige nim-
mer aflatende vrijwilligershanden
wordt volop gewerkt om alles z.s.m.
helemaal gereed te hebben.
De datum van de officiële opening
van Vordens Tennis Park is (nu toch
écht) definitief vastgesteld op zater-
dag 19 juni! Nadere gegevens hier-
omtrent volgen nog.
Uitslagen
5 mei: Vorden jun. mix l — Neede l
4-1; Beckson l - - Vorden Jong. l
2-4.
8 mei: Vorden jun. mix l — Boere-
hofstee 14-1; Lunteren l — Vorden
Jong. l 6-0; Zeddam 5 — Vorden he-
ren l 5-1; Mail. Molen l — Vorden
mix 3 5 + 1 -4; Vorden mix 2 3 5 + -
Dieren 4 3-2; Vorden mix 3 3 5 + -
Voorst24-l.
9 mei: Rietstap l - - Vorden mix 2
8-0; Vorden mix l — IJsselweide 3
8-0; Stoven 2 — Vorden heren l 1-5;
Vorden heren 2 — Zweepslag l 0-6;
Vorden jun. mix l - De Schaeck l
5-3; Pit 2 — Vorden heren 1 3 5 +
3-3.

Kampioenschap
receptie Socïï
Vrijdag 7 mei heeft de voetbalvereni-
ging Sociï een receptie gehouden, ten
behoeve van het kampioenschap van
het Ie elftal. Van de uitnodiging werd
door vele gebruik gemaakt, om de
spelers en bestuur te feliciteren en
succes te wensen in de l ste klas.
Voorzitter Bart Krijt vertelde het een
en ander over Sociï, en gaf afgevaar-
digden de gelegenheid om een woord
tot de vereniging te richten waar goed
gebruik van werd gemaakt.
Tot slot dankte hij alle aanwezigen en
sloot af met de woorden, als aftre-
dend voorzitter geen mooier cadeau
te kunnen wensen dan dit kampioen-
schap.

Verloting Paasshow de
Spannevogel
Tijdens de zeer druk bezochte Paasshow, waar veel lof werd
toegezwaaid voor de keurige opstelling in zowel het woonge-
beuren, alsook in de Slaapstudio en voor de keurige bediening
en toelichting door de vakmensen van de 'SpannevogeP, werd
er een dekbed ter waarde van f599,- verloot.

De laatste bezoeker mocht de trek-
king verrichten en de gelukkige win-
naar werd de fam. Wullink, Wester-
straat te Hengelo Gld. Dezer dagen
vond de uitreiking plaats door de heer

Heyink, onder toeziend oog van de
verkopers Woerts en Besselink. Het
was een zeer geslaagde Paasshow!
Op de foto rechts de heer en mevr.
Wullink.

Vorden 2 en Vorden 5
kampioen
Vorden 2 behaalde zondag 2 mei jl. hun dik verdiende kampioenschap, nadat ze
een reeks van jaren bovenin de reserve tweede klasse van de K.N.V.B. afdeling
Gelderland hadden meegedraaid.
Hieronder staat het kampioensteam van Vorden 2 afgebeeld.

Staand v.l.n.r.: Marcel Boekholt, Gerrit Wenneker, Richard Bargeman, Bert
Huetink, Wilbert de Leeuw, Frank van Zeeburg, Jan Stegeman (trainer), Resa
van Houte, Oscar Olthuis, Pim van Zeeburg, Robert Harmsen en Jac Weg
(leider).
Zittend v.l.n.r.: Bennie Wentink, Steven Smit, Frank Rouwenhorst, Torn van
Zeeburg, Dennis Wentink, Jeroen Tijssen en Erwin Hengeveld.

Ook Vorden 5 behaalde 2 mei jl. het kampioenschap in de vierde klasse van de
K.N.V.B. afdeling Gelderland.
Het kampioensteam van Vorden 5 staat hieronder afgebeeld.

Staand v.l.n.r.: Chris Hofman (leider), Wim Harms, Jan Golstein, Johan Eg-
gink, Peter Wentink, Arjan Bultman, Marcel Jansen, Gert Beernink, Bert de
Jonge en Peter Bogers (leider).
Zittend v.l.n.r.: Eric Steenbreker, Bertus Zweverink, Edwin Bekken, Eric Bos,
Jan Groot Jebbink en Marco Weg.

Oranje Vereniging
Enkele prijzen zijn nog niet afgehaald, t.w. oriënteringsrit — H. Nekkers
en H. van Belzen; buksschieten — A. Koster.
Tevens zijn gevonden: etui voor bril en een fietssleutel 'Gazelle', af te
halen voor 20 mei bij de penningmeester B. Bloemendaal, Hengeloseweg
2.

Versiering

Wij hebben al leuke reakties gehad wat de versiering betreft, doch als u
nog ideeën heeft of een goed financieel plan, neemt u dan contact op met
de bestuursleden van de Oranjevereniging.
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Uitslag kleurwedstrijd
In het Paasnummer plaatsten wij i.s.m. Ponypark Slagharen een kleur-
wedstrijd. Enkele honderden inzendingen kwamen binnen, waaruit een
deskundige jury de volgende prijswinnaars aanwees:

Hoofdprijs

Een indianenpak met een set van vier toegangsbewijzen voor het Pony-
park Slagharen:

Renée ten Cate, Het Cornegoor 30, Warnsveld

25 Setjes van vier gratis toegangsbewijzen zijn voor:

Ingrid Nijland, Zelledijk 5, Vorden
Ruben Rikkers, Mulderskamp 12, Vorden
Nienke Moor, Voornekamp 6, Vorden
Frederik Kramer, Het Hoge 56, Vorden
Leonie Poorterman, Hilverinkweg 4, Vorden
Carlotte Cruijsen, Hoetinkhof 80, Vorden
Marjon Arfrnan, De Leuke 2, Vorden
Sven Hendriks, Het Stroo 19, Vorden
Marije Bloemenkamp, Prunuslaan 3, Warnsveld
Daniëlle Lagendijk, Het Cornegoor 28, Warnsveld
Femke Prins, Visserlaan 8, Warnsveld
Loes Wolthuis, Het Horseier 7, Warnsveld
Laura en Tessa Wagenvoort, Scheurkamp 17, Warnsveld
Joanne ten Arve, Elzeboomweg 6, Ruurlo
Cindy Lievestro, Eekvenne 27, Barchem
Maarten Gotink, Peppelenhof 15, Ruurlo
Linda Makkink, Krashof l, Ruurlo
Heleen Faber, Batsdijk 33, Ruurlo
Wieke Stegink, Dollehoedsdijk 5a, Barchem
Patricia van Bree, Anjerstraat, Steenderen
Remco Regelink, Gompertsdijk 5a, Hengelo (Gld.)
Irma Haaring, Beunksteek 2a, Hengelo (Gld.)
Bjorn Nieuwenhuis, Ottenkampweg 7, Keyenborg
Thijs Bierman, Ruurloseweg 34, Hengelo (Gld.)
Leonie Sessink, Hengelosestraat 51, Keyenborg

Uitslag kruiswoordpuzzel
1. Mevr. van Soest, Dr. Haringstraat 14, Vorden ƒ 25,-
2. M.G. Nijland-Gotink, P. v. Vollenhovenlaan 5, Vorden ƒ20,-
3. Gerrie Verstege, Esselenbroek 21, Ruurlo ƒ 75,-
4. B. Hulleman, Hoetinkhof 6, Vorden/7ö,-
5. M. Regelink, Deldensebroekweg 2a, Vordenƒ 10,-
6. Henriet Heuvelink, Vordenseweg 22, Warnsveld 10,-
7. H. Ouderdorp, Dorpskamp 34, Warnsveld 10,-
8. W. Verheij-Wensink, De Zonnenberg 19, Ruurlo/70(-
9. Jantine Hakken, Ruiterboschweg 2, Ruurlo 70,-

10. C. Heerink, Leliestraat 4, Hengelo (Gld.) ƒ70,-

Prijzen zijn vanaf 17 mei tot dinsdag l juni aan ons kantoor, Nieuwstad
30 te Vorden, af te halen.

Herontdekking van de oude boerenhof

'Kruudmoes' een fraai lees-
en kijkboek
Bij herberg Erve Brooks in Gelselaar werd op donderdag 29
april het boek 'Kruudmoes' gepresenteerd, een nieuwe uitga-
ve van uitgeverij Gherre in Gaanderen. Het boek gaat over de
omgeving van de boerderij, zoals die er in de eerste helft van
deze eeuw op de zandgronden in het oosten van Nederland
uitzag. Met alles wat er groeit en bloeit in en rond de bloemen-
hof, de groentehof en de bongerd. Het eerste exemplaar wordt
aangeboden aan de werkgroep 't Zunnehöfken van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen te Zelhem. De werk-
groep beheert een kruiden- en heemtuin en zet zich actief in
voor het (her-)gebruik van traditionele kruiden en groenten.
***••

De laatste tijd staan de oude boeren-
hof en -erf met haar traditionele krui-
den, groenten en bloemen alsook de
regionale fruitrassen van de hoog-
stam-boomgaard volop in de belang-
stelling. Alom worden heem- en krui-
dentuinen aangelegd, hoogstamras-
sen voor uitsterven behoed en land-

bouwgewassen die afgeschreven le-
ken, herontdekt en voor nieuwe doel-
einden aangeplant.
Op deze actuele ontwikkelingen
haakt uitgeverij Gherre in met het,
deels in kleur uitgevoerde, boekje
'Kruudmoes'. Kruudmoes is eigen-
lijk een herontdekking voor mensen

van nu van het gewone van vroeger,
geen tuinboek of handleiding, maar
veel meer een sfeertekening, waarbij
de wat Jetses-achtige illustraties en
de frisse lay-out het uitstekend doen.
Het accent ligt daarbij op de werk-
zaamheden die de vrouw in de hof
verrichtte.

Floxen enfilettenjutteperen
en huttentut

Het boek begint met een rondgang
door de bloeiende boerenhof, zoals
dat vroeger tijdens familiebezoeken
op de zondagmiddag gebruikelijk
was. In gedachten wandelt de lezer
langs perken die door buxushaagjes
zijn omzoomd en waarin typische
'boerenbloemen' als floxen en filet-
ten staan, langs de groentehof met
vóór in de hof de fijnere groentesoor-
ten en - achter in de hof - de grovere
groentesoorten als jöddebonen of
dikke Jennen en natuurlijk langs het,
'kroedhofje' met kruiden als salie en
hysop, roomse kervel en kruizemunt.
Vervolgens wordt de bongerd be-
zocht waarin aloude hoogstam fruit-
rassen staan zoals Sint-Jaopikappels,
jutteperen, eierproemen en spekker-
sen. Ook wordt de huisakker of gaar-
de bezocht waarop kool en bruine bo-
nen, kievitsbonen en soldatenbonen
worden verbouwd evenals oude ge-
wassen als vlas, tabak en huttentut.
Het boek bevat een fraaie vogel-
vluchtillustratie in kleur die een goed
beeld geeft van de indeling van een
dergelijke ouderwetse hof met er om-
heen de breedgeschoren haag die de
hof tegen ongewenst dierenbezoek
moest beschermen.
In Kruudmoes worden verder de
bloemen en planten behandeld die
men vroeger wel in huis hield zoals
fuchsia's, hortensia's en clivia's, de
heilzame werking van kruiden, zowel
voor mens als dier, planten die tegen
allerlei onheil bescherming moest
bieden, l^dierenleven rond de boer-
derij erfl^k wat de vrije natuur de
mensen luin eet- en bruikbaars ople-
vert zoals bijvoorbeeld lavendel, wild
kattekruid en lievevrouwebedstro die
wel var^ege hun geur werden ge-
zocht, flfc

De titel Kruudmoes is ontleend aan
een oud boerengerecht dat in de zo-
mer gemakkelijk te bewaren is en be-
kend is op de Veluwe, in Salland,
Twente en de Achterhoek. Het boekje
wordt dan ook besloten met de ach-
tergronden en de bereiding van
kruudmoes.
De tekst is samengesteld door Henk
Harmsen, de levensechte kleuren-il-
lustraties in olieverf zijn van Marian
Schuurman uit Sinderen, de sfeerge-
vende zwart-wit afbeeldingen werden
gemaakt door Henri Liesker en Mady
Nijenhuis-Han.
Verder werkten aan het boek mee dr.
A.H.G. Schaars van het Staring Insti-
tuut te Doetinchem en J.A. Zoer van
het Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem.

School Het Hoge kampioen van

De basisschool Het Hoge is zaterdag in Ede schooldamkampioen van Nederland geworden. De
Vordense jongelui deden dit op wel zeer overtuigende wijze, want de wedstrijden in de finale-
poule werden met veel vertoon van macht gewonnen. Alvorens de Vordense school in de finale
aantrad waren al heel wat obstakels 'genomen'.

^

Dat begon allereerst met het school-
damkampioenschap van Vorden.
Daarna werd de school kampioen van
Oost-Gelderland; vervolgens kam-
pioen van de provincie Gelderland;
winnaar van de halve finale, waarna
dus zaterdag in Ede ni^Ét worden
aangetreden. In totaal kwl^n in Ede
16 scholen in aktie. Deze werden on-
derverdeeld in vier poules van vier
teams. School Het Hoge werd poule-
winnaar en speelde uiteJhtelijk met
'TerTolne' uitTholen; 'IRden Em-
mer' uit Heino en 'De Bron' uit Mo-
lenaarsgraaf om de nationale titel. De
Vordenaren hadden met Tholen en

Heino weinig moeite. Er werd met
resp. 7-1 en 8-0 gewonnen.
De laatste wedstrijd tegen Mole-
naarsgraaf werd 'gekontroleerd' ge-
speeld. Het werd uiteindelijk 5-3 in
het voordeel van Het Hoge. Het Vor-
dense team bestond uit Michiel
Kroesbergen; Ronald Scheffer; Daan
ter Riele en Maarten Boss. Henk Len-
selink fungeerde als leider.
Direkt na het bekend worden van het
Nederlands kampioenschap kregen
de spelers, de ploeg en de begeleider
namens de Kon. Ned. Dambond een
medaille aangeboden.
Inmiddels had het 'thuisfront' zater-

dagavond voor het succesvolle team
een rondrit door het dorp georgani-
seerd. In de koets van Hotel Bakker
konden de jongelui nog even lekker
nagenieten. Weer terug bij het hotel
werd het team toegesproken door de
voorzitter van het schoolbestuur dhr.
W. Wichers. Hij bood bloemen als-
mede een geschenk onder couvert
aan.
De jongens op hun beurt boden team-
leider Henk Lenselink een vulpen
met inscriptie aan met de namen van
de jongens.
Toen was het tot slot de hoogste tijd
voor een hapje en een drankje.

Tuinopeningen in de bloeitijd van de v oor jaar spianten en
rhododendrons:

Hemelvaart en Pinksteren
De tuinen van de Wiersse, één van de 9 kastelen van Vorden,
zullen in mei van dit jaar drie maal voor het publiek worden
opengesteld. De eerste tuinopening valt op Hemelvaartsdag 20
mei.

EEN NIEUW LEVEN OPBOUWEN IN EEN VREEMD LAND
mee. in de keuken of waar
dan ook. Want de hele
dag niets om handen heb-
ben is geen pretje. Dan ga
je maar / i t ten piekeren
over alles wat je k w i j t
bent."
"Waar we het meest van
onder de indruk / i j n is de
enorme hulpvaardigheid
van die vrijwilligers, en
ook van de Nederlandse
bevolking. We krijgen veel
liefde en medeleven van
iedereen.""Mijn eigen huis. mijn

eigen kamer, dat mis ik
het meest. Alles is hier
vreemd." Dat is het eerste
wat de kinderen van de
Bosnisehe ontheemden in
de tijdelijke opvangcentra
/eggen. Alles wat hen ver-
trouwd was. /.ijn /e kwijt.
"Hier kunnen we weer
een klein beetje een nor-
maal dagel i jks r i tme pro-
beren op te bouwen", /egt
een van de vluchtelingen,
die kortgeleden is aange-
komen. Met alle geboden
hulp redden we het wel.
Daar /ijn we heel dank-
baar voor."
In de eerste vijf maanden
hielpen Rode Kruis-vrij-

willigers de ontheemden
om hun tijd nuttig te
besteden. Zo konden /e
proberen de nare ervarin-
gen beter te verwerken.
"Het liefst help ik /elf

SAMEN
STAAN
WE STERK

Op de Wiersse verwacht men dan een
weelde aan bloeiende voorjaarsplan-
ten: blauwe regen en vroege klimro-
zen tegen de muren van het huis, wei-
debloemen in het hooiland en leliet-
jes-van-dalen en dalkruid in de wilde
tuin. Iris en trollius bloeien in de bor-
ders van de lage tuin en clematis siert
de pergola. Overal in tuin en park ont-
krullen zich de vele verschillende
soorten varens en ook de vroege rho-
dodendrons en azalea's staan in bloei.
Op 30 en 31 mei - Eerste en Tweede

Pinksterdag - zijn de tuinen weer
opengesteld. Dan zullen de rhodo-
dendrons in de 16 hectare grote tui-
nen en het in Engelse landschapsstijl
aangelegde park in volle bloei staan.
Daarnaast kan men genieten van een
grote verscheidenheid aan weide-,
bos-, border- en klimplanten.

Openstelling: De tuinen van de
Wiersse zijn open op: donderdag 20
nei (Hemelvaart), zondag 30 en
naandag31 mei (Pinksteren).

Vrijdag 21 mei de gehele dag
GESLOTEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 1010 - TELEFAX 05752-1086

CiniHUtTMUOH
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Europees Jaar
voor de Ouderen :

MERKLAPPEN-

TENTOONSTELLING
in de Openbare Bibliotheek

VAN l tf MEI T/M 5 JUNI

ca. 50 werken uit de 18e, 19e en 20e eeuw

Openingstijden als die van de bibliotheek.

Organisatie: Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Oudheidk. Ver.
'Oud-Vorden'
in samenwerking met
de bibliotheek

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

DAG VAN DE MUZIEK
Maak een keus uit onze

>®u<?<s> kleuren!

Als extra aanbieding tijdens dit muzikale weekend:

VRIJDAG en ZATERDAG:
bij aankoop van minimaal 750 ml.

HERBERTS of HISTOR hoog- of zijdeglans

een "STRIJKSTOK" voor de HALVE PRIJS!

Voor de kinderen is er een leuke attentie!

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7 -9 , 7251 BA Vordan, tel.: 05752-1567

VOOR-
JAARS-
MODE
DIVERSE
COMBINATIE-COLLECTIES
IN JONGE DAMES-MODE

NU:

met 20%
zomer-voordeel

modecentrum

ruurlo

Dorpsstraat 22 Telefoon 05735 - l 438

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

O bloeiende tuin-, perk- en
balkonplatten

O geraniums - hang
fuchsia's - stam

O chrysanten-
stekken

O paprikaplanten
O tomatenplanten

enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - (05753) 1395

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

VIA VIA
& KARAOKE SHOW

TRAINBAND
heme Ivoor tsdoo 20 me)

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

BUSINFO 05440 - 64145
TOEGANG QMPER VOORBEHOUD

Vrijdag 14 mei en zaterdag 15 mei

SLAPEN
INFORMATIEDAGEN

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

• Persoonlijk advies voor individuele wensen

LATTOFLEX BEDSYSTEEM PULLLMAN BOXSPRINGS

Voorlichting
over hot
allernieuwste
computer-
gestuurde
meetbed

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

CASCADE WATERBEDDEN VERSTELBARE BODEMS

IV laatste ontwikke-
lingen op het j^eliied
van slapen op water.

i )emonstratie van (Ie vele
mogelijkheden van een
verstelbaar bed.

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

OOK GROTE SLAAPKAMER- EN KAST-SYSTEMEN SHOW!

L U B B E R S WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1286

Bouw- en Houtbond FNV

ZOMER VERZIL VERING

Op DINSDAG 18 MEI
van 19.00-21 .00 uur
in het Dorpscentrum, zaal 22

Voor R.B.S. laatste tegoed staat
en voor de schilders VTU
formulier meebrengen.

Bij ons zorgen

. SERVICE EN VAKMANSCHAP
9 steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
VAN
DKft

Leo Westerhof:
Utél 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

DICHTER BIJ
UW RIJBEWIJS

K<NTELBERG

Speciale aanbieding voor jong en oud, die
graag het felbegeerde roze papiertje willen be-
zitten. Bij Kantelberg boekt u snel goede resul-
taten dankzij het uniek; fasenleerplan. U wordt
vanaf het begin tot aan het examen door één en
dezelfde sympathieke instructeur opgeleid.

Kies Kantelberg, want het
aantal kandidaten dat in een
keer het rijbewijs haalt, is
hoog. Om de drempel voor u
te verlagen heeft Kantel-

g speciaal voor u deze unieke aanbieding.
Wacht niet langer en schrijf nu in!!

Marcel van Beem, tel. 05750-44069.
Gert-Jan de Graaf, tel. 05750-17012.

RIJSCHOLEN

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

:•••;/ geld oplevert. Stap eens bij ons
'binnen. We vertellen
u er graag meer over! NEFIT

T A P I J T N O D I G ?
Bij de GROOTSTE voorraadhoudende Tapijtzaak

uit de omtrek, is er altijd wel keus te maken uit de

110 ROL TAPIJT of de

600 TAPIJTSTALEN van alle bekende merken
Aan de rol geshowd, ziet u in het groot wat u koopt!

GRATIS METEN en LEGGEN door vakbekwame mensen
geeft u jarenlang WOONPLEZIER

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

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

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf medische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Prijzen, die zijn gevallen op de volgende
lotnummers van de marktverloting 1992,
zijn nog niet afgehaald bij de 'Welkoop-
winkel':

152 865 1136 1227 1704
1712 1981 1983 2183 2370

2787 3248 3310 3479



Ook kunnen wij bestaande
zonneschermen van een
nieuw doek voorzien, zowel
in effen als in diverse
streepdessins.

HOLTSLAG - RUURLO
BOUWMATERIALEN B.V.

Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000*

CDA-
discussie-

avond

'een veilige

gemeente'

Op 18 mei
aanvang 20.00 uur

in Wilhelminalaan 3A,
Zutphen.

f
§

l•a

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

i
Dut

l

a
oo<m

Vanaf nu weer volop te koop:

GERANIUMS
en alle andere soorten tuin-, perk- en
balkonplanten

ALLES VAN GOEDE KWALITEIT
TEGEN EEN
AANTREKKELIJKE PRIJS

HOVENIERSBEDRUF/KWEKERU

„De Hedera"
Strodijk 4 - Vorden - Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

Uitnodiging!
voor alle vrienden van de

kortbenige Jack Russell Terriër.

U komt toch ook!!

ZONDAG 16 MEI
aanvang 11.30 uur

Een gezellige dag met races en
demonstraties.

Terrein 't Noordink
("'Mu/dersf7u/te"J
Zelhemseweg 44
Hengelo (Gld.)

Nooit geweten
dat die lastige
tante van je
moeder werd
verscheurd door
de stille pijn?

t winkeltje in brood en banket

Bestel NU uw zonwering
- ook voor latere levering -

om lange wachttijden in de zomer te voorkomen!

Screens • Zonneschermen • Lamellen
Rolgordijnen • Jalouzieën • Rolluiken

GRATIS GEMETEN en
GRATIS GEPLAATST
door VAKMENSEN!

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

.. ^

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

DIT ZEGT
NIETS OVER ' *

GEZOND
VERSTAND

Help haar.

fff UM4FOJVD5

Giro 324

Nationaal Reumafonds, Den Haag.

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wei eens vragen wie Contact be-
zorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
1010.

De redactie

Fam. Wansink, Hoetinkho/35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

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

ram. Koren, Elsho/15, tel.

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heljink
Hoetinkhof

l am. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

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

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

Fam.Alofs, Mispelkampdijk 50, tel. 3309

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

ram. Rargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. Hulshof, De Stroef 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGuIik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

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

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF

GOED GESPREK?
GEHANDICAPTEN

DOEN NET
ZO GOED MEE

1. BANKSTELLEN & STOELEN
2. KASTEN & TAFELS
3. INRUILSERVICE
4. LOSSE KUSSENS
5. LAGE PRIJZEN

Kom ook eens kijken!
De verkoophal is
iedere dag geopend,
behalve zondags.
Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - H ALLE - TEL. 08343-1219

Meubelfabriek Otten

Lucht krijgen is niet zo gewoon!
Kunt u één minuut zonder lucht...? U kunt een week zonder eten, een dag zonder drinken, maar geen
minuut zonder lucht. Geen lucht meer krijgen, dat gevoel hebben we allemaal wel eens. Carapatiënten

leven dagelijks met dat gevoel. Patiënten met astma en bronchitis hebben vaak op onverwachte momenten
last van benauwdheid, terwijl mensen met longemfyseem daar zelfs voortdurend last van hebben.

Het Astma Fonds helpt met directe hulp en met voorlichting, scholing en onderzoek. U weet, daarvoor is
veel geld nodig. Al bijna 35 jaar doen wij, en nog nooit tevergeefs, een beroep op u. Ook dit jaar vragen
wij om uw bijdrage. Geef aan de collectant of stort uw gift op giro 55055 of bankrekening 70.70.70.120.

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers B. V.

AstmanFonds
Giro 55055



Ook de Kranenburg heeft eigen
peuterspeelzaal
Sinds dinsdag 11 mei heeft ook het buurtschap de Kranen-
burg een eigen peuterspeelzaal. Een paar weken geleden is er
een Stichting opgericht die erin is geslaagd om in de basis-
school 'De Kraanvogel' een onderkomen te vinden. Behalve
dit lokaal bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken
van het gymnastieklokaal van de basisschool 'De Kraanvo-
gel'.
Het initiatief voor de peuterspeelzaal
werd ruim een halfjaar geleden geno-
men door het bestuur van de Samen-
werkingsschool Kranenburg. Er
kwam een werkgroep van negen per-
sonen, welke sinds kort is omgezet in
bovengenoemde Stichting. Het be-
stuur bestaat uit vijf leden. Trudy
Tolkamp bekleedt het voorzitter-
schap.
De nieuwe peuterspeelzaal op de
Kranenburg moet voorlopig finan-
cieel gezien haar eigen boontjes dop-
pen. Trudy Tolkamp hierover: 'Ge-
meentelijke subsidie krijgen we niet
omdat de gemeente Vorden niet drie
peuterspeelzalen afzonderlijk wil
subsidieren. Wel heeft wethouder
Aartsen toegezegd om te onderzoe-
ken of er een gezamenlijk bestuur uit
de peuterspeelzalen Vorden, Wich-
mond en Kranenburg gevormd kan
worden. Dat zal nog veel overleg ver-
gen', aldus Trudy Tolkamp.
De peuterspeelzaal Kranenburg heeft
van de plaatselijke Rabobank een
renteloze lening van f 5.000,- ontvan-
gen. 'Wij zijn van plan deze gelden

tussen nu en vijfjaar terug te betalen.
Dit moet dan komen uit de eigen bij-
drage van de ouders', zo zegt Trudy
Tolkamp.
Van deze vijf mille heeft het Stich-
tingsbestuur onder meer speelmate-
rialen aangeschaft, waarbij de firma
Sueters bereid bleek een korting van
20% te verlenen. Ook de passering
van de Stichtingsakte behoefde niet
betaald te worden. Boomkwekerij
Lucassen bood een beukenhaag aan.
Er is bovendien bij de totstandko-
ming van de peuterspeelzaal van alle
kanten hulp aangeboden.
In totaal maken op dit moment 12
kinderen gebruik van de peuterspeel-
zaal. Zij variëren in leeftijd van 2,5
tot 4 jaar. Op dinsdagmorgen en vrij-
dagmorgen kunnen de peuters te-
recht. Zij worden opgevangen door
twee vrijwilligers.

Het ligt in de bedoeling dat in de
maand september de officiële ope-
ning zal plaatsvinden. Dan zullen er
tevens een aantal feestelijkheden
worden georganiseerd.

De Echte Bakkers introduceren
een nieuw molenbrood!
De Echte Bakkers hebben vanaf 13 mei een nieuw molen-
brood in hun winkels liggen: het Wiekenbrood. Een echte
specialiteit, bereid met bloem en gekneusde tarwe, wat nog op
ambachtelijke wijze gemalen is door een molenaar. Echte mo-
lenaars bestaan nog zeer zeker.

Enige jaren terug heeft een groep jon-
ge molenaars het ambacht van weleer
opnieuw opgepakt wat resulteerde in
de oprichting van het Ambachtelijk
Korenmolenaarsgilde. Diverse mo-
lens in Nederland zijn door hen gea-
dopteerd en in bedrijf gesteld. Dat in-
spireerde de Echte Bakkers tot het
ontwikkelen van een nieuwe oor-
spronkelijke broodlijn: de Molenbro-
den, waarvan het Wiekenbrood de
nieuwste aanwinst is.

Echte Bakkers zijn molengek

De Echte Bakker houden zich al heel
lang bezig met begrippen als natuur
en milieu. De bekende molenproduk-
ten zijn daar een mooi voorbeeld van.
De Echte Bakker weet dat de kwali-
teit van de juiste grondstoffen bepa-
lend is voor de kwaliteit van het
brood. Daarom is het niet verwonder-
lijk dat Echte Bakkers voor hun am-
bachtelijke broodsoorten meel van de
molen gebruiken.
Door het korte maalproces blijven de
geur- en de graansmaak van het meel
het best bewaard. Aan het meel wordt
niets toegevoegd of eruit gehaald. Het
is een puur natuur produkt waarbij al-
les van de tarwekorrel (de zemelen,
kiemen en bloem) in het molenmeel
terecht komt. Hierdoor krijgt het mo-
lenbrood zijn ambachtelijke uiterlijk.
Fabrieksmeel kan hier echt niet aan
tippen.
Molens leveren dagelijks diverse

soorten meel waarvan de Echte Bak-
ker, ieder voor zich, zijn eigen molen-
assortiment bakt.

De Echte Bakkers blijven
verrassen

Nieuw, maar met een rijke historie is
het Wiekenbrood van ambachtelijk
gemalen tarwe. Volgens een speciaal
recept van bloem en gekneusde tar-
we, nebben de Echte Bakkers één van
de meest oorspronkelijke broodsoor-
ten ontwikkeld.
Een ambachtelijk brood dat licht en
voedzaam is en ook zeker populair
zal worden bij jonge broodliefheb-
bers, die niet van donker, zwaar
brood houden.
De Echte Bakkers maken er graag iets
meer van. Dat brengt de liefde voor
het vak met zich mee. Er zijn 350
Echte Bakkers in Nederland met zo'n
600 verkooppunten, die na een stren-
ge selectie zijn toegelaten tot het Ech-
te Bakkersgilde. De Echte Bakkers
zijn te herkennen aan het gele em-
bleem van het Gilde en aan de uitstra-
ling van de winkels, die zoveel moge-
lijk op elkaar zijn afgestemd. Het em-
bleem is een kwaliteitswaarmerk dat
garandeert dat een Echte Bakker da-
gelijks alles zelf bakt in eigen bakke-
rij, de kwaliteit van zijn assortiment
scherp in de gaten houdt en boven-
dien altijd vers brood en banket in de
winkel heeft. En dat proefje!
Molenbrood is verkrijgbaar bij Bak-
kerij van Asselt.

GENOEG KUNSTSTOF VOOR
2,5 MILJOEN AFVALCONTAINERS

MINDER AFVAL HEB JE
ZELF IN DE HAND

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF

Geen mogelijkheid voor
fietsers vanaf
bevoorradingsweg richting
Komvonderlaan
De bevoorradingsweg die momenteel aan de zuidzijde van de
Dorpsstraat, vanaf de Horsterkamp tot aan de Vezo, wordt
aangelegd, zal niet richting Komvonderlaan worden doorge-
trokken. De heer J.W. Regelink (CDA) informeerde dinsdag-
avond in de commissie voor Middelen en Gemeentewerken
naar de mogelijkheden voor fietsers en voetgangers.

GROEP VORDEN

Wethouder W.M. Voortman
(P.v.d.A.) antwoordde hierop dat dit
in het vooroverleg wel ter sprake is
geweest. 'Wij hebben daar echter
vanaf gezien. Wanneer je nl. de mo-
gelijkheid voor fietsers schept, dan
trek je ook de bromfietsers aan en dat
stuitte toch wel op bezwaren. Boven-
dien voorziet het bestemmingsplan
daar ook niet in', aldus Voortman.
Bezoekers voor de Vezo en 't Pantof-
feltje die straks aan de achterzijde van
deze bedrijven willen parkeren, kun-
nen vanaf de Dorpsstraat naar 'achte-
ren' rijden en van daaruit weer weg-
rijden. Bij de Vezo komt zelfs een
bord éénrichtingsverkeer.
Voor de voetgangers is dan wel de
mogelijkheid om vanaf de bevoorra-
dingsweg richting Dorpsstraat te lo-
pen.
De Beeklaan in Wichmond wordt in
het kader van de begroting 1994 naar
'voren' gehaald en zal worden her-
straat en heringericht, zo deelde wet-

houder Voortman de commissie dins-
dagavond mede. De heer J.W. Rege-
link (CDA) vroeg eveneens aandacht
voor de weg bij de Willibrordus-
school. Volgens hem een weg die ook
prioriteit verdient.
De Hackforterweg in Wichmond zal
t.z.t. worden heringericht. De heer
Regelink informeerde naar de moge-
lijkheid, nu er geen drempels komen,
of er geen verplaatsbare konstrukties
aangebracht kunnen worden om de
snelheid in deze straat daardoor te
temperen.
Volgens wethouder Voortman
(P.v.d.A.) niet noodzakelijk. De ver-
wachting is nl. doordat de weg smal-
ler wordt dat daardoor ook minder
hard zal worden gereden.
De heer Regelink kreeg desgevraagd
te horen dat getracht zal worden bij
de herinrichting van de Hackforter-
weg, de eiken te 'sparen', hoewel
daar geen harde toezegging over
werd gedaan.

DIE VOETGANGER HAD U
ZELF KUNNEN ZIJN

In sommige omstandigheden kan 50 KM per uur al te
veel zijn. Want dat betekent een remweg van maar liefst

33 meter inclusief reactietijd. En die waren op 7 april
niet voorhanden in de 2e Jan Steenstraat. Daarom

liep het fout. Onze automobilist had haast
vanwege een afspraak. Ook die

afspraak liep mis ...

DE UITERSTE
LIMIET

OP

DRUKWERKGEBIED

BLAZEN WIJ ZEKER

ONS PARTIJTJE

75 mei
„Dag van de
Muziek" te

Vorden

Vrijdag 21 mei de gehele dag gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Woensdag 28 april:
Er werd aangifte gedaan van diefstal
van een electrische waterpomp uit de
tuin van een woning aan de Wilden-
borchseweg. De diefstal vond plaats
tussen vrijdag 23 april en dinsdag 27
april.
Er vond een aanrijding plaats op de
kruising Galgengoorweg-Enzerinck-
weg-Reeoordweg. Een bestuurder
van een personenauto die over de on-
verharde Enzerinckweg reed verleen-
de geen voorrang aan een bestuurder
van een personenauto die over de
Galgengoorweg (verharde weg) reed.
Beide voertuigen raakten zwaar be-
schadigd en moesten afgesleept wor-
den.

Vrijdag 30 april:
Er werd aangifte gedaan van diefstal
van een fonteinpomp. De pomp werd
ontvreemd tussen donderdag 20 april
22.00 uur en vrijdag 30 april 07.00
uur uit een tuin aan de Strodijk.
Tussen 15.45 uur en 15.50 uur vond
er een poging tot inbraak plaats in een
woonboerderij aan de Schuttestraat.

Tussen 14.50 uur en 19.30 uur vond
er een inbraak plaats in een boerderij
aan de Lindeseweg. De daders zijn
het pand binnengekomen door het
verbreken van een raam. De gehele
woning werd doorzocht. Uit de wo-
ning werd een verrekijker, een lady-
shave en wat geld ontvreemd.

Zaterdag l mei:
In de nacht van vrijdag 30 april op
zaterdag l mei werden op Het Hoge
vijf personenauto's en een vrachtau-
to vernield. Getuigen van de vernie-
lingen worden verzocht kontakt op te
nemen met de politie Vorden (tel.
05752-1230).
Tussen 10.00 uur en 17.15 uur werd
er ingebroken in een caravan die op
een plaatselijke camping stond. Uit
de caravan werd voor ongeveer f
6.000,- aan foto-apparatuur wegge-
haald.

Maandag 3 mei:
Tussen zaterdag l mei 14.00 uur en
maandag 3 mei 08.30 uur werd er in-
gebroken in een bedrijfspand aan de
Hamelandweg. De eigenaar van het
pand kon niet zeggen of er wat gesto-
len was.

Omstreeks 11.00 uur werden er op
het NS-station te Vorden een tiental
fietsen vernield. Door een getuige
werd gezien dat de vernieling werd
gepleegd door een drietal jongens.
Getuigen van de vernieling die nog
geen kontakt met de politie hierover
hebben gehad worden verzocht zich
te melden (tel. 05752-1230).

Woensdag 5 mei:
Omstreeks 11.30 uur vond er op de
Vordensebosweg een eenzijdig onge-
val plaats. De bestuurder van een per-
sonenauto verloor in een bocht de
macht over het stuur en reed tegen
een, voor hem links van de weg staan-
de, boom. De bestuurder, die zwaar
lichamelijk letsel op liep, werd per

ambulance naar het ziekenhuis ver-
voerd. De auto werd afgesleept.
Er werd aangifte gedaan van diefstal
van plantjes. De bewoonster van de
Hanekamp had op zaterdag l mei bij
de poort van haar achtertuin wat
plantjes gepoot. De volgende dag wa-
ren deze verdwenen. Nadat de be-
woonster een dag daarna weer nieu-
we plantjes had gepoot verdwenen
deze ook weer als sneeuw voor de
zon. Getuigen worden verzocht zich
te melden bij de politie Vorden (tel.
05752-1230).

Donderdag 6 mei:
Omstreeks 05.00 uur vond er op de
Zutphenseweg een aanrijding met
een ree plaats. Het dier overleefde de
aanrijding niet, het voertuig van de
betrokkene raakte licht beschadigd.

Vrijdag 7 mei:
Er werd aangifte gedaan van diefstal
van een beveiligingslamp en vernie-
ling van bronbemaling. De diefstal en
vernieling vonden plaats op de Kom-
vonderlaan en werden gepleegd tus-
sen donderdag 6 mei 22.00 uur en
vrijdag 7 mei 07.30 uur.

Zaterdag 8 mei:
Er vond omstreeks 14.10 uur een
kop-staart aanrijding plaats op de
Wildenborchseweg. Een bestuurder
van een personenauto zag te laat dat
de voor hem rijdende bestuurder van
eveneens een personenauto stopte
voor de Ruurloseweg en reed er ach-
terop. Materiële schade was het ge-
volg.

Omstreeks 15.20 uur vond er op de
kruising Rondweg — Baakseweg —
Het Hoge een aanrijding plaats. Een
bestuurder van een personenauto die
vanaf de Baakseweg de Rondweg na-
derde verleende geen voorrang aan
een bestuurder van een personenauto
die over de Rondweg reed. Beide be-
stuurders konden ondanks de schade
aan hun voertuig hun weg vervolgen.
Er werd melding gemaakt van het
aantreffen van een pistool. De eige-
naar van de woning aan de Zutphen-
seweg die bezig was met een verbou-
wing van zijn huis ontdekte in een
bocht van de schoorsteen een pistool.
Uit onderzoek bleek dat het pistool
vermoedelijk in de 2e Wereldoorlog
door de Duitse Wehrmacht is ge-
bruikt. Als het onderzoek is afgerond
zal het pistool vermoedelijk ter be-
schikking worden gesteld van een
museum.

Maandag l O mei:
Er werd door een inwoner van Vor-
den aangifte gedaan van diefstal van
zijn fiets. De fiets stond op het NS-
station te Vorden.

Dinsdag 11 mei:
Er werd ingebroken in een woning
aan de Mispelkampdijk. De dader(s)
is de woning binnengekomen door
via de brievenbus de voordeur van de
woning te openen. Uit de woning
werden geld, rijbewijzen, cheques en
een Euromaatpas ontvreemd.

En als ons nou eens
een ramp overkomt?

De sirene gaat, of de
geluidswagens rijden rond,
om u te waarschuwen.

Wat moet u als eerste doen?

1. Ga direct naar binnen.

2. Sluit deuren en ramen.

3. Zet radio of tv aan.

Bewaar dcie kant op een handige plek. In uw meterkast bijvoorbeeld.
Dan weel u 'm allijd Ie vinden ils de nood jin de min II. Wel 10 veilig.

Wint 'l wordl pit echl een ramp als je niet weel wil |e moei doen.
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