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25-Jarig priesterfeest van
Pastoor Emiel Lammers
Voor de plechtige eucharistieviering werd de pastoor aan de
grens van de parochie afgehaald door de schooljeugd met versier-
de fietsen.
Tijdens de eucharistieviering weid
dooi de kinderen onder leiding van
V r. Broekman een symbolische kerk
gebouwd, door verse lullende bouw-
stenen op elkaar te plaatsen, meteen
opschrift van de groepen die in de
kerkwerk/aam z i jn . /o kwam het the-
ma 'Samen kerk-zij n tot uitdruk-
king'.

Na de kerkelijke v i e r i n g was er recep-
tie in het Ludgerus-gebouw.
De ceremoniemeester heette allen
welkom in het bij/onder de moedei
en familie van de jubi lar is en verder
deken drs. P. I j l s t , Pastoot Van /eelst
van Volden, Pater Jacobs van Haak,
lam. van Nispen, vertegenwoordi-
gers van de N.H. Gemeente van
Wichmond, dhr. Scharrenborg,
voorzitter van Sectie West en paro-

chiebestuurvan Hengelo, en schetste
in het kort het werk van de jubilaris.
Tijdens de receptie werd hem een ca-
deau namens de parochie, een mag-
netron, aangeboden.
Alle sprekers, o.a. drs. P. Ijlst en Fr.
Broekman prezen de pastoor voor
zijn inzet, humor, bereidwilligheid,
en warme belangstelling, ook voorde
jeugd.
Onder de receptie werden er nog een
paar schetsjes opgevoerd door de
kinderen, onder leiding van drs. J.
Marijnnissen en dooi het kerkkoor;
tevens on tv ing de jubilaris nog een
bloemetje1 van zijn eerste dopeling in
Vierakker, Malot Wolbrink.
Na alloop dankte Pastoor Lammers
alle aanwezigen en al diegene die-
hadden meegewerkt om voor hem
een onvergetelijk leest van te maken.

Opening zwemseizoen
Zaterdag opende burgemeester E.J.C. Kamerling het nieuwe
zwemseizoen van het verwarmd openluchtzwembad „In de Den-
nen", in aanwezigheid van het voltallige bestuur, zwembadperso-
neel en enige zwemmers. De openingsplechtigheid bestond uit
het onthullen van een nieuw, kleurrijk naambord met diverse
pictogrammen erop van het bad.

staat en in die hoedanigheid deed hij
een beroep op de burgen ader om CT
op toe te zien dat dit zorgenkindje in
de Raad een kans krijgt om voort te
bestaan. 'Zoals u ziet heeft de zwem-
badacconimodatie een verbouwing
ondergaan bij de entree. Een vrien-
delijker entree nodigt uit. Bij deze
verfraaiing hoort een nieuw naam-

De voorzitter van de vereniging
/wem- en rekreatiebad „In de Den-
nen", dhr. H. Vriend, heette in zijn
toespraak de burgemeester hartelijk
welkom en zei verheugd te zijn dat
dit zwembad binnenkort op de agen-
da van de gemeenteraadsvergade-
ring zal staan. Wel betreurde hij het
dat de behandeling erg lang op zich
heeft laten wachten. Hij begreep wel
dat de voorbereiding zoals deze nu is
uitgevoerd grondig is geweest. De
voorzitter doelde daarbij op het door
de gemeente ingestelde accommoda-
tieonderzoek.
Wel gal hij aan dat het zwembad een
zorgenkindje b l i j f t als de verlangde
financiële injectie uitblijft. Tevens
gaf hij aan, dat de burgemeester in
de gemeenteraad boven de partijen

ft y

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

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

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

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

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

de stor tplaats
brengen;

in /u tphen kunt

OUW-
VERGUNNINGEN

Op (i mei 1992 hebben burgemees-
ter en wethouders besloten om
bouwvergunning te- verlenen aan:

— de heer R.F.M. Heuvelink, Can-
zensteeg l te Vorden, voor het t i j -
delijk veranderen van een schuur
op het perceel Canzensteeg l te
Vorden.

Ingevolge1 het bepaalde- in de-Wet Ad-
minis t ra t ieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
ge n na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
ter en wethouders een be/waarsc In itt
worden ingediend.

^TUINAFVAL IN
GROENE MINI-

CONTAINER?
l let is weer tijd voor de voorjaars-
benrt van de tuinen. Hierbi j komt
veel t u i n a f v a l vri j . Dit aival hoort bij
het groente--, f ru i t - en tu inafva l (gft-
a f v a l ) .

Het kan gebeuren dat uw groene
mini-container nu 1IJDFLIJK te
klein is.
Maai wist u dat;
- u dit a f v a l zelf k u n t composteren;
- u dit a f v a l t i j d e l i j k apart op een

hoop kunt gooien; u kunt dit afval
later in de groene mini-container
doen;

- lx per maand grof v u i l bij u aan
huis opgehaald wordt; u kunt uw
t u i n a f v a l desnoods ook op deze
manier k w i j t ;

- u het grof t u i n a f v a l ook zelf naar

Meer informatie
— voor zelf composteren kunt u bij

de gemeente een VAM compost-
vat kopen met ongeveer f>0 pro-
cen t korting, voor f 80,-; dit VAM-
vat k u n t u ook als t i jdel i jke opslag
van uw tuinafval gebruiken;

— het ophalen van g ro fvu i l gebeurt
l x per maand na telefonische af-
spraak; telefoon 05752-7474; de
eerstkomende dagen z i jn : dins-
dag 26 mei en dinsdag 23 juni
de s tor tplaats in /u tphen is geo-
pend op:
maandag tot en met vrijdag van
S.OO- 1 ( > . ( ) ( ) u u r e n op zaterdag van
S.OOtot l 1.00 uur .

Als u a fva l brengt naarde stortplaats
in /utphen brengt kost u dit f 3,- per
m:i. De stortplaats is gelegen aan de
Letlandsestraat op het industrieter-
rein in /utphen.

^* ÖNKRUID-
BESTRIJDINC

TROTTOIRS
In de eerste week van juni zal ge-
meentewerken met de onkruidbe-
strijding op t rot toi rs beginnen. Dit
gebeurt met chemische middelen.
De minst schadelijke middelen zijn
hiervoor ui tgezocht , enige schade
aan het milieu is echter onvermijde-
lijk.
Indien u zelf het onkruid op het trot-
toir voor uw woning verwijdert, zal
dit gedeelte niet bespoten worden.

^•PARKEREN
CARAVANS IN DE

BEBOUWDE KOM
Geparkeerde caravans e.d. kunnen
het ui ter l i jk aanzien van de- bebouw-
de kommen verstoren. Indien derge-
lijke1 objecten voor woningen van an-
deren geparkeerd worden, geeft dit
ook overlast doordat het u i t z i c h t
naar bui ten clan ernstig wordt belem-
merd.

( 'aravans, kampeerwagens of andere
voertuigen die voor de recreatie wor-
den gebruikt, mogen, op grond van
de' Algemene plaatselijke verorde-
ning, niet langer dan drie achtereen-
volgende dagen op wegen binnen de
bebouwde kommen geparkeerd
staan. De bebouwde kommen z i j n de
kernen Vorden, Kranenburg en
Wichmond.

VOOR
BEACHPARTY

Burgemee^P en wethouders heb-
ben, evenals voorgaande jaren, ver-
gunning verleend aan de1 Stichting
H AM-party voor de Beac h-party op
z.aterdag <S augustus 1992 van 20.00
uur tot 02Jj|kuur, nabij het meeren
o]) de terrUren van de tam. Graas-
kamp aan de Ruurloseweg 46 te Vor-
den. De levende muziek dient uiter-
l i jk 01.00 uur te zijn beëindigd. De
vergunning is op 28 april jongstle-
den verleend.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
min i s t ra t i eve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig"da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

j* OVERHANDIGING
GESCHENK AAN

BURGEMEESTER
KAMERLING

De Industriële Kring Vorden zal op
12 mei aanstaande om 20.00 uur in
het gemeentehuis, direct vooraf-
gaande aan de vergadering van de
raadscommissie voor algemeen be-
s tuur , aan de burgemeester een ge-
schenk aanbieden ter bevestiging van
de goede betrekkingen met de ge-
meente. De directe aanleiding hier-
voor is de uitbreiding van liet indu-
strieterrein het Werkveld.

ï- LrOEDKEURING
WIJZIGING

GEMEEN-
SCHAPPELIJKE

REGELING "
De Ie, 2e, .'ie en 4e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling (Ce-
west Midden IJssel) , die respectieve-
lijk betrekking hebben op aanpas-
sing aan de Wet collectieve preventie
volksgezondheid, indicat iecommis-
sie, bijdrage bi•andweermaterieel en
mil ieu- technische samenwerking,
zijn goedgekeurd. De wijzigingen
zijn op 4 februar i 1992 in het Provin-
ciale register gemeenschappelijke re-
gelingen ingeschreven en daarmee
van kracht geworden.

bord', aldus dhr. Vriend. Vervolgens
nodigde hij de burgemeester uit het
nieuwe bord te onthullen.

De burgemeester gaf in zijn toe-
spraak aan dat dit zwembad „In de
Dennen" met eer haar naam draagt.
Het ligt in een prachtige omgeving-
en nodigt oud en jong uit tot het ne-
men van een verfrissende duik in het
verwarmde water. De natuur en het
bad zijn een goede ambiance voor
meer bezoek. Hij hoopte-dan ook dat
de exploitatie dit seizoen sterk voor-
uit zal gaan; hij hoopte zelfs op een
TOPJAAR
Vervolgens werd het gehele gezel-
schap in de kantine van het zwembad
onthaald op een kopje koffie met ge-

" bak en consumptie, dat werd aange-
boden door evenementenburo „Am-
biance" (de nieuwe pachter van de
kantine van het zwembad). De bur-
gemeester vond het een goede stap
van het bestuur om de k.tnU^te ver-
pachten. Door invoering^Ri deze
vorm van privatisering zal de nieuwe
beheerder zich optimaal inzetten
voor een tevreden (zwem) klant,
waarmee zowel het bad als de- kantine-
gediend is. De talels warei^^or/ien
van bloemen en de parasc^rop het
terras buiten deden vermoeden dat
het mooi weer was, maar de regen
speelde parten. Het was buiten 10
graden Celsius.

Na de opening kon men vrij zwem-
men. Enige kinderen maakten hier al
onmiddellijk gebruik van om samen
met enige bestuursleden een paar
baantjes te trekken. Dat kon ook
goed, want het zwemwater had een
aantrekkelijke temperatuur van on-
geveer 24 graden Celsius. Ook kwa-
men al enige bezoekers hun abonne-
menten ophalen, die ze in de voor-
verkoop hadden besteld. Verdere
abonnementen, zwemleskaarten e.d.
zijn vanaf nu bij de kassa van het
zwembad te verkrijgen.

Het evenementenburo „Ambiance"
wil zich optimaal inze t ten voor een
tevreden (zwem)klant. Het te verko-
pen assortiment snoep, ijs, hartige
hapjes e.d. moet nog bekeken wor-
den. Een uitbreiding met betrekking
tot voorgaande j aren zal zeker plaats-
vinden. Tevens zal het terras met di-
verse zitjes uitgebreid worden. De
kantine zal een vrolijker tintje krij-
gen, alles om de (zwem)klant te ver-
blijden met een prettig verblijf in
'ONS' zwem- en rekreatiebad „In de
Dennen" te Vorden.

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

10 Geraniums 20,—

32 Afrikaantjes 7,50

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Hervormde Gemeente
Zondag 17 mei, Vijfde Paaszondag 10.00 uur
ds. H. Westerink, dienst van Schrift en Tafel. Er
is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker, Vie-
ring H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Viering
H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 17 mei 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 16 mei 18.30 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 mei pastor C.
van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 16-17 mei dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het
Vaarwerk 1, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 16 mei 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, dr. Warringa, tel. 1277.

Tandarts 16-17 mei W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel 05750-41222

Tafeltje Dekje mei mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 mei 10.00 uur ds. J. Veenendaal,
em. pred. te Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 17 mei 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 mei Pastor
C. van Zanten, tel. 05753-1314.

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

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

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

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

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

Zwemlessen
Opgave zwemlessen nog mogelijk
voor de volgende diploma's: A — B
basis/weim aardigheid l, 2, 3. In de

ochtend trim/wemmen en nat te
gymnastiek. I n l i c h t i n g e n bij het
zwembad bij de c hefbadmeester dhr.
Westerikof Susan Sonneveld.

;MOOI MEEG
l ^^r^
2EGENCOMEN

SOLISTENFESTIVAL
Op zaterdagavond l b' mei a.s. houdt de Chr. Muziekvereniging 'Sursum Corda' Vorden weer baar in terne
solistenfestival.
Hieraan nemen muzikanten, leerl ing-muzikanten, leden van de malletband, majoreltes en min i re t t es deel. / i j
/ui len optreden als solisten, duo's, trio's of in grotere groepen.
'Sursum Corda' is erin geslaagd voor deze gelegenheid weereen deskundige jury aan te trekken. Deze jmy zal de
prestaties beoordelen en elke solist of groep een verslag van het uitgevoerde wei k ui tbrengen.
Belangstellenden z i jn van harte welkom en de- toegang is gratis (zie advertentie elders in dit blad).



WEEKENDAANBIEDING

Bosvruchten-Vlaaitjes
gevuld met 7 verschillende bosvruchten, en

Zwitserse room

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5° CJfBtlS

't winkeltje in vers brood en banket

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

VRIJDAGAVOND a.s. is vanwege een zeer grote
par t i j de har tot ca. 00.30 uur

P.S. Wij zoeken hulp hij het schoonmaken voor
zaterdag- en zondagmorgen.

bodeqa

t ^mrtoffrltje
• Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770 |

CORNER
ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN TELEFOON 2426

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Gems is een sinds 1830 in Vorden gevestigd
bedrijf.
Het bedrijf is seders 1989 gehuisvest in een
nieuw gebouw van ca. 12.000 m2.

Het bedrijf ontwerpt en fabriceert voor
verschillende bedrijfstakken zoals:
petrochemie, chemie, voedingsmiddelen,
verwarming, landbouw, enz.

De produkten waar het om gaat zijn o.a.
tanks, drukvaten, procestanks,
warmtewisselaars en boilers, met gewichten
tot 40.000 kg.

Er werken ca. 90 medewerkers waarvan ca.
60 in de produktie.
Kantoor- en fabrieksorganisatie zijn markt- en
kwaliteitsgericht.

We werken met moderne machines op het
gebied van plaatbewerking, verspaning en
lassen.
Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we graag
een sollicitatiebrief gericht aan:

Gems Metaalwerken b.v.
Postbus 2,7250 AA Vorden

In onze afdeling AFWERKEN is een vacature ontstaan voor de functie

MEEWERKEND VOORMAN AFWERKEN
In deze afdeling werken nu 4 medewerkers. De werkzaamheden die verricht worden zijn o.a.
— machinaal bitumeren van ondergrondse tanks
— eindmontage van tanks, drukvaten en warmtewisselaars
— eenvoudige verfbehandelingen (met rollers)
— beproeven van de produkten met water/luchtdruk
— beladen van vrachtwagens voor transport

U zult veel samenwerken met de produktiechef en de andere voorlieden om de planning soepel te laten
verlopen, de administratie van de beproevingen wordt door u bijgehouden.

Omdat de testen en de montage een belangrijke rol spelen, denken we dat u een LBO/C-stroom heeft
gevolgd, richting installatietechniek, metaal, landbouw, motorvoertuigen, en kijk heeft op montagewerk.
Uw leeftijd zal ca. 30 jaar zijn en u heeft de ambitie om de verantwoording voor een afdeling te willen
dragen.

Wilt u meer weten: bel gerust met de produktiechef C. Leemkuil.
Overdag: 05752-3322 en 's avonds: 074-431457.
Hij vertelt u graag meer over deze baan. Ook kunt u ons schrijven, we nemen dan zelf contact met u op.

GliMS tank- en apparatenbouw
vorden/holland

A.s. zaterdag houdt de Chr.
Muziekvereniging 'Sursum Corda'

Vorden weer haar

INTERNE
SOLISTENFESTIVAL

waaraan muzikanten, leerling-
muzikanten, leden van de malletband,
majorettes en minirettes deelnemen.

Een iedej die belangstelling heeft is
van harte welkom.

Het festival begint om 14.00 uur en
wordt gehouden in het

Dorpscentrum.

De toegang is GRA77S.

„ELEKTRO" installaties
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoud
* Reparatie

Wl NK
Installatiebedrijf
VORDEN-tel. 1656

DAMES
nachtkleding,

foundation en lingerie

C KORTING

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

Nu het zonnetje weer lekker
schijnt,

komt de barbecue weer in
gedachten.

Uw slager heeft er echt alles
voor.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 ̂  9,90
Hamlapjes 500 gram 5,65

MARKTAANBIEDING

Barbecueworstjes
3 smaken 500 gram 4,95

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt iki011,50

Magere Runderpriklapjes
500 gram 8,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Pampaschijven
5 halen

4 betalen

Ham-Prei Salade
100 gram 1,65

Boterhamworst
100 gram 1,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 g ram U, f b

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

500 gram 5,95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE - WIJ ZORGEN ERVOOR

groenten en fruit
kaas en noten GR$EN

Fam.J.Huitink
Burg Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 14 -15 -16 mei

UIT DE NOTENBAR:

BOEREN
NOTENMIX

250 gram 2,50
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 18 mei

PANKLARE

RODE KOOL
500 gram

1,25

dinsdag 19 mei

PANKLARE

PAKSOY
500 gram

1,95

woensdag 20 mei

PANKLARE

STOOFSCHOTEL
(CHAMPIGNON MIX)

500 gram 2,95

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

Hangfuchsia's
3 voor 1O,—

VOLOP ÉÉNJARIGEN

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



Vol verwondering en dankbaar
voor het jonge leven dat de Va-
der ons gaf zijn we blij u te
kunnen vertellen, dat we voor
dit meisje deze namen kozen:

Ingeborg
Rosemarijn

Zusje van Jeanine, Lianne en
Bernadeth.

Wilko en Alma Heijenk

6 mei 1992
B. v. Hackfortweg 13
7251 XBVorden

Jan Derk

Geboren op 6 mei 1992.

Jan Derk Frederik Nipius, zoon
van M. Winters en E. Nipius.

Ruurloseweg 109
7251 LDVorden

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het plot-
seling overlijden van onze
moeder en oma

M.G. Onstenk-Wassink

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft g eg e ven.

Uit aller naam:
Fam. Onstenk

Vorden, mei 1992

DOKTER HAAS heeft

GEEN PRAKTIJK
van 18 t/m 24 mei

Patiënten wier achternaam
begint met de letter A t/m K
kunnen zich wenden tot dokter
Dagevos, Het Vaarwerk 1, tel.

2432.

Patiënten wier achternaam
begint met de letter L t/m Z

kunnen zich wenden tot dokter
Sterringa, Schoolstraat 9, tel.

1255.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs ( 7.50 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: Etna gasfor-
nuis, oven met grill en draai-
spit. Tel. 2066.

• TE KOOP: 1 diepvrieskist,
600 Itr., zeer mooi. De Stroet
4. Tel. 05752-2068.

• VERLOREN: vlieger, del-
tavormig, met gele staart,
omg. Linde-Kranenburg. Te-
gen bet. terug te bezorgen,
Lindeseweg 14. Tel. 6818.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding op een boerde-
rij, 1 a 2 halve dagen p.w. Brie-
ven onder nummer 7-1. Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP: Lada 1200, km-
stand 26.000, bj. nov. '87. Tel.
05752-2917. Na 18.00 uur.

• TE KOOP: iedere dag ver-
se bruine scharreleieren, 18
et. p. st. H. Boersbroek, Bran-
denborchweg 6. Tel. 6604.

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip, eieren, enz. Ver-
koopadres aan huis: T. Ros-
sel, Nieuwstad 45, tel. 1283.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Honda 4-takt brommer. Tel.
055-417602.

• TE KOOP: Puch maxi. Tel.
05752-2897.

• Rommelmarkt 'de Weh-
me'. Zaterdag 23 mei. Aan-
vang 10.00 uur.

• Wereldwinkel Vorden a.s.
vrijdag op de markt met diver-
se kleuren theedoeken,
handdoeken uit India.

• TE KOOP: kinderfiets +
heggeschaar (Black & Dec-
ker), goede staat -f aquarium
tropische vissen. Tel. 2986 (na
18.00 uur).

Theo Janssen
en

Mirjam Klein Heerenbrink

gaan trouwen op donderdag 21 mei
1992 om 10.15 uur in het
gemeentehuis van Steenderen.

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk zal plaatsvinden om 11.00 uur
in de St. Willibrorduskerk te
Steenderen.

Dagadres: Zaal De Engel, Dr. Ariëns-
straat 1 te Steenderen.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

Ons adres is:
Resedastraat 18,7221 AT Steenderen
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Op zaterdag 23 mei hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. J. Zweverink
GA. Zweverink-Maalderink

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

Heideweversweg 4
7255 LV Hengelo (Gld.)

Op 22 mei a.s. zijn wij

B. J. Zweverink
en

E.J. F. Zweverink- Eskes

50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit te vieren op zondag 24
meia.s.

Wij houden receptie van 15.00 tot
17.00 uur in Bodega "t Pantoff eitje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Vorden, mei 1992
Nieuwstad 57
7251 AG Vorden

"Veilig in Jezus armen"

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend delen wij u mede, dat, op de leeftijd van 94
jaar, van ons is heengegaan onze lieve zorgza-
me moeder en oma

Willemina Gerdina Jansen
WEDUWE VAN DERK KLEIN BRAMEL

Vorden : J.W. Klein Bramel-Breuker

Vorden : H.J. Klein Bramel-
Haverkamp

Meppel : G.J. Klein Bramel-Pelgrum

Doetinchem : Z.W. Langwerden-
Klein Bramel
E.J. Langwerden

Vorden : M. Klein Bramel
F. Klein Bramel-Schiphof

Baak : G.W. Klein Bramel
A.J. Klein Bramel-Harmsen

Klein-en
achterkleinkinderen

7 mei 1992
Reeoordweg 2, 7251 JJ Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden op
maandag 11 mei.

Heden is van ons heengegaan mijn geliefde
zuster en onze lieve tante en oud-tante

Willemina Gerdina Jansen
WEDUWE VAN DERK KLEIN BRAMEL

in de leeftijd van 94 jaar.

Uit aller naam:
J.W. Visschers-Jansen

Vorden, 7 mei 1992

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

Donderdagavond 14 mei
Milieu - Voorlichtingsavond

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

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

Gamog

De inleiding zal worden verzorgd door:

Dhr. H.P. Meurs, wethouder Gemeente Hengelo

U ziet het! Een zeer interessant programma

komt allen en laat u GRATIS voorlichten.

Aansluitend hierop een 2-daagse cv-show op:

Vrijdag 15 mei
15.00-22.00 uur

Zaterdag 16 mei
10.00-16.00 uur

NEFIT
PGEM

Stands aanwezig van o.a.:

VAILLANT ATAG
GAMOG

REMEHA
GGF

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

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

Tot ziens op één van deze dagen bij Hotel Langeler!

Ordelman & Dijkman
INSTALLATEURS: GAS, WATER, ELEKTRA, C.V.

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

Voorwaarden prijsvraag
opvraagbaar bij

Ordelman & Dijkman

Wij zijn

VERHUISD
van de Stroet 1 7 naar:

de Eendracht 9
7251 GA Vorden

D. Vruggink
H.W. Vruggink-Groot Enzerink

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Bouw- en Houtbond FNV

ZOMERVERZILVERING
op madfcdag 18 mei
van 19.00-21.30 uur
in het Dorpscentrum

£ml 22)

Voor R.B.S. laatste tegoed staat en voor de
schilders V.T.U.-formulier meebrengen.

De P. V. Het Hoge 16.

Fa. KUYPERS - Dorpsstraat 12 - VORDEN

Na bijna 65 jaar plezierig zaken te hebben
gedaan in Vorden hebben wij het
tweewielerbedrijf en de fietsverhuur
overgedragen aan Bleumink Tweewielers.
Al onze cliënten willen wij hartelijk danken
voor het genoten vertrouwen.
Wij wensen Bleumink Tweewielers veel
succes.

~ BLEUMINK
TWEEWIELERS
verkoop - verhuur - reparatie

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden, Telefoon (05752) 1393

Het doet ons bijzonder veel genoegen U mede te
kunnen delen, na 12^/zjaar bij VS-markt te
hebben gewerkt als bedrijfsleider, het
tweewielerbedrijf van fa. Kuypers te hebben
overgenomen.
Theo Eykelkamp blijft als vakman in onze zaak
werkzaam. Hij is voor velen van U al jaren een
zeer bekende kracht.
Wij zullen het vertrouwen wat U in ons stelt
waardig tonen. Donderdagavond 21 mei opening.
Vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei open huis.
Zie volgende week in Contact.

Zet deze week 'ns

Katenspek
van de

Keurslager!
op het menu.

1.75

Vleeswaren lenen zich uitstekend voor verwerking in de
warme maaltijd. Katenspek bijvoorbeeld in combinatie
met een gesnipperd uitje, knoflook, Italiaanse kruiden,
doperwtjes, schelpjesmacaroni en geraspte kaas levert

een voordelig, smakelijk en vlug klaar gerecht!

FILETLAPJES 100gram
Recept in Koken met de Keurslager 35.

KATENSPEK
•149

100 gram l •
Recept in Koken met de
Keurslager 35.

v eeswarensoecial

LAMSHAM

325

SPECIA
KAAS/

ANANAS-
STEAK

100 gram

185
Rundvlees met

ananas en pittige
kaas. Twee keer
twee minuten

bakken.

VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!
.in*Miitf.i.M. 500 g ram

.Verse Worst
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
HUZARENSALADE

Aanbiedingen geldig 14/5 t/m 16/5

Zie dagreclames in de winkel.

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

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

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

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

GEVESTIGD
Schildersbedrijf

PETERS
Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting

Behangwerk - Winkel in verf, behang etc.

Behang filnktufcl en
Ruurloseweg 35

7251 LA Vorden
I r 1.05752 (

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar
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ZATERDAG 23 MEI

DISCO VERVOER

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

DEZE WEEK

MUESLIBOLLEN
NU van 3,90 voor 3,25

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 -VORDEN - TEL1384

GERANIUMS en
FUCHSIA'S

PERKPLANTEN m pot l ,00
POTGROND 2x40 Itr 10,00

PLASTIC EN ROODSTENEN POTTEN

HAAGCONIFEREN
vanaf l m 7,00
grote bodembedekkende

CONIFEREN .
MAHONIA

7,50
4,00

BUXUS EN VASTE PLANTEN

ALLES VAN EIGEN KWEKERIJ

Kwekerij TIELTJES
Halseweg 43A HALLE
(weg Zelhem-Halle)

Tel. 08343-1530

DEZE WEEK:

op alle dames- en
herensokken

2,50 KORTING

MORSSINKHOF

Nieuwstad 14 7251 AH Vorden

In verband met de overlast van de in
aanbouw zijnde rotonde, donderdag,
vrijdag en zaterdag

EXTRA AANBIEDINGEN

6 witte Koppn-schotels
l jï/0SAMEN slechts

Buitenthermometers
geen 12,95 maar

Kinderfototoestel
voor echte foto's slechts _ • •«/ w

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

mode voor
het héle gezin

••̂ •fe B

«uitte
fashlon

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

W/2 Jaar ia vordert!
Wij vinden dit een reden om samen met onze klanten feest te vieren.
Deze keer geven wij u geen bloemen maar

GRATIS KADOBONNEN
die bij een volgende aankoop weer te besteden zijn.

13 - ia - is en 16 MEI
KRIJGT IEDERE KLANT EEN KADOBON MET EEN WAARDE VAN
15% VAH DE GEDANE AANKOOP
(bij een minimale aankoop van ƒ 25,-).

Bijvoorbeeld: U koopt voor ƒ 100,- goederen, dan krijgt U bij ons een kadobon met
een waarde van ƒ 15,- (dit geldt niet voor afgeprijsde artikelen).

Deze kadobon is bij een volgende aankoop van veel waarde want u krijgt dan voor
dat bedrag de gekochte goederen geheel gratis.

BEWAAR DEZE KADOBON DUS GOED EN LEVER
HEM BIJ DE VOLGENDE AANKOOP IN»!

f en extraest voor u lijn ook onderstaande aanbiedingen:

WARMING UP
JfCKS

Een prachtig katoenen gevoerd jack.
Heerlijk om te dragen
en in prima kleuren!

Maten M t/m EL
NormaleTuunteprijs 39,95

NU SLECHTS

359»

HEREN
OVERHEMDEN

in diverse uni kleuren
Uitstekende kwaliteit.

Normaal 29.95

DEZE WEEK
SLECHTS

DEN l M ROKKEN
een prachtige stonewashed
kwaliteit. Maten 38 t/m 48

Normaal 24.95

DEZE WEEK
SLECHTS

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.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

HOMDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Nederlandse Rode Kruis vierde
jubileumfeest in Ponypark
Slagharen

Het Nederlandse Rode Kruis bestaat 125 jaar. Landelijk en regionaal wordt het jubileum gevierd.
Zaterdag waren vierduizend vrijwilligers te gast in het Ponypark Slagharen!

l k-t bestuur van de Kring Overijssel word l /eer gewaardeerd." Samen be-
had hen uitgenodigd. N a d r u k k e l i j k leefde men een geweldige dag in de
wilde men de vr i jwi l l igers met hun Wereld van Plezier.

Het vroegere ( in ustheater op het
terrein van het Ponypark biedt al een
aan ta l jaren onderdak aan een grote
groep eowbovs die het publ iek ineer-

f 'amilieleden in de feestviering be-
trekken.
"Dui/enden staan geregeld voor het
Nederlandse Rode Kruis klaar en dat

dere keren per dag op fase merende
wij /e welen ie boeien met spannende
avonturen die in hel Wilde Westen
van vroeger «verden beleefd. Ken be-
/oek aan de < owboyshow was een van
de vele hoogtepunten t i jdens de ju-
bileumdag.
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Oorkonde van verdienste
Koninklijk Nederlands
Zangersverbond voor
Leo Westerhof

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Vordens Mannenkoor heeft Leo Wester-
hof de voorzittershamer van het Vordens Mannenkoor overgedragen aan zijn opvolger Bart Krijt.
In mei 1970 werd Leo Westerhof ongetwijfeld niet zonder reden door de voorzitter de heer Bielder-
man voor het bestuur voorgedragen en vervolgens in het bestuur gekozen. Een halfjaar later, in
november 1970 nam hij 'tijdelijk' de funktie van de voorzitter over. In de ledenvergadering van 11
januari 1971 wordt hij vervolgens formeel in deze funktie gekozen.
Na afloop van de- overigens normale
ledenvergadering die door het l H--
stuur vanwege het karak te rvan 1 mei
op slinkse wij/e was overgeheveld van
4 mei naar l l mei wachtte Leo Wes-
terhof" een verrassing. Nadat op het
eind van de vergadering Bart Kr i j t de
voorzittershamer in on tvangs t had
genomen en de leden dankte voor
het in hem gestelde vertrouwen deel-
de de secretaris mede dal hij gaarne
namens het achterblijvende bes tuur
de dir igent Bril Nijhof en de leden
een dankwoord y.ou wi l len uitspre-
ken doch dat hij er de voorkeur aan
gal dit in de algemene ontmoetings-
ru imte te doen. Daarop werd de ver-
gadering verplaats t naar algemene
ontmoetingsruimte.

Daar hadden /ich inmiddels dr heer
Kolthoff, lid en algevaardigde van
het bestuur van het Kon ink l i j k Ne-
derlands Zangersverbond, de echtge-
notes van de leden en van de dir igent
verzameld. Nadat de vergadering was
heropend werden de genodigden
welkom gehelen door de (n ieuwe)
voor/i 11 er. Onder het motto 'een
kooi' praat niet een koor zingt' dank-
te de secretaris in enkele woorden
Leo Westerhof VOOr alles wat hij voor
hei koor gedaan en betekent had.
Daarin werd ook mevr. R. Westerhof
betrokken, die niet alleen achter haar
man stond doch ook bij allerlei ak t i -
v i t e i t e n ren aktieve rol speelde-.
VeiAolgens werd het woord gevoerd
door dr heer Kol thoff , die hem voor
/.ijn verdienste voor het Vordens
Mannenkoor en dus voor de Man-

nen/angkunst in Nederland de
slechts bij uit/ondering te verstrek-
ken OORKONDE VAN VKRDIKN-
S'l 'K van het K o n i n k l i j k Nederlands
Zangersverbond uitreikte.
Hierna werd de scheidende voorz.it-
ter opeen tekst van de penningmees-
ter en de melodie van de 'Twaalf'Ro-
vers' door koor met solistische mede-
werking van Ludo Eykelkamp toege-
zongen.
Als dank voor zijn in/el en als blijven-
de herinnering aan de jaren van /.ijn
voorzitterschap werd hem namens
de leden van het koor een schi lder i j
aangeboden van de door hem gelief-
de kunstschilder en dirigent van het
mannenkoor: Bert N i j h o f
l lel s c h i l d e - t i j is een sfeercompositie
van kasteel Hackfor t , /.eer toepasse-
l i jk als men bedenkt dal het koor
daar zelf heeft opgetreden ter gele-
genheid van de hei ingebruikname
na een renovatie waaraan Leo's be-
d r i j f een belangrijke bijdrage heeft
geleverd. Bovendien in een tijd dat
hel mannenkoor /.ijn jongste cd
'Waar kastelen stat ig r i j /en ' u i t -
b rach t . Ook Riet werd niet vergeten.
Als dank o n t v i n g / i j een mooie rui-
ker.
In HM>5 kwam hij bij het Vordens
Mannenkoor nadat hij toen al enige
zangervaring had opgedaan bij het
Kt tens Mannenkoor. In die tijd
maakte het koor onder andere door
ledengebrek geen florisante t i j d
door. Op 23 februari 1 ( . ) ( > ( > overleed
tot overmaat van ramp de toenmali-
ge d i l i g e n t deheerWolters.
Gelukkig kon tot 12 jul i 19(i8

Teun Wissink de/e taak overnemen.
Precies een maand later kon de hui-
dige dirigent Bert Nijhof, zijn eerste
repetitie^^j het Vordens Mannen-
koor staaV.
Tijdens een van de bijeenkomsten,
/o'n 25 jaar geleden was de malaise
in het Vordens Mannenkoor zo groot
dat een ophe f f ing werd besproken.
Hij was degene die toen zei dat dat
altijd nog wel kon. Hij stelde voor om
door te gaan en met /'n allen de
schouders er onder te zetten. Dat is
gebeurd.
Toen, in 1970 werd hij voorzitter. En
met energie, een luisterend oor, en
belangstelling voor ieder individu
wist hij met de dirigent in b i jna 25
jaar een koor te doen groeien en bij
elkaar te houden op een wijze die res-
pekt afdwingt.
Herhaaldelijk kan men vernemen
hoe bij omliggende koren bestuurlij-
ke problemen dan wel plotselinge di-
rigent- wisselingen plaatsvinden die
veel onrust in een koor teweeg bren-
gen en een koor niet goed doen. De
uitstekende verstandhouding van
dhr. Westerhof met koor en dirigent
hebben het Vordens Mannenkoor de
laatste 20 jaar voor onrust bespaard.
De rest van het bestuur van het Vor-
dens Mannenkoor spijt het oprecht
dat hij er nu mee wil stoppen. Ieder-
een weet dat hij daar drie jaar gele-
den ook al over dacht maar zich nog
heeft laten bepraten. Nu hij er na 3
jaar nog zo over denkt achtte het be-
st uur het fair om zijn beslissing te
respekteren en hem niet nog eens
om te praten.

Installatiebedrijf Ordelman
en Dijkman houdt
milieuvoorlichtingsavond en
CV-show
Om aan de groeiende belangstelling en vraag naar informatie op
het gebied van energiebesparende en milieuvriendelijke gasap-
paratuur te voldoen, houdt installatiebedrijf Ordelman en Dijk-
man uit Hengelo (Gld.), donderdag 14 mei een milieuvoorlich-
tingsavond, met aansluitend op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei een
grote cv-show.

De inleiding op de milieuvoorlich-
t ingsavond zal worden verzorgd door
dhr. H.P. Meurs, wethouder van de-
gemeente Hengelo. Dhr. H.P. Meurs

Aan de milieuavond wordt meege-
werkt door o.a. de P ( i K M , (iamog,
( K i K e n diverse- grote- fabr ikanten als
Nldï t , Atag, Remeha en Va i l l an t .
Bloem- en planldec 01 atie door Kleur
Decor.

zal ingaan op de- milieuzorg in de ge-
meente I lengelo ( ( i l d . ) .

Ve-iAolgens zal de- P(iF,M alle moge-
lijkheden en toepassingen van zon-
ne-energie in de huishouding toe-
l i ch ten . Mede door de bewustwor-
ding van de consument , in combina-
t i e - met dr f inancië le stimulatie van-
uit de overheid, heeft de- aanschaf
van de /onneboiler een enorme
vlucht genomen. De PdKM zal rrn
volledig geïnstalleerd systeem ten
toon stellen.

Vanui t de (iamog wordt al geruime
tijd geprobeerd om in de informatie-
behoefte van de consument over de
aanschaf en voordelen van een l loog
Rendement ketel voldoende te voor-
zien. De afdel ing voor l i ch t ing van
nutsbedri j f (iamog ziet in deze
avond weer een unieke gelegenheid
om aan deze vraag te- voldoen. Hrt
rrn rn ander zal visueel ondersteund
worden.

Laatste spreker op de avond is drs.
H.J .M. Tolsma, directeur van de- (ias-
service (ielderland en Flevoland. De
(i.(i.F. is een onderhoudsorganisatie
voor gasapparaten. De G.G.T. is een
unieke samenwerking tussen 80 in-
stallatiebedrijven en de gasmaat-
schappi j (.AMO(i. Onderhoud aan
gasapparaten geschiedt volgens vast-
gestelde methoden. Alleen op deze-
wijze kan garantie voor goed gaswerk
worden gegeven. De (i.(i.K. werkt
met het handige abonnementen sys-
teem. De kosten van het abonnement
betaalt de consument door middel
van de maandnota van het gasver-
bruik aan de GAMO(i. Zo zorgt de-
(i.(i.F. voor een gespreide betaling
en heeft de consument geen omki jk
meer naar de onderhoud van haar
gasapparatuur.
Speciaal voor de cv-show is een prij-
svraag bedacht met een hoofdprijs
ter waarde van f 250,-. Diegene die-
tijdens een bezoek van de- ev-show
een onderhoudsabonnement afs lui t
en op originele wijze een slagzin af-
maakt, dingt mee naar een gratis sa-
neringsbeurt plus twee jaar onder-
houd aan zijn/haar gasapparatuur.
Zowel de voorlichtingsavond als de
cv-show v i n d t plaats in zaal Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo ((ild.). Van-
zelfsprekend is de entree geheel gra-
tis.

Rommelmarkt
Zaterdagmorgen 23 mei is er weer
rommelmarkt op de Wehme. De op-
bre-ngst komt ten goede van de
groepsverzorging. Het zal worden
besteed aan audio-visuele appara-
tuur. De groepsverzorging is ervoor
de bewoners van de Wehme. Hier
wordt geprobeerd de overstap naar
het verpleeghuis nog zolang als mo-
gelijk is of helemaal uit te stellen.

Dit gebeurt door middel van allerlei
aktiviteiten zoals, gezamenlijke maal-
t i jde-n , huishoudelijke aktiviteiten,
R.O.T. (Realiteits Oriëntatie Trai-
ning) gezelschapsspelei^Hreatieve
activiteiten, enz. 'J'evens^ffijven de
bewoners aan de ak t iv i te i t en die in
huis plaatsvinden deelnemen. Dit
om de sociale kontakten doorgang t e -
laten hebben, dus de- gro^uniet a f t e -
zonderen. ^B
Men is nog e>p zoek naar enkele vrij-
willigers(sters) voorde maandagoch-
tendZ-middag en de dinsdagoch-
tend. Voelt men hier iets voor bel dan
'de Wehme', tel. 05752-1448 en
vraag naar Gerda Leussink of Diana
Domhof. Tot ziens in 'de Wehme'
(zie advertentie).

Lionsclub Zutphen
SOjaar
De Lionsclub Zutphen viert op 16
mei het feit, dat ze dertigjaar bestaat.
Dit zal worden opgeluisterd met een
demonstratie van de Jachtvereniging
'Soestdijk'. Jachthoornblazers /.uilen
aanwezig zijn en een meute fox-
hounds onder leidingvan de 'master'
zullen een proeve van bekwaamheid
geven. Bij deze gebeurtenissen zal
een duidelijke inleiding worden ge-
geven.

Tenslotte zal een korte slip worden
getrokken met de meute en jaters. Bij
huize 't Enzerinck aan de van Len-
nepweg zal dit op donderdagavond
plaatsvinden.

Belangstellenden voor deze demon-
stratie zijn van harte welkom!
Informatie: Friso Woudstra (05750-
23474 of B. Veen (05752) 1471.

Jong Gelre afd.
Warnsveld
Midpoint-meeting 2 1 t/m 24 mei
Kr worden nog steeds gastgezinnen
gezocht, opgave bij tel.
05750-21141.

Uitnodiging boerenbruiloft
Op vriedag 19 juni a.s. goat Drikus
en Janna van het 'Kleine ('.raffel'
trouwen. Zie wollen doar een boe-
renbrulfte van hollen. De muziek
wurdt verzurgddeurde boerenkapel.
Kaarten bestellen bij: tel.
05734-1313, tel. 05750-23393 of tel.
05750-21141.

Wampex
De/e overlevingstocht zal plaatsvin-
den op zondag 2 l juni a.s. Via allerlei
hindernissen zal- een bepaald traject

afgelegd worden. Deelnemers rn
wensen die de/e dag willen helpen
kunnen zich opgeven bij t e l .
05751-1313.
Data om te onthouden
8 j u n i : Provinciale bui tensporldag (e
KIst (datum is ve rze t ) . 20 j u n i : Lan-
delijke sportdag te Zuid-Laren.

NCVB
Dinsdagavond H) MUM is de l aa t s t e -
avond van dit seizoen. Deze avond
komt mevr. Aai Isen-dc-n Harder, Ze-
is weihouder van de ( iemecnle Vor-
drn en zal vertellen over hel wei k als
wethouder van de (iemeente V'orden.

Expositie Jan Kost geopend

In de bibliotheek werd woensdag-
middag de expositie geopend van de
Vordense schilder Jan Kost, die in
1975 is overleden. De voorzitter van
de vereniging,,Oud Vorden" opende
deze voor Vorden zeer interessante
expositie. Kr hangen zo'n 72 werken
van Jan Kost van zeer verschillende
aard en technieken, zoals aquarel-,
potlood- en olievei fsc hilderijen.

Voor de plaatselijke bevolkinger leuk

om te zien en de mogelijkheid om
aan de hand van de- geschilderde
oude hu i /en , boerderijen e.d. oude
herinneringen op te halen. Ook heb-
ben /o'n 10 par t icul ieren schilderij-
en voor deze e\po>i t ie a fges taan , ook
kan het publiek diverse1 boekil lustra-
ties bekijken van ondermeer Hendrik
Odink en H.W. Heuvel.
De tentoonstelling is geopend tot en
met zaterdag 6 juni gedurende de
openingsuren van de bibliotheek.

rblitievaria (iROKP VORDEN

Op dinsdag 5 mei vond ei een aanri j-
ding plaats op de Vordenseweg. De
bestuurder van een personenauto
reed met een snelheid van ongeveer
90 kilometer per uur over de Vorden-
seweg in de richtingvan Ruurlo. Ter-
wijl hij be/.ig was een cassettebandje
te verwisselen, stak plotseling een ree
de weg over. Bestuurder schrok en
week uit waarna hij met zijn auto in
de berm raakte, een verkeersbord en
twee bomen raakte, waarna de auto
op zi jn kant terechtkwam. De au to
rondom zwaar beschadigd, (.een ge-
wonden.

Op dinsdag 5 mei vond er ook een
aanrijding plaats op de Horster-
kamp. Een bestuurder van een per-
sonenauto zag te laat dat de auto
voor hem remde en reed vervolgens
achterop de/e auto. Alleen materiële
schade.

Op () mei werd aangi f te gedaan v a n
diefstal van een fiets. Fiets werd uit de
stalling bij het NS-station ont-
vreemd.

Op 8 mei vond er een aanrijding
plaats tussen een personenauto en
een ree. Bestuurder van een perso-
nenauto reed over de Hengeloseweg
toen er plotseling een ree de weg
overstak.
Ook werd op de Rum loseweg t.h.v.
de spoorwegovergang een ree dood
gereden door een personenauto wel-
ke over de Ruurloseweg reed in de
r ich t ingvan Ruurlo.
Op 8 mei vond er ook een aanri jding
plaats op de Koe koe ks t raat. In een
scherpe bocht geraakte een bestuur-
der met z i j n auto in een slip en be-
landde door de weide-afrastering in
een weiland.

Op 9 mei werd er aangi f te gedaan
van doorrijden na aanrijding. Op de
Mosselseweg, in een bocht naar
rechts kwam een tegenligger op de
weghelft van aangever. Hij moest u i t -

wijken en kwam links van de weg te-
gen een boom tot stilstand. De auto
van aangever werd geheel vernield.
De tegenligger is zonder te stoppen
doorgereden.
Op 9 mei brak plots een schoorsteen-
brand uit in de schoorsteen van een
houtkachel aan de Brinkerhof.
Brandweer was snel ter plaatse rn
doofde het vuur in de pijp.

Op 10 mei kwam er een melding bin-
nen dat er een tak over de Vierakker-
sestraatwcg zou liggen. Brandweer
van Vorden ter plaatse en heelt de- tak
verwijderd.
Op K) mei werd a a n g i f t e - gedaan van
d i e f s t a l van ren f ie ts . De fiets was te-
gen de kerk in de Dorpsstraat gepar-
keerd en werd aldaar weggenomen.

Op 1 1 mei werd er een f i e t s ont-
vreemd vanaf het NS-station. Ook
hiervan werd a a n g i f t e gedaan bij de
politie.
Op 1 1 mei vond er een aan r i j d ing
plaats op de kruising Horsterkamp
met de Nieuwstad. Ken f ie tser ver-
leende een bestuurder van een per-
sonenauto geen voorrang op de krui-
sing, (iev'olgen: fietser schaafwonden
aan hand en been. Schade aan f i e t s
en auto.

Verloren voorwerpen
Wieldop BMW; bromfiets, ver/eke-
ringsplaatje I KI 1-577; bankpas; por-
temonnee, b ru in , inhoud sleutel ; re-
verspeld (oorkonde), zilverkl. met
rood/wit/bl.; plas t ic tas, inh. spijker-
jack, rose t-shirt, e.d.; heren horloge,
merk Oriënt , stalen kast en band;
portemonnaie, kleur blauw/roze,
kli t tenband; bankpas, Rabobank;
plastic kap van kindenvagen.

Gevonden voorwerpen
Bankbi l je t f 25,- en f 10,-; s jaal; col-
bert jas je ' , kleur bruin met ru i l ; drie
sleutels aan r ing met sleutelhanger;
sleutelbos, 5 sleutels -t naamplaatje
P. Sc h u t / ; paraplu, rood/wit.



Nieuwe kleding RTV

De RTV-leden kregen vooi dit seizoen van hun sponsor aanne-mer 11. Peters uit /utphen een nieuw kleelingpakke-t.
De kleding is nog opvallender dan voorgaande jaren en voldoet aan de nieuwe eisen van ele KNWl .

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

125 JAAR

VOOR MENSEN
DOOR MENSEN
GIRO 6868 KSffiT51
OF HET B«NK/GIRONUMMEP VAN UW PLAATSELIJKE AFDELING

SPORT-nieuzvs

P. V. Vorden
Op 10 mei werd door de leden van de
l'.V. Vorden aan een twetal vluchten
deelgenomen. Beide vluchten waren
vanwege slechte weersomstandighe-
den een dag uitgesteld. Voor de
tweede maal dit sei/oen bleek de con-
coursorganisatie daarmee een goede
keu/e te hebben gemaakt. Om < S . ( ) ( )
uur herkregen de duiven vanui t
Cambrai de vrijheid en konden ze-
richting Vorden vertrekken. Na een
reis van 30(> kilometer, afgelegd met
een gemiddelde- snelheid van ruim
00 kilometer per uur, bereikte een
duif van (i.J. Oldenhave £ zn. als eer-
ste in Vorden. /.ijn hok. Wat de dui-
ven be/.ield heeft na twee nachten
mand mag Joost weten want het was
opval lend dat bi j een v i e r t a l duive-
nliefhebbers de duiven /.ieh in tr io
melden. Cor Bruinsma had wat dat
betreft b l i jkbaar /.ijn supertrio inge-
zet want hij weet beslag te leggen op
de 2e, 3e en Ie plaats .
Jos F.ulink legt beslag op de (ie, 7e en
Se plaats, l Iet derde trio is weggelegd
voor ( i . J . Oldenhave & /n. met een
10e, l Ie en 12e klassering. Kn alsof'
dat nog niet voldoende was realiseert
de- combinatie G. en H. Boesveld de
18e, lc.)e en 20e noter ing . Terwijl de
du iven v a n u i t Cambrai reeds terug-
gekeerd /.ijn op hun hok hangen ele
duiven, die gelost /.ijn in Montargis
op een afs tand van 024 kilometer,
nog steeds in het luch t ru im. Om
07.-W uur konden de/e lange-af-
standsvogels 'de kilometervreters'
het l u c h t r u i m in.
Ondanks de grotere a f s t and ligt de
gemiddelde snelheid van de eerste
duif maar een fractie lager dan de
snelheid dit1 de eerste d u i f van Cam-
brai wist te ontwikkelen, n a m e l i j k
rond de 90 kilometer per uur.
De combinat ie Boesveld klasseert
/ ie h op de eerste plaats met een cons-
ta ter ing om l'i. 14 uur. Robert VVesse-
l ink weet 7 minu ten later ook /.ijn
eerste du i f te constateren en levert
daarmee een prima prestatie.
Op de derde- plaats ontbreekt ook
de/e keer de man met de du iven met
de lange adem, Hans Biuggeinan
nie t . Met een du i f afkomst ig van ex-
clubgenoot Adrie I . l i t t eken laat

Hans /ien de klasse bij een ander
goed in te kunnen schatten. Op de
vierde plaats geeft de combinat ie
I I .A. F.ykelkamp £ /n. e indel i jk acte-
de-présenee in de toptien van de- u i t -
slag. De/e combinatie is nagenoeg
a l t i j d goed voor een klassering in de
subtop en een vast prijspere entage;
des ie aardiger hen ook eens in de
kop van de uitslag aan te l rel Ien.

Met twee du iven bij de eerste tien, en
wel op de 6e en 7e plaats laat Jos F.u-
link /.ien ook op de langere a f s t a n d
duiven met uithoudingsvermogen
op het hok te hebben. De combinat ie
Boesveld bevestigt de goede vorm
van de duiven op hun hok met een Se-
en (.)e notering. Dik de Beus <\: /n.
s l u i t de top t ien met een 10e note-
ring.

De eerste tien klasseringen vanuit
( l ambra i :
G.J. Oldenhave £ /n.: l en K); C.
Bruinsma: 2, 3 en 4; C. en H. Boes-
veld: f>; J. Fulink: 6, 7 en S; F. Olden-
have: 9.

De eerste tien klasseringen vanuit
Montargis:
(-. en H. Boesveld: l, 5, S en 9; R.
Wessclink: 2; Comb. Bruggeman: 3;
H.A. F.ykelkamp & /.n.: 4; J. Fulink: 6
en 7; D. de Beus £/n.: 10.'

Wim Harms stopt als
doelverdediger
Vorden l
Na l'i seizoenen het doel van Vorden
l verdedigd te hebben stopt Wim
Harms bij de A-selektie van Vorden.
Bij V.C. Ruurlo is het al lemaal be-
gonnen, eerst de jeugd waarna hij al
snel in het eerste1 van Ruurlo keepte.
Gelukk ig voor Vorden e-n jammer
voor Ruurlo vond hij / i j n 'stekkie' in
Vorden.
In 1977 werd hij lid van de voetbalve-
reniging Vorden en in het/elfdejaar
geko/en tot doelverdediger van Vor-
elen 1. Daarna was en bleef hij eerste
keus, ondanks v e - l e - t i ainerswisselin-
gen.
In sei/oen '90/'91 heeft hij /.e 11 aan-
gegeven dat he't ge-noe-g was geweest.
Fe-n mooier afscheid is nauwel i jks
denkbaar, want in l3 sei/oenen wil
de keus van een trainer we-1 eens op
e-e-n ander vallen. I l i j heeft hier ne>e>i t
geen last van gehad, hetgeen we-1 ie- ts
/.egt o v e r / i j n keeperskwaliteiten.
Vandaar dat het bestuur van V.V.
Vorden hem een wedstrijd aanbiedt
legen oud-Vorden-spelei s.
De wedstr i jd worelt gespeeld op zon-
dagmieldag 17 mei op hel geme-e-ute-
1 ij k sport park.
Feu ieder die Wim Harms voor Vor-
de-nse- begrippen een groot sport-
man v i n e l t , worden langs de l i jn ver-
wacht, lot slot moet nog even ver-
meld worden dat e-r dus niets aan de
wilgen wordt gehangen en dat hij
elooi gaat op een lager n iveau.

Klaver] asmarathon
Borculo
Van zaterdagavond 23 mei tot zon-
elagmieldag 24 mei /.al in ele giote
/.aal van Hoie-1 Café Restaurant ' ' t
Wapen van Bore ulo' een I S u u r s K l a -
verjasmarathon gehouden worden,
l S l 'm klaverjassen, uiteraard minus

de tijd die noelig is voor het verster-
ken van ele inwendige mens en voor
de persoonlijke verzorging, is niet
niks, maar de pi i j /en die er de>e>r de
deelnemende koppels te winnen / i jn,
/ i jn ook niet mis.
VV'at dacht men van 3 hoofdprijzen?
De Ie - pri js , e-e-n weekend Furo-Dis-
ney in Parijs, de 2e een weekend Lon-
den e-n ele 3e pr i js een weekend Pa-
rijs, al deze rei/.e n geheel ver/orgel en
voor 2 personen.
Maar e>ok de overige- pi i j /en /.ijn de-
moeite waard, de 4e prijs is een reis-
< he-que- t .w. v. f 500,- en ele 10e prijs is
nog a l t i j e l goed voor een waarde van f
100,-. Vereier /.ijn er nog v e l e - vle-e-s-
schotels, salaeles, dinerbonnen en
T-shirts te winnen.
De/e klaverjasmarathon is opgezet
emi het klaverjassen in de/e regio te
prome>te^k Inschrijven kan ten uiter-
l i jk mai^Big IS mei. Voor verdere
informat ie en inschr i jv ing kan men
y.ich we-nde'n t o t : 't Wapen van Bore u-
lo, lel. 05157-7133S; K. Marke-rink,
tel. 05457-72939; C. Korte, tel.
05490-14K>S b.g.g. 20279; C. Ubels.
tel. 054Wl22s'l en J. ()e>stcrbroek.
tel. 05486-14219.

PV Vorden
Op 2 me-i werd door de leden van PV
Vorden met bi jna 400 duiven eleelge-
nomen aan ele competitievlucht van-
uit St. Ghis la in Hornu. De duiven
moesten een a f s t and van 251 kilome-
ter op de kortste afstand e-n 254 kile>-
meter op ele langste afstand over-
bruggen. Het cemcours kreeg een
snel ve r l e>e>p , want na binnenkomst
van de eerste duif bij Jos Eulink om
l 1.29 uurvolgele binnen 14 minuten
20% van ele inge/.eüe duiven, waar-
mee de uitslag om 11.43 uur bepaald
was.
Jos Fulink en ele combinatie Ge ra re l
en Henk Boesveld domineren ele kop
van ele ui ts lag met respectievelijk 3
en 5 eluiven bij de eerste tien. GJ.
Oldenhave en Henk Ste>kkink laten
met een vierde en y.esde klassering
/ien be>rg te kunnen staan voor e-e-n
goede klasse-ring.

De eerste tien klasseringen waren als-
volgt: J. Fu l ink l, 5 en 7; G. e-n H.
Boesveld 2, 3, S. 9 en 10, G.J. Olden-
have en zn. 4 en H. Ste>kkink (i.

Voetbal
W Vorden
Uitslagen: Roda A l-Vorden Al 1-1
(beker) , Vorelen winnaar na straf-
schoppen; Angerlo A2-Ve)rden A2
1-2. Vorelen 2-VIOD 3 5-3, Hoven
2-Vorden 3 5-2, Oeken l-Vorelen 4
1-4, Vorelen 5-Le>nga 9 2-4, Vorelen
()-Ruurlo 5 5-1.

Programma: 16 wei: Veerden A l -
OBW Al (promotie-wedstrijd); 17
w/: Vore Ien l-Oud Vorden 1.

Badminton
Flash
De- badmintoneompet i t ies / i j n al-
weer een t i j e l j e afgelopen. Fr is elit
jaar weer leuk en goed gespeeld. Me>-
menteel /.ijn a l l e - k-den be/.ig zich
moe- t e - spelen voor ele c lubkam-
pioenschappen. Kr wordt op een leu-
ke manie-r gestreden om de hoofd-
prij/.en in de- e-nkels, dubbels en
mixeel dubbels.

Dinsdag z i j n ele kruisfinales ge-
spe-e-kl . Het hoe>gte -pun t echter v ine l t
op elonek-rdag 1 1 me-i |)laats. Dan
worden e l e - weelstrijden om de- 3e- e-n
I e - plaats gespeeld en n a t u u r l i j k ele

al t i je l spanne-nele Finales!

RTV
Han Hekkelman ui t Steeneleren van

•RFV Vierakker-Wichmond e -n de- e l i -
strictploeg van Geklerlanel (junio-
re-n) is in vorm. Na een 3e plaats j . l .
in de klassieker 'Omloop van ek- Ve-
luwe' behaalde hij afgelopen zater-
dag een 12e plaats in ele klassk-ke-r
'Flevotour' te Kampen. Door e-e-n
slechte- l a a t s t e - boe ht kwam hij e>p ele
stoep, anelers was hij zeker korte-r
geëindigd.

LarsVos uit /u tphen heef t zondag in
Dielam e-e-n sterke- wee l s t r i jd gere-ek-n
bij ele Nieuwelingen. Hij be-hoemk-
tot een groepje- van 5 renners. Voor
e l i t groepje reëel nog één renner. Vos
pakte een praehl ige 5e plaats .

De- B-amateurs reelen zondag in Dru-
nen (N-Br.). Daar f i e t s t e - de- Ne -ek - r -
lanels kampioen Jack van Kessel na
20 km van ele (>0 weg me-l nog twe-e-
renners. Van Kessel won met over-
macht en pakte ele 17e ovenvinning
van eli t seize>en. Ruelie Peters uil
Wichmond we)i i ele spurt van het pe-
k) ton en werd daarmee 4e. John
Sehoe-nake-r uit Beekbergen, Pe-ters'
e - lubgenoe)t , werd 12e.

LR en PC
de Graafschap
Bij het in het afgelopen weekeinele in
Ruurk) veircden eoneoms h i p p i < | i i e
z i jn ek- rui ters en amazones van ele
vereniging weer met ele nodige pr i j -
zen naar huis ge-gaan. Op zaterdag
werden de- ponywe-els t i ijelen gereden,
waar helene Garssen met Fiuiy de I e -
prijs in de LI-dressuur behaalde met
137 punten. Rinie I leuvel ink behaal-
de in dezelfde klasse ele 3e- prijs me-l
129 punten. In ele dre-ssuur klasse- B
behaalde Simone- Biouwer me-t Mix i
de 3e prijs me-t 12S punten , Sanely
Klein Brinke met Snmkey de 4e pr i js
met eveneens 120 punten , Ilse Win-
kel met Funny Boy ele 4e pr i j s met
120 punten en Manon^Èhner me-l
Machia re le 5e -p r i j s met fVpunten.
()p zonelag waren ele paarden aan de
beurt. Susan Groot Jebbink wist met
Ffanie ele Ie prijs in ele L l-dressuur
Ie- behalen met 133 punten. Annie
Ke>rnegoe>r behaalde me-^^ita ele 3e
pr i j s in ek- B-elressuur nier 123 pun-
ten.
Bij het B-springen behaalde Rei-
nemel Maalelei i nk me-t Brienta e l e - ( k -
prijs.

Sociï
Tennisuitslagen
4e speelweekend
Zaterdag 9/5:
Jeugd mixed: SocÏÏ l LTC /u tphen l

1 - 1 ; Senioren mixed: De- Wiklbaan 2 -
Soeiï l 4 -1 ; Senioren mixed: Soe'iï 2 -
Vorelen l 1-4; Senioren lieren: Soe'iï l -
De- Stoven 2 4-2; Senioren heren: Wel-
gelegen 2 - Soeiï (afgehioken we-
gens regen); Veteranen heren: Soe iï l
-DeSchaeck I 3-3.

Zondag 10/5:
Senioren mixed: l ae hys 2 - Soe iï l 4 - 1 ;
Regio heren:Socïï l -Vekllwek l 0-0.

Voetbal
Programma jeugdtoernooien
16/5: F en C.
17/5: F en B.

Uitslagen Sociï
10/5: Sociï 2 - Wolversveen l l - 1 ; So-
ciï 3 / u t p h a n i a 3 .3-3; Ferb. Bovs 7
Soeiï 4 1-0.

Six-Toernooi
s.v. Ratti
De- Activiteitencommissie van voet-
balvereniging s.v. Ra t l i organiseert
zaterelag () j u n i a.s. het S ix -1oe- i nooi.
I l e - l Six-Toernoe>i is een toe-rnooi
waarbi j de- teams bestaan uil O perso-
nen e-n de wedstrijelen worden afge-
werkt e>p halve voetbalvelden. De- op-
zet is om e-r e - e - n geve-l l ige dag voor
ieelereen, j o n g e n ou.el, man of 'vrouw
van te maken. Inschr i jv ing staal
open voor ieelereen e lk- e-e-n team van
minimaal O persemen kan vormen.
De-elname is mogelijk voe>r zowel ela-
nie-s - . heren-, als gemengde- t e - a m s .
V'oen opgave tot 2!^ mei en meer in-
format ie - kan men zie h wenelen tot de-
volgende personen:
I o n Tolkamp, Wiemel ink 45, tel .
1313 en konald Wagemans, Ruurlo-
sewegSQb, tel. 6855.
Uitslagen: Neeele B2 - Ratti BI 0-3.

Bridgeclub'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 6 mei
(iroe/> .\: 1. dhr. Groot Bramel /dhr.
Wolters ( > 2 . 5 ' y ; 2. mevr. e k - n F n t i n g
mevr. Gilk-s 5S.3'v; 3. mevr. Schigt
dhr. Schigt 53.5%.
(,roef> li: 1. mevr. Knoppers/dhr.
Knop))ers 55.9':f'; 2. mevr. de- Bruin
dhr. de- B i u i n 51.7' i : 3. mi-vr. (iasse-
l i n g 'mevr. Warnaar 53'

Sociï
Uitslagen
2«S'-/:SI)// B I Sociï B l 2-2.
2-5.-Pa\C2 Sociï Cl l-3; Sociï B l
W i l h . S S S B l l 1-2.
l- 5; (iorssel Soe'iï 1-4; Loenermark
l Soeiï 2 1 - 1 ; De- Ho \e -n 3 Sociï 3
1 - 1 ; Sociï l SI 11- l 3-3.

Vordens Tennis Park
Gedurende l weken is e-r nu alweer
volop getennis t . De- resu l ta ten van de-
V.4.P. teams zijn wisselenel. Feu aan-
tal , vooral zaterdagteams, | ) i i j k e - n tot
nog toe- bove-naan ek- \ v e - e l s i r i j d l i j s l .
Aangi-zien men ieelere we-e-k een
nieuwe tegenst;meier ontmoe-l is e-r
b i j n a van I e - voren n i e - t t e - zeggen u ie
< - r me- t dev he)ogsto eer u i t e i n d e l i j k zal
gaan str i jken.

Aankomend weekend zal Heren l,
gesponsord eloor garagebedrijf
Groot Jebbink t h u i s u i tkome-n tegen
Rapid i t a s u i t Nijmegen. De- heren ui t
Vorden z u l l e n erop gebrand zijn e > m
e k - z e - ontmoeting winnend af te- slui-
i e - n . Belangstellenden z i j n van har te-
welkom!

Uitslagen
Dinsdag 5 me-i: Vorden elamcs l
l e -gae lames l 1-5; ele Riets ta | ) dames
2 - Vorek-n dames 2 2-1.
Woensdag C> me-i: Vorden j u n . mix l
(e al. l ) Ruur lo j u n . mix 2 0-5;
L.T.C-, /u tphen j u n . mix l ( e a t . 2)
Vemlen j u n . mix l 0-5.
Donderdag 7 me-i: Vorden dame-s l

/evenaar dames 3 2-2; ele- Liemers
dame-s 3 - Vorelen dames 2 4-0.
/aterdag 9 me-i: Vorelen j u n . mix A l

de- V\ ' i ldbaan j u n . mix Al 5-0; ele
Kei j un . mix BI —Vorden j u n . mix
BI 1 - 1 ; Soeiï mix 2 Vorelen mix l
1-4; Vorelen mix I 35 l — d e Malen
mix l 35+ 2-3; Vorek-n mix 2 35 t

Winterswijk mix l 35+ 2-3; Die-
ren heren l —V'o ide -n heren l geen
e l e > o r g a n g i . v . m . re-ge-n.
/ondag 10 me-i: V''orden heren l -
Haanenbergh heren l 2-4; Hole-e he--
ren 2 - Vorden heren 2 3-3; Vorden
heren 3 -Grocnlo heren 3 1-5; Vor-
elen mix l Park Brubarel mix 3 1-7;
Ruur lo mix 3 Vorelen mix 2 7 - 1 .

Succesvolle Dash-jeugd
Dash mini's
Het afgelopen sei/oen is voorde S I K vesvol verlopen, men heelt /e l I's l kam-
pioenen mogen l iuldigen. I let jongens mini -1 team met een 12e plaats. Inde
vangpoule Dash l en Dash 2 met een 3e- p l a a t s e n Dash 3 met een Ie plaats .
Op 12 mei werd in Warnsveld de slotdag gehouden. Alle teams hebben nog
twee wedstrijden gespeeld en een v a a r e l i g h e - i e l s l e - s t voor teams a f g e w e r k t , dit
alles met veel ple/ier en grote in /e t . Aan het eind van de dag vond de p r i j s u i t -
re iking p laa t s waai al le Dash teams een beker en bloemen in o n t v a n g s t kon-
den nemen.

Mix C Dash kampioen
\ Iet Dash mi \ - ( ' , team heelt na het winnen van de kru is f ina les 12 mei in (iorssel
hi- t kampioenschap behaald in de jongens C poule, /e mogen nu 123 mei
deelnemen aan de Nederlandse gesloten c lub kampioenschappen.

Het Dash Mix-C Kampioensteam: staand v.Ln.r.: Hiiub Nijenhuis, Erik Boel,
Willem Holterman, Arne Koning, Martijn Rouwen en Robert Zieverink, Gehurkt
v.Ln.r.: Marloes Brandenburg, Renske Notten en Thomas Besselink. Niet op de
foto: Petra Kampertnan en trainer Henk Lieverdink,

Jongens Dash mini 4 behaalde een 2e prijs. Op de leuning v. L n, r. Kees Koren, Rob
Borgonjen,Joris Besselink en Dirk Breukink; op de zitting Freddy v. d, Mey (links)
en Mark Haverkamp.

De mini's werden in de Vangpoule Ie en 2x 3e.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

EB VAN

Reuze
Gevulde
Koeken
NU 10 voor

Super
Krentenbol/en

10 voor

6,00 5,00

Cocos

Vo0r

NISSAN

M: ^-^^n
HENGELO G.

Renault 5 GTL 1986 9.750,-167.34 p.m.

Ford Escort 1.3 L 1985 8.750,-142.37 p.m.

Mercedes 190 diesel 1987 27.950,-598.18 p.m.

Peugeot 309 XR 198816.950,-339.94 p.m.

Peugeot 205 XR 1.4 199019.950,-408.35 p.m.

Mazda 626 diesel 198611.650,-214.80 p.m.

VW Golf LPG 198919.500,-398.69 p.m.

Subaru 1.6 DL 1988 16.950,-169.50 p.m.

Honda Civic 1.2 198814.950,- 293.47 p.m.

Ford Orion 1.6 CL ' 1990 22.650,- 473.59 p.m.

Kom kijken naar ons volledige aanbod.
Met volledige garantie.

Voorzien van APK-keuringsrapport.

Golden King Dealer

AUTO
PAS

kunt

k sta in de showroom bij Jos Herwjjjs. Ik ben pas

twee jaar oud en altijd erg zuinig <fp mezelf geweest.

Ik ben eerlijk en betrouwbaar -vraag maar aan m'n

vorige baas- en zoek een nieuwe baas met rijbewijs

(m/v) . Referenties

u verkrijgen bij

Jos Herwers in

Hengelo G. en

in Zutphen.

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z '

ZUTPHEN

Volvo 340 automaat 198713.950,- 266.57 p.m.

Mercedes 190 D zeer cpl 1989 40.950,-

VW Golf 1.6 C 198918.950,-385.40 p.m.

Ford Escort 1.4i Europa 199019.950,- 409.56 p.m.

Mazda 323 LX 1988 16.950,-341.16 p.m.

VW Golf 1.6 CL 198817.950,-364.40 p.m.

Mazda121 199015.750,-311.81 p.m.

Ford Escort 1.6 D Bravo 198815.750,-311.81 p.m.

Citroen BX 1.4 1986 8.950,-148.61 p.m.

Mitsubishi Galant Turbo D 198712.950,- 248.52 p.m.

Maandbedragen zijn gebaseerd op een aanbetaling of inruil-

waarde van 25%, met een looptijd van 60 mnd. 100% finan-

ciering is ook mogelijk. EKP v.a. 15,6%. Vraag ook eens
naar ons Profijt-Plan op gebruikte wagec

E R W E R S
geî

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522

Ik ben op zoek naar

WERKRUIMTE
(ca. 50 m2)

voor het maken van
klavecimbels

(een muziekinstrument voor
het spelen van 17e en 18e

eeuwse muziek)

Heeft u iets dat geschikt zou
kunnen zijn?

Hans Blankenstein,
tel. 05750-42558.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

^ MEVO Mevo B.V. Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon 05752-2617 / Fax 05752-1 191

PRECISOM TECHNOLOGY

Mevo is een snelgroeiend, jong en dynamisch bedrijf dat met een geavanceerde
outillage een grote precisie en absolute kwaliteit in de produktie van
fijnmechanische onderdelen voor de High-Tech-industrie weet te realiseren.
Bij Mevo werken ca. 30 personen.

In verband met onregelmatig voorkomende drukte op de
afdeling nabewerking zoeken wij:

OPROEPKRACHT nabewerking (m/v)

Het werk wordt gedaan in een klein enthousiast team dat
produkten nabewerkt, welke zijn voorbewerkt op CNC-
machines en conventionele machines.

Waar moet je aan voldoen:
• snel, accuraat en met precisie kunnen werken;
• je snel vaardigheden eigen kunnen maken;
• in teamverband kunnen werken;
• opleiding is geen vereiste.

Wij bieden:
• goede en prettige werksfeer in een enthousiast team;
• een goed salaris.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mej. N. Kooning
(tel. 05752-2617, alleen tijdens kantooruren).

l

De 'SPANNEVOGEL' biedt U de grootste kollektie
tapijten.
Keuze uit 110 ROL kamerbreed tapijt en tevens stalen
materiaal van alle bekende merken.
Alle tapijt wordt gratis gelegd, dus ook de couponnen.

De vele komplimenten voor de keurige afwerking door
onze stoffeerders zijn een bewijs, dat bij de
'SPANNEVOGEL' kopen een verstandig besluit is.
In de winkel wordt U alles verteld over soort en kwaliteit
en wat U het beste kunt nemen voor jarenlang
woonplezier.

De zaak met service is dus de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 l

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking te verle-
nen aan het bouwplan van A.W. Rouwhorst, Gan-
zensteeg 4a, alhier, voor het verbouwen van een voor-
malige school tot 2 woningen op het perceelkada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie D, no. 2245,
plaatselijk bekend Ruurloseweg 97

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen tot 29 mei 1992 voor een ie-
der ter gemeente-secretarie (koetshuis) ter inzage,
met de mogelijkheid voor een ieder om hiertegen ge-
durende die periode schriftelijk bezwaren in te dienen
bij hun college.

Vorden, 14 mei 1992

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van woensdag 18 mei 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afde-
ling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage
liggen de door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 28 april 1992 (ongewijzigd) vastgestelde bestem-
mingsplannen 'Vorden-Kom Gemsterrein 1991, nr. 1'
en 'Kranenburg 1991, nr. 1'.

Eerstgenoemd plan heeft betrekking op invulling van
het voorste gedeelte van het voormalige terrein van
de GEMS (langs de Zutphenseweg).

Plan 'Kranenburg 1991, nr. 1' heeft betrekking op de
realisatie van twee woningen in het voormalige
schoolgebouw in Kranenburg.

Tegen plan 'Kranenburg 1991, nr. 1' zijn geen bezwa-
ren ingediend bij de gemeenteraad zodat niemand ge-
rechtigd is om hiertegen bezwaren in te dienen bij Ge-
deputeerde Staten.

Zij die tegen het bestemmingsplan 'Vorden-Kom
Gemsterrein 1991, nr. 1' bezwaren hebben ingediend
kunnen tegen de vaststelling een bezwaarschrift in-
dienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 14 mei 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 15 mei 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Vorden Sportpark Overweg
1992'.

Dit plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van
een tennis annex squashcomplex aan de Overweg,
waarmee de huidige accommodatie van de tennis-
vereniging aan de Nieuwstad komt te vervallen.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 14 mei 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



HOE ZIT
DAT NU

Vraag: Geldboeten zijn niet meer aftrekbaar.
Geldt dat nu voor alle geldboeten en waarom is dat
zo?
Tot 1991 konden geldboeten aftrekbaar zijn, als ze maar verband hiel-
den met het behalen van inkomsten. Dat was een logisch gevolg van de
zogenaamde 'fiscale neutraliteit'. Dat wil zeggen dat de fiscus /ich in
het algemeen niet bezig houdt met morele overwegingen: de fiscus is
immoreel en handelt buiten zedelijke overwegingen om.
Het interesseert de belastingdienst in principe niet hoe u aan uw in-
komsten komt, zolang u er maar belasting over betaalt. Ook al zijn de
inkomsten verkregen door diefstal of afpersing, wanneer de daarover
verschuldigde belasting wordt betaald is daarmee voor de fiscus de kous
af en bent u toch een 'keurige belastingbetaler'.
De kosten die gemaakt worden ter verwerving van dat illegale inkomen
zijn dan ook in principe aftrekbaar: zo mag de beroepsinbreker de
afschrijving op zijn apparatuur als bedrijfskosten of als verwervings-
kosten aftrekken. En als u nu zou denken dat dit belachelijk is, dan zijn
er nog wel andere gevallen uit de praktijk bekend.
Zo blijkt uit een recent proefschrift, dat de fiscus de onderwereld met
mooie aftrekposten behulpzaam is. Wereldwijd opererende drugshan-
delaren, die netjes belasting betaalden, mochten zodoende ook hun
smokkelschepen, betalingen aan corrupte ambtenaren en de kosten
van valse paspoorten als aftrekposten opvoeren: zonder aanziens des
persoons.
Op grond van deze 'fiscale neutraliteit' waren tot 1991 dus ook geld-
boeten aftrekbaar, wanneer ze verband hielden met het behalen van
inkomsten: een ondernemer die te hard reed omdat hij snel bij een
klant wilde zijn kon dan ook de bekeuring op zijn winst in mindering
brengen. Een werknemer die fout parkeerde omdat dat voor zijn werk
nodig was, kon de bon aftrekken. En als de werkgever vervolgens die
bon vergoedde, dan was die vergoeding onbelast. Omgekeerd was het
zo, dat zo'n bon voor eigen rekening kwam als er geen enkel zakelijk
belang was, zoals bij een ondernemer die tijdens een privérit te hard
reed.
Per l januari 1991 is de aftrekbaarheid van geldboeten afgeschaft.
Maar zoals altijd zijn daar weer uitzonderingen op en zijn er nog steeds
wel aftrekbare boeten. Daarbij gaat het vooral om tuchtrechtelijke boe-
ten.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck/A-4
C.rocp: Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg 21, 7251 LA, Vorden.

Pieterpad Milieu Estafette
De Minister van Volkshuisvesting, Hans Alders, schreef aan het
bestuur van de stichting 'Pieterpad Milieu Estafette' onder meer:
'In mei zal voor de 6e keer deze estafette van start gaan. Ik hoop
dat U één of meer etappes mee zult lopen. Dat is niet zo maar een
aanbeveling van mijn kant. Ik weet waar ik over praat, want ik heb
zelf 2 maal meegelopen, een unieke ervaring. Het doet je beseffen
dat we in Nederland nog heel mooie, stille plekjes hebben (Kiefs-

Nefit-Turbo. StokerU»
met Schone Winst! i<

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

•| een milieu- maatregel nemen die u
j geld oplevert. Stap eens bij ons

^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

kamp, 't Zelle, AT). Stukken natuur waarvan je denkt dat je ze
alleen in het buitenland kunt tegenkomen.
'Een wereld vol bomen' is het motto van de 'Pieterpad Milieu
Estafette'.
Ook tijdens de grote conferentie van de VN 'Milieu en Ontwikke-
ling' (UNCED) die in juni van dit jaar wordt gehouden in Brazilië
staan de bomen centraal. Een leefbare wereld zonder bomen,
kunt U zich dat voorstellen?' Tot zover Minister Alders.
De estaicl lc doet Vonk-n aan op /a-
terdag 'M) mei. Men vertrekt bij hotel
Hakkeren loopt 21 km naar Doelin-
ehem. Omdat er vorige keer (H) ' . ) ! ) )
nogal wat kinderen van de basisscho-
len meeliepen wordt er ook nu .'W
mei 1992 weer een speciale etappe
voor kinderen en volwassenen die
niet /o ver kunnen lopen ingesteld;
er staat een bus te w a c h t e n bij de
(i-sprong 't Zelle (12 km) die de
schooljeugd en wie er verder mee wil
weer naar hotel Bakker terugbrengt.
In Doetinchem is het t r e f p u n t Hotel
de Graafschap, Markt K), vanwaar de
middagetappe vertrekt naai het
Waldhotel, l . indenallee !V1 ( 1 2 km)
vanwaar op beide plaatsen eveneens
bussen iedereen terugbrengt naar
Vorden. De t i jden /.ijn /o ruim beme-

ten dat eenieder in / i j n eigen tempo
kan lopen; nie t forceren dan komt
men het verst. Toch kost c'-c'-n ander
nogal wat , daarom vraagt de s t i ch t ing
sponsors en donateurs. De s t i c h t i n g
Tieterpad M i l i e u K s t a f e t t e ' heeft een
rekening bij de RABO-bank \\Y
(ironingen onder no. 3 l . ( > ( ) . 2 S . ( K S r > ,
giro van de bank S<S l.">27.

Inlichtingen over de hele tocht van
1 1 ) 1 km van l'ieterburen naarde St .
l'ietersberg en Maas t r i ch t kan men
krijgen bij de VW Vorden, de- basis-
scholen en namens de werkgroep
'Leefbaarheid Vorden' bij A. Tnrf-
boer. Insu l inde laan .">(>, t e l . 129N. Als
er een overschot is gaat dit naai het
\a tuurrese ivaa t Ooenoeng I.euser
op Sumatra.

Studieopdracht Wildenborch
In de periode van 18 mei t/m 3 juli zal een groep van vijf studen-
ten een studieopdracht uitvoeren m.b.t. de waterhuishouding
van de Wildenborch en omgeving. De studenten zijn van de Inter-
nationale Agrarische Hogeschool 'Larenstein' te Velp, voorheen
de Bosbouw- en Cultuurtechnische school.
Aanleiding voor hel ondei/oe-k is de
klacht dat de grachten van de Wil-
denborch 's zomers bijna droog
staan. De studenten zullen de water-
huishouding van het gebied onder-
zoeken. Daarnaast / u i l en /e ook op
een rijtje zetten wat de natuurwaar-
den op de Wildenborch z i jn en welke
eisen elie aan de waterhuishouding
stellen. Uit dit alles zal me>eten b l i j -
ken of het nood/akelijk is de water-
huishoudkundige in l i ch t ing ter
plaatse- aan te- passen.
De studenten zullen in dat geval pro-
beren maatregelen voor te stellen om
de natuurwaarden op de Wilden-
borch veilig te stellen en te ontwikke-
len, waarbij vanzelfsprekend de- an-
dere beJ^fcren niet uit het oog /uilen
wordenMKoren.

Er zal getracht worden enkele na-
tuurgebieden in de diree te omgc-ving
van de Wildenborch bij het onder-
/oek te betrekken. I Iet gaat hier om
de-1 lardei maat en de l lagenbe-e-k.

l !e-l kan voor het onder/oe-k gewenst
zijn gronde-n Ie- betreelen. Indien mo-
ge-lijk / u i l e n de s tue len ten hienoor
t e - r plaatse- toe-ste-mming vragen. Be-
Irokke-nen wordt ver/oeht hiervoor
medewerking te willen verlenen.

De- ope i rae 'h t wordt verleenel door het
Waterschap van de- Berkel. Voor me-er
in format ie kan men zich wenden tot
be-t watersc hap.

daqboekl
^—' Ovn wa t et in de

\'ordense bibliotheek te beleven is

Eeuwfeest van
bibliotheken
De openbare bibliotheek in Neder-
land bestaat honderd jaar. Dat is een
goed moment even stil te staan bij de
vraag wal de bibliotheek voor de
mensen van de/e tijd precies bete-
kent. Voordat in het jaar IS92 in
rtrecht de eerste openbare biblio-
theek werd opgericht, waren er al bi-
bliotheken. Ze- waren alleen niet
openbaar, dat wil /eggen voor ieder-
een toegankelijk. En ze kregen ook
geen subsidies \ an de- overheid.
I .e/en was vroeger een voorrecht \ .111
de welgestelde!). Ook als men Ie/en
had geleerd was lang niet iedereen in
de gelegenheid boeken te lezen, ( iaat
u maar na: de werktijden waren nog
extreem lang. \\ ie 's avonds laat ver-
moeid t h u i s kwam, had weinig t i j d of
/in om te le/en. Bovendien hadden
de meeste1 mensen geen geld om boe-
ken te kopen.

Bibliotheken waren particuliere in-
stellingen waai een selecte groep
burgers gebruik van kon maken. Pas
in 1892 werd dus in ons land de eer-
s t e - bibl iotheek geopend waan'an de
kosten vooreen deel werden betaald
door de- gemeentelijke overheid en
waai' iedereen naar toe kon gaan om
boeken Ie lenen. Sindsdien is er veel
ten goede veranderd. Er kwamen
meer bibl io theken, nagenoeg ieder-
een leerde le/en. wc kregen meer
vrije tijd en wal eens een privelege
was van bepaalde- bevoorrechte gme-
pen werd een voor ieder bereikbare
mogelijkheid voor ontspanning en
ontwikkeling. Volwassenen betalen
een bescheiden bedrag van l 30,- per
jaar voor hun lidmaatschap en de
jeugd tot en mei l 7 jaar kan /elfs ge-
heel gratis boeken lenen. Dank zij
een subsidie- van de gemeente die- he-1
leeuwendeel van de- koste-n van de bi-
biiotheek draagt
De- openbare bibliotheek in Vorden
en de- ui t lccnpost in Wiehmond zijn
een k o s t e - l i j k bevit van e-n voor ons
allen. Er wordt \ e - e - l gebruikgemaakt
van de- diensten van de bibliotheek,
maar vee-I mensen denken nog dat j e -
in e-e-n b ibl iotheek alleen boe-ken
kunt le -ne-n . Om dat misverstane! op
te- ru imen, vertel len we- u regelmatig
in 'Contact' nieuws over de- biblio-
theek en over wat er allemaal is t e -
doe-n. Want een openbare biblio-
theek biedt e-e-n veel/i jelig program-
ma voor ie -de - i d ie- / i e h wil ontspan-
nen, kennis wil \ e - i g a r e - n , op de-
hoogte- wil b l i jven van wat e-r in de-
we re Ie l gebeurt ol 'van m u / i e k w i l ge--
n i e - t e -n . Daarom mogen wc- be-sl e - e - n
beetje b l i j / i j n me-t e l e - openbare bi -
bl iotheken in ons lanel d ie - deve-
maand pree ie-s e-e-n e -e-uw bestaan. En
me-l die van Vorelen in he-l bij/onde-r.

Boekanier

Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

r

SPEKKEL, EEN HEERLIJK WITTEBROOD
MET ZONNEaOEMPITTEN EN GEPLETTE SOJA.

Met Spekkel hoeft u niet
langer te twijfelen tussen de
heerlijke smaak van wittebrood,
en de gezonde voedingseigen-
schappen van bruine brood-
soorten. Spekkel is immers
een zeer speciaal witte-
brood, verrijkt met
geplette soja en
zonnebloem-
pitten. Dit f
is duidelijk
merkbaar
in de korst,
waar ze door
het bakproces
verkleuren tot
donkere stippen.
De kruim daarentegen behoudt
haar natuurlijke gouden kleur.
Een beetje mout zorgt voor de
delikate smaak.

Waarom is dit speciaal brood
georiënteerd op gezondheid?
Geplette soja en zonnebloem-
pitten bevatten naast proteïnen

en vitamine B ook
veel voedingsvezels,

die stimulerend
werken op de
spijsvertering.
Bovendien zor-
gen de zonne-

bloempitten voor
een verhoogd per-

centage poly-onverzadigd
vetzuur Voedingsvezels en

poly-onverzadigd vetzuur zijn
dikwijls onvoldoende aanwezig
in onze verfijnde eetkultuur
Daarom is Spekkel speciaal wit-
tebrood een verstandige keuze
voor wie belang hecht aan lek-
kere en verantwoorde voeding.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Steenslagschade?ë
Bespaar f 300,- eigen risico

Steenslagschade kan meestal worden
hersteld. Eerst NOVUS bellen. Wellicht
houdt U zo f 300,- eigen risico op zak.

NOVUS repareert gratis uw voorruit bij u
voor de deur, indien u WA + of All-Risk
verzekerd bent.

Niet voor niets staan ALLE
verzekeringsmaatschappijen achter de
NOVUS-methode.

Bel nu de NOVUS-servicecentrale in uw
rayon of vraag uw verzekeringsadviseur.

novus
•s 05750-42287

GERANIUMMARKT
RECHTSTREEKS VAN DE KWEKERIJ:

ft Geraniums
ft Fuchsia's
ft Kuipplanten
ft NIEUW -+ uniek in Nederland

Bronkhorster Geraniums
ft Perkplanten

/c veel oni hier op te noemen, óók weer nieince

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak
OPEN: ma.-vr. 8.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
zaterdag tot 17.00 uur; woensdag tot 12.00 uur

•̂••7 ^y neDDen
OPEL COWS/l
72S 3-drj . luxe, trekh./r.w.achterop
72S 2-dri. 77?
12S 3-drs. luxe, 1 eig./trekh./radio
13N 3-drs. swing, 1 eig./radio/spatlappen
13N 3-drs. LS,
1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl. v + a.
13i 3-drs. Swing, 1 eig. /radio kit
15D 3-drs. Swing, 1 eig.

OPEL KADETT
12S 3-drs
12S 3-drs. LS, radio/cass.
12S 5-drs. LS, LPG/gordels a/r.spiegel
13S 5-drs. LS, trekhaak/spatlappen
13S 3-drs. LS, 1 eig. /LPG
13N 5-drs. Club, 1 eig.
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer
13S 3-drs. GL, radio
16D 4-drs. LS, radio/cass./trekhaak
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. v.
13N 5-drs. stationcar, 1 eig.
13N 4-drs. Life, 1 eig./get.glas
18S 3-drs. Club, 1 eig ./trekhaak

wit
rood

blauw
zwart

rood
rood
rood

groen (m)
blauw

blauw (m)
rood

blauw (m)
wit

rood
blauw (m)

wit
rood

wit
wit
wit

123.000 km
105.000 km
86.000 km
67.000 km

48.000 km
69.000 km

110.000 km

143.000 km
105.000 km
132.000 km
90.000 km

175.000 km
56.000 km
49.000 km
58.000 km

109.000 km
146.000 km
5 1.000 km
59.000 km
38.000 km

1/84

9/84
7/85
4/88

1/88
6/89
6/89

11/83
1985
3/86
7/86
9/87
3/87

1/87
8/87
4/87
1/87
3/89

6/89
1/89

ze
7.450,-
6.500,-
9.250-

14.950-

15.950-
16.600,-
17.250-

3.950-
9.750,-

11.950-
11.900,-
11.950-
14.950-
14.950-
14.950-
14.900-
15.950,-
21.400-
19.900-
20.750-

T•

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.
w.v.

w.v.
w.v.
w.v.

w.v.
w.v.

w.v.
w.v.

13N 4-drs. Sport, 1 eig./l.m. velgen/brede banden/a.
klepspoiler
14i 3-drs. Life, 1 eig./trekhaak/get. glas

OPEL ASCONA
16N 4-drs. LS, trekhaak
1 6S 5-drs. LS, radio
16D 4-drs. LS, trekh./r.spiegel
16S 5-drs. Traveller,
LPG/trekh./spoilers v + a/mistl. + verstr.
1 8S 4-drs. Sprint,
1 eig./rad.cass./GT int./get. glas/l. m. velgen

OPEL VECTRA
1 7D 4-drs. GL,
1 eig. /z. g. a. n.
1 7D 4-drs. GL,
1 eig./trekhaak
18i 4-drs. GL, 1 eig./get.glas

OPEL OMEGA
20i 4-drs. Sport,
heel veel acc./LPG
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.ü/trekh.
18i 4-drs. LS, 1 eig.

OPEL REKORD
20S 4-drs. Traveller, LPG/open dak/5-bak

ANDERE MERKEN
Austin Metro 1000 3-drs., trekh./spatl. v.
BMW3182-drs.,
Citroen Visa Club 5-drs., 1 eig./open dak
Citroen BX 1400 5-drs., LPG/trekhaak/rad. -cass.
Fiat Uno 1000 S Fire 45S 3-drs.,
Fiat Uno 75 SX ie 3-drs.,

1 eig. /mooie auto

l. m. velgen/verlagingsset/get.glas/CPV
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig./LPG/trekh./rad.cass.
Fiat Ritmo 3-drs. 70 L, 1 eig./radio/open dak/trekh.
Ford Fiësta 3 drs. 11 00 CL
Lada Samara 1300 3-drs.,
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak
Renault R5 TL 3-drs. 1 100, 1 eig./podium uitv.
Volvo 340 GL 'jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje

wit
wit

bruin
grijs (m)

blauw (m)

platina (m)

wit

blauw

rood
rood

zwart (m)

wit
blauw (m)

blauw (m)

blauw (m)
goud (m)

wit
zwart
blauw

zwart (m)

silver (m)
silver (m)
goud (m)

beige

grijs (m)
rood

rood (m)

25.000 km
37.000 km

146.000 km
105.000 km
190.000 km

148.000 km

33.000 km

92.000 km

115.000 km
98.000 km

159.000 km

198.000 km
92.000 km

224.000 km

68.000 km
150.000 km
71.000 km

11 5.000 km
37.000 km

49.000 km

155.000 km
71 .000 km
57.000 km
46.000 km

110.000 km
56.000 km

100.000 km

w.v. » wordt verwacht

/'uIMI

1/90
7/90

5/82
6/83
3/85

4/86

4/88

9/89

5/90
11/90

1/88

4/87
4/87

1/86

1986
10/79
10/83

1/88
6/88

3/90

9/87
5/88
6/87
4/89

1/88
1/89
6/86

21.950,-
21.500-

4.500,-
5.250-
6.900-

12.800-

18.250-

26.250-

26.000-
26.900-

22.500-

17.450-
18.800,-

9.800-

6.250,-
3.500-
4.950,-

12.250-
13.900-

19.750-

8.900,-
9.850,-

12.250-
10.750-

13.900-
15.750,-
11.500,-

.e

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

K(( W. J. der KOOI
Opel/Isuzu-dealer: Ttamstraat 13, Lochem ®: 05730-525 55.
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Waardering Industriële Kring
Vorden voor goede betrekkingen
met het gemeentebestuur

Een paar jaar geleden heeft de Industriële Kring Vorden in de kamer van burgemeester E.J.C.
Kamerling besprekingen gevoerd over onder meer het industrieterrein. Bij die gelegenheid zei de
voor/itter van de IKV Mr. B.H,J. de Regt tegen burgemeester Kamerling dat indien de gemeente er
ruim 6 bunder (ha) grond bij zou krijgen op het industrieterrein de IKV een cadeau zal aanbieden.
Dit in de vorm van een lijst voor een schilderij (voorstellende de NH Kerk in vroeger dagen) dat
momenteel in de burgemeesterskamer hangt.
'Wel het industrieterrein is uitge-
breid en vooral vanwege de goede be-
trekkingen met het gemeentebe-
s tuur , bied ik l 1 de/e l i j s t aan', a ldus
dhr. de Regt dinsdagavond voor de
aanvang van de vergaelering van de
(lommissie Algemeen Bestuur.
Dhr. Regt ging in /ijn toespraak nog
even in op de bereikbaarheid van het
industrieterrein, waarbij hij opmerk-

t e - dat de- IKV /al blijven pleiten voor
een noordelijke ontsluiting. 'Dus
geen noe>n lelijke rondweg', /.o ver-
duidelijke hij. Verder wees de IKV-
voor/itler op het traag verlopen van
verkrijgen van bouwvergunningen.
Ken te rmi jn van (i-H weken vond hij
veel te lang. 'Ken liberaler bouwbe-
leid, een vlottere afwerkingen snelle-
re procedures / i j n daarbij gewenst.

Daarbij is een positieve opstelling
van het ambtenarenapparaat van ui-
termate ||Bot belang', aldus dhr. de
Regt
Burgemeester Kamerling was danig
in / i j n nopjes met het hem aangebo-
den cade-"i. 'Het is echt een cadeau
met een^«fuld l i j s t je , we /ijn CM erg
verguld ̂ Pe', aldus burgemeester
Kamerling.

De Vordense Ondernemers Vereniging krijgt een nieuwe jas:

Vordense ondernemers
organiseren met WV een
groot braderie-zomerfeest
Onder een grote belangstelling hield de V.O.V. onder voorzitter-
schap van Wim Polman haar jaarvergadering in "t Pantoffeltje'.

In /ijn openingswoord s lak de \oor-
/ i t t e - r / i j n blijdschap niet onderstoe-
len of banken.

' l le t is bij/onder verheugend, d.il wij
vele jonge ondernemers in ons mid-
den hebben. De-V.O.V. /al daardoor
levend en actief kunnen blijven. Nie t
al le-en nu, maar ook voor de toe-
komst', aldus vooi / . i t ter \Vi in Pol-
man.

'Vorde-11 is een de>rp . waar a l t i jd wat l e -
doen is, wat bruist van a c t i v i t e i t e n .
Het is nie t alleen een verdienste van
de V.O.V., maar a l le verenigingen
dragen hun steentje bij. Geen enkele
vereniging wil voor de ander achter-
blijven. Al de/.e activiteiten samen
maken van Vorden een ge/ellig en
een levend dorp e-u daar heeft ieder-
een baat bij ' , aldus \V i m Polman.
De voor/itter ging verder in op de

RECEF
V N D W K

S L A G E R IJ V L O G M A N

Varkensfilet
L' heeft nodig voor-l personen: 500 a ( ) ( ) ( ) gram varkensfilet aan één stuk, 100
gram boter, l /akje karbonademix, 2 eetlepels vriesgeelroogde dille, l eetle-
pels /i lvcruitje.so! 'geblancheerele sjalotjes, l eetlepel mosterd (grof of fi jn) en
l glas droge wijn.

Bereiding: kruid het vlees met de karbonademix. Braad het venolgens in HO
gram boter rondom aan. Voeg de rest van de boter toe en braad het vlees
volgens ele basisbereiding in ca. .'$"> a 40 minu ten gaar. Neem het vlees uit de
pan en houd het warm. Voeg vervolgens bij de braadboter de mosterd, /ilvcr-
uitjes en ele dille toe en laat dit even f r u i t e n . Blus het af met w i t t e wijn en laat
het even goed doorkoken. Scncei e l e 1 saus apart bij het vlees.
Lekker met gekookte1 venkel, aarelappelpureeof aardappclkroketjes.

Als variant: in plaats van varkensfilet kunt u ook varkensfi ie andeau voor dit
recept gebruiken. De bereidingstijd is het/elfde. Die komt op ca . ^f> a - K )
minuten. De voedingswaarde blijft onveranderd.

Wijnsuggestie: Cepagc Merlot - Vin du Pays. Karaktervolle, uit het /uiden van
Frankr i jk afkomstige- schenkwijn. De wi jn is ge-maakt van de bekende (Bor-
deaux) MerleH druif . Het is een /.achte, iets romige, droge wijn. Ken heerlijke
wijn aan tafel!

nood/aak de V.O.V. te hers t ructure-
ren. De1 energie-, die- n e t e l i g is e > m al le
werk/aamheden van het bestuur in
daden e > m te - / e t ten is enorm groot en
vraagt veel t i j d .
'Fr is img /oveel te doen en er /ijn
n e > g /.oveel ideeën uit te werken,
maar het bestuur kan dat niet alleen
meer.
Wij kunnen niet alleen maar verga-
eleren, maai wij moeten de resultaten
ook daadwerkelijk uitvoeren.'
De vergadering ging dan o e > k geheel
acce>ord met het bestuursvoorstel ele
V.O.V. ineen nieuwe jas lesteken.
Fr /u i len een (Hal commissie-s be-
n e u - m d worden, elie voorstellen uit
hel bestuur kunnen uitvoeren. Flke
commissie kr i jgt haar eigen taak en
daardoe>r kunne-n snellere1 en betere
resul ta ten bereikt worden. De>ordat
de1 \oor/.itters van de- commissies /it-
t i ng hebben in het bestuur kunnen
hele- korte lijnen worden gelegel.
'Voor de- te>ekomst ge/ien is dit de
enige manier om ele V.O.V. te laten
f l e > r e r e n . Ken groot aanta l leden
wordt op de/e wij/e betrokken bij ele
verenigingsactiviteiten en dat kan al-
leen maar ec-u ge u-de /aak / i jn ' , aldus
Wim Polman, die de vergaelering
voe>rh ie ld , dat in april '!W belangri j -
ke bestuurswisselingen p l aa t sv ine len .
Ook d e - c o n t r i b u t i e , die voor 1992 op
hel huidige niveau gehandhaafd
werd, weml t e>p de- hel l ing ge/et. De
voor/it ter maakte- bekend, e l a t in de
loop van het jaar de leden een nieu-
we op/et van de contr ibut ie aange-
boden /al woide-n .
Bij de bestuursverkie/ ing werelen ele
heren Harmsen en Boerste >c l herko-
zen.
Voor de heer Willems, e l i e 1 het be-
s tuu r te kennen had gegeven wegens
omstandigheden vn>eg t i j d ig te wil-
len al t reden, werd ele heer H. Fran-
ken als nieuw bestuursl id ge-ko/en.
De voor/i t ter bedankte e le 1 heer Wil-
lems \oe>r / i j n in/.et en be>od hem na-
mens de- leelen e-en envele>p aan.
De- activiteitencommissie ( e l e - eerste
reeds ingestelde commissie) deed
\vrslag van haar samenwerking met
het V.V.V. om e l e v e - /omer ge/amen-
l i j k te komen t e > t een gn>o t s nieuw
braderie-zomerfeesL Vele nieuwe ac-
t i \ i t c - i t c i i / u l l e - n aan e l e braderie wor-

e l e - n toegevoegd, /oals s t raa t thea te r .
demonstraties, veel mu/ iek e-u / . Al
met al een programma, dat veelbelo-
venel is.
De- activiteitencommissie, bestaande
ui t e l e 1 heren Hans H u i n i n k , Hcniv
K e - t t e l e r i j en Henry Barendsen, ver-
wachten met al hun ideeën e>ver dit
nieuwe f e s t i j n tweemaal /oveel be-
zoekers.
De vergadering Stemde met een har-
t e l i j k applaus volledig in met de/e
nieuwe activiteit .
Om hal f elf sloot de1 \ o e > i v i t t e r de/e
/e-er geanimeerde en cons t ruc t i eve
vergadering.

Jong Gelre naar Zeeland
op IGmeia.s.ü!
Door haar overwinning tijdens de- provinciale1 c u l t u r e l e selectie in Aal-
ten op 2f> april j.L, /.al Jong (lelie Volden voor de \ ierde achtereenvol-
gende keer Gelderland vertegenwoordigen tijdens de landelijke Finale
op l (i mei a.s. in Kapelle (/eeland).
Doordat Kapelle niet direkt naast de deur ligt, en om er een ge/ellige
dag van te maken, heelt Jong (.eire een bus georganiseerd, om een /o
groot mogelijke groep aanhangers mee te krijgen naai /eeland.
De Inis /al /aterdag rond de middag vertrekken en in de nacht van
/.aterdag e >p /ondagweer in Vorden arriveren. Voor opgave of informa-
tie kan men konlakt opnemen met: André Knoef, tel. (>r>0(> .

Floralia
Het doet Floralia veel plezier dit jaar alle basisschoolleerlingen in
de gemeente Vorden een stekplantje te mogen aanbieden. Geheel
gratis!
/c kunnen dan tijdens de /.omer-
maanden worden opgekweekt tot
een grolt- p lan t en daarna worden in-
ge/onden voor ele tentoonstelling,
/oals bekend / i j n voor de beste in-
/endingen pr i j /en beschikbaar. Ook
volwassenen kunnen /.elf opgekweek-
te 1 planten in/.enden. Floralia ver-
koopt geen stekjes meer.
De p lan ten voor de kinderen /u i l en
op 13 mei goed verpakt en voor/.ien
van een s tenci l waarop staat hoe /e
het best ver/.orgd kunnen worden op
de basisscholen worden afgeleverd.
Nu /ijn er waarschi jnl i jk kinderen
die om wat voor reden dan ook bui-
ten de gemeente basisonderwijs vol-
gen. Ook voor hen is een plant be-
schikbaar. Je moet daarvoor wel even
kontakt opnemen met één van de on-
derstaande mensen.
De tentoonstelling wordt dit jaar ge-
houden op 25, 2(> en 27 september
en heeft als thema 'sprookjes en Ach-
terhoekse legenden'.
Floralia heeft bakker Postel uit /wiep

bereid gevonden om aanwc/ig te zijn
met houtsnijwerk. F.n bovendien met
een vertell ing voor de kinderen.
Men is overigens niet verplicht /ie h
aan het t hema t e - houden. Verder ves-
t ig t men er de- aandacht op dat ver-
enigingen en organisaties mee kun-
nen doen d.m.v. een in /ending waar-
in /ij iets van hun vereniging/orga-
n isa t ie voor het voe t l ich t brengen.
Voorwaarde is wel dat er bloemen en
planten venverkt worden. Voor de
beste in/ending in de/e categorie is
een wisselbeker beschikbaar.
Het afgelopen jaar heeft dit tot
mooie in/.endingen en leuke reakties
geleid. Latei' volgt over de tentoon-
s te l l ing meer nieuws, w a n t er wordt
nog hard aan gewerkt.

Voor meer informatie, /.owel over ele
stekplanten voor de kinderen, als
ou-rde in/.endingen kan men bellen
naar mevr. Jansen, tel . 299(>, mevr.
Ouwinga, tel. 2090 of mevr. Molen-
dijk, tel'. 2270.

Traditie:
een last of een lust?
Vorige week heeft Con tac t de aan-
dach t gevestigd op de Broodlevering
op Hemelvaartsdag: een b i j n a 150
jaar oude t r a d i t i e . Di t f o l k l o r i s t i s c h
gebeuren bij de1 Muldersluite aan de
/.elhemseweg in Hengelo verheugt
/ich al vele jaren in een grote belang-
stell ing. Van heinde en \rr komt men
hierheen om van dit evenement te
genieten. De broden worden gele-
verd door de1 /.g. 'c i j n s p l i e h t igcn ' ,
bewoners van boerderijen in Henge-
lo en /elhcm. De/e plicht rust te1

vroeger op de boe-ren in de Hengelo-
se en Dunsborger mark en was een
soort tegenprestatie voor het recht
om plaggen te steken op de1 /.g. 'woe-
ste gronden'. Van een echte 'plicht' is
tegenwoordig geen sprake meer.
Niemand kan de ci jnsplicht igen
dwingen, maar het /ou wel /éér te be-
treuren / i j n als niemand meer dit
'historische-, t radi t ionele spel' /ou
willen meespelen. Vandaar de/e
oproep: wees sportief: voor e-cn kle in
beelrag (k le in als allen weer mee-
doen) helpt men mee- een oude tra-
d i t i e in s tand te houden en met e l e -
opbrengst s te -un t men via diaconie-
en cari tas ook nog een goed doel!

Bleumink Tweewielers zet
rijwieltedrijf Kuijpers voort
Frans Bleumink, voormalige bedrijfsleider bij Vezo Supermarkt, wordt de nieuwe eigenaar van, je
zou kunnen zeggen, 'buurman Kuijpers'. Onder de naam Bleumink Tweewielers zet hij het gereno-
meerde en puur Vordense bedrijf voort. Gebrek aan opvolging en de leeftijd speelden een belang-
rijke rol in de uiteindelijke beslissing van dhr. Kuijpers de zaak van de hand te doen. 65 Jaar runde
de familie Kuijpers op de huidige plek het bedrijf, 'n stukje geschiedenis.

He-t bedri jf werd in 1927 gestart door
R.G.J. Kuypers, die- de- r i jwie lhande l
overnam van dhr. H.B. Kmsbroek,
de- latere fabrikant van de Fmpo r i j -
wielen, 't /elfde jaar kwam e-r ook al
een Shell-ben/inepomp voor het
pand te staan om de toen al opko-
mende motorisering van e l i e n s t te
/ i jn. Dit waren vooral motorfietsen
en de eerste auto's. In I 9'i l werd het
bedrijf als een van de allereerste be-
drijven in ele regie) lid van de- in 19.SO
opgerichte bond voor garagehou-
ders, de 'Bovag'.
Net voor de oorlog '10-' 15 vond een
grote ui tbreiding plaats om ele ge--
staag groeiende (auto)klantenkring
goede service te kunnen bieden.
Ook wen l e-r steeds meer gebruik ge-
maakt van de taxi's, die \oe>r de- oor-
log ook wel /onder chauffeur ver-
huurd werden. Na ele oorlog kwam
door gebrek aan alles, de' verkoop
moei/aam op gang, alleen de tax i flo-
reerde1 goed. De motoi f ie tshandel in
n i e u w e n gebruikt waséén belangrij-
ke1 inkomstenbron.

Kind -KI -e r jaren kwamen de- eerste
bromfie- tse-n op de markt (Solc-x, Be-
r in i . Mosquito. Kap te in Mobyle t le
e - t e . ) en dit nam een hele grote
v l u c h t .
In l ' . ) " ) ( ) kwam e l e - /oon. Jan H. Kuy-
pers in het bedrijf. Doe» de- aankoop
van het aangren/ende perceel.
Dorpsstraat 1 1 e-u de- grote opkomst
van de personenaute) in het s t r a a t -
beeld fle)reerde e l e - /aak ge/ond.
Gunstige ligging, druk beklant tank-
s t a t i e u i voor e le 1 deur, goede- mede-
werkers etc. deden de- rest.

Ook e l e - autoshop draaide ve>oral in
de1 ( ) ( > - en 7(l-er jaren u i t s t ekend . Na
het ins to r t e -n van ele bromfietsmai kt
werden motor/age-n e-n mote>rga/on-
maaiers in hel programma opgeno-
men.

l let toerisme is immer een belangrijk
element in de1 Vordc-nse samenleving
geweest. Oe>k daar blies Kuypers al-
t i j d / i j n part i j in mee1. De- l a a t s t e 1 jaren
/o'n HO fietsen g r e > e > t C M I k lein en tan-

Fa, Kuijpers in vroeger jaren,

dcms, n ieuw of /.g.a.n. mater iaa l , dat
na het vcrhuursei/e>en OVCT het lu-le
land verkocht wordt.
In 19H7 men-s i door omstandigheden
(mi l ieu) het tankstation gesle>ten
worden en me>est in verbanel daar-
mee e > e > k de auto-afdeling dicht
Nu k e > n men me1! nog meer energie
en specialisme e le 1 r i jw ie la fde l ing u i l -
breiden ( incl . verhuur). De fiets e-u
e l e 1 b i jbehe>rende aevessoires / i j n
e n e > r m in opkomst, dus CT is veel werk
aan de winkel .

'/onder al le \ roegere e-n huidige- me-
elewerkers i e - t s t e - kort t e - w i l l e n doe-n.
m e > e t ik m i j n rechterhand, Theo Fy-
kelkamp een welgemeend compli-
ment maken voor / i j n grote1 i n / e - t ,
vakmanschap, /akeli jk i n / i e h t , gcelu-
re-nde .'V.l jaar betoeMid' , aldus de heer
J . H . Kuypers, e-n het doe-I hem /ie h t -
baar gcne>egen in de- heer F. Bleu-
m i n k e 'e-n goede opvolger g e \ e > n e l e - n
t e 1 hebben.



Tour de Frats
Ook dit jaar rijd de Jeugdronde 'Tour de Frats' weer zijn ronde
door Nederland. Vorden is dit jaar etappeplaats waar men zal
overnachten in het sportcomplex het Jebbink, dat door welwillen-
de medewerking van de gemeente Vorden ter beschikking is ge-
steld.

Ook in 1992 weer een editie
van de Tour de Frats
Dit jaar zal deze l O-daagse fietstocht
voor jongeren van 10 tol 15 jaar op
21 jul i starten in Tiel voor de 57e edi-
tie. De finish is op 29 jul i te Kerk-
driel. De tocht /.al door midden en
oost Nederland, Duitsland, België en
Brabant trekken met de vanouds be-
kende karavaan voorzien van een
fouragewagen, bagagewagen, gc-
luidswagen en de nodige verkeersbe-
geleiding.

De tour in het buitenland
Het doel van de Tour de Frats is on-
dermeer om de deelnemers iets te la-
ten zien van ons land en indien mo-
gelijk iets van onze buurlanden. Dit
jaar zijn we drie dagen te gast in de
ons omringende landen zodat de
deelnemers kunnen kennismaken
met onze 'buren' en eens proberen
om te gaan meteen ander betaalmid-
del voordat wij de Keu krijgen.

Bezemwagen
De tour zou niet compleet zijn zon-
derde bezemwagen waarde eventue-
le defecten zoals lekke banden wor-
den verholpen zodat de deelnemers
weer snel in het zadel zitten om ver-
der te fietsen. Ook on/e KI IBO houd
van hieruit toezicht op de tocht.

Deelname
De tocht staat open voor deelname
van jongens en meisjes van 10 tot 15
jaar die een fiets hebben en ook eens
wat anders willen dan alleen maar
naar school fietsen.

Leiding
De leiding bestaat uit een groep
mensen die hun vrije t i j d beschik-
baar stellen en het leuk vinden ieder
jaar weer een tour te organiseren te-
gen een redelijke prijs zodat het voor
velen mogelijk is om ook mee te
doen. Ken aantal heeft al tussen de
l O en 'W jaar ervaring met de organi-
satie van dit evenement. Enkele z i j n
als deelnemer nooit weggegaan na-
dat zij de 15 zijn gepasseerd en zijn
langzaam in de leiding opgenomen.

Sponsors
Om onze doelstelling haalbaar te
maken vindt men ieder jaar onder-
dak bij diverse gemeentes en zijn een
aantal bedrijven bereid ons met een
klein bedrag te steunen in ruil voor
het rijden in een t-shirt met hun re-
clame en een advertentie in ons tour-
boekje.

Route
Na de start in Tiel zal de Tour de
Krats de volgende etappeplaatsen
aandoen: Ermelo — Vorden — Coes-
feld (D) — Kevelaer (D) — Susteren
- Valkenswaard (tevens rustdag)
Asch (B) en Vught. De finish is Ker-
kdriel.

Inlichtingen
Voor inlichtingen omtrent sponso-
ringen of aanmeldingen van deelne-
mers kunt u terecht bij ons secreta-
riaat p/a Fam. Eilers, Postbus 15,
4158 /(; Deil, tel. 03457-1560.

Unieke spellen voor de
allerkleinsten

Zijn er veel spellen voor kinderen vanaf vier jaar, Ravensburger
heeft nu als eerste voor de leeftijdscategorie van anderhalf tot
driejaar een spellenserie ontwikkeld.
De reeks 'Bluemini - hun allereerste spel' behandelt basisonder-
werpen uit de wereld van de peuter, wanneer zijn bewustzijn 'ont-
waakt' is. Situaties rond mama, papa, dieren, het huis en de
woonomgeving worden op speelse wijze aan het kind duidelijk
gemaakt.
Pedagogen en verzorgers die zich in
het dagelijks leven met de allerklein-
sten bezighouden, hebben reeds en-
thousiast op de nieuwe spellen ge-
reageerd:
/e sluiten precies aan bij de interes-
sewereld van het jonge kind, stimule-
ren de ontwikkeling en versterken de
onder-kindrelatie.
De serie is dan ook het resultaat van
drie jaar studie en onderzoek.

'Mij'n mama'
Klke doos heelt een eigen inhoud
van drie spellen. 'Mijn mama' bevat
ten eerste drie zeer eenvoudige puz-
zels over kleding die mama kan dra-
gen. Twaalf grote memory-kaaften
laten s i tuat ies zien waarin mama aan
het werk is, terwijl het derde spel be-
staat uit kleurige tekeningetjes waar-
bij kind centraal staat. Geheel naar
eigen idee kan de moeder (of vader)
iets vertellen over een taart met
mama maken, naar de dierentuin
gaan, geknuffeld worden, bood-
schappen doen, in bad zitten en in
bed luisteren naar een verhaaltje. Al
naar gelang de ontwikkeling van het
kind kan het bijvoorbeeld raden welk
verhaa l t j e bij welk plaat je hoort.

'Mijn huis'
/o bevat 'Mijn huis' een driedimen-
sionaal huis om op te zetten, een as-
soc iatiespel en vier tafereeltjesom na
te vertellen. Eenvoudigweg kunnen
peuters met het huis aan de slag en
de bijgevoegde losse elementen
moeten ze zien te herkennen in het
huis. Waar staat de badkuip en waar
bevindt zich de keukentafel?

Veilig
De gebruikte materialen in de spel-
len zijn veilig voor kinderen vanaf
anderhalf jaar. De figuren zijn ver-
vaardigd van lichtgewicht, maar sterk
cellulose-materiaal dat bij het in-de-
mond-stoppen volstrekt ongevaarlijk
is. Bij de twee dierenspellen zit een
houten speelbeest in de- doos.

Acht spellen
De Bluemini-reeks bestaat uit acht
spellen, te weten 'Mijn mama', 'Mijn
papa', 'Mijn hond', 'Mijn konijn' ,
'Mijn huis', 'Mijn boerderij', ' M i j n
auto' en 'Mijn vrachtau to ' .
Stuk voor stuk speldozen die niet mo-
gen ontbreken in gezinnen met jon-
ge kinderen. Verkrijgbaar bij de
speelgoedzaken.

Zaterdagavond 16 mei:

P.P.M, speelt in De Woage
Het was 1977 toen het 'studentenorkest' de P.P.M. Band voor het
eerst een optreden deed. In 1982 kwam P.P.M. Band onder con-
tract bij een boekingsbureau en sindsdien maakte deze band een
stormachtige ontwikkeling door. Kwalitatief groeide de band
enorm en op dit moment behoren ze tot de betere orkesten. Na-
tuurlijk is er ook prijstechnisch wel het een en ander veranderd
sinds dat eerste optreden, maar de P.P.M. Band maakt het dan
ook ieder optreden weer helemaal waar.

De P.P.M. Band is het best te om-
schrijven als een stevig top-40 orkest
met een ietwat 'humoristische' ach-
tergrond. Voor dat humoristische is
dan vooral zanger Herman verant-
woordelijk.
Herman houdt er van zich nogal
driest te verkleden en zorgt samen
met een perfect s tukje zang voor kol-
dcrieke situaties. Gelukkig a l t i j d tot
voldoening van het publiek, want dat
zien de jongens van P.P.M, als het al-
lerbelangrijkste.
Het repertoire van P.P.M, is zoals ge-
zegd 'stevig' te noemen en uiterst
dansbaar.
De P.P.M. Band heeft zich helemaal
gespecialiseerd op het dancing- en
discothekencircuit. Nummers als
'alive and kicking' van Simple Minds,
'Sons and Daughters' van Level 42,
'Your the voice' van John Farnham,
enz. worden door P.P.M, op een niet
van hel origineel te onderscheiden
wijze

Dat komt na tuu r l i j k ook door de zeer
uitgebreide, perfect klinkende ge-
luidsinstal lat ie en fantastische l i c h t -
show die exact op de eisen van het
huidige, veeleisende publiek is afge-
stemd. Overal waar P.P.M, komt
wordt gedanst en heeft zelfs de meest
verwende dancingbezoeker de avond
van z'n leven.
De l}.l}.M. ttdiid i.s niet voor uiets de
meest gevraagde band

Weekend in de Ken- ie- die zaal
Je kunt merken dat steeds meer men-
sen de Ken-ie-die zaal ontdekken, al-
waar zij een avond lang gezellig kun-
nen vertoeven. Dit keer staat de all-
rouncl orkest Weekend in de Ken-ie-
die zaal. Deze format ie komt uil de
omgeving van Kibergen, en kent de
sfeer wat iedere week weer centraal
staat in de Ken-ie-die zaal. Laten we
zeggen wat is een weekend zonder
Weekend. (zie ook di

Minder vet eten: lekker,
gerrakkelijk en niet duur
Op de woensdagavonden 13 en 20 mei organiseert de Kruisver-
eniging de cursus 'Je voelt je lekkerder met minder vet'. Deze
cursus wordt gehouden in het wijkgebouw aan de Prinses Mar-
grietstraat l te Zutphen. Belangstellenden kunnen zich aanmel-
den via telefoonnummer 06-8806.
We moeten magerder eten, dat weten
we inmiddels allemaal. Alleen levert
dat in de p rak t i j k nog steeds proble-
men op. De gedachte leeft dat aan
minder vette maaltijden minder
smaak z i t , dat ze moeili jker te berei-
den zi jn en meer geld kosten. Het te-
gendeel is waar; meteen [jaar simpe-
le aanpassingen in de dagelijkse voe-
ding wordt het eten al snel minder
vet.
De cursus 'Je voelt je lekkerder met
minder vet' wordt gegeven door een

dië t i s t van de Kruisvereniging. Tij-
dens de cursus worden de deelne-
mers aangespoord het ondenverp
'vet' a c t i e f onder de loep te nemen.
Via een spel, een < ] u i z en voorlich-
t ingsma te r i aa l worden verse billende
thema's behandeld.
Aangetoond wordt dat minder vet
eten smakel i jk is, makkelijker te - be-
reiden en niet duur hoeft te zijn. Al-
hoewel magerder eten op het eerste
gezicht een hele klus l i j k t , is het v r i j
eenvoudig.

Nieuwe GVS-gids is uit
Bij apotheek en bibliotheek ligt sinds vorige week de nieuwe
'GVS-gids voor de consument'. Deze nieuwste editie informeert
over de huidige stand van zaken rond het Geneesmiddelen Ver-
goedings Systeem (GVS) en de nieuwste medicijnen die daarin
zijn opgenomen.
Aan de hand van deze gids kan ieder-
een vaststellen of en hoeveel moet
worden bijbetaald voor een genees-
middel van de dokter. Door prijswij-
zigingen ten opzichte van de vorige
editie is die bijdrage soms venallen
of veranderd, vandaar de nieuwe edi-
t i e - .
Ook vindt men korte informatie over
werking en bijwerkingen van veel ge-
neesmiddelen. Bovendien wordt uit-

gelegd wat er sinds l januari is veran-
derd in de premieheffing ziektekos-
ten. De gids staat verder boordevol
nuttige tips voor de geneesmiddelge-
bruiker.
De nieuwe 'GVS-gïds voor de consu-
ment ' (88 pagina's) is samengesteld
in opdracht van het minis ter ie van
WVC en is bedoeld voor iedereen die
wel eens geneesmiddelen gebruikt.
Hij is gratis.

Discovervoer in trek
Veel grote discotheken in Nederland zijn inmiddels overgegaan
op discovervoer. Dat wil zeggen, dat discogangers met een spe-
ciaal hiervoor bestemde bus opgehaald worden om naar de be-
treffende discotheek gebracht te worden. Na afloop van zo'n stap-
avond worden de bezoekers weer netjes met de discobus terugge-
bracht.

rondom de discotheek bediend
wordt. 'Wij krijgen zoveel aanvragen
v a n u i t Vorden en Warnsveld, dat wij
genoodzaakt zijn om ook de/e men-
sen ie laten profneren van hel disco-
ven oer. Wij voorkomen op de/e ma-
nier dat mensen met alcohol op, ach-
ter hel s t u u r kruipen en we hebben
minder parkeerproblemen in M a l l e
zelf. Dit z i jn voor ons iwee zeer be-
langrijke argumenten om het disco-
venoer uil te breiden.'

Aanpassingen
De bestaande r i t t e n worden al lemaal

aangepast, zodat al le bussen opti-
maal kunnen rijden.

Bus 2: Hengelo sporthal; Ve/o; Keij-
enborg; De Woage.

Bus 4: Hummelo; Toldijk; Stcende-
ren; Baak; Wichmond; Velswijk; De
Woage.

Bus f>: Warnsveld; Vorden; Ruurlo;
V'eldhoek; De Woage.

Voor verdere in format ie kan men
z i c h in ve rb ind ing stellen mei de
info-lijn van discotheek De Woage
onder nummer 0834S-1232.

l 'i t. f l c Nieuwsbrief over de voortgang van defietsveilige
verbinding tussen Vorden en Ruurlo:

Toch vorderingen bij aanleg
fietspad
De bewoners van de buurtschappen Kranenburg en het Medler
waren op woensdag 8 april hoopvol naar café Schoenaker geto-
gen. Tijdens de eerste (experimentele) communicatie-avond tus-
sen het gemeentebestuur en een deel van de Vordense bevolking
zou volgens de aankondiging ook gesproken worden over het
fietspad. Dat viel wat tegen, want echt nieuws was er niet te vertel-
len.

Toch nieuws
Men is desondanks op deze avond
weer wal w i j / e r geworden. Want er
wordt wel degelijk hard gewerkt aan
de voorbereiding. Kn er worden vor-
deringen gemaakt ook al zijn die niet
te zien. Dat blijkt uit de volgende
punten:
!: de werkgroepen van de provincie

en de gemeente die- zich met dit
project bezighouden, hebben in
de afgelopen periode vaak weke-
l i jks overleg gevoerd. Dat bewijst
dat dit project zowel bij de provin-
cie als bij de gemeente een grote
urgentie h e e f t .

* of dit project al voor H)(J3 op de
provinciale begroting zal worden
geplaatst is nog n iel zeker. Ken be-
slissing v a l t te venvachten op hel
moment dat de procedure rond de
definit ieve ' overdracht van de weg
van Ri jkswaters taat naai provincie
zijn beslag /al krijgen. Daaivooris
op dit moment nog geen definit ie-
ve regeling getroffen. Intussen
wordt wel getracht het opstellen
van plantekeningen naar voren ie
halen.

;i: de Nederlandse Spoonvegen /ui-
len geen eisen stellen wanneer de
aanbevelingen van het Grontmij-
rappori /uilen worden gevolgd
voor de aanleg van alleen een
fietspad bij de bewaakte over-
gang(en). Met ander woorden: in
dat geval zal NS geen bezwaar ma-
ken.

* ook van de zijde van een belangrij-
ke aangelande, de S t i c h t i n g Gel-
ders Landschap, zu l l en bij aanleg
van u i t s l u i t e n d een f ie tspad op
hun terreinen, in pr incipe geen
Overwegende bezwaren worden
ingebracht

' t i jdens de gemeentel i jke- commu-
nicatie-avond werd ook duidel i jk
dal van de groep aangelanden die
Ier hoogte van de- l lamelandweg
wonen, bij aanleg van een fietspad
alle medewerking mag worden
venvacht. Dat is belangrijk omdat
in dit gedeelte de voortuinen juis t
erg klein z i j n . De aanleg van een
veel meer groiideisende parallel-
weg ziet men daar hes l is t n ie t / i t -
ten .

De conclusie
De conc lu s i e van dit alles mag z i j n
dat, al l i j k t het misschien wat s t i l rond
'hel fietspad', er wel degelijk hard
wordt gewerkt aan de voorbereiding.
Ku dat er - voorzover bekend b i j
alle betrokkenen (gemeente- en pro-
vinciebestuur, poli t ici en aangelan-
den) een positieve instelling is om
deze lietsvei binding op zo kort mo-
gelijke t e rmi jn te realiseren. Dat hel
nodig is fietsers en snelverkeer te
scheiden is begin apr i l opnieuw be-
wezen door een ernstig verkeerson-
geval in de bebouwde kom van Vor-
den.

Elke week 3 doden en ruim
100 gewonden in verkeer
In 1991 vielen in Gelderland 159 doden in het verkeer, belandden
1566 mensen in het ziekenhuis en raakten 4010 mensen lichtge-
wond. Per week betekent dit: 3 doden en ruim 100 gewonden! Ten
opzichte van de daaraan voorafgaande jaren is er sprake van een
lichte verbetering (ruim 8% minder slachtoffers dan in 1990).
Niettemin is het ROVG (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Gelderland) van mening dat deze aantallen nog steeds veel te
hoog zij n.

Voor discotheek De Woage te Malle
begint op (.) mei a.s. een nieuwe
dienstregeling. De reden hienoor is
de vele aanvragen die de/e disco-
theek de afgelopen tijd gekregen
heeft. Naast de bestaande dienstre-

gelingen komt er vanaf 9 mei een bus
te rijden op het t r a j e c t : Warnsveld,
Vorden, Ruurlo en Y'eldhoek.
Volgens R. de Jong. beheerder van
discotheek De Woage is dit nood/a-
keli jk, omdat dan het hele gebied

Snelheidscampagne
Ken van de belangrijkste oor/aken
van (ernstige) ongevallen is een te
hoge rijsnelheid op plaatsen waar de
omstandigheden dat niet toelaten. In
de periode van 23 april tot 8 juni
1(.)(J2 zal in Gelderland dan ook we-
derom de snelheidscampagne wor-
den gehouden, Gemeenten en poli-
tie besteden dan extra aandacht aan
de snelheidsproblematiek op de Gel-
derse wegen.
(iemeenten zullen door middel van
lokale publiciteit, folders en affiches
langs de weg de automobilisten wij-
zen op de gevaren van een te hoge
snelheid. De politie zal verscherpt
controleren op snelheidsovertredin-
gen.

De campagne spitst zich dit jaar toe
op de wegen waar een maximum
snelheid geldt van HO danwei 50 km/
uur. Uit ongevallenanalyses van het
ROVG b l i j k t dat 'meer dan 80% van
de verkeersslachtoffers in Gelderland
ju i s t op deze wegen valt.

80 km/ uur Wegen
De verkeersonveiligheid op de 80
km/u wegen buiten de bebouwde
kom wordt voornamelijk veroorzaakt
door de 'onverwachte gebeurtenis-
sen' die zich op de/e wegen kunnen
voordoen. De aanwezigheid van te-
genliggers, kruisend verkeer (ook

vanuit uitritten), landbomvverkeer
en de dichtbij staande obstakels (bo-
men e.d.), maken vaak de toegestane
80 km/uur al tot een te hoge snel-
heid.
Hierdoor blijkt een 80 km/uur weg
aanmerkelijk gevaarlijker te zijn dan
een autosnelweg, waar een veel hoge-
re snelheid is toegestaan (120 km/
uur) . Uit onderzoek is gebleken dat
al bij een 5% reductie van de gemid-
delde snelheid op een 80 km/uur
weg het a a n t a l gevallen tot de helf t
afneemt.

Binnen de bebouwde kom
Op de 50 km/uur wegen binnen de
bebouwde kom heeft de verkeerson-
veiligheid een ander karakter. Hier
vallen veel slachtoffers onder de zo-
genaamde '/wakke' verkeersdeelne-
mers, zoals voetgangers, fietsers en
bromfietsers, wanneer deze in bot-
sing komen met een auto. Ken aan-
gepaste- snelheid draagt bij aan zowel
het voorkomen van deze ongevallen
als aan het verminderen van de ernst
ervan.
In de praktijk beseffen nog veel auto-
mobilisten niet dat een kleine verho-
ging van de snelheid al een forse ver-
groting van de remweg tot gevolg
heeft. Zo is de remweg bij 50 km/uur
(incl. reactietijd) zo'n 30 meter. Bij
60 km/uur is dit al opgelopen tot 40
meter! Dit verschil kan al snel ernsti-
ge gevolgen hebben.



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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasa utomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

INGEBLIKT
VAKANTIEVLEES
gebraden vlees met jus in blik

zoutloos verkrijgbaar
gedeeltelijk

in roomboter bereid
zonder kleur- en

conserveringsmiddelen

SLAGERIJ KLEIN LEBBINK

Dorpsstraat 10
Almen (bij Zutphen)

Tel. 05751-1219

i||ÉII'Wd»M|i*«/:;T^Wrt«;;;;58 -'va^j

is de nieuwe

zomerkollektie afgeprijsd

American Stock
Groot in vrijetijds kleding

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

13 ZutphenseBOVAG dealer s présenter en:

VRIJDAG IZATERAAGi ZONDAG

!ME 23 tot l 24 ME

AUTOCENTRUM
DE STOÏEN ZUTPHEN

14:00-21:00 10:00-17:00 i ! 10:00-17:00
het hele jaar door

meer dan 1000 auto's

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

21.00 UUR ZAAL

TOT 19.OO UUR HALF GELD

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

GEVRAAGD: BARHULPEN M/V VANAF 18 JAAR
GLAZENOPHALERS

CITY - LIDO - TEL.: 05440 - 61308

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

BRESSER
SPEED

* Altijd scherp vanaf 30 meter tot oneindig d.m.v.
het STOP & GO focussysteem.

* Individuele scherpstelling en oogcorrectie.
* Oplopende oogschelpen tegen binnenvallend

zijlicht.
* Leverbaar in 8x30, 8x40, 7x50 en
10x50 in stootvaste groenrubberen

uitvoering.
* Briljant helderbeeld door

UV-gecoate lenzen.

* 10JAAR
GARANTIE.

Deze maand EXTRA voordeel:
8x30
8x40
7x50
10x50

incl.tas
incl.tas
incl.tas
incl.tas

Marten:
iteeds doeltreffenJI

279,00
289,00
295,00
299,00

Zutphenseweg 9
VORDEN

Tel. 05752-1272

125 JAAR VOOR UW
BLOEMEIMTUIN
VOLOP

bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
f uchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

' paprikaplanten

' tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - (05753) 1395

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA REKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

(Jac Hermans)

donderdag 14-vrijdag 15
zaterdag 16 mei

1.99
VOOR DE BARBECUE:
Saté (Varkenshaas)
100 gram

Hawai-spies (Kipfilet)j f\f\
100 gram J. • *J*J

Worstjes 500 gram ö . TT O

Golf Sticks 100 gram A . TT tf

Gegrillde Drumsticks
100 gram 1.19

maandag 18-dinsdag 19
woensdag 20 mei

Gekruid Gehakt
1 kilo . 8.98

Borstlappen
1 kilo ..

Gebraden Gehakt
100 gram

11.49

0.98



/n commissie financiën:

CDA wil overdekte bushalte
bij 'de Wehme' handhaven
Dhr. A.C. van Voskuilen (CDA) hield dinsdagavond een warm
pleidooi om de overdekte bushalteplaats tegenover het bejaar-
denhuis 'de Wehme' te handhaven. Een paar maand geleden be-
sloot het College om de abri af te breken en op de bewuste plek
alleen te volstaan met een halteplaats. Dhr. van Voskuilen wees
op het feit dat een 30-tal mensen middels een handtekeningenak-
tie heeft gevraagd aan het College om de overdekte halte te hand-
haven.

Hoofdprijs voor Marieke van Bolderen:

Wethouder W.M. Voortman (PvdA):
'We hebben als College nogmaals na-
vraag gedaan bij de GSM om hoeveel
'instappers' het dagelijks gaat. Dat is
/eer miniem. Het 'hokje' heeft dan
ook nauwelijks nog een funktie', al-
dus dhr. Voortman.
Dhr. van Voskuilen nam met dit ant-
woord geen genoegen en zei dat zijn
fraktie het hier niet bij zal laten zit-
ten. 'De zorg zit hem in het overste-
ken. De abri een keertje over laten
schilderen en verder gewoon laten
staan', zo drong hij aan. Voor wet-
houder Voortman is het in feite een
afgehandelde zaak. 'Wel zeg ik toe
dat het College de halteplaatsen in
de gemeente zeer kritisch zal bijven
volgen.'
WD-er J.M. Pelgrum was deze avond
verbolgen over de door wethouder

Voortman toegezegde notitie over de
ontwikkelingen ten aanzien van de
riolering in het buitengebied. Een
notitie die de commissie nog steeds
niet heeft bereikt.
'Ik ben het beu om achteraf geïnfor-
meerd te worden. Op deze manier
worden we als raadslid buitenspel ge-
zet', aldus Pelgrum. De toezegging
van wethouder Voortman dat de
commissie volgende maand de noti-
tie beslist zal aanreiken deed Pel-
grum af met de opmerking 'laat het
maar achterwege'.
'Ik denkt dat U aan de hand van een
notitie beter opmerkingen kunt ma-
ken dan op deze wijze. Ik kan hier in
feite niets mee', aldus wethouder
Voortman. PvdA en CDA bleken wel
geïnteresseerd in de toegezegde noti-
tie.

Geslaagde uitvoering
muziekvereniging
„Concordia"
De muziekvereniging „Concordia" gaf zaterdagavond in de grote
zaal van het Dorpscentrum haar jaarlijkse uitvoering, waarvoor
een flinke publieke belangstelling bestond. Sekretaris Gerrit
Nijenhuis - in zijn funktie van waarnemend voorzitter - heette,
behalve wethouder mevr. Aartsen, tevens een afvaardiging wel-
kom van de uitwisselingspartner de Musikverein Kranenburg uit
Duitsland.
In deze Duitse plaats staat 24 mei een
gezamenlijk concert op het pro-
gramma. Naar aanleiding hiervan
kon Gerrit Nijenhuis mededelen, dat
de fa. Barendsen een bijdrage heeft
toegezegd in de reiskosten. Dit in
verband met het 100-jarig bestaan
van de fa. Barendsen.
Het programma werd zaterdagavond
geopend door het harmonieorkest
o.l.v. Hans Kraxner, met de mars 'Ba-
ker Street'. Daarna vervolgde men
met het nummer 'Happy Time', ooit
in de zestiger jaren een verplicht
concourswerk. Zeer apart was het
nummer 'Cats', een compilatie van
melodieën uit de gelijknamige pro-
duktie, geschreven door Andrew
Lloyd Webber. Door de soms wat on-
gewone akkoorden werden diverse
effekten bewerkstelligd, waar een
deel van het publiek duidelijk aan
moest wennen.
Het optreden werd besloten met een
bariton-solo van Mark Heuvelink in
'To a Wild Rose'. Deze zeer jonge
muzikant kweet zich uitstekend van
zijn taak en werd dan ook met een
gul applaus beloond.
Hierna was het de beurt aan de leer-
lingen. Deze groep jongelui wordt
opgeleid bij de muziekschool in Zut-
phen en had een drietal nummers
ingestudeerd, eveneens onder lei-
ding van Hans Kraxner. Het was de
eerste keer dat deze groep in het
openbaar naar buiten trad. Ondanks
de /.enuwen werd er geestdriftig ge-
speeld.

Na de pauze eerst een optreden van
de drumband. Dit onder leidng van

instrukteur P. Papperse. In dit optre-
den - waarbij een vijftal nummers
werd gebracht, waaronder 'Quick
Slow Show' - kon het publiek ervaren
dat ook deze groep zeer muzikaal de
slaginstrumenten kan hanteren. Na
een korte ombouw van het toneel
vervolgde het harmonieorkest haar
optreden met een viertal nummers,
waaronder 'Tenoromantic', een solo
op tenor-sax van routinier Ap Hen-
geveld.
Voordat de slotmars 'The Great Pa-
rade' het geheel afsloot, werd af-
scheid genomen van voorzitter Wim
Barink. In zijn toespraak memoreer-
de Gerrit Nijenhuis de vele verdiens-
ten van Barink in zijn 13-jarig voor-
zitterschap. Als dank werden enige
cadeaux overhandigd, evenals bloe-
men voor mevr. Barink.
Tevens werd deze avond afscheid ge-
nomen van instrukteur P. Papperse.
Ook hier gingen de lovende woorden
vergezeld van een envelop en bloe-
men. Aangezien juist in de afgelopen
week bekend is geworden dat de com-
binatie hinderwetvergunningen mo-
gelijke geluidsoverlast geen wijziging
van repetitieavond en -ruimte toe-
staat, is de opvoling problematisch
geworden. Verenigingsman als hij is,
heeft dhr. Papperas toegezegd, nog
zoveel tijd als nodig is, te blijven als
intrukteur.
Ook maakte sekretaris Nijenhuis nog
bekend dat pogingen tot het vinden
van een nieuwe voorzitter succes lij-
ken te hebben. Nadere berichten
hieromtrent volgen. Hierna de slot-
mars, waarna ,,Concordia" kon te-
rugzien op een geslaagde uitvoering.

Zondag 17 mei:

Montevideo in de nieuwe
bezetting
Op zondagavond 17 mei zal de Duitse formatie Montevideo voor
het eerst in de nieuwe bezetting optreden in het City Centrum.
In het beginvan 1991 maken 2 band-
leden bekend dat /ij m.i.v. l maart
1992 afscheid zullen nemen van de
band. Kr wordt hard en selektief ge-
zocht naar vervanging. Ken gitarist
wordt snel gevonden in de persoon
van Holger Obenuus uit Keulen. Hij
speelde in vele kleine bands en ging
in 1989 met de groep Trans Am op
tournee. Radio- en tv-optredens zijn
hem dan ook niet vreemd. Na de
tour, die een jaar duurde, besloot
Holger /.ijn gitaarstudie in de U.S.A.
af te ronden. Hij verbleef hier een vol
jaar om in 1991 terug te keren naar
Keulen, alwaar hij deel ging uitma-
ken van de Zeltinger Band.
Ken drummer was moeilijker te vin-
den. Na velen uitgeprobeerd te heb-
ben viel plots het oog op een drum-
ster.

Gail Louise is de naam van deze uit
Wales afkomstige dame. De nog zeer
jonge, maar snelrij/.ende ster, blijkt
een geboren drumster te zijn. Zij be-
gon haar muzikale studie op haar
14e en vandaar ging haar weg via di-
verse schoolbandjes naar de wed-
strijd om de British Award voor
drummers, die zij glansrijk won. Ken
jaar studie in de U.S.A. was de hoofd-
prijs. Na de studie keerde ze terug en
won nog eenmaal een Award voor
drummers.

Montevideo is dan ook bijzonder in-
genomen met deze nieuwe aanwinst.

Ken ding zal altijd hetzelfde blijven:
Montevideo zal ook in de toekomst
kwaliteit blijven leveren.

In een landelijke wedstrijd van winkeliers, die bij de Wigwam-
organisatie zjjn aangesloten, heeft de Vordense Marieke van Bol-
deren de hoofdprijs gewonnen.
Zij maakte de mooiste slagzin. De
9-jarige Marieke heeft hiermee een
reis voor 2 personen naar Disneyland
in Amerika gewonnen. Dhr. P. Brou-
wer, uit Bathmen, van de Wigwam-
organisatie heeft samen met de ou-
ders van Marieke en met Hennie Sue-
ters van de speelgoedzaak alweer de
slagzin werd ingeleverd, de prijsuit-

slag bekend gemaakt in de klas van
Marieke, de klas van meester Terp-
stra van de school 'Het Hoge'. Alle
kinderen en de /eer verbaasde Marie-
ke werden op taart getrakteerd.

Woensdagmiddag 20 mei a.s. /al (k-
officiële prijsuitreiking plaatsvinden
in de /aak van de firma Sueters.

Burgemeester
Kamerling:
'Gelukkig getrouwd
met gewest Midden-
IJssel
Naar aanleidingvan publicaties in de
pers dat de provincie Gelderland
vindt dat de gemeente Vorden niet
past in een stadsgewest Stedendrie-
hoek maar beter op zijn plaats is in
het Samenwerkingsorgaan Oost-Gel-
derland reageerde burgemeester
dinsdagavond in de commissie Alge-
meen Bestuur met de woorden: 'We
zijn gelukkig getrouwd met het Ge-
west Midden-IJssel. We hebben echt
geen behoefte om tot een echtschei-
ding over te gaan. Zutphen is altijd
het startpunt geweest en Vorden
heeft vele goede banden met Zut-
phen.
Banden met de 'andere kant' bestaan
nauwelijks. We hebben meer aan een
goeie voortrekker dan aan een kleine
kabouter in de Achterhoek', aldus
burgemeester Kamerling. Naar aan-
leidingvan vragen van CDA'er W.A.J.
Lichtenbarg antwoordde Burge-
meester Kamerling dat hij de raad
van Vorden in deze kwestie om een
duidelijke uitspraak zal vragen.
Voor Lichtenbarg zo klaar als een
klontje: 'Het Gewest Midden-IJssel
draait goed. Het zou mij erg zeer
doen alj^fey dat moeten verlaten', zo
sprakhi^F

De
oncWnemerswij zer
Recent is de Ondernemerswijzer
1992 verschenen:
een handige adviseur in boekvorm
Vaak zijn ondernemers gedwongen
om ook voor betrekkelijk eenvoudige
problemen een extern adviseur in u-
schakelen. Daarbij gaat het dan om
handelingen die een ondernemer
ook eigenlijk zelf best zou kunnen
doen, als hij maar weet hoc.
De Ondernemerswijzer 1992 advi-
seert hoe een ondernemer moet han-
delen, welke zaken geregeld moeten
worden en op welke wijze hij dit moet
aanpakken.
Hij hoeft zich niet meer af te vragen
of de contracten waterdicht zijn, ook
het nadenken over juiste formulerin-
gen is verleden tijd.
De Ondernemerswij/er beantwoordt

namelijk in heldere taal de jur idi -
sche, fiscale, f i i t a i u iele, arbeidsrech-
telijke en andere ondei nemer.svra-
gen.
Hét boek staat vol met checklists, mo-
delcontracten, t ips en de vele- voor-
beeldbrieven maken dit boek tot een
'must ' voor tedere ondernemer.
Het gaat hier om een geheel geak-
tualiseerde Ondernemerswijzer, die
uiteraard ook is aangepast aan de wi j -
zigingen van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek.
Bovendien / i j n veel modelcontrac-
ten, verzoekschriften en voorbeeld-
brieven ook te verkrijgen op diskette.
Ze zijn klaar om ingevuld te worden.
De eigen gegevens kunnen worden
ingetypt en het dokument komt uit
de printer rollen. Eenvoudiger kan
het bijna niet.
Het gaat h i e rb i j om ca. l .'W modellen
die de ondernemer \eel t i j d besparen
waarbij hij dan tevens weet, dat het
dokument juist geformuleerd en op-
gesteld is. Bovendien z i j n van een
groot aantal brieven verschillende'
versies opgenomen, waaruit eenvou-
dig de gewenste kan worden geko-
zen.
De ondertitel van het boek is dan
ook: hier worden ondernemers wij-
zer van! Het boek is samengesteld
door een aantal auteurs, waarbij het
hoofdstuk 'Financiering en admini-
stra t ie ' , alsmede andere onderwer-
pen, zoals financiële verslaglegging
en de waardering van ondernemin-
gen, werden geschreven door Mr.
drs. B.H.J. de Regt, fmajJÉeel en fis-
caal/ juridisch adviseur t^f H den.
De Ondernemerswijzer is een u i tga-
ve van Kluwer Deventer en is ook ver-
krijgbaar op diskette. Ken abonne-
ment is mogelijk. ^^

AGENDA
MEI:
13 Plattelandsvrouwen Vorden, solo

toneel
l - i NCVB, reisje
14 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden
15 SWOV, Open Tafel, Wehme
16/17 WV Voetbaltoernooi Socii

FC en KB
18 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
19 SW< W, Ópen Tafel, Wehme
19 De Snoekbaars, jeugdvvedst i i jden
19 KPO Kranenburg, reisje
19 Plattelandsvrouwen,fietstocht

19 NCVB, mevr. Aartsen
20 11VG Dorp, sei/oensluiting
20 HVGWichmond, slotavond
20 Welfare handwerken, de Wehme
21 Bejaardenkring, reisje
21 HVG Wildenbon h, s lu i t ing

seizoen
2 l l'( X )B, jaaivergadering
22 S\V( )V, ' ( ) ]>en Tafel, Wehme
23 Socii-terrein, streekelftal Pax
23 VVV Kasteel l lackfort , concert

Kamerkoor
24 WV Voetbaltoernooi Socii A
2 l VVV Achtkaste lenr i t v a n a f

Schoenaker VAM C
21 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden
2f> ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
2C> S\V( )V, Open Tafel, Wehme
2(i Soos Kranenburg
28 ANBO, f ie ts tocht niet picknick
28 WV Achtkaste lenf ie ts tocht vanaf

Marktplein
28 WV Openstelling tuinen de

\\ieisse
29 SWOV, Open Tafel , Wehme
29."30 VVYTieleipadestale t te
30/3 l In te rna t ionaa l

Voetbaltoernooi Socii-Vorden-
Rat t i

JUNI:
1 VR K l Avondfietsvierdaagse, De

l lei berg
2 Ledenvergadering de

Vogehriend
2 SWOV, Open Tafel, Wehme
3 Welfare l landwei ken, de Wehme
4 VRTG Avondfietsvierdaagse, De

l lei berg
4 Be jaarden kring, Dorpscentrum
5 SW( )V, ()pen Tafel, Wehme
6 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedsti i jd
(i sv Ratti sixtoemooi

7 Openstelling tu inen . De Wieisse
8 Openstelling tuinen. De Wiersse
9 SWOV, Open Tafel, Wehme
9 Bejaanlensoos, gymnastiek, dia

12 SWOV, Open Tafel, Wehme
13 Voetbaltoernooi, sport pai kS<x i i
13 Deldense Buurtvereniging;

Toneeluitvoering, Dorpscentrum
14 WNK: wandelingover het

landgoed, De Kielskamp
14 WV: concert Vordens

Mannenkoor en ( ',OIKordia,
Kasleel Vorden

14 Voetbal-mixtoernooi, sportpark
Socii

15 Sparta: avondvierdaagse
K) Pla t te landsvrouwen,

voorjaarsreisje, Floriade
K) SWOV, Open Tafel, Wehme
17 Welfare Handwerken, de Wehme,

laats te middag
18 Sparta: avondvierdaagse
19 SWOV, Open Tafel, Wehme
20 l l A M - p a i t y : t u i n l e e s t
20 HSV de Snoekbaars.

jeugdwedstrijd
21 HSV de Snoekbaars,

seniorwedstrijd
22 /wem-en polovereniging:

ZWemvierdaagse, In de Dennen
23 Bejaardensoos, gymnastiek,

gewone soos
23 SWOV, Open Tafel, Wehme
24 VVV: Achtkastelenfietstocht,

Marktple in
24 ANBO, bustocht
25 /wem-en polovereniging:

ZWemvierdaagse, In de Dennen
2 < > SWOV, Open Tafel, Wehme
27 Avond-oriëntatiewandeling,café

Ki j kei kamp
28 Proathoes: openbaar

kloolst hiet toeniooi
28 VAM( i : \akantieri t
30 SWOV, Open Tafel, Wehme
30 Jeugdwedstrijd HSV de

Snoekbaars
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GIRO 6868 HET NEDERLANDSE

OF HET BANK/GIRONUMMERVAN UW PLAATSELIJKE AFDELING

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst

DRUKKERIJ
WEEVERS

AGENTSCHAP WARNSVELD: AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

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

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Drogisterij • Parfumerie Schoonheidssalon

marknne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld ) - lel 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 ALSTEENDEREN
TELEFOON 2398
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