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Veel muzikale variatie
uitvoering Concordia
Voor de uitvoering die de Vordense muziekvereniging "Concordia"
zaterdagavond in het Dorpscentrum gaf bestond een dermate grote
belangstelling (circa 300 personen) dat men ternauwernood een plaatsje
kon bemachtigen. Gezien de ruimte op het toneel en de aaneenschake-
ling van het optreden van de verschillende groepen, was het programma
na de pauze geheel ingeruimd voor het optreden van het harmonie-
orkest.

Het spits werd afgebeten door de mini-
rettes onder leiding van Yvonne Grootte
Bromhaar. De kleintjes brachten een
nummer op filmmuziek van Charley
Chaplin. Eveneens een alleraardigst op-
treden van de majorettes, eveneens on-
der leiding van Yvonne Grootte Brom-
haar. Een zestal leerlingen van de drum-
band daarbij ondersteund door enkele
ervaren krachten lieten horen wat ze tot
dusver geleerd hebben. De drumband
zelf onder leiding van de heer J. Papperse
en tamboer-maitre Tonny Meyer bracht
een gevarieerd programma met als abso-
luut hoogtepunt het nummer "De Kam-

pioenen". De drummers kweten zich pri-
ma van hun taak, wanneer we bedenken
dat dit nummer veelal door bands wordt
gespeeld die uitkomen in de afdeling
"Uitmuntendheid". De drummers van
"Concordia" komen uit in de 3e divisie!
Bij de nummers uit Tirol en Zuid-Ame-
rika was de kleding aangepast. Zelfs de
sombrero ontbrak niet! Concordia heeft
momenteel 40 leerlingen, die of op de
muziekschool studeren of de opleiding
reeds achter de rug hebben. Hans
Kraxner zorgt voor de verdere begelei-
ding en "schaaft" hij ze bij voor het grote-
re werk in het harmoniekorps. Tijdens

het optreden, zaterdagavond bleken de-
ze leerlingen heel wat in hun mars te
hebben. Het deed voorzitter Wim Ba-
rink opmerken: "Wie de jeugd heeft
heeft de toekomst. Wij hebben jeugd,
dus met de toekomst van Concordia zit
het de komende jaren wel goed". Zoals
gezegd na de pauze een optreden van het
harmonie-orkest onder leiding van Hans
Kraxner. Begonnen werd met de mars
"Punchilnello". Bij de "Sentimental Se-
lection" een arrangement van Pi Schef-
fer waren Natasja Roerdinkveldboom en
Douwe Laansma als solist op de altsax te
beluisteren en speelde Ethel Lauckhart
de trompetsolo. Een ijzersterk nummer
was tevens "Moment for Morricone". Bij
deze filmmuziek was er een vocale bij-
drage van Margot Hulleman, lid van de 's
Gravestadoperette. Verder speelde het
korps in feite muziek dat het best samen-
gevat kan worden als nummers uit "All
over the world". Ondersteund door
handgeklap van het publiek werd beslo-
ten met de Herautenmars.

dag 20 maart in de vrijgekomen ruimte in
de "oude" zaak begonnen met een ver-
bouwing. Daar komt, naast de reeds be-
staande afdeling gereedschappen en
tuinartikelen, een grote afdeling voor de
doe-het-zelver, waar alle hulpmiddelen
voor de knutselaar als hout, verf, behang
en andere materialen verkrijgbaar zijn.

De afdeling Knaptop zal een welkome
uitbreiding vormen van de winkelvoor-
ziening in ons dorp. Het zal ongetwijfeld
een zaak worden waar goede kwaliteit en
deskundig advies samengaan, want dat
vormt ook nu nog de basis van de voor-
spoedige groei van de zaak die de voor-
malige dorpssmid Henk Barendsen bijna
twee eeuwen gelden in Vorden is begon-
nen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

PAAS-
WEEKEND-
DIENSTEN

Kerknieuws VORDEN

Opening winkel geschenkenhuis Barendsen

Dorpsplein werd mooier

Het centrum van Vorden is sfeervol en trekt veel mensen uit de hele
regio. Dit is al jaren zo, mede dankzij een aktief beleid van de winkeliers-
vereniging. Donderdag 16 maart kreeg de dorpskern er een nieuwe trek-
pleister hij. Want Geschenkenhuis Barendsen opende op de hoek van het
Dorpsplein en de Kerkstraat een stralend-niéuwe zaak. Met een aan-
trekkelijk uiterlijk, veel licht en een fleurige voorraad geschenken en
huishoudelijke artikelen is het daar plezierig winkelen. Dat kon worden
vastgesteld door de vele bezoekers van het "open huis" die donderdag na
de opening van deze nieuwste aanwinst van winkeldorp Vorden kwamen
bekijken.

winkel aan de Zutphenseweg geleid en
kan nu, nog zelfstandiger, met haar me-
dewerksters de vele klanten adviseren.
De collectie is royaler opgesteld, er zijn
nieuwe artikelen toegevoegd en wie nu
rondwandelt langs de vele duizenden ar-
tikelen zal nog beter een praktisch of
luxueuj^schenk kunnen kiezen. Ook
de coll^fe huishoudelijke artikelen en
apparaten is uitgebreid.

700 bezoekers
Vanaf ^g^pening is het tot 's avonds 9
uur ee^^ukte geweest, werden er vele
bloemstukken gebracht en vele goede
wensen uitgesproken. De familie Ba-
rendsen mocht daarbij veel complimen-
ten in ontvangst nemen. Ruim 700 men-
sen uit Vorden en uit de verre omtrek
kwamen even kijken. Onder hen was ook
burgemeester Kamerling en zijn echtge-
note die vonden dat het Dorpsplein ook
door het uiterlijk van deze nieuwe zaak
erg was opgeknapt. Rond 7 uur verrasten
de leden van de boerendansgroep "De
Knupduukskes" de aanwezigen op een
paar dansen die voor de winkel werden
uitgevoerd. De voorzitter van de groep
bood Annet Barendsen een rode zak-
doek aan met daarin - naar goed oud ge-
bruik - een portie verse worst.

Vanaf vrijdag topdrukte
Vanaf vrijdagmorgen begon de verkoop
in de nieuwe zaak en dat werden topda-
gen. Vele honderden klanten hebben
graag gebruik gemaakt van de speciale
aanbiedingen en ook andere aankopen
gedaan. Ze konden vaststellen dat de
overstap van de reeds bestaande afdeling
naar een zelfstandig "geschenkenhuis"
een goede aanwinst is voor het winkelbe-
stand in Vorden. Intussen is vanaf maan-

Paasontbijt op
Ie Paasdag
Op Ie Paasdag wordt 's morgens voor de
aanvang van de ochtenddiensten een
paasontbijt gehouden in de Voorde (ach-
ter de Herv. Kerk). Dit paasontbijt is
georganiseerd door het Hervormde en
Gereformeerde jeugdwerk en is be-
stemd voor de kinderen en de jeugd tot
16 jaar. Er zal gezongen worden over het
Paasfeest en daarna is er de mogelijkheid
om eieren, matzes en verschillende soor-
ten brood te eten. Na afloop kunnen de
kinderen door de ouders afgehaald wor-
den om mee te gaan naar de dienst in de
Gereformeerde of Hervü^Éde Kerk. De
afgelopen jaren werd het^Rsontbijt be-
zocht door zo'n honderd kinderen. De
organisatoren hopen dat het dit jaar weer
net zo'n succus zal worden.

Excursie rmar
klooster
De interkerkelijke jeugdwerkgroep orga-
niseert een excursie naar het klooster
"De Slangenburgh" te Doetinchem. De-
ze excursie zal plaatsvinden op zaterdag-
middag l april a.s. (Maar het is geen l
april-grapü) Informatie en opgave bij de
int. jeugdwerkgroep: tel. 05752-3462 of
3370.

Burgerlijke

Rooms Katholieke Kerk Kranenburg
23 maart (Witte Donderdag) 19.00 uur: Eucharistieviering.
24 maart (Goede Vrijdag) 15.00 uur: Kruisweg.
26 maart (Ie Paasdag) 9.00 uur: Eucharistieviering.
27 maart (2e Paasdag) 9.00 uur: Eucharistieviering.

Rooms Katholieke Kerk Vorden
23 maart (Witte Donderdag) 18.00 uur: Eucharistieviering.
24 maart (Goede Vrijdag) 19.00 uur: Goede Vrijdag-viering.
25 maart (Paaszaterdag) 20.30 uur: Paasviering-Paaswake.
26 maart (1e Paasdag) 10.30 uur: Eucharistieviering.
27 maart (2e Paasdag) 10.30 uur: Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
23 maart (Witte Donderdag)'20.15 uur: K.H.W. Klaassens, Dienst van Schrift

en Tafel, m.m.v. De Cantorij.
24 maart (Goede Vrijdag) 10.00 uur: ds. H. Westerink, Dienst van Schrift en

Tafel - 19.30 uur: ds. K.H.W. Klaassens, Gedachtenis van de
Kruisdood.

26 maart (1e Paasdag) 9.00 uur: Paasontbijt voor alle kinderen van de ge-
meente - 10.00 uur: ds. H. Westerink, Gezinsdienst.

27 maart (2e Paasdag) 10.00 uur: Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde
Kerk; ds. P.W. Dekker.

Gereformeerde Kerk Vorden
24 maart (Goede Vrijdag) 19.30 uur: ds. P.W. Dekker, Viering H.A.
26 maart (1e Paasdag) 10.00 en 19.00 uur ds. P.W. Dekker.
27 maart (2e Paasdag) 10.00 uur: ds. P.W. Dekker, gezamenlijke dienst.

Weekenddienst huisarts
25, 26 en 27 maart: dr. Sterringa, tel. 1255.

Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 25 maart 12.00 uur tot dinsdagochtend 7.00 uurdr. Warringa,

tel. 1277.
De week, avond- en nachtdienst na 2e Paasdag van 19.00 tot 7.00 uur:

dr. Noordkamp, tel. 1566.

Weekenddienst tandarts
24, 25, 26en 27maart: H.F. van Dam, Lochem, tel. 05730-51684. Spreek-

uur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 u.

Geboren:
Ruud Walter Hendrikus Huntink.
Ondertrouwd:
M. Arfman en B.G. Bijnagte.
Gehuwd:
A.M. Kuijt en F.M. van der Velde.

Die opening werd verricht door dochter
Annet Barendsen. Veel maanden van in-
tensieve voorbereiding werden afgeslo-

ten toen ze rond drie uur 's middags de
nieuwe zaak symbolisch opende. Ze
heeft al vele jaren deze afdeling van de

VIERAKKER-WICHMOND
Rooms Kath. Kerk Vierakker-Wichmond
23 maart (Witte Donderdag) 14.30 uur Instelling van de Eucharistie met kin-

deren.
24 maart (Goede Vrijdag) 15.00 uur: Kruisweg - 19.00 uur: Plechtigheden

van Goede Vrijdag.
25 maart (Paaszaterdag) 19.30 uur: Paaswake.
26 maart (1e Paasdag) 11.00 uur: Hoogfeest van Pasen.
27 maart (2e Paasdag) 10.00 uur: Viering van Woord en Communie.

Hervormde Kerk Wichmond
23 maart Witte Donderdag) 19.30 uur: ds. C. Bochanen, Heilig Avondmaal.
24 maart (Goede Vrijdag) 10.00 uur: ds. C. Bochanen, Heilig Avondmaal.
26 maart (1e Paasdag) 10.00 uur: ds. C. Bochanen, Dienst met kinderen.

Alarmnummers:
Ambulance — Brandweer— Politie: tel. 06-11.

Vierakker: Ambulance tel. 1 5555 — Brandweer
tel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie tel.
22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoeksweg 8, tel. 05750-92911. Afspra-
ken tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafde-
ling voor ouders en gezinsleden de hele dag;

voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
1 5.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.20, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-
en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.1 5
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden Wich-
mond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag
10.45-11.45 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur

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

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uurtel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag
11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-
wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van
19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuuren uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en
weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofd-
wijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tij-
dens kantooruren, tel. 05750-29666.

Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Bee-
klaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje dek je hele maand maart mevr.
Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 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 De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dagvan 10.30-12.30 uur.

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



zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening 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.

• GEVRAAGD:
Iemand die 2 dagen per
week in de middag invalide
oude dame wil verzorgen.
Verzoek zich per telefoon of
mondeling te melden. Mevr.
Staring, Wildenborchseweg
24, tel. 6697.

• AANGEBODEN:
Varkensdrijfmest 8,5% d.s.
gratis op het land gebracht.
1500 m2 in voorraad. Krijt -
Deldeh. Tel. 05752-2298.

• TE KOOP:
Gazelle meisjesfiets. 16 inch.
6 t/m 8 jaar. Tel. 1568.

• TE KOOP:
Vaalt mest. Zelf halen. Tel.
1267.

• TE KOOP:
Yamaha Rd 250 Lc. Bouwjaar
1986. Tel. 05752-6673.

• TE KOOP:
Lada station 1500 cc met
trekhaak, bouwj. 1986, okt.,
50.000 km. Donkerblauw,
f 8500,-. Tel. na 18.00 uur:
05752-1774.

• ST. PAASPOPZIEUWENT:
25-26-27 maart m.m.v. Her-
man Brood, Golden Earring,
The Scène, Tröckener Kecks.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,-. tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• BIEDT ZICH AAN:
Klusjesman voor werkzaam-
heden in huis en tuin. Bellen
tussen 17 en 19 uur: 05750-
28781.

• TE KOOP:
z.g.a.n. Damesfiets, tr.rem +
Sversn. Tel. 05753-3118.

• TE KOOP: i.z.g.st. motor-
kooimaaier Atco, 45 cm, met
opvangbak. Tel. 05735-3144.

• TE KOOP:
diverse soorten pootaardap
pelen. G. Wolsink, Tolhutter-
weg 11, Ruurlo. Tel. 05735-
1411.

• TE KOOP:
maïspoter; pompinstallatie
(compl. 5001 ketel); kuilvoer-
snijder; bromfiets (Zündapp),
i.z.g.st. Tel. 05739-1369.

• Woonruimte TE HUUR.
Gestoffeerd. Tel.: 05752-
2777.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

FLORALIA -
IKEBANA
5-12-19 APRIL

Dorpscentrum
20.00 uur

OPGAVE/INFO:

G. Molendijk
Vaarwerk 14 - Tel. 2270

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken ter
voldoening aan het bepaalde in de gemeentelijke in-
spraakverordening voor stadsvernieuwing en ruimtelij-
ke plannen, bekend dat tot en met 11 april 1989 ter ge-
meente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp bestem-
mingsplan „Buitengebied 1989, nr. 4".
Genoemd plan beoogt de vestiging van een tuincen-
trum mogelijk te maken aan de Oude Zutphenseweg
5a (kadastreel bekend gemeente Vorden, sektie M, nr.
119).

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen eventuele
bezwaren (schriftelijk) worden kenbaar gemaakt aan
hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de ge-
legenheid worden gesteld over het plan van gedachten
te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambte-
naren.

Vorden, 23 maart 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewer-
king te verlenen aan de bouwplannen van de Samen-
werkende Electriciteits Produktiebedrijven, te Arnhem
voorde bouwvan 4 hoogspanningsverbindingsmasten
op de percelen kadastraal bekend gemeente Warns-
veld, sektie N, nrs. 238, 222, 448 en 396.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf dinsdag 28 maart 1989
gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie (koets-
huis) ter inzage met de mogelijkheid vooreen ieder om
hiertegen gedurende bovengenoemde termijn schrif-
telijk bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 23 maart 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewer-
king te verlenen aan de bouwplannen van Drukkerij
Weevers BV voor de bouw van een dienstwoning en
een onderkomen voor herten op de percelen kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie M, nrs. 265, 266 en
267 (ged.).

De op deze bouwplannen betrekking hebbende bouw-
en situatietekeningen liggen vanaf dinsdag 28 maart
1989 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage met de mogelijkheid voor een ie-
der om hiertegen gedurende bovengenoemde termijn
schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 23 maart 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
dinsdag 28 maart 1989, gedurende één maand, ter ge-
meente-secretarie afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage liggen:

a. het ontwerp-bestemmingsplan „Vorden Zuivelter-
rein 1988" welke beoogt de bouw van woningen
mogelijk te maken op het terrein van de voormalige
zuivelfabriek aan de Burgemeester Galleestraat;

b. het ontwerp-bestemmingsplan „Vorden Kom
Gemsterrein 1988" welke beoogt de planologische
basis te leggen voor herinvulling van het Gemster-
rein in de kom van Vorden met woon- en winkelbe-
bouwing.

Gedurende genoemde termijn van één maand kan één
ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen deze plan-
nen bij de gemeenteraad, postbus 9001,7250 HA Vor-
den.

Vorden, 23 maart 1989.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

m®

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 23, 24 en 25 maart

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Delicious
2 kilo

2.95
VOOR DE

PASEN
Ananas, Venkel,

Mango's, Avokado's.

Aardbeien, nieuwe
aardappelen

DINSDAG
28 maart
500 gram

Hutspot
panklaar 95

WOENSDAG
29 maart
500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

\NIN KERS

Brood op z'n Paasbest
van uw eigen Bakker, die alles
zelf bakt. En dat proeft U!

Bestel NU uw:
Paasstol
Paas-Krenten of Rozijnen brood
Paasgebakje of Taarten

PAASAANBIEDING:

Vordense Mik van5,-voor 4,50
Kruidkoek 0/ Kruidcake van 3,25 V00r 2,75
Slagroom Snit van 6,25 voor 5,75

van 4,50 voor r̂,~~ per pak.

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

PAASTIP:

heerlijk
Kalfsvlees of

Vorden^ Varkensrug
in Mosterd saus

DIVERSE SOORTEN
Rollade's en Biefstuk,

Varkenshaas, Entre cöte,
malse Rosbief, Varkensfilet

NU BIEFSTUK WEEKEND

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER c --

250 GRAM O, / O

RAAD MIJN GESLACHT GEWICHT
EN U HEEFT EEN GRATIS ROLLADE IN ZICHT!

TEVENS STA IK GARANT VOOR EEN
HEERLIJK STUKJE VLEES VOOR UW PAASDINERÜ

ONDER DE GOEDE INZENDINGEN
VERLOTEN WIJ TWEE ROLLADES!

PAASSPECIALITEITEN

Magere

KALFS-
LAPJES

500 gram 9V45

Heerlijk malse magere

LENDE-
LAPJES

500 gram SJr/0

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden

VARKENS-
ROLLADE

1 00 gram

I
B̂k MM

,95

r~ ̂ \50 gram
GRATIS

DINSDAG

VERSE WORST

FIJNE c 0_
1 kilo OfSb

GROVE 9901 kilo «ffif U

SCHOUDER-
KARBONADE

1 kilo 6,45

WOENSDAG

H.O.H.
GEHAKT

1 kilo 7,95

RUNDER
GEHAKT

1 kiln .«llJ1 M IL) • • , V *f

HAM-
BURGERS

,-

NAMENS MEDEWERKERS EN KINDEREN WENSEN WIJ U PRETTIGE PAASDAGEN JAN EN NEL



Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van onze dochter

GERDINA JOHANNA

We noemen haar

Dianne

Henk en Henny
Smallegoor

19 maart 1989,
Almenseweg 62a
7251 HS Vorden

Geboren
op 19 maart 1989.

Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waar Mark z'n voet kan gaan.

Wij zijn blij en dankbaar dat wij
uit Gods hand mochten ont-
vangen onze zoon en broertje

Mark

Harm, Grietje en Nienke
Welleweerd.

Ruurloseweg 63,
7251 LB Vorden

Grietje en Mark
rusten van 13.00-15.00 uur.

Dankbaar en zeer blij zijn wij
met de geboorte van onze
zoon
RUUD WALTER HENDRIKUS

Wij noemen hem

Ruud

broertje van Linda en Femke.

Ans Huntink-Eggink
Henk Huntink

16 maart 1989,
Hoetinkhof 31
7251 WL Vorden.

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader enopa

Hendrikus
Harmsen

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

Ook de buurt willen wij spe-
ciaal bedanken voorde hulp en
steun.

G.B. Harmsen-Oonk
kinderen en

kleinkinderen

Galgenoorweg 16, Vorden.

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoe-
der

H.J. Wagenvoort-
Lebbink

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Maart 1989.

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van

Toon Ruiterkamp

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij
van u mochten ontvangen.

Uit aller naam,
M.J. Ruiterkamp-Korenblik

Vorden, maart 1989..

Uw aanwezigheid, brieven en
bloemen; uw medeleven en
bewogenheid, bij het afscheid
van mijn lieve man en onze lie-
ve papa, was en is voor ons een
grote steun en troost.

LUCIA SUETERS-
KLEIN GEBBINK

KRISTEL
CHANTAL

Hengelo (Gld.)
Maart 1989
Kerkekamp 59.

Tot ons groot verdriet geven wij u kennisvan het overlij-
den van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Johan Hendrik van Ark

op de leeftijd van 74 jaar.

M. van Ark-de Vries

Hennie en Ans
Eelke
Lisa

16 maart 1989.
Burgemeester Galleestraat 5
7251 EA Vorden.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den op dinsdag 21 maart jl. in het crematorium te Die-
ren.

Op 16 maart overleed onze beste broer, zwager en oom

Johan Hendrik van Ark

Annie en Jan
Hans en Brigitte

Arlette en kinderen

Vorden, Molenweg 39.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Hij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op stijl volle wijze de uitvaart.

MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. l k-t .lebbmk 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.(i. Heremlsen. Strotl i ik 9. Voulen. 05752-1844

G.H. Ster r inga
huisarts

Van 28 maart t/m 3 april
GEEN PRAKTIJK.

Voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K
neemt waar: dr. J. Dagevos,
Zutphenseweg 62,
tel. 2432.

Voor patiënten wier achter-
naam begint met L t/m Z
neemt waar: dr. W.J.C.
Haas, Christinal. 18,
tel. 1678.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier*
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

VERRUIMING
OPENINGSTIJDEN

Met ingang van 7 april a.s.
is het kantoor op vrijdag doorlopend
geopend van 9.00 uur tot 19.00 uur.

De openingstijden van maandag tot en met
donderdag blijven ongewijzigd.

Vanaf 3 april a.s. gelden de volgende
openingstijden:

Maandag tot en met donderdag
9.00 uur tot 16.00 ugr

Vrijdag 9.00 uur tot 19.00 uur

amro bank ©
vorden raadhuisstraat 1

Pas op!
De Paashaas zet de boel
op z'n kop.

Speciale aanbiedingen
voor binnen en buiten!

bloemist - hoven iersbedrij f

Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 05752-1508

Het kantoor van

notaris J h r. Mr. J. J .A. G reven

te Vorden is op

Goede Vrijdag
24 maart a.s.

de gehele dag gesloten

DE OPENBARE
BIBLIOTHEEK IS

GESLOTEN
OP 24 MAART (Goede Vrijdag)

eier-
verf

eier-
warmers

eier-
doppen

s o
W
VORDEN

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

In verband met
afwezigheid van
mevr. E. Broekhuizen-
Rietema
is er geen spreekuur op
woensdag 29 maart en
woensdag 5 april a. s.

Biljaitver. KOT organiseert

1e Paasdag 26 maart

SUPER BINGO |
met extra mooie prijzen!
Aanvang 19.30 uur

Café d'n Olde Kriet
Tel. 05754-285 - Wichmond

Goede Vrijdag is ons kantoor

GESLOTEN.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor
KLEIN LEBBINK

Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr.adres: Postbus 97, 7250 AB Vorden

Tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent

Ottenkampweg 16, Keijenborg
Tel. 05753-3274

Zélf groente verbouwen?
EEN FIJNE HOBBY!

Nog 3 tuinen te huur!

VOLKSTUINVERENIGING
VORDEN Herman Brinkhorst

Tel. 05752-2419

DEZE WEEK:

Gebakssnitten
NU voor 6,95 BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

in diverse
smaken!

De Keurslager op
nPaasbest!

Onze aanbiedingen van deze week:
VOOR HET WEEKENDRECEPT:

VARKENS FILET
ROLLADE 500 gram 8,48

LEKKER VOOR DE PASEN:

KALKOEN TOURNEDO
100 gram 1,85

VOOR DE BOTERHAM:

Ontbijtschotel
Gebraden frikando
Runderrookvlees
Gebraden gehakt

SAMEN
200 gram 3,95

Vrolijk Pasen!
SPECIAL

LENTE-
BIEFSTUK
100 GRAM

(biefstuk, gevuld
met ham en kaas)

DINSDAG:

Verse
WOrSt 500 gram 498
Runder-
WOrSt 500 gram 598
WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.
500 gram 498

Rundergehakt
500 gram 598

KEURSLAGER VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Wij maken onze cliënten erop attent
dat onze kantoren op

Goede Vrijdag 24 maart
gesloten zullen zijn

De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 23 maart.

De gezamenlijke banken van Vorden.

Uitnodiging
Per 1 april a.s.
zal ik mijn horecabedrijf beëindigen.

Naar aanleiding hiervan wil ik u gaarne uitnodigen
om, onder het genot van een drankje en een hapje,
persoonlijk afscheid van elkaar te nemen.

Afscheidsreceptie
van 14.00 uur tot 17.00 uur
op zaterdag 1 april

Theo Schoenaker

Per 1 april 1989 beëindig ik mijn horecabedrijf
aan de Ruurloseweg.

Het bedrijf wordt per 2 april 1989
overgenomen door:

de heer en mevrouw

H. Gerretsen-Bieleveld

Ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen,
en voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

Ik wens de fam. Gerretsen veel succes
met de nieuwe opzet van het bedrijf.

Th.J.M. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden



• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 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 Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

WtlEMEENTEHUISm GOEDE
VRIJDAG

(24 MAART A.S.)
GESLOTEN

Zoals gebruikelijk is het gemeentehuis
op Goede Vrijdag gesloten.

H FVALWIJZER

In de afvalwijzer, die u enige tijd geleden
hebt ontvangen, staat dat het kringloop-
centrum Zutphen koelkasten, radio's en
televisies etc. bij u afhaalt. Dat is niet
juist. Het kringloopcentrum haalt deze
zaken uitsluitend in Zutphen en Warns-
veld op. Mogelijk dat in de toekomst dit
ook in Vorden gaat gebeuren, maar nu is
dit dus nog niet het geval.
Wel kunt u deze zaken naar het kring-
loopcentrum in Zutphen brenge. Het
kringloopcentrum is gevestigd op het in-
dustrieterrein in Zutphen.

NSTELLEN
RAADS-
COMMISSIES

Op grond van het bepaalde in artikel 5
van de Wet Algemene Regelen Gemeen-
telijke Indeling dient de gemeenteraad
de raadscommissies opnieuw in te stel-
len. In de raadsvergadering van 31 janua-
ri jongstleden is dit gebeurd. Het gaat om
de commissie voor algemeen bestuur; de
commissie voor financiën en openbare
werken en de commissie voor welzijn en
milieu.

Mogelijkheden voor subsidie
De subsidie kan op veel zaken betrekking hebben. Het is mogelijk dat voor de ontwik-
keling van een apparaat of machine subsidie wordt verleend, bijvoorbeeld voor het
mechanisch bestrijden van onkruid of het beschermen van weidevogels of nesten.
Ook voor andere werkmethodes kan subsidie worden gekregen (gescheiden mestop-
slag, ander staltype). Als een boer zijn bedrijfsvoering ter wille van het milieu wijzigt,
kan dat leiden tot een (tijdelijke) inkomstenderving. De provincie neemt in zo'n geval
een deel van dit bedrijfsrisico voor haar rekening. De hoogte van de subsidie wordt
van geval tot geval bekeken en bedraagt maximaal 100 procent van de meerkosten.
In principe is volledige vergoeding van de investeringskosten en de aanloopkosten
en inkomens- of opbrengstenderving mogelijk.

Voorwaarden voor subsidie
Als u een subsidie-aanvraag indient bekijkt de provincie of uw experiment voldoet
aan de voorwaarden die hiervoor gelden, namelijk:
- het experiment moet gunstig zijn voor natuur en/of landschap en/of milieu;
- het bedrijfsresultaat moet vergelijkbaar zijn;
- het experiment moet ook toegepast kunnen worden op andere bedrijven in de pro-

vincie Gelderland;
- er moet sprake zijn van aanvaardbare werktijden en omstandigheden;
- het idee moet nieuw zijn.

De provincie denkt bij subsidie aan pro'even met de duur van een of enkele jaren.
U bent na deze periode niet verplicht om het experiment voort te zetten. Het gaat in
de eerste plaats om het vinden van nieuwe werkmethoden en het testen van de haal-
baarheid ervan. Van het experiment wordt in overleg met u een verslag gemaakt.

Hulp bij het uitwerken van ideeën
Er zijn heel wat mogelijkheden voor een natuur- en milieuvriendelijke bedrijfsvoe-
ring. In het kort komen ze neer op:
- andere systemen van gewasbescherming en onkruidbescherming;
- aanpassen en beheren van sloten, houtwallen, heiningen, rasters, e.d.;
- aangepaste hulpmiddelen, machines en gebouwen;
- andere produkten en gewassen.

Voor het opzetten en uitwerken van een experiment kunt u uw bedrijfsvoorlichter in-
schakelen. Hij kan met u meedenken, contacten leggen met specialisten of op een an-
dere manier voor begeleiding zorgen. U kunt met uw vragen ook terecht bij de heer
J.B. Ruiter van de dienst Landinrichting en Landbouw van de provincie Gelderland,
tel. 080-262510. Bij hem kunt u ook informatiemateriaal opvragen over lopende of al
uitgevoerde experimenten. Elk idee is welkom, ook als u er niet zeker van bent of het
wel uitvoerbaar is. Aanvragen voor subsidie kunt u richten aan het provinciaal be-
stuur van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

PENINGSTIJDEN
STORTPLAATS

ARMHOEDE
De openingstijden van de stortplaats
Armhoede zijn gewijzigd. De stortplaats
is op maandag tot en met vrijdag geo-
pend van 8.00-12.00 uur en van 12.30-
16.30 uur. Op zaterdag is de stortplaats
geopend van 10.30-14.30 uur. Op de
stortplaats mogen huishoudelijke afval-
stoffen, grof huisvuil, bedrijfsafvalstof-
fen en bouw- en sloopafval worden aan-
geboden. Tot een gewicht van 100 kg.
mag huishoudelijk afval en sloopafval
gratis gestort worden.

OEDKEURING
WIJZIGINGEN

BESTEMMINGS-
PLANNEN

Gedeputeerde Staten hebben goedkeu-
ring verleend aan een tweetal wijzigings-
plannen ex artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening namelijk:

- bij besluit van 9 maart 1989, nr.
RO89.5504-ROV/G5208 aan het be-
stemmingsplan "Buitengebied 1988
nr. 6" (Loonbedrijf Lankhorsterstraat
8 te Wichmond).

- bij besluit van 10 maart 1989, nr.
R089.5365 ROV/G5208 aan het be-
stemmingsplan "Buitengebied 1989
nr. 2" (overgang agrarische naar
woondoeleinden perceel Ruurlose-
weg 94).

VERGUNNINGEN
Op 14 maart jongsleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- Verhoeven Beheer BV te Harreveld,

voor het veranderen en vergroten van
een cafe-restaurant aan de Ruurlose-
weg 64 te Kranenburg;

- de heer R. G. Krijt, Hackforterweg 33
te Wichmond, voor het bouwen van
een toiletgebouw op de camping de
Kleine Steege te Wichmond.

Op grond van het bepaalde in de Wet Ad-
minstratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen na
verlening van de vergunning bij het col-
lege van burgemeester en wethouders
een bezwaarschrift worden ingediend.

ILIEU-EXPERIMENTEN IN DE GELDERSE
LANDBOUW

Subsidie voor experimenten
Een groot deel van Gelderland is agrarisch gebied. Veel van deze cultuurgronden
hebben een grote landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde. De instand-
houding ervan is erg belangrijk. De zorg voor deze gebieden ligt vaak in handen van
boeren die hier hun brood verdienen. Boeren nemen beslissingen en werken volgens
methoden die het meeste rendement opleveren. Soms is dit in strijd met de belangen
van natuur en milieu, maar dat is lang niet altijd nodig. De provincie Gelderland wil
boeren stimuleren om bij hun bedrijfsvoering meer rekening te houden met natuur
en milieu. Met subsidie wil de provincie bevorderen dat boeren gaan experimenteren
met nieuwe werkmethoden en nagaan of deze zakelijk en technisch inpasbaar zijn in
het bedrijf. De subsidieregeling "landbouw met verbrede doelstelling" is, in overleg
met landbouworganisaties, opgezet om agrarische ondernemers te ondersteunen bij
investeringen in natuur- en milieuvriendelijke oplossingen en technieken.

A AD STELT BESTEMMINGSPLAN ROTONDE
VAST; BEZWAARSCHRIFTEN WORDEN

OMEGROND VERKLAARDW
ester e

.denk mee..."

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmings-
plan "Rotonde 1988" vast te stellen. Tegelijkertijd worden dan door de gemeenteraad
een twintigtal bezwaarschriften tegen dit plan ongegrond verklaard. Indien het be-
stemmingsplan is vastgesteld en goedgekeurd dan is het mogelijk om van het kruis-
punt Dorp^raat-Ruurloseweg-Stationsweg-Horsterkamp een rotonde^k maken.
Daarvoor t^Ben echter nog wel gronden in eigendom verworven te woro^phet ma-
ken van een rotonde op die plek vloeit voor uit het eerder door de gemeenteraad geno-
men besluit tot het omleiden van het doorgaande vrachtverkeer. Een groot gedeelte
van de gronden zijn reeds voor verkeersdoeleinden bestemd. Tegelijkertijd met de
procedure voor het bestemmingsplan is een procedure opgestart voor het vaststellen
van een geluidswaarde zoals bedoeld in artikel 89, lid 2 van de Wet Geluidhinder.
Voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld dient de Minister de geluids-
waarde te hebben vastgesteld. Dit is inmiddels gebeurd. Met de vaststelling van dit
bestemmingsplan is op dit besluit gewacht. De provincie planologische commissie,
die over bestemmingsplannen moet adviseren, heeft geen opmerkingen over het plan
gemaakt. Tijdens de tervisielegging van het plan zijn een twintigtal bezwaarschriften
ingekomen. Deze kunnen in categorieën ingedeeld worden en wel:

A. Gevolg van het maken van de rotonde is de omleiding van het doorgaande verkeer.
In feite wordt dan geageerd tegen de omleiding van het doorgaande vrachtverkeer.
Burgemeester en wethouders vinden echter dat de omleiding geen automatisch ge-
volg is van het aanleggen van de rotonde. Voor de realisering van de omleidingsroute
is de plaatsing van verkeersborden (inrijverbodsborden) een vereiste. Dit gebeurt op
grond van bepalingen in de Wegenverkeerswetgeving. Daarin staat een eigen be-
roepsmogelijkheid tegen het plaatsen van de borden.

B. Achterwege blijven inspraakprocedure
Burgemeester en wethouders vinden deze bezwaren onterecht. Het bestemmings-
plan is een onderdeel van een groter project. Er is volop de gelegenheid geboden om
meningen over het plan kenbaar te maken.

C. Rotonde in voorgestelde vorm zou geen verkeerstechnisch goede of veilige oplossing
zyn.
De mening van deskundigen staven burgemeester en wethouders in hun oordeel dat
de gekozen oplossing in de vorm van een rotonde wel een goede oplossing is. Als goe-
de eigenschappen voor een dergelijk plein worden genoemd:
- veilige kruispuntvorm;
- rustige verkeersafwikkeling;
- grote capaciteit;
- geen onnodige wachttijd;
- flexibel ten aanzien van het verkeersaanbod;
- goede snelheidsremmer;
- kleine kans op letselongevallen;
- lage aanleg- en onderhoudskosten;
- geen storingen;
- fraaier dan een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten).

De toepassing van deze oplossing wordt zeker bij ingangen van bebouwde kommen
en op kruispunten waar oversteken moeilijk is, gestimuleerd. Het opstellen van het
ontwerp van de rotonde heeft in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat plaatsge-
vonden. Van de gesuggereerde onveiligheid is volgens burgemeester en wethouders
geen sprake.

D. Alternatieve oplossingen
Er zijn een aantal alternatieve oplossingen gegeven die hier in het kort weergegeven
zullen worden.

1. Een kleine verplaatsing van de rotonde naar het zuidoosten. De rotonde komt daar-
door meer op het terrein van het Gelders Landschap te liggen en er zijn geen gronden
nodig van particulieren. Bij deze oplossing moet echter de Stationsweg worden afge-
sloten. Dit is echter een ontsluitingsweg voor het achterliggende woongeboed. Ook
liggen er een aantal bedrijven aan de Stationsweg. Hierdoor heeft het college van dit
alternatief afgezien.

Ijj^EMEENTERAAD VERGADERT OP
iÊ m DINSDAG 28 MAART OM 19.30 UUR IN

HET GEMEENTEHUIS
Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
- vaststelling bestemmingsplan "Rotonde 1988";
- functiewaardering in verband met gemeentelijke herindeling;
- meerjarenplan Stads- en dorpsvernieuwing;
- gemeentelijke herindeling; vervallen verklaren Warnsveldse verordenin-

gen en van toepassing verklaren Vordense verordeningen;
- vaststellen nieuwe bouwverordening;
- nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de Hummelo-Enschedese

Kunstweg;
- verkoop grond op industrieterrein en verlenen optie tot koop;
- nieuwe gemeenschappelijke regeling VRIGA;
- nieuwe gemeenschappelijke regeling inzake subsidiering van de Stichting

Schooladviesdienst Oost-Gelderland te Doetinchem;
- voorbereidingsbesluit voor het perceel Nieuwstad 12.

2. Een verschuiving van de rotonde in oostelijke richting. De ontsluiting van de Sta-
tionsweg op de Dorpsstraat zou daardoor gehandhaafd kunnen blijven. Hierdoor ont-
staat er echter een verkeersonveilige situatie omdat er een T-aansluiting direcht na de
rotonde komt.

3. Het nog verder verschuiven van de rotonde in oostelijke richting.
Dit zou automatisch leiden tot een vloeiende bocht. Reeds eerder heeft de gemeente-
raad een vloeiende bocht principieel afgewezen. Van uitvoering van dit alternatief
kan dan ook geen sprake zijn.

E. Aantasting woon- en leefklimaat
Een aantal reclamanten is bevreesd voor overlast door geluid en stank en denkt dat de
gezondheidstoestand achteruit zal gaan. Voor wat betreft het geluid hebben burge-
meester en wethouders door een deskundige een akoestisch rapport laten opstellen.
Op grond van dat rapport heeft de minister van VROM een geluidswaarde vastge-
steld. Indien de rotonde gerealiseerd wordt blijft het geluid binnen de door de Wet
Geluidhinder gestelde grenzen. Mogelijk zal de rotonde enige verandering in het
woon- en leefklimaat brengen. Van onaanvaardbare overlast zal volgens burgemees-
ter en wethouders geen sprake zijn.

F. Belemmering in bedrijfsactiviteiten
Een aantal reclamanten denken dat ze in hun bedrijfsaktiviteiten belemmerd wor-
den. Burgemeester en wethouders zijn deze mening niet toegedaan. Bij de uitvoering
van de rotonde zullen maatregelen getroffen worden waardoor in principe uitzonder-
lijke transporten de rotonde kunnen passeren. Indien reclamanten vinden dat ze door
de vaststelling van het bestemmingsplan schade zullen leiden dan kunnen ze om een
schadevergoeding vragen op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning.

EERJARENPLAN
STADS- EN
DORPS-
VERNIEUWING

Jaarlijks kan de gemeente voor de dorps-
verbetering rekenen op een bijdrage van
de provincie van ongeveer f 190.000,-.
De aktiviteiten waar dit bedrag in 1990
aan besteed kan worden zijn:
- bouwen van 10 wooneenheden voor

bejaarden op het terrein van het voor-
malige jeugdcentrum;

- woningverbetering (f 75.000,-);
— monumenten en rieten daken

(f40.000,-, daarnaast wordt via de be-
groting nog een bedrag beschikbaar
gesteld van f 15.000,-);

- er wordt een onderzoek ingesteld
naar de verplaatsingsmogelijkheden
van Woltering Transport;

— er komen wat gelden voor de recon-
struktie van de Rijksweg, voor de om-
leidingsroute, voor de herindeling
van het centrum en voor de bevoorra-
dingsweg.

„van kruispunt naar rotonde"

deningen waaraan financiële aspecten
zitten worden nog onderzocht. Indien de
gemeenteraad conform het voorstel van
burgemeester en wethouders besluit
krijgt u uitgebreide informatie over de
gevolgen die dit zal kunnen hebben.
Overigens verwachten burgemeester en
wethouders niet dat er grote veranderin-
gen komen door het van toepassing ver-
klaren van de Vordense verordeningen.

<wplUir j
'ARNSVELDSE
VERORDENINGEN

IN VIERAKKER EN
WICHMOND MAKEN

PLAATS VOOR
VORDENSE

Voor Vierakker en Wichmond gelden op
grond van een wet die van toepassing is
bij gemeentelijke herindelingen, nog
steeds de verordeningen van de gemeen-
te Warnsveld. Op grond van diezelfde
wet kan de gemeenteraad deze verorde-
ningen vervallen verklaren en de Vor-
dense verordeningen van toepassing ver-
klaren. Omdat burgemeester en wethou-
ders het principe van rechtsgelijkheid
van grote waarde achten stellen zij de ge-
meenteraad voor om dit voor de meeste
verordeningen te doen. Een aantal veror-

OUWVERORDE-
NING WORDT
AANGEPASTAAN
HEDENDAAGSE
EISEN

Burgemeester eri wethouders stellen de
gemeenteraad voorom de bouwverorde-
ning aan te passen aan de eisen van de
tijd. De wijzigingen worden ingevoerd
op advies van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, die een model heb-
ben opgesteld. Diverse artikelen verval-
len, vrijstellingsbepalingen worden om-
gezet in niet van toepassing verklarin-
gen; veel nadere eisen en voorwaarden
zijn geschrapt en de isolatie-eisen wor-
den verhoogd.

EBISILOBOUW
VESTIGT ZICH IN
VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om een perceel indu-
strieterrein aan Nebi silobouw te verko-
pen ter grootte van 1.000 m2. Dit bedrijf
vervaardigt hardhouten mestsilo's, die
in onderdelen in de fabriekshal gereed
gemaakt worden en bij een koper in el-
kaar gezet worden. Het bedrijf krijgt ook
een optie tot koop voor een perceel
grond naast het thans aan te kopen per-
ceel.
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Visser Mode fleurige mode

Visser Mode toont ieder seizoen weer de nieuwste mode-trends in modeshows voor verschillende leeftijds-
groepen.

Afgelopen woensdag begon het seizoen
met de gewone modeshow. Die dag wa-
ren er 5 shows waarin de mannequins
Margriet, Francien, Lien en Justa o.l.v.
ladyspeaker Nel de modisch-jonge tot
modisch-klassieke mode toonden. Op-
vallend waren vooral de fleurige dessins
met veel bloemetjes, zowel in deux-pie-
ces, rokken, maar ook de bloempanta-
lons! De kleuren deze zomer zijn de aar-
detinten (zand, brique, khaki etc.), de
pasteltinten waarbij vooral de zalmkleur
duidelijk naar voren komt en de felle
kleuren (pink, limoen-groen, lila etc.)
Daarnaast blijft het marine-wit thema
belangrijk en ook het zwart-wit vinden
we weer. In de japonnen en deux-pieces
(o.a. van Frankenwalder, Elvi, Sandy-
Dress) viel op dat er veel schootjes te
zien waren, die zo zijn verwerkt, dat ze
ook voor de grote maten mooi afkleden.
Er waren ook zeer mooie modellen voor
feestelijke gelegenheden. De combina-
tiemode van o.a Ara, Weber en Siapade,
L'Espoir, Britta en het eigen huismerk
Nicole Ferrat biedt een enorme keuze
waarin elke vrouw naar hartelust kan
combineren. De roklengte is toch weer
wat langer, met name de wijde, gedessi-
neerde rokken. Voor de jonge mode mo-
gen de rokken nog best op of boven de
knie zijn. Een goede vervanger voor wie
geen korte rok wil is de city-bermuda, die
gecombineerd met een blazer ideaal als
pak te dragen is. Bij de pantalons is naast

de vele gedessineerde modellen de Mar-
iene Dietrich-pantalon duidelijk aanwe-
zig. In de wat gematigder modellen is de-
ze geschikt voor een grote categorie
vrouwen. Bij de blouson ook hier weer
schootjes. Naast de bloemdessins zijn er
dit seizoen veel tricot blouses in mooie
kleuren, een heerlijk materiaal om te
combineren bij de gedessineerde rok-
ken. In de blazers was veel variatie. We
zagen Jange, korte, kraaglozen, gevoer-
de, ongevoerde, uni en ruitblazers. Ver-
der was er het japonjasje, in vele kleuren
ideaal te combineren op japonnen en
deux-pieces. Qua bonneterie zagen we
de mooie pullovers en vesten van Rober-
to Sarto en Aspa. Roberto Sarto brengt
ook heel comfortabele tricot blousons in
medische kleuren. In de mantels blijft
natuurlijk de trenchcoat, daarnaast zien
we dit voorjaar lange parka-achtige man-
tels in frisse kleuren. Tijdens de show
was een mooie soepele wijde mantel te
zien. De jacks zijn in allerlei vrolijke
kleuren, daarnaast ook de klassieke mo-
dellen in gedekte kleuren. Voor de heren
toonde Henco als dressman een aantal
malen wat de herenmode dit seizoen te
bieden heeft. Hierin zijn vooral de aarde-
tinten belangrijk, maar ook veel kleur.
De jacks o.a. van Melka en voor de jonge
mode van Bad Boys (ook voor dames!)
zijn zeer uitgewerkt. De blazers zijn er in
allerlei materialen en dessins. Hoewel
de katoenen blazer vooral in de jonge he-

renmode nog steeds heel belangrijk is,
blijven ook de fraaie pullovers (o.a. van
Roberto Sarto en Pierre Monee) en
sweatshirts niet weg te denken. De col-
lectie kostuums van o.a. Peter van Hol-
land biedt vele mogelijkheden voor elke
gelegenheid. Tim en later ook Sanne
toonden de leuke kindermode van Poin-
ter, Barbera Faber, OK Sportswear en
Overdress^ In de kindermode zijn de fel-
le kleu^Aook heel duidelijk aanwezig,
waarbij^^or de meisjes ook de jurkjes
erg leuk zijn. Visser Mode zal dit seizoen
nog 3 shows brengen, te weten:
- de Trendshow speciaal voor de jonge

mode ^Ve kindermode op vrijdaga-
vond 3 ̂ ^Rart en zaterdagmiddag l april.
- de Seniorenshow voor de wat oudere
man/vrouw die toch modisch en sportief!
wil gaan, op vrijdag 14 april.
- verder wordt tijdens de bruidsshow

op 11 april in cafe-restaurant de Bogge-
laar modellen van Visser Mode getoond
voor de bruidegom, ouders van het
bruidspaar en broer/zus van het bruids-
paar. Kortom echte feestelijke kleding.

Nogmaals is weer duidelijk, dat men
voor het hele gezin voor elke gelegen-
heid bij Visser Mode een uitgebreid as-
sortiment vindt. Daarbij is de fijne sfeer
inclusief het kopje koffie kenmerkend.
En parkeren is geen probleem, zowel
voor als naast de zaak treft men ruime
parkeergelegenheid.

Op 5 april is het 25 jaar geleden dat de Christus Koningkerk door Kardi-
naal Alfrink werd geconsacreerd. 5 april was toen de eerste zondag na
Pasen, Beloken Pasen.

Er is destijds een lange discussie vooraf-
gegaan over de vraag of er ook in het Vor-
dense dorp een RK kerk moest komen.
Er waren zoals altijd voor- en tegenstan-
ders. De voorstanders kregen een steun
in de rug mee van de officiële bevol-
kingsprognoses, die een grote bevol-
kingstoename tot minstens tweemaal
zoveel inwoners als men heden in Vor-

den aantreft. Alle reden dus om voor een
RK Kerk te zorgen. Toendertijd heeft
men gekozen voor een sober gebouw,
dat een minimum aan onderhoud vraagt.

Maar na 25 jaar gaat het onderhoud wel
degelijk een rol spelen. Het interieur zou
ook nog verfraaide kunnen worden. Ter

gelegenheid van het 25-jarig bestaan is er
een jubileumfonds in het leven geroe-
pen. Een wens die al lang leeft kan mis-
schien mede door de opbrengst van dit
fonds vervuld worden! De aanschaf van
een orgel. Evenentueel kan dat een bij-
drage leveren aan de verfraaiing van het
gebouw maar vooral zal zo'n orgel luister
bijzetten aan de erediensten en een on-
dersteuning voor de zang. De plechtige
viering van dit jubileum zal plaatsvinden
zondag 2 april in de Christus Koning-
kerk. Jubileumfonds Chrustus Koning-
kerk, Rabo 36.64.21.948.

Bibliotheek-
liïeuws
Nieuwe aanwinsten
Geeraerts, Jef-Zand; misdaadroman;
Gordimer, Nadine-Een speling der na-
tuur; Delfgauw, Bernhard-Beknopte ge-
schiedenis van de wijsbegeerte; Jaar-
boek-Achterhoek en Liemers 1989; Ga-
wain, Shakti-Creatief visualiseren; Bos-
mans, Phil-Alleen de optimisten zullen
overleven!; Dorrestein, Hans-De Spaan-
se kat speelt Dubbelspel; Asimov, Isaac-
De totale robot; Oomkens, Maria-Een
waterval van woorden; Wiesel, Elie-Het
testament van een vermoorde Joodse
dichter; Dorrestein, Renate-Het perpe-
tuum mobile van de liefde; Woolley, Per-
sia-Dochter van het Noorderlicht; On-
stenk, Annemiek-Vijf richtlijnen voor
vrouwen: de EG-richtlijnen; Mooij, Ma-
rieke de-Werken in de reclame; Duinker,

Kees-Wandelen met Vroege Vogels; Afa-
sie-Een multidisciplinaire benadering;
Lowen, Alexander-Depressie en het li-
chaam; Vliet, Paul van-Er is nog zoveel
niet gezegd; Hanneman, Holger-Voetre-
flextherapie; Vernooij-Dassen, Myra-
Zorgen voor dementerende ouders
thuis; Beuys, Joseph-In gesprek met
Beuys; Meester van de westerse filoso-
fie; Autojaarboek 1989.

Exposities in de bibliotheek
Nog tot en met 29 maart a.s. zijn er aqua-
rellen te zien van Hank Schuurman.
Hank Schuurman studeerde wijsbegeer-
te, theologie en communicatie. Hij schil-
dert vanaf zijn tiende jaar. In veel landen
heeft hij op straat gezeten om te schilde-
ren. Aan de Vrije Academie in Den Haag
kreeg hij les van Kees Andrea' en Hessel
de Boer. Vanaf 30 maart .tot en met 26
april wordt getoond de expositie: "Schat-
ten uit de Nederlandse literatuur". Deze

is ontstaan uit een samenwerking tussen
het Letterkundig Musuem, het Neder-
lands Bibliotheek en Lectuurcentrum en
de Landelijke Bibliotheekcentrale.
Tweeëntwintig Nederlandse acteurs van
Beets tot Maarten 't Hart treden door
middel van foto's voor het voetlicht. De
tentoonstelling zal vergezeld gaan van
audiovisuele apparatuur, zodat de litera-
tuur ook te horen en te zien zal zijn.

Reumafonds
De actie voor het Nat. Reumafonds in
het kader van de landelijke inzameling in
de week van 6 t/m 12 maart heeft in de
kerkdorpen Vierakker en Wichmond het
mooie bedrag van f 1682,- opgebracht.
Mocht men door omstandigheden de
collectant gemist hebben dan kan men
alsnog een bijdrage storten op giro 324
t.n.v. het Nat. Reumafonds te Den Haag.

Toneelver-
eniging Linde
De toneelvereniging Linde gaf zaterdag-
avond in een goed gevulde zaal Schoen-
aker een opvoering van het plattelands-
blijspel in drie bedrijven getiteld "Amor
richt zijn pijlen zelf". Een stuk onder de
regie van Rinus Pelgrurh dat met veel
verve werd gebracht en waarbij het pu-
bliek zich kostelijk kon amuseren. Het
blijspel geheel in dialekt gespeeld zal ook
tijdens het komend Oranjefeest in Linde
worden opgevoerd. Medespelenden wa-
ren: Wim Lenselink, Janny Tuinman;
Hennie Lenselink; Wim Lebbink; Netty
Arfman; Janny Haaring; Dies Eggink;
Berend Koning; Berdie Lenselink en
Henk Sleumer. De grime werd verzorgd
dor Ina Eskes, souffleuse Annie Ruiter-
kamp.

Jubilarissen
"Concordia"
Tijdens de jaarlijkse uitvoering van
"Concordia" werden in totaal 10 leden
gehuldigd voor het feit dat zij minimaal
25 jaar lid zijn van de vereniging c.q. een
groot aantal jaren aktief zijn als muzi-
kant. 25 jaar: Warna Nijenhuis, Engelien
Heuvelink en Tonny Voortman. 40 jaar:
Gerrit Grootbod. 50jaar: Ab Hengeveld
en Jo Bohmer. 60 jaar: Frits Wansink en
Jo Schuppfers. Deze beide muzikanten
werden deze avond tevens tot ere-lid van
Concordia benoemd. 65 jaar: Wim van
Til en Herman Weustenenk. (Deze mu-
zikanten zijn een aantal jaren geleden al
tot ere-lid benoemd). Voorzitter Wim
Barink had voor elke jubilaris een per-
soonlijk woordje in petto, waarbij hij al-
len dank bracht voor hun inzet en muzi-
kale bijdrage voor de vereniging. Behal-
ve een boeket bloemen kregen de jubila-
rissen namens "Concordia" door voor-
zitter Barink een aandenken aangebo-
den. «^

Floralia bloem-
schikcursüy
Op 5, 12 en 19 april a.s. wordt weer een
cursus Japans bloemschikken gegeven in
het Dorpscentrum. Evenals vorig jaar is
de leiding in handen van dhr. J. Dijker-
man. Het Japans bloemschikken, de zg.
"Ikebana" is een vorm van bloemschik-
kunst, die niet te vergelijken is met onze
westerse manier. Voor liefhebbers van
bloemschikken zal het volgen van een
cursus Ikebana een totale verrassing zijn.
Gezien de enthousiaste reacties van
deelnemers van het vorig jaar, verwacht
Floralia voor deze cursus ook een aantal
van deze mensen. Dhr. Dijkerman zal
zijn programma zodanig opzetten dat de
cursus voor zowel beginners als "2e
jaars" aantrekkelijk zal zijn. Voor deze
cursus kunnen zich max. 15 personen
opgeven. Bij opgave ontvangt men een
toelichting over "Ikebana" en een lijstje
van mee te nemen materialen voor de
eerste les. Voor verdere informatie zie
advertentie elders in dit blad.

Holland
campinggids
1989
Het jubileumexemplaar van de Holland
Camping Gids is uit! De 25e jaargang van
de oudste commerciële vakantiegids van
Nederland is nu nog completer en over-
zichtelijker, en met tal van nieuwe, extra
informatie voor de gebruiker. Een greep
uit de inhoud: ruim 2600 bedrijven, t.w.
campings, bungalowparken, watersport-
bedrijven, groepsverblijven en trekkers-
hutten, waardoor deze gids de meest
complete is; volop produktinformatie
voor de kampeerder, zoals een Bovag-le-
denlijst met alle erkende caravanbedrij-
ven, een tabel inzake trekvermogen per-
sonenauto's en een actie richting gebrui-
ker. Wie een daartoe bestemde pagina
uit de gids op een bepaalde manier invult
en naar de redactie stuurt, vindt een lijst
voor zijn of haar vakantie interessante
vakantiecentra enkele dagen later gratis
in de brievenbus. Voorts is Holland
Camping Gids de enige uitgave op dit ge-
bied die volledig in kleur is, desondanks
tegen de laagste verkoopprijs. De kwali-
teit blijkt ook uit het vertrouwen, dat Re-
cron, VW, NBT en Hiswa in de Holland
Camping Gids stellen. Onze gids ligt va-
naf dit jaar bij de buitenlandkantoren
van het Nederlands Bureau voor Toeris-
me. De Holland Camping Gids 1989 is
verkrijgbaar bij VW, boekhandel en wa-
renhuis.

B&W Vorden wil
meer mogelijkheden
voor bezoek kasteel
Kasteel Vorden kan wat burgemeester
en wethouders van die gemeente betreft
vaker worden opengesteld voor het pu-
bliek. Men denkt aan meerdere rondlei-
dingen per week en vinden dat belang-
stellenden ook in de maand september
in het kasteel een kijkje moeten kunnen
nemen. Naar aanleiding van een verslag
hebben ze besloten om de oevers van de
gracht gedeeltelijk opnieuw met gras in
te laten zaaien en een poging te doen de
eenden in het vervolg op een afstand te
houden, zodat het gras op die plaatsen
een kans krijgt naar behoren te groeien.
Verder hebben B&W vastgesteld dat het
een goede zaak zou zijn de belangstellen-
den in de toekomst niet meer op een we-
kelijkse avond moeten worden verwerkt,
maar als er rondleidingen komen op
meerdere avonden. Het college zal met
de VW gaan bekijken welke mogelijk-

heden er zijn. De beschikbaarheid van
gidsen is daarbij van belang. Gebleken is
ook dat er ook in september nog veel
mensen een rondleiding door het ge-
meentehuis zouden willen hebben. Het
college wil met de VW bespreken of er
ook in september gidsen beschikbaar
zijn voor rondleidingen door het kasteel.

Aspirant
ledenwerk
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre be-
legt donderdagavond 30 maart in het ka-
der van het aspirantledenwerk een filma-
vond in het Dorpscentrum. Het wordt
een komische film met veel aktie. De
volgende aktiviteit is zondag 21 mei. Dan
staat er een bezoek aan een doolhof op
het programma alsmede midgetgolven.

Grote prijs van Hengelo

A.s. vrijdag 31 maart start de 3e band die
meedingt voor de grote prys van Henge-
lo. Het is de Hengelose formatie Don's
Ask.

Deze formatie begonnen als hardrock-
band met een bezetting van vier mensen.
Na de komst van zangeres Trees Thüss
heeft de band zich ontwikkeld tot het ten
gehore brengen van geheel eigen wijze
covers zoals die van o.a. Pink Floyd, Tina
Turner, Scorpions, U2, Dire Straits enz.
enz. Op deze avond horen we swingende
muziek met spetterende gitaar solo's
waarbij de Rock en Roll hoog in het vaan-
del staat. Dat Don't Ask de goede weg is
ingeslagen blijkt uit de vele optredens
die altijd druk bezocht worden. Inmid-
dels is ook de eigen creativiteit aange-

sproken en kent het repertoire al een
flink aantal eigen nummers.
Ook voor de fans van Don't Ask geldt dat
ze beter op tijd kunnen komen omdat we
deze avond een gigantische drukte ver-
wachten en... het optreden begint zeer
spectaculair. Zorg dat je erbij bent!

Discotheek Invention-Concordia opent
de deuren en de toegang is zoals gewoon-
lijk "gratis". Graat tot ziens in Disco-
theek Invention-Concordia te Hengelo
(Gld), Raadhuisstraat 36.

PS: De band bestaat uit: Trees Thüs - zang;
Robert Wagenvoort - gitaar; Gerard On-
stenk - gitaar; Toon Rondeel - Bas en Ri-
chard Oldenhave - drums.

PolitiQvaria GROEP VORDEN

Een bewoner van het Hoge te Vorden
deed melding van het feit dat afgelopen
dinsdag een vrachtauto bij het draaien/
achteruitrijden een hoek van een stenen
muurtje, welke om zijn tuin stond, om-
ver had geduwd. Onderzoek ingesteld.
Bij navraag bleek dat op genoemde dag
een transportbedrijf ter plaatse was ge-
weest. De aangerichte schade wordt ver-
goed.

Regelmatig ontvangt de Rijkspolitie Vor-
den meldingen dat de jeugd kleine ver-
nielingen aanricht bij de nieuwbouw aan
de Voornenkamp. Een gewaarschuwd
mens telt voor....

Bij de NS fietsenstalling is in de afgelo-
pen week zonder enige reden van een
fiets de totale fietsverlichtingsdraden
doorgeknipt. Een onzinnige daad.

Tijdens het verzorgen van het Vordens
Politie Varianieuws werd er aangifte ge-
daan van vermissing van een damesfiets.
Deze fiets werd uit een schuur ont-
vreemd. In de fiets was de postcode aan-
gebracht. Onderzoek doende trof de ser-
veillancedienst van de Rijkspolitie Vor-
den bedoelde fiets aan achter een wo-
ning. De fiets is inmiddels aan de eige-
naar teruggegeven. Onderzoek in deze
wordt voortgezet.

Aan de Wildenborchseweg werd een ree
in de berm aangetroffen. Het beest ver-
keerde reeds in verregaande staat van
ontbinding. Door de destructiedienst is
het kadaver weggehaald.

Op 17 maart is er in de gemeente Vorden
de gehele dag op verschillende plaatsen

radarsnelheidscontroles gehouden. Het
resultaat is als volgt: binnen bebouwde
kom: 42 procesverbalen; buiten bebouw-
de kom: 35 procesverbalen. Ook werd er
geverbaliseerd een automobilist die op
zijn auto geen deel III voerde en een be-
stuurder die onnodig lichtsignalen gaf
aan andere weggebruikers.

In het afgelopen weekeind werd er in de
gemeente Vorden controles gehouden
op de technische staat van vooral brom-
fietser. Er werden 3 bromfietsen uit het
verkeer genomen. Aan alle 3 bleek het
een en ander mis te zijn c.q. bleken te
zijn opgevoerd. Ook werd een personen-
auto uit het verkeer genomen. Deze au-
to voerde de gevaarlijke spoorverbreders
zowel op de voor-als de achtervelgen.

Ook werden aan deze auto diverse ande-
re technische gebreken geconstateerd.

Het kentekenbewijs is in verband met de
geconstateerde gebreken ingenomen.
De bestuurder krijgt een proces-verbaal.

Afgelopen vrijdagavond vond op de
Burg. Galleestraat een verkeersongeval
plaats. Een bestuurder kwam vanaf de
Dorpsstraat en schampte een rechts ge-
parkeerde personenauto. Gevolg was en-
kel enige lichte schade. De schade aan
het geparkeerd staande voertuig is onbe-
kend.

Afgelopen weekeind ontving de rijkspo-
litie Vorden een klacht van een inwoner
van Vorden dat er telkens werd gescho-
ten met een luchtdrukgeweer. Ook was
hij al l x geraakt. Een en ander verdient
onze aandacht.



LATTEN SCHUTTING
VLECHTSCHERMEN

Hardhouten vlechtscherm
"Meranti" \so x 208 59,95

1 50 x 208 52,50

120 x 208 49,95
levenslang een juweel

40 cm lang, lang 2 m
bruin, geïmpregneerd

24,95
40 cm hoog 29,95
lang 2 m, 68 cm hoog

34,95
bruin, geïmpregneerd

Schaaldelen eiken 4,- p/m
larix 3,— p/m

Bangkïraï (tropisch hardhout)

palen 60x60 planken 20 x 150

4,95 p/m 4,95 p/m
niet kapot te krijgen

Bloembakken (geïmpregneerd)

in rond-vierkant en ovaal

Halfronde 2,50 lang, per stuk

tegels 4,75
Tuinpalen en gaas

Impraline Impregneer
de beste per 3 l. 18,50

Voor het betere tuinhout naar

BOUWMARKT

Wij houden

OPEN HUIS
op woensdag 29 en
donderdag 30 maart a.s.
van 9.00 - 21.00 uur

Uitgebreide collectie
garens en modellen.

Wolshop REGELINK
Raadhuisstraat 5, Hengelo (Gld.)

VRIJDAG 24, ZATERDAG 25
EN 2e PAASDAG 27 MAART

TWEEW/ELERSHOW
op ons adres lekink 8 - Hengelo

REI N D ZWEVERINK

TOLDUK
TEL.
05755-1655

Off. GM-dealer voor OPEIVISUZU

OPEL SERVICE

W.J.£?KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

PROFITEER NU!
WIJ STOPPEN IN RUURLO EN HOUDEN

VANAF DONDERDAG 23 MAART om 9.00 UUR

10 TOT 60% KORTING!

JACKS
BLOESEN
T-SHIRTS
TRUIEN

Paasdag
KOM

BROEKEN
ROKKEN
enz. enz.

Dorpstraat 29

^RUURLO
Adverteren Ipst geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!
•Jsl

r^?&VxVxV

•̂t?y^

Denkt U aan de

Grote
Tuin-
meubelshow

op 23-24-25 maart
en op 2e Paasdag

bij Atomica
Steenderenseweg 11
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2139

f

\

Tapperij „DE ZWAAN" presenteert op

ZONDAG
27 MAART

TRENDSETTER
Bruin café

Flitsende diskotheek
Grieks romeins terras

NET EFFE GEZELLIGER
Toegang onder voorbehoud

2e Paasdag
de Winterswijkse 8-mans formatie,
w.o. 2 zangeressen

„JUIMID SiX"
Een swingende pop-blues-gitaarrockband
Aanvang 21.30 uur.

ZONDAG 2 APRIL presenteren wij u de

„Passion Melody Band"
All-round coverband. Repertoire van de 80-er
jaren. Aanvang 21.30 uur.

WIJ ZIJN ZOWEL 1e ALS 2e PAASDAG GEHEEL
GEOPEND. VERDER WENSEN WIJ EEN IEDER
VROLIJK PASEN TOE. UIT GOED VOOR U!

HEREN
TRENCHCOAT
een moderne lange coat
van het merk CHIORI.
Tuunteprijs 119,95
WEEKTOPPERPRIJS

89.95

TENNIS
POLO SHIRT
wit met verschillende
opdruk.
Tuunteprijs 19,95
WEEKTOPPERPRIJS

14.95

DAMES katoenen
PANTALONS
merk JOYCE. een prachtige pan-
talon met elastiek in de boord, in
meerdere uni-kleuren. Tuunte
prijs 49,95 WEEKTOPPERPRIJS

39.95

streep OVERHEMD
BLOUSES
merk VICTOR. voor dames en
heren, met opstaande kraag.
Tuunteprijs 29,95
WEEKTOPPERPRIJS

19.95

DAMES
SWEATERS
met schoudervulling en lange
mouw. in meerdere uni kleuren.
100% katoenen shirt. Tuunte-
prijs 27,50. WEEKTOPPERPRIJS

19.95

KINDER
SPUKERPAK
in een zware stone-washed de-
nim. jack en pantalon samen.
Tuunteprijs 64,95.
WEEKTOPPERPRIJS

49.95
WIJ WENSEN U ZEER PRETTIGE PAASDAGEN

Op onze garenafdeling
deze week
speciale aanbieding

Zareska Cotton Cable van 3,75 voor L^/J

Zareska Fargo van 3,75 voor L^ l J

Zareska Sunshine van 2,95 voor 1,7 J



Paasdag van 10.00 -17.00 uur

MEUBELSHOW
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

De Paashaas heeft het
weer op zijn heupen.

AKTIE MENU TOT EN MET 30 APRIL

Kop groentesoep

Wiener Schnitzel
div. groenten
div. aardappelen

Poire Belle Helene
(vanille ijs met peer en chocoladesaus) _

"V

AKTIE PRIJS

22.50

Café-restaurant Kegel- en zalencentrum ,̂  C

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1426 fam. Wortelboer.

Als bij u de
waterleiding

springt springen
wij meteen in onze

servicewagen
* d

\ - <V 'o". \ -\ ,~ o A, ,"/-
Een gesprongen waterleiding kan N^ \ X"\ -J°'-fo Y" vervelende gevolgen
hebben. Daarom is het belangrijk om ° ,„" "ö\V" '." t f s de schade snel te her
stellen. Bel in geval van nood gerust c/l\\X s ;/2Y -^Installatiebedrijf Oldenhave
Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelosK\^\ '\»/.ys worden. Snel en vakkundig!

^mmm^^mmm^, ,
V <J

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEHHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Hartraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Officieel dealer PHILIPS
Telefoonirat*llati*t en
PHILIPS Autotelefoon

Problemen met
belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen
Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen door een

deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecialiseerd in de
dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf, alsmede de agrari-

sche sektor.

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:
— administratieverzorging
- belastingzaken
— loonadministratie
— bedrijfsadviezen
— computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangifte houden wij
extra zittingsavonden op de woensdagen 22-29 maart
van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr.adres.
Postbus 97, 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16, Keijenborg
Tel. 05753-3274

m

24 - 25 - 27 - 28 maart 1989
van 10.00 tot 17.00 uur

Zetor- en Fendt-traktoren
landbouwwerktuigen

± 70 gebruikte trakteren
± 250 gebruikte machines

o.a. schudders, harken, opraapwagens,
kunstmeststrooiers, 1 -2-3- en 4-schaar,

cultivatoren etc., etc.

GROTE KEUS GAZONMAAIERS

Kuijpers b.v. 'Slootsmid'
Laren 05738-1227

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

Wij verzorgen voor u:
* bruiloften en partijen
* diners en koffietafels
* warm en koud buffet
* fondue v.a. 4 personen
* pannekoeken (15 soorten)

v

•

Ook kunt u bij ons darten en jeu de
boules spelen. Beide GRATIS.

En voor de kinderen is er natuurlijk de
speeltuin.

A.J. Eykelkamp
Ruurloseweg 114, Vorden, Telefoon 6634.

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

NOTEERT U EVEN!
TA. 25 MAART
weer zo'n gezellige DANSAVOND
met toporkest: HAMMOND FOUR

ZO. 2 APRIL GROTE BRUIDSSHOW

bode

Do

Bel
U 'n l

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

In verband met Goede Vrijdag wordt
de koopavond verplaatst naar
donderdag 23 maart.

Openstelling 18.00-20.00 uur.

Vrijdag 24 maart 18.00 uur gesloten.

Vordense Ondernemersvereniging

de Kindermode van

Ruurlo

is zo kleurig,
dat moet je gezien hebben.

25,- Cadeau
bij uw aankopen v.a. f 200,-

(wel even Uw pafajspoort laten afstempelen)

ïndoor sport worden
START M.I.V. APRIL MET

ZATERDAG 25 MAART
geven wij om 14.00 uur een

DEMONSTRATIE
VOOR GEÏNTERESSEERDEN

WIJ STARTEN OOK MET

JUDOLESSEN
VOOR KINDEREN VANAF 5 JAAR

BINNENKORT OOK

ZELFVERDEDIGINGSLESSEN
VOOR DAMES

BEL VOOR INFORMATIE: 05752-3433
OF KOM ZATERDAG 25 MAART EVEN KIJKEN.

BURG. GALLEESTRAAT 23 - VORDEN



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden
Verplaatst naar Park.terr. Hotel Bakker

A r ie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Azrt van Jan de Bakker

>.

3 Appelca rree's 5,50 (2,25 P.st>
1 pak Witte of bruine bollen 1,25
10 Gevulde Keekjes 5,-
2 pak StrOOpWafelS 4,- (3,-perpak)

(100% roomboter!)

Specialiteiten.: Croissants, Frans Stokbrood, Tarwe Rozijnenbollen,
Super Krentenbollen, Harde Duitse Broodjes.

Tegen inlevering van de bon
op VRIJDAG 23 MAART

1 Paasbrood
zwaar gevuld met

krenten, rozijnen, spijs

\ en amandelen
\

N \ van 6,50 voor

m*. ",4,50

HMO'- x

Voor al uw ploeg-
en/of f reeswerk
voor de tuin

Bert van de Vliert
Z.E. weg 10

Toldijk
Tel. 05755-1638

TE KOOP:

Bloeiende violen
en Primula's

Kweker/j Hendriks
Uilenesterstraat 15

Keijenborg
Tel. 05753-1395

LEUKE VOORJAARSMODE?
Een maatje kleiner staat veel
leuker! Even wat eraf met

MALSOVIT
gebakken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphensew*g 18, Vorden. tel. 1384

Bielzen, s i er bestrating,
o.a. kinderkopjes

natuursteen, zwerf-
keien, openhaard-hout

Schrader
Industrieterrein de Huet, Doe-
tinchem, tel. 08340-34602

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

TE KOOP:

N.A.K. gekeurde

pootaardappelen

diverse rassen, o.a.:
Eersteling - Doré

Lekkerlander - Parel
Eigenheimer - Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie aardappelen.

Sierpleister
(granol)

Vorden
Burg. Galleestraat 23

inl.: D.Zelle
tel. 05752-3128/3330

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-
BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

PRUS.

ELKE DAG
VERSE
SCHARREL-
EIEREN
KLUVERS
Zutphenseweg 41, Vorden

SPECIALE AANBIEDING:

Gipsplaat NU 6,50
per m2

60x 2.70 tot 60x 4.80

Harmsen
Burg. Galleestraat 52, Vorden
Tel. 05752-1486

Uw meubels
versleten? '
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Soepelleren loafermet actueel vlechtwerk. De luxe
textielvoering is bedrukt met geluksolifantjes.

120,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

"de Rotonde"
Kerkstraat 3 - Vorden - Tel. 05752-1519

Tijdens de Paasdagen
serveren w/j voor U ook

Speciale
Paasmenu's

Wij zijn natuurlijk ook gaarne bereid
het gewone menu voor u op te dienen.

Reserveren gewenst.

SPECIALE AANBIEDING
IN DE SNACKCOUNTER:

Tijdens het Paasweekend

1 hele haan
voor 9,75

Vakmanschap maakt
vers vruchtenbrood tot

een dagelijkse delicatesse
l t

.£*••• < /m/f/,
NV 4,95

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

UW

•5-a

Bij IDGAy V\

paaseitjes

paaskonijntjes

paaskuikens

waarom goedkope dak

o
Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

7251

fons Jansen ™
erkend gas- en water-technisch

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schibersbedrijf
WNtttifit D

»V

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

EEN SHOW DIE U NIET MAG MISSEN:
tfi •-'H-J.m*

:* * DE MAZDA
VOORSPRONG

JR SHOW
Tot en met 25 maart heeft uw uw keuze, 'n Ruime keuze. Zo

Mazda-dealer heel wat feestelijks heeft uw Mazda dealer een aantal
te bieden. Tijdens de.Voor- 'aantrekkelijke specials in de
sprongshow kunt u niet alleen showroom staan. Als u wilt weten

kennis maken met Mazda's voor- hoe ver Mazda al is: tot 25 maart
sprong in techniek en in schoner de Voorsprongshow in onze

rijden, maar ook met Mazda's
voorsprong in voordeel.Want ge-
durende de Voorsprongshow

krijgt u een gratis pakket acces-
soires ter waarde van f2.000,-.
Bij aankoop van de Mazda van

showroom. U bent van harte

MAZDA 121

VOORSPRONG VOORDEEL.
Sn[>ers[x>rtiei 't' J j inch aluminium wielen, met
brede 165/65x13 banden. Ter waarde van
f 2.000,-. Tijdens de Wjorsprvngsbowgr&tts.

MAZDA 323/626

VOORSPRONG VOORDEEL.

Ken San Rerno radio, tnchtsttfsfMttlltfS, anti
diefstalslede, antenne en montage. l;.eti
elektrisch bedienbaar scbuifkantel zonnedak
inclusief montage. Ter waarde van f 2.000, -.
Tijdens de VoorsprotiKshow gratis.

MAZDA 929
VOORSPRONG VOORDEEL.

Aluminium velgen tegen meerprijs leverbaar

-Hen Muntrenx stereoradio met cassette
recorder, inclusief 'fier speakers, anti diefstal
slede en antenne. Ter waarde van f 2.000 -.
Tijdens de Woorsprongsbotu gratis^

KOM KIJKEN HOE VER MAZDA AL IS.
DE VOORSPRONG-SHOW NOG TOT ZATERDAGIS MAART BIJ:

AUTOMOBIELBEDRIJF
ONSTENK-LENSELINK B.V.
Schoolstraat 11-7211 BA EEFDE - Tel. 05/50 - 12834
Openingstijden: Maandag 20 t/m Donderdag 23 maart: 10.00 • 18.00 uur

Vrijdag 24 maart: 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 25 maart: 10.00 - 16.00 uur

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
D E WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Modecentrum

Ruurlo

25,- Cadeau
bij uw aankopen v.a. f 200,-

(wel even Uw pa(a)spoort laten afstempelen)
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Poppenexpositie in Kranenburg

Zaterdagmiddag 25 maart zal mevr. Kamerling, vrouw van Vordens
eerste burger, (voor genodigden) de poppententoonstelling openen in
Galerie "Palantir". Waarschijnlijk zal dit haar eerste officiële handeling
zijn in de gemeente Vorden. De opening van het hele complex laat nog
even op zich wachten.

Er wordt momenteel hard gewerkt om
voor de Paasdagen de 2e expositie gestal-
te te geven. Schitterende poppen van be-
kende kunstenaars uit de hele regio Gel-
derland zullen worden tentoongesteld,
waaronder werk van Mia Gal, oud-in-
woonster van Vorden. Uit Apeldoorn zal
Hennie Froeling-Sprengers een deel van
haar kunstwerken laten zien. Uit haar
collectie staan de aardse en onaardse we-
zens tentoongesteld. Verder zal er op de

tentoonstelling werk te zien zijn van de
kinderen van de "Kraanvogel". Zij heb-
ben tijdens de handvaardigheidslessen
een aantal poppenkast poppen gemaakt.
Toen het hoofd van de school Wim Gud-
de de kinderen vroeg of zij mee wilden
exposeren in Galerie Palantir, was het
enthousiasme van de kinderen niet meer
te houden. Irma Rouwhorst-Schroer
vindt het belangrijk dat ook de plaatselij-
ke gemeenschap deel neemt aan een der-

'n Verhuzing noar

gelijke tentoonstelling. De expositie-
ruimte heeft een brede regionale opzet,
juist daarom past de werkstukken van de
kinderen van de basisschool "De Kraan-
vogel" prima in het geheel, aldus Irma.

Freek Wolsing heeft wederom de ver-
lichting op zich genomen.
Op vakkundige wijze wordt het licht zo
danig afgesteld, dat de toeschouwer alles
tot in de details kan bekijken.
Uiteraard van een tentoonstelling als de-
ze is dat ook van essentieel belang.

Met de Paasdagen zal Kranenburg een
poppendorp zijn. Wie inlichtingen wil
over deze expositie kan terecht hij Irma
Rouwh^fe Schroer, tel. 05752-6538.

Wim Bannink uit Vorden, teamlid van het bakfietsteam Eskes 2, ging zaterdag verhuizen (niets geen bijzon-
ders). Maar zyn teamgenoten Evert van de Wal, Zutphen; Laurens Stapelbroek, Toldijk en Johan Pardijs, Vor-
den plaatsen Willem zaterdagmiddag op de bakfïets en fietsen Wim Bannink en zijn vriendin Ida Timmerman
van Delden in Vorden naar Diepenheim (Dépen) waar hij slager is en nu gaat wonen. Onderweg werd natuur-
lijk een paar keer aangelegd!

Sport m
Dammen
Sneldamkampioenschap van
Gelderland
Afgelopen zaterdag werd in Wamel het
jaarlijkse sneldamtoernooi om het kam-
pioenschap van Gelderland in diverse
klassen gehouden. In de hoofdklasse was
Wieger Wesselink overduidelijk de
sterkste, ondanks een misstap tegen de
in Vorden al zeer beruchte Frits Zege-

link uit Winterswijk. (Zegelink heeft el-
ke Vordense favoriet al eens verslagen
dit jaar in het distrikstskampioenschap..)
Wesselink finishte met 25 punten uit de
15 wedstrijden, 2 punten voor Gil Salo-
me. Henk Grotenhuis ten Harkel kwam
na de pauze goed op dreef, stond zelfs
even 2e, maar viel daarna door enkele ne-
derlagen terug. Na een barrage eindigde
hij als 4e, wat recht geeft op deelname
aan het nationaal sneldamkampioen-
schap in Egmond aan Zee, waarvoor
Wesselink u ook uiteraard is geplaatst.
Henk Hoekman en Henk Ruesink ein-
digden als 9e en 10e met resp. 14 en 13
punten. Jan Hoenink startte sterk in de
2e klasse, maar na de pauze kwam daar
slechts een enkel puntje bij. Hij eindigde
als 13e met 11 punte. Mike Voskamp
kwam tekort in het aspirantenkampioen-

schap. Reeds vroeg verloor hij van de la-
tere kampioen, en kwam dan ook niet ho-
ger dan de 3e plaats met 21 punten. Vos-
kamp is wel geplaatst voor Egmond. An-
ja Bouwman eindigde als 11 e met 12 pun-
ten. Bij de pupillen ging het kampioen-
schap net de neus van Marco Teunissen
voorbij. Hij eindigde gelijk met Hermen
Kroesbergen op de eerste plaats met 24
punten maar verloor de barrage. Bert
Klein Kranenbarg werd 3e. Beide spelers
zijn geplaatst voor Egmond. Geert Jan
Wassink had ook die kans door een ge-
deelde 7e plaats, maar hij verloor de bar-
rage van Froukje Polman en werd 8e.

Sneldammen voor teams
Afgelopen week zijn de 2e rondes ge-
speeld vooreht distrikssneldamman

voor teams. DCV l schoof in Aalten een
plaatsje op, maar wist DVD Doetinchem
niet meer te bedreigen, mede door de 5-7
nederlaag in dé onderlinge wedstrijd.
Topscorer was Jan Masselink met 10 uit
5. De tweede plaats geeft recht op deel-
name aan de Gelderse finale, die eind
april in Lunteren wordt gehouden. Het
tweede team bleef tweede in de thuisron-
de in d'Olde Smidse. VADAC Varsse-
veld werd kampioen. Theo Slutter en
Bertus Nijenhuis scoorden 8 punten.
Het derde team is 4 dagen kampioen ge-
weest, maar toen de competitieleider
Chris Grevers de reglementen nog eens
nalas, werd toch ADC Aalten 2 kam-
pioen. Nadat ADC 2, DCV 3 en UDC 2
uit Ulft gelijk waren geëindigd, zowel op
wedstrijdpunten als bordpunten besloot
de plaatselijke wedstrijdleiding tot een
barrage. Deze barrage werd door DCV
gewonnen. Helaas bleek in de reglemen-
ten te staan dat in zo'n geval eerst de on-
derlinge resultaten telden, wat inhield
dat ADC Aalten de gelukkige was. Top-
scorer in Eibergen was Jurgen Slutter
met 9 punten. Het vijfde team eindigde
als 3e.

Waterpolo
Dames Vorden verliezen van
Flamingo's Rheden
De dames van "Vorden '64" hebben za-
terdagavond een onnodige 2-3 nederlaag
geleden tegen Flamingo's uit Rheden.
De dames verzuimden diverse uitge-
speelde kansen te benutten. Rheden
deed het wat dat betreft beter. Vorden
nam in de eerste periode een 1-0 voor-
sprong door een doelpunt van Desire
Westerveld. Flamingo's scoorden ver-
volgens in de tweede periode de gelijk-
maker; namen een 1-2 voorsprong in de
derde periode en een 1-3 voorsprong in
de vierde periode waarna Marieke Vel-
horst de eindstand op 2-3 bracht.

Monsterzege heren Vorden
20-8
Het eerste herenteam van "Vorden '64"
boekte zondagavond in D^mter een 20-
8 zege op Proteus l uit Tulp. In de eer-
ste periode nam Vorden ̂ n 4-2 voor-
sprong; tweede periode j^^ derde pe-
riode 15-7; vierde periode^^-8. De Vor-
dense goals werden gescoord door: Han
Berenpas 4 x; Marck Karmiggelt 5 x; Ha-
rold Kolkman 3 x; Riek Groot Roessink
l x; Andre Karmiggelt l x; Rudi Sloot 3
x; Jaap Sterteveld l x; Frans Karmiggelt l
x en Kier Knol l x.

Walter
Arendsen
winnaar Trial
"De Graaf-
schaprijders"
Walter Arendsen uit Hengelo is het afge-
lopen weekend winnaar geworden van
de door de VAMC "De Graafschaprij-
ders" georganiseerde trial op het militai-
re oefenterrein. In totaal namen er 59 rij-
ders aan dit evenement deel. De rijders
moesten 4 ronden met elk 8 non-stops
(32 in totaal) afleggen. Voor de clubrij-
ders van "De Graafschaprijders" was er
aan het eind van deze uitstekende motor-
sportmiddag de zogenoemde crossproef
over 4 ronden. Walter Arendsen was met
zijn Cagiva-enduro motor veruit de snel-
ste. Hij werd eveneens totaalwinnaar
met slechts drie punten verschil op Mar-
cel Bulten. De uitslagen waren: l Walter
Arendsen (Hengelo); 2 Marcel Bulten
(Vorden); 3 Stephan Braakhekke (Vor-
den).

Gelijkspel
Treffers
Na twee nederlagen wist het eerste team
van de Vordense tafeltennisvereniging
Treffers een 5-5 gelijkspel te behalen. S.
Hovenkamp en R. Gaspar wonnen elk
twee partijen en samen het dubbel. Ho-
venkamp kwam niet tot winst. Het twee-
de team van de Treffers is door een 8-2
nederlaag tegen Gentac 3 uitgeschakeld
voor de bovenste plaats. Alleen F. Ho-
venkamp wist een partij te winnen. Ook
het dubbel was voor de Vordenaren. Het
derde team van de Treffers verloor thuis
met 3-7 van ETTV. Dieters, Jansen en
Lamers wonnen elk een partij. De jeugd
ging kansloos met 2-8 ten onder tegen
Smash. Chr. Wichers kwam tweemaal
tot winst. Programma: Unitas 5-Treffers
1; Treffers 2-Goma 3; Taverdox 3-Tref-
fers 3; Jeugd Litac Zeiler 2-Treffers 1.

Koninginnedag-
viering 29 april
Daar Koninginnedag (30 april) dit jaar op zondag valt, zullen
de feestelijkheden op zaterdag 29 april plaats vinden.

Damesvoetbal
Lochem - Ratti 11-3
De dames van Ratti zijn nog steeds op
weg naar het kampioenschap. Daarom
moet elke wedstrijd gewonnen worden.
Zo ook deze keer kwam men met twee
belangrijke punten terug, al ging het
moeizaam. De nog jonge speelster, Lin-
da Terwel, heeft door het maken van 2
doelpunten de stempel op de wedstrijd
gedrukt. De eerste helft had Ratti meer
kansen dan Lochem. Voor de rust schoot
Lisette Spithoven de bal vanaf de 16-me-
terlijn laag in. Ruststand 0-1. In de twee-
de helft liet Ratti zich in de verdediging
drukken door het betere spel van Lo-
chem. De hoekschoppen van Lochem
werden gevaarlijk. Toch kon Ratti ook
gevaarlijk zijn voor de Lochemgoal. Al
snel werd het 0-2 door Linde Terwel die
eerste haar tegenstander uitspeelde en
daarna hard inschoot. Toen kwam Ratti
in de verdrukking en raakte Lcohem
door een solo 1-2. Tien minuten voor het
einde werd er een fout gemaakt in de Lo-
chemverdediging en scoorde Ratti 1-3.

Ratti-
Klarenbeek
Ratti heeft afgelopen zaterdag nederlaag
geleden tegen Klarenbeek. Door deze
nederlaag zijn de kansen om aan degra-
datie uit de eerste klasse te ontsnappen
tot een minimum gedaald. Ratti startte
de wedstrijd goed. Vanaf het beginsig-
naal werd Klarenbeek enorm onder druk
gezet hetgeen resulteerde in kansen voor
Piet Immink, Jeroen Tolkamp en Henk
Olthaar. Het was Harm Welleweerd die
de Kranenburgers na een kwartier spelen
met een fraai schot op een op dat mo-
ment verdiende voorsprong bracht (1-0).
Kort daarna moest Gerard Waarle ge-
blesseerd het veld verlaten en werd ver-
vangen door Andre Balvert. Vanaf dat
moment nam Klarenbeek het initiatief
over. Na een halfuur spelen leverde dat,
na een misser in de Ratti-verdediging, de
gelijkmaker op (1-1). Kort voor rust wist
Klarenbeek de score binnen twee minu-
ten zelfs tot 1-3 op te voeren waarvan het
derde doelpunt tot stand kwam na een
schitterend genomen vrije trap. Na de
rust probeerde Ratti de achterstand te
verkleinen maar een door Klarenbeek
goed opgezette aanval leverde al snel 1-4
op waardoor de wedstrijd was beslist.
Harm Welleweerd gaf de stand een nog
wat dragelijker aanzien door 2-4 te sco-
ren, maar verder dan een kopbal tegen de
lat van opnieuw Harm Welleweerd kwa-
men de Kranenburgers niet. A.s. zater-
dag speelt Ratti thuis de streek-derby te-
gen Almen terwijl op Tweede Paasdag
opnieuw thuis tegen Groen Wit 62 uit
Apeldoorn moet worden aangetreden.

Uitslagen pupillen
w Vorden zaterdag 18 maart
Dl Spe. Eefde-Vorden 0-3; D2 Vorden-
Spc. Eefde 2 0-14; F l Vorden-Oeken 0-0;
F2 Vorden-Pax l 3-3.

Programma pupillen
zaterdag 25 maart
Dl Vorden-Pax; D2 Wilhemina SSS 3-
Vorden; El-7 Erica 3-Vorden 1; Fl Vor-
den-Be Quick; F2 Vorden-Erica 1.

Ratti jeugd
Uitslag zaterdag 18 maart: Ratti Cl-Epse
Cl 1-4.

3e Stratenvol-
leybaltoernooi
De aktiviteitencommissie van volleybal-
ver. Socii is begonnen met de voorberei-
ding van het jaarlijkse Stratenvolleybal-
toernooi. De inschrijving is inmiddels
geopend. Op 15 en 21 april worden de
poulewedstrijden gespeeld, 22 april het
vervolg en de finale. Teams kunnen tot l
april worden gegeven. Inschrijfformulie-
ren zijn verkrijgbaar bij: Fa. H. Jansen
(Vierakker) en W. Besselink (Superette).

Nationaal
Fietscross-
festijn

voor junioren tijdens de
paasdagen in Ponypark
Slagharen

Honderden fïetscrossers komen tijdens
de Paasdagen weer naar het Ponypark
Slagharebn. Traditiegetrouw is daar het
Nationaal Fietscrossfestijn voor junio-
ren. Nieuw is dat er voor het eerst ook
wedstrijden zijn om het nationaal kam-
pioenschap Superklasse voor 20 en 24
inch. Semiprofs van 18 tot 25 jaar binden
de strijd met elkaar aan om de hoogste
eer. Zondags is de strijd in de 24 inch
klasse en op tweede paasdag zijn er wed-
strijden voor de 20 inchers superklasse.

Er komen vele toprijders aan de start
kanshebbers ijn voorals Bas de Bever uit
Vught, Marco Meijers uit Groesbeek,
Phil Hoogendoorn uit Nieuwe Kerk aan
de IJssel, Nico Does uit Waalre, Gerard
Heuver uit Nijverdal, Gerard Centen uit
Nijmegen, Wilco Groenendaal uit
Schijndell, Jeffrey Bignell uit Lieshout,
Arjan Groenednaal uit Vught en Jorg de
Louw uit Oss. Bas de Bever is Europees
en wereldkampioen. Phil Hoogendoorn
is de ex titelhouder van het wereldkam-
pioenschap. Bij de junioren gaat het om
toprijders in de leeftijd van 6-25 jaar die
in het ponypark op nationaal niveau de
strijd met elkaar aanbinden.

Manno
Lubbers wint
openings-
klassieker
Onder het motto de eerste klap is een
daalder waard, keerde zondag 19 maart
de RTV-junior Manno Lubbers terug uit
Duitsland met in zijn bagage de eerste
plaasts in Openingsklassieker voor junio-
ren Köln-Schuld-Frechen over 120 km.
door het Eiffelgebergte. Liefst 165junio-
ren uit geheel Europa kwamen hun rug-
nummers afhalen, waaronder zo'n 50
Hollanders ook onze nationale jeugdse-
lectie was daarbij. Na 30 km. ontstond er
al een kopgroep en dat is wel erg vroeg in
zo'n zware wedstrijd. Ongeveer half-
koers vonden de RTV-er LubbeVs en we-
reldkampioen veldrijden 1989 Richard
Groenendaal elkaar. Gezamelijk reden
ze het gat van ruim 2 minuten naar de
kopgroep dicht. Dat Manno Lubbers
over een goede sprint beschikt dat weten
vele renners, vandaar dat hij ook is opge-
nomen in de Gelderse selectie. Onze
Oosterburen hadden dat onderschat en
hij won dan ook afgetekend deze wed-
strijd voor Robbie Peters uit Nijmegen
en de Amerikaan Jason Carbey.

Voetbal
Uitslagen zaterdag 18 maart
Vorden Al-Reunie Al 2-1; Vorden B2-
CJV BI 0-2; Vorden B3-Davo B2 3-2; Epe
Cl-Vorden Cl 2-l;Vorden C2-Neede C3
0-2.

Programma zaterdag 25 maart
Roda B2-Vorden B3.

Dinsdag 28 maart
Vorden B3-Markelo B2.

Uitslagen zondag 19 maart
Vorden l-Winterswijk l 2-2; Zelhem 2-
Vorden 2 3-2; Vorden 3-WVC 4 3-0; Vor-
den 5-Hercules 5 7-0; SHE 4-Vorden 6 4-
2; Vorden 7-Lochem 8 1-2; SCS 3-vorden
8 1-2.

Programma maandag 27 maart (2e Paas-
dag)
KSV 2-Vorden 2.



Raad Vorden zal instemmen met
ongegrond verklaren van bezwaren
tegen aanleggen mini-rotonde
De commissie voor Algemeen Bestuur schaarde zich dinsdagavond una-
niem achter het voorstel van het college van B&W om de 21 bezwaren
ongegrond te verklaren. In de raad van dinsdag 28 maart zal dan het
bestemmingsplan "Rotonde 1988" definitief worden vastgesteld. Het
betreffen hier de bezwaren die /ijn binnengekomen tegen de rekonstruk-
tie van de kruising Horsterkamp-Ruurloseweg-Stationsweg en Dorps-
straat.

De drie fraktievoorzitters Tjoonk
(WD); Boers (CDA) en Voortman
(PvdA) waren met 't kollege van mening
dat de aangedragen bezwaren niet opwe-
gen tegen de belangen die gediend wor-
den met de aanleg van het mini-verkeers-
plein, alhoewel socialist Voortman nog
enkele kanttekeningen plaatste. "De tijd
zal het leren of er wijs gehandeld is", zo
merkte hij op. Voortman wees erop dat
zijn fraktie in het verleden altijd heeft ge-
pleit voor "Vloeiende" bochten". Dan
zouden we nu aan een deel van de be-
zwaren tegemoet zijn gekomen. Of nu
deze minirotonde met een halfvloeiende
bocht de meest gewenste vorm is om het
zware verkeer om te leiden is nog maar
de vraag. Wij willen ons echter als fraktie
achter het destijds genomen raadsbesluit
scharen en we scharen ons ook achter de
adviezen van deskundigen die zeggen
dat deze minirotonde de beste oplossing
is", aldus de heer Voortman. Hij kon zich
overigens wel de bezwaren van de bewo-
ners van de Horsterkamp voorstellen.
"Ik geloof best dat schakelen, afremmen
en optrekken van vrachtauto's milieube-
lastend zal werken", aldus de heer Voort-
man. De heer Boers (CDA) maakte het
kollege een kompliment voor de wijze
waarop gehandeld is. "U hebt tegenover
de indieners van de bezwaarschriften
formeel gehandeld en zo hoort het ook.
Bij plaatsing van de verkeersborden ko-
men hun bezwaren aan de orde. Ook
hebben we het volste vertrouwen in de
maatregelen die het kollege zal nemen

wanneer er sprake is van geluidshinder",
zo zei de heer Boers. Burgemeester Ka-
merling wees er nog op dat degenen die
bezwaren tegen de te nemen verkeers-
maatregelen hebben, zich tot de Kroon
kunnen wenden. Over de minirotonde
zei de heer Kamerling: "Wij hebben wat
onderzoekingen gedaan en het is ons ge-
bleken dat minirotondes in het gebruik
erg plezierig werken. Voor de mensen
die er "aanwonen" is deze minirotonde
het best haalbaar.

Tijdens de behandeling van dit agenda-
punt kwam nog een brief van een aantal
bewoners van de Horsterkamp ter sprake
waarin zij bezwaar aantekenden tegen
het ongegrond verklaren van dé door
hun ingediende bezwaarschriften. "Wij
maken bezwaar op basis van het feit dat
de aanleg van de rotonde geen gelijktijdi-
ge beslissing tot omleiding van het zware
vrachtverkeer betekent. Wij hebben on-
der andere bezwaar aangetekend tegen
de bestemmingsplan-wijziging omdat
deze een integraal onderdeel vormt van
het plan om het zware verkeer om te lei-
den. Wij willen dus benadrukken dat wij
met reden en gegrond bezwaar aanteke-
nen tegen de plannen om een rotonde te
maken, omdat deze rotonde onlosmake-
lijk een toekomstige omleiding dient
...en niets anders dan dat", aldus de be-
woners van de Horsterkamp in hun brief
die overigens dinsdagavond door de
commissie voor Algemeen Bestuur voor
kennisgeving werd aangenomen.

Gasaansluiting in super-
onrendabele gebieden
Wichmónd/ Vierakker
waarschijnlijk in 1990/1991
Wethouder Mr. Slingenberg (WD) zei dinsdagavond in de commissie ~UT\7(T-
voor Financiën/Openbare Werken, naar aanleiding van vragen van -̂*

T~ï 7"* "1 1
CDA-er Regelink dat hy verwacht dat in het nieuwe gebied Wichmónd/ ^y ICilIïlOIlCl
Vierakker de zogenaamde super onrendabele gebieden in 1990/1991 op
gas zullen worden aangesloten.

die ons altijd van een natje en een droog-
je had voorzien. Hierna draaide de pas-
toor nog een film over het leven en wer-
ken van St. Fransiscus. Na het officiële
gedeelte kwamen de kaarten nog op tafel
en werd er nog bingo gespeeld.

Puzzelaars
opgelet!!
In de oplossing van het kruiswoordpuz-
zel "Onze Lentepuzzel" afgedrukt in on-
ze Paaskrant is een fout geslopen. Onze
puzzelsamensteller heeft in het derde
woord van het kleine diagram (oplos-
sing) de letters niet goed geplaatst. Dit
woord moet zijn Lentebries. Wij hopen
hiermee de verwoede puzzelaars uit hun
gepuzzel te helpen.

De Redactie

Groot succes
Op de onlangs te Doetinchem gehouden
Paasshow behaalde onze plaatsgenoot de
heer Th. Zents met zijn dikbilstieren een
eerste en ereprijs.

Modeshow
Plattelands-
vrouwen
Warnsveld

Voor de NBvP afd. Warnsveld werd in
"De Pauw" te Warnsveld een modeshow
gegeven. Leden van de Plattelandsvrou-
wen toonden ons de nieuwe lente en zo-
mermode van de fa. Brinkman. Een
dressman showde de herenmode van
Tempelman. Terwijl 6 kinderen de leuke
en vlotte kinderkleding van van de Poort
lieten zien. Van Engelen zorgde voor de
bijpassende schoenen. Het was voor de
leden een interessante avond, want mo-
de en kleding heeft voor ieder iets te zeg-
gen. Op 5 april komt de heer Vrieling een
lezing houden over: De hedendaagse
problematiek in de landbouw. Het be-
stuur hoopt dat er deze avond een grote
opkoms^^Want het land dat zijn boe-
ren verwfBioost, verwaarloost zichzelf.

"Het hangt natuurlijk wel van de deelna-
me af. Tachtig procent moet dan wel
meedoen", zo vulde de wethouder aan.
De heer Regelink zette wat vraagtekens
bij de haalbaarheid van die tachtig pro-
cent. "Het moet de mensen natuurlijk
wel aantrekkelijk gemaakt worden", zo
sprak hij.

Wethouder Slingenberg voorzag weinig
problemen. "Destijds in Vorden was de
deelname ook goed". Regelink toonde
zich wel teleurgesteld over het feit dat de
aansluiting pas in 1991 gerealiseerd zal
worden. "Toen wij nog bij Warnsveld be-
hoorden werd er gesproken over 1988/
1989 en nu blijkt dat het toch later
wordt", aldus Regelink.

Verzetstrijder eren met
naamgeving weg
De heer Voskuilen (CDA) bepleitte bij
de wethouder om bij de naamgeving van
toekomstige weggen op terrein van de
voormalige zuivelfabriek (waar zoals be-
kend woningen worden gebouwd) na-
men te gebruiken van bijvoorbeeld men-
sen die zich tijdens het verzet verdienste-
lijk hebben gemaakt voor de Vordense
gemeenschap. Hij noemde in dat ver-
band de naam BERVO (Berend Groot
Enzerink van Vorden). "Deze naam
roept vooral bij ouderen dierbare herin-
neringen op", zo zei Voskuillen. WD-er
Brandenbarg ondersteunde het voorstel
van de CDA-er.

Ie Paasdag
eierzoek-
wedstrijd
Kranenburgs Belang houdt haar traditio-
nele eierzoekwedstrijd Ie Paasdag 's
middags. Inschrijven in zaal Schoenaker.
Er zijn leuke prijzen te winnen voor de
jeugd en er wordt "gezocht" in verschil-
lende leeftijdsgroepen.

«

Eierzoek-
wedstrijd
De Stroet
Op zondagmorgen heeft de buurtvereni-
ging "De Stroet" een eierzoekwedstrijd
georganiseerd voor de kinderen uit de
straat. Onder grote hilariteit werden in
de omgeving van de picknickplaats aan
de Wildenborgseweg de eieren opge-
spoord met hulp van de "toevallig" aan-
wezige paaskippen. Voor de gelukkige
vinders was er nog een leuke verrassing.
Helaas bleken enkele eieren onvindbaar,
zodat deze nog eenjaar moeten wachten
of door toevallige passanten worden op-
gespoord. Al met al een leuke happe-
ning, die door jong en oud zeer gewaar-
deerd werd.

_

Plattelands-
vrouwen
De dames van de afdeling Vorden heb-
ben tijdens een goed bezochte bijeen-
komst in zaal "De Herberg" bezoek ge-
had van de journalist Rene de Cocq die
werkzaam is bij het Kluwer Kranten
Concern in Deventer. Voorde pauze ver-
telde Rene de Cocq wat over de redaktie
en drukkerij in het algemeen. Hoe het
nieuws binnenkomt, hoe de krant wordt
gedrukt etc. Na de pauze belichtte hij wat
achtergronden over de TV-recenties die
hij elke week in "Kijkershoek" schrijft.
Na afloop van zijn lezing werd de Cocq
bestookt met allerhande vragen. De vol-
gende bijeenkomst van de Vordense
plattelandsvrouwen is woensdag 12 ap-
ril. Deze avond zal in het Pantoffeltje
worden verzorgd door het Eendagsbe-
stuur.

Soos
Kranenburg
Op 14 maart hield men de Passiemiddag.
Nadat mevr. Helmink iedereen welkom
had geheten gaf zij het woord aan pas-
toor van Zeelst. Deze hield een gebeds-
dienst. Daarna was er pauze waarin af-
scheid werd genomen van Joke Roelvink

In samenwerking met het consulent-
schap voor groente en fruit, organiseerde
dhr. Johan Huitink uit Vorden op 15
maart jl. een geweldige avond voor de da-
mes. Hij had van de gelegenheid gebruik
gemaakt om groente en fruit te tonen.
Voor de pauze was er een fijne uitleg
door een mevrouw van het consulent-
schap. Aansluitend een diaserie over de-
ze produkten welke voor sommige van
ons toch wel vreemd waren. In de pauze
hebben we ons de rauwkost goed laten
smaken, tevens was er een verloting.
Tenslotte werd er een film vertoond die
liet zien hoe de groente en het fruit vanaf
de veiling bij de groenteman komt.

Parkeerproblemen
bewoners Doeschot
De heer H.Tjoonk (WD) verzocht het
college dinsdagavond om in de Doeschot
meer parkeerruimte te kreeëren. Bewo-
ners hadden bij hem aan de bel getrokken
met het verzoek dit aan te kaarten. Vol-
gens burgemeester Kamerling kan er bij
een paar woningen wel in de straat gepar-
keerd worden, maar gaf toe dat de situatie
niet ideaal is. "Wij hebben de bewoners
schriftelijk toegezegd blijvend naar oplos-
singen te zullen onderzoeken. Mochten rij
zelf suggesties hebben dan is dat zeer ze-
ker met ons bespreekbaar", aldus de heer
Kamerling.

Sport m
Badminton
"Flash" kampioen
Door de uitwedstrijd tegen Didam met
5-3 te winnen is het eerste team van bad-
mintonclub "Flash" in de tweede klasse
distriktscompetitie kampioen gewor-
den, waardoor automatisch promotie
naar de l e klasse in het rayon Oost van de
NBB een feit werd. Het kampioensteam
bestond uit: Hermien Dekkers-Pellen-
berg; Elly van Zuilekom-van Hout; Paul
Liefveld en Jasper Zweverink. De Vorde-
naren moesten de wedstrijd tegen Di-
dam winnen. Bij een gelijkspel kon BC
Rianto uit Zutphen nl. dankzij een beter

setgemiddelde nog kampioen worden.
Zenuwen aan Vorden-zijde en goede te-
genstand van het team uit Didam had-
den als resultaat dat de westrijd tot het
eind zeer spannend bleef. Uiteindelijk
kon de supportersschare uit Vorden op-
gelucht adem halen en een feestje gaan
vieren.

Draadje dun
voor Vorden l
Het draadje waaraan Vorden l in de 4e
klas C hangt wordt uitermate dun en
dreigt elk moment te knappen met als ge-
volg een duikeling naar beneden, lees
Hoofdklasse. Nog steeds kan de dans
ontsprongen worden maar dan zullen er
in de resterende vier wedstrijden weinig
verliespunten geleden mogen worden.
De geelzwarten hebben na het 2-2 resul-
taat afgelopen zondag thuis tegen Win-
terswijk twee punten achterstand op
Kotten en vier punten achterstand op
Terborg en Ulft. De achterstand op
laatstgenoemde twee ploegen lijkt nau-
welijks te overbruggen. Voor de in au-
gustus jubilerende vereniging te hopen
dat Kotten in de slotfase nog voorbij ge-
streefd zal worden. Zo lang er leven is, is
er nog hoop zullen we maar zeggen.

Tegen Winterswijk had Vorden gezien
het spel in de tweede helft een overwin-
ning verdiend. Pech voor met name
Hans Lenselink en Frank Rouwenhorst
dat het houtwerk bij Winterswijk getrof-
fen werd. Uiteindelijk knipoogde Vrou-
we Fortuna vijf minuten voor tijd toch
nog even naar het Vordense team. Een
ongelukkige handsbal van een der Win-
terswijkspelers deed de arbiter besluiten
de bal op de stip te leggen. Mark van de
Linden werkte voor de tweede keer deze
middag een opgelopen achterstand weg
2-2. Dat deed hij ook na een kwartier spe-
len in de eerste helft toen hij door Hen-
drix opgelopen 0-1 achterstand onge-
daan maakte l -1. Het door Hendrix in de
vijfde minuut gescoorde doelpunt ont-
stond door fouten in de defensie van
Wilco Klein Nengerman en Andre van
de Vlekkert. Tien minuten voor rust gaf
Overbeek de bezoekers opnieuw een
voorsprong 1-2, waarna zoals gezegd
Mark van de Linden voor de remise 2-2
zorgde.

Benoeming je
trainers "Vord
Zoals bekend is de huidige trainer van de
"A" selectie bij de W Vorden Ben Ko-
lenbrander met ingang van het nieuwe
seizoen benoemd als hoofdtrainer bij de-
ze vereniging. Ab Spies zal t.z.t. de A se-
lectie onder zijn hoede gaan nemen, ter-
wijl Leo Slokkers zich onder meer met
de "B" junioren zal gaan belasten.

Voetbalwedstrijd
Nederland-West
Duitsland op groot
scherm in
De Herberg
Het belooft in de Herberg te Vorden een
grote happening te worden woensdag-
avond 26 april. In verband met de moei-
lijke en ingewikkelde pasjesregeling van
de KNVB zorgt de Herberg in samen-
werking met de voetbalvereniging Vor-
den voor een echte stadionsfeer tijdens
eerder genoemde voetbalwedstrijd. In
de grote zaal zal een scherm worden op-
gesteld van maar liefst 2,5 meter diago-
naal. Gezien de hoge kosten voor de
huur van een dergelijk scherm zal een
klein entreebedrag worden gevraagd. Er
komt een flinke geluidsinstallatie en
waarschijnlijk zal een boerenkapel niet
ontbreken. Oranje petjes en toeters zijn
natuurlijk van harte welkom.

Uitslagen Dash
Dames: Hansa 3-Dash 3 0-3; Bruvoc 2-
Dash 4 0-3; Voorwaarts 4-Dash 5 1-2;
Dash 6-Wilhelmina 3 1-2; Dash 7-Socii l
2-1; Lettele 2-Dash 8 0-3.
Heren: Vios 2-Dash 13-0; Bruvoc 1-Dash
l 3-0; DSC 4-Dash 4 0-3.
Jongens: ABS C 1-Dash Cl 2-1.

middenmoot omhoog
Wanneer de dames van Dash/Sorbo in
de slotfase van de competitie het spel van
de laatse weken weten door te zetten dan
behoort een derde/vierde plaats op de
ranglijst zeer zeker nog tot de mogelijk-
heden. Zaterdagmiddag thuis tegen
Stentor uit het Groningse Haren werden
korte metten met de tegenstander ge-
maakt. Dash/Sorbo behaalde een ge-
makkelijke 3-0 overwinning.

Het was met name in de eerste set een
eenzijdige vertoning. Zonder het uiter-
ste van de tong te laten zien won de
thuisclub vrij simpel met 15-2. In de
tweede set leek het dezelfde kant op te
gaan. Al vrij snel een duidelijke voor-
sprong voor Dash. In plaats van door te
drukken boden de Vordense dames
Stentor de gelegenheid iets van de ach-
terstand af te knabbelen 7-4. Toen het op •
gegeven moment 8-7 werd, werd het
coach Jaap Sanders te gortig. Via een ti-
me-out pepte hij de dames op om toch
vooral wakker te blijven. Het advies werd
opgevolgd met als resultaat dat Dash/
Sorbo uitliep naar 15-8. In de derde set
eenzelfde soort situatie. Ook nu moest
Jaap Sanders via een time-out bij de
stand 5-7 in het voordeel van Stentor, de
ploeg wakker schudden. Ook dit keer
met als gevolgd dat het team naar 15-8
uitliep, hetgeen dus in een 3-0 eindzege
resulteerde. Jolande Wolters had met
haar scherpe en harde opslagen een be-
langrijk aandeel in de zege, terwijl Carla
Jansen en Gerrie Koren met hun lengte
aan het net voor vaak onoplosbare pro-
blemen in de Stentor-defensie zorgden.

Biljarten
Maandag 13 maart: VOP 2-Kranenburg 3
34-39; IJsselstrand 4-Kranenburg 5 35-
34.
Dinsdag 14 maart: Kranenburg 2-KOT 2
35-34.
Donderdag 16 maart: Kranenburg I-De
Engel 136-34. De Zwaan 2-Kranenburg 4
40-29.

Agenda
MAART:

22 Bejaarden Vierakker-Wichmond
24 Open Tafel de Wehme, Vorden
26 Eierzoekwedstrijd Kranenburgs Be-

lang
28 Soos Kranenburg, gym, kaarten,

bingo
28 Open Tafel de Wehme, Vorden
29 HVG Wichmond-Vierakker, Ring-

samenkomst
30 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden

31 Open Tafel de Wehme, Vorden
31 Jong Gelre, Reg. Culturele wed-

stryd, zaal 'de Engel' te Steenderen

APRIL:
2 LR en PC De Graafschap, Onder-

linge wedstrijd Hamelandweg
3 De Voorde, Kerkgebed
3 ANBO, Jeu de boule of klootschie-

ten bij camping De Goldberg
3 Jong Gelre, Zaalvoetbal 'Appie

Happie' te Veldhoek
5 HVG Wichmond-Vierakker, Fo-

biën
5 Floralia Ikebana cursus
7 Jong Gelre. Avond over acupunc-

tuur, Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg, gym, kaarten,

bingo in zaal Schoenaker
12 HVG Wichmond-Vierakker, Be-

jaardenmiddag
12 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
12 Floralia Ikebana cursus
13 Bejaardenkring Dorpscentrum

Vorden
14 ANBO, Achterhoekse avond in het

Dorpscentrum
16 LR en PC De Graafschap, Paar-

denconcours Lekkerbekje
17 LR en PC De Graafschap, Pony-

concours Lekkerbekje
17 Jong Gelre, Badminton 'Appie

Happie' te Veldhoek
18 KPO Kranenburg zaal Schoenaker
18 KPO Vierakker, Afsluiting seizoen
19 HVG Wichmond-Vierakker, Decla-

matie-avond
19 HVG dorp Vorden
19 Floralia Ikebana cursus
22 Muziekverein Kranenburg (Dld.),

Concert in 't Pantofieltje
22 Jong Gelre, Prov. Ledenvergade-

ring met Culturele wedstrijd en
feestavond

22 Jubal, Voorjaarsuitvoering Ludge-
rusgebouw

22 Achterhoekse Avond Oranjefeest
25 Soos Kranenburg, Dia's kijken in

zaal Schoenaker
26 Bejaarden Vierakker-Wichmond
27 Bejaardenkring Dorpscentrum Vor-

den
28 Jong Gelre, Bowlingavond 'Ruig-

henrode'
29 Oranjefeest

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

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

/

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkensrollade met mosterdsaus
Een kant en klaar gekochte varkensrollade weegt doorgaans 800 gram of iets
meer. Wanneer u die hoeveelheid eigenlijk wat teveel is voor u en uw tafelge-
noten bestem dan een deel ervan om de volgende dag op de boterham of ver-
werkt in een ragout (met bijvoorbeeld champignons) te serveren. Reken voor
het gerecht op l varkensrollade, 80 a 100 gram boter, l eetlepel bloem, 1/8 liter
crème fraiche, fijne Franse mosterd, eventueel 2 a 3 eetlepels sherry (me-
dium).
Verhit in een braadpan (met dikke bodem) 60 tot 80 gram boter. Wacht tot het
schuim op de boter begint weg te trekken. Maak intussen de rollade droog met
keukenpapier en wrijf hem licht in met wat zout, peper en een beetje kerrie-
poeder. Schroei het vlees in 4 tot 5 minuten rondom dicht. Temper de warmte-
bron. Voeg de rest van de boter toe. Leg het deksel schuin op de pan en laat de
rollade in 35 tot 40 minuten, onder regelmatig keren en bedruipen, zachtjes
braden. Verpak de rollade na het braden in een velletje alumiumfolie en laat
hem 10 tot 15 minuten rusten.
Verwijder, op 2 eetlepels na, de braadboter uit de pan. Voeg de bloem aan de
resterende bakboter toe en roer alles krachtig door elkaar. Schenk er daarna 2
dl. water (of bouillon) bij. Blijf dan zolang roeren tot een volkomen gladde
saus is verkregen. Zeefde saus en roer de crème fraiche (op kamertempera-
tuur) erdoor. Laat alles dan nog zolang zachtjes doorkeken tot de gewenste
dikte is verkregen. Roer 1,5 eetlepel mosterd door de saus en voeg eventueel
enkele eetlepels sherry, zout en/of peper naar smaak toe. Verwijder het touw-
tje waamee de rollade is opgebonden. Snijd de rollade in het gewenste aantal
plakken. Leg ze op een voorverwarmde schaal. Schenk er een deel van de saus
over en dien de rest ervan apart in een sauskom op.

Tip: geef er broccoli, bloemkool, bleekselderij, spruitjes of witlof en gekookte
aardappelen bij.

Bereidingstijd: ca. 30 minuten / Energie per portie: ca. 1605 kJ (385 kcal)
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kaarsen
paasservetten
paastafellakens

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP
i.v.m. verkoop tuincentrum

Vrijdag 24 en
zaterdag 25 maart

CONIFEREN van 15,- voor 5,-
Duizenden coniferen, struiken
en bomen met ^f\o/
KORTINGEN TOT OU/O

BOOMKWEKERIJEN
M.G. Spiegelenberg bv
Ruurloseweg 65a - Vorden

Jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

BOVAG

Uiterst gemakkelijke schoen met uitstekende
schokdemping. Uitgerust met luchtige
perforaties en jamboreeklep voor de
modieuze 'touch'.

170,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

PAASREKLAME
Kalkoenfilet

Kalkoenoester

Kalkoenhaasje

Kalkoenfricandeau

Kalkoendijen

100 gram 1,50

100 gram 1,50

100 gram 1,78

100 gram 1,50

100 gram 1,34

Bij aankoop van 1500 gram
doosje EIEREN

GRATIS!

ROBBERTSEN
VOOR POELIERSKWALITEIT
LAARSTRAAT 82 - ZUTPHEN
TEL 1 7707

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Discotheek Invention • Concordia Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld), tel. 14 61

NEVER MIND
VRIJDAG 31 MAART HENGELOSE FORMATIE DON'TASK

Aanvang: 20.30 uur GEOPEND: Vrijdags 21.00-1.00 uur, zaterdags 21.00-1.30 uur.

WIJ GAAN NOG 3 DAGEN DOOR MET
OPRUIMEN.

NU MET NOG HOGERE KORTINGEN!

ALLES MOET WEG

Zutpnenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

WEGENS ENORM SUCCES GAAN
WIJ DEZE MAAND DOOR MET ONZE
STUNTAANBIEDING
De nieuwste Erres STEREO-TELETEKST kleurentelevisie RS257355
* Met de nieuwe extra platte 63 cm

FSQ beeldbuis en een automatisch
zenderzoeksysteem met geheugen
voor maar liefst 90 voorkeuzezenders!

* Uitgerust met een extra geheugen
voor 3 teletekstpagina's en 2 x 20
paginanummers.

* Inclusief luxe afstandsbediening voor
alle functies (ook geschikt voor de
meeste videorecorders l). ^^

* Zeer geschikt voor videowe^Be en
uitgerust met vele aansluiting» Euro-
/scan, audio/videoin en hoolJHfoon.

Een schitterend apparaat voor-
vele jaren optimaal kijkplezier!

'- Onze AKTI E-prijs 1795.-

Ruil NU in en betaal*

* Mits uw in te ruilen kleuren TV nog speelt (klein defect is geen probleem) en niet ouder is dan 10 jaar

Akkermanstraat 9
Velswijk

Tel.: 08344-301

\e -««•
v RESTAURANT

3 in 1
za. 25, zo. 26

en ma. 27 maart

3 gerechten
van onze

resta u ra ntkaa rt,
geserveerd als

1 gerecht

biefstuk met beamaise-saus
kipfilet „Maryland"

varkenshaas aan het spies

GESERVEERD MET:
aardappelen, groentes en

rauwkost

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f25,- p.p.

RESTAURANT & CAFÉ
Arie en Anneeie

Loch ernst weg 16 - 7231 PD Wtrnsveld
Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten.

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

PAASBROOD, gevuld met Q, '
100% amandelspijs, noten v 2e>
en vruchten.

Verder een grote sortering BROOD en
BROODJES, o.a. GEVULDE BROODJES,
waaronder vele nieuwe soorten.

Natuurlijk VERS van de Warme Bakker
en dèt proeft U!

Wij wensen U gezellige en
smakelijke Paasdagen.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Bovendien mag je als je voor f 75.- of meer
aan Kinderkleding koopt een

BALLON PRIKKEN
Hieruit valt een prijs

(o.a. Walk-man, Rugzak, enz.

Uisseï
,~**>BMH r̂ tn

burg. galleestraat 3 - vorden

Vanwege de verbouwing zijn wij genoodzaakt de
verkoop van onze vele artikelen tijdelijk te verhuizen naar het
reeds nieuwe gedeelte van ons pand.

Echter hierdoor zullen wij u misschien minder vlot
kunnen helpen als anders.

Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Na de totale verbouwing, welke we hopen te voltooien
rond Pinksteren, kunnen wij u met onze grotere oppervlakte
nog beter van dienst zijn.

Namens medewerkers
WELKOOP VORDEN
Stationsweg 22

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

MOTORRIJLES?
dan naar

Rijschool
W. Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783



opzoeken

lezen

bijblijven
DAT KAN IN DE

OPENBARE
BIBLIOTHEEK

Advertentie aangeboden door

Fa. BARENDSEN
Zutphenseweg 15/Kerkstraat

Tel. 1261 - 1742

met
Televisie

reparaties
direct

— ' uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIM IELTVISH VI DL O

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

NIEUW!

Satéh-
Broodjes

'N OOSTERSE
LEKKERNIJ

Dit weekend voor1,50
l winkeltje in var* brood en banket

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

TE KOOP:
2 MF 675
1 MF 168
1 IHC 644 Comfort
1 IHC 633
1 John Deere 2130 VCE
1 Holder A60 smalspoor
1 Veenhuis giertank 6800 l
1 Welgro giertank 3500 l
1 Ipsa giertank 2000 l
1 Kaweco ntestinjecteur
3 Lely kopeggen
1 Pegoraro kopeg
1 Rabewerk kopeg
8 Niemeyer 2-schaarploegen
1 Niemeyer 3-schaarploeg
1 Krone 3-schaarploeg
1 Krone 2-schaarploeg
2 Rumptstad hydr. 2-schaar-

ploegen
1 Fiona 36-rijige zaaimachine
1 Landsberg opraapwagen
2 Lely kunstmeststrooiers
1 Veegmachine met motor

Vaste tandcultivatoren,
woelers, weide-

slepen, enz.
SCHERP GEPRIJSD!

Landbouw
mechanisatiebedrijf

Fa. G. Pelgrom
Broekstraat 1, Hummelo
Tel.: 08348-1842
(telefax: 08348-1057)

Vertegenwoordiger:
05735-1372

NEÊIILANDS MEEST VERFIJNDE SIGAREN.

Bij uw Sigarenspecialist
treft u een uitgebreid assortiment

aan.

Wij wensen u allen een
Vrolijk Pasen.

Sigarenmagazijn

BRAAM
Burg. Galleestraat 10a
Vorden - Tel. 3260

Schitterende pump in nubuck- en glad leder.
^.Gemakkelijk te combineren bij de nieuwste

kleding mode. Attractief geprijsd!
Echt leder.

89,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Muziekvereniging
Concordia

3e TREKKING
JUBILEUMVERLOTING

De winnende nummers waren: 140 (kom-
plete tuinset); 295,459,164, 269,449,
239 en 33.

PRIJZEN AF TE HALEN:
Norde, Burg. Galleestraat 10, Vorden

PRETTIGE PAASDAGEN

en een verrukkelijk etentje
in gezellige sfeer bij:

'istro

2 Stationsstraat 20
• 7261 AD Ruurlo
| Telefoon: 05735 -1429
••••••••••••••••••••••••v••••••••••••••••••••••••••

T E G E N I N L E V E R I N G VAN DEZE BON

PAAS BAVAROISE TAARTJES,
gevuld met banketbakkersroom, vruchten^
en bavaroise.
GEWOON GEWELDIG LEKKER Paaskorting1,-

't winkeltje in vers brood en banket

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

OP JE PAASBEST
met 'n nieuwe

SWEATER
lange/ korte mouw

SHIRT
uni/f/ower print

BROEK
met bandplooi/zonder

CORNER

nieuwstad 14

In verband met Goede Vrijdag
wordt de wekelijkse markt

\

VERPLAATST naar de
parkeerplaats van Hotel Bakker

DE VALEWEIDE AZALEA 6,95
_ VOLOP VERSE SNIJBLOEMEN 10 PRIMULA'S 13,50

oO VOORFASEN 24 VIOLEN 9.75
NU VERKRIJGBAAR: SLAPLANTEN, KOOLPLANTEN, ETC., PLANTUITJES EN SJALOTTEN

Gespreksavonden over
"opvoeden"
Opvoeden is voor de meeste ouders een levenskunst. De meeste tijd is
het leuk en gezellig maar soms... Het valt niet altijd mee.

Veel ouders zitten met dezelfde vragen
en twijfels over de opvoeding. Waarom
eet mijn kind zo weinig? Hoe konse-
quent moet ik zijn? "Mijn peuter komt
elke avond een paar keer uit bed", enz.
enz. Door met andere ouders van ge-
dachten te wisselen kan men een andere
kijk op bepaalde opvoedingszaken krij-
gen, of gaat men dingen herkennen. Om
ouders hiertoe in de gelegenheid te stel-
len organiseert de regionale kruisvere-
niging voor Vorden-Wichmond en Vier-
akker een serie van zes gespreksavon-
den. Naast uitwisselen van ervaringen
wordt er ook praktische informatie gege-
ven en waar nodig en gewenst, advies.

De avonden zijn bestemd voor ouders
van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Op de eerste avond, 26 april, bepalen de
deelnemers van de groep zelf waarover
wordt gesproken. Data voor de volgende
avonden zijn 10,17,24 en 31 mei en 7 ju-
ni. De groep wordt begeleid door Carla
Lens (opvoedingsvoorlichtster) en An-
nie Jansen (wijkverpleegkundige in Vor-
den).
Belangstellenden voor deze groep wor-
den gevraagd zich op te geven voor l ap-
ril a.s. Dit kan door telefoneren (tij-
dens het spreekuur) met de kruisvereni-
ging Vorden 05752-1487. De groep komt
bijeen in het wijkgebouw te Vorden.

Heropvoering
Tas op voor
de buren'
Vanwege het grote succus van 25 februa-
ri zal "Vordens Toneel" onder regie van
Ans van der Ham het blijspel "Pas op

voor de buren" op zaterdag 8 april op-
nieuw in het Dorpscentrum opvoeren.
Vordens Toneel heeft de entree voor de-
ze extra voorstelling bijzonder laag ge-
houden. Vordens Toneel hoopt door de-
ze avond een aantal nieuwe spelers/sters
te kunnen begroeten. Voor nadere in-
lichtingen kan men bellen met Wil Bo-
gers, tel. 2790.

Winnaars
Keurslager

Krokus-schotel!

1
2
3
4
5

Brinkma

AktieweekS
n, Almenseweg 5, Vorden

M.G. Lijftogt, v. Heeckerenstr. 12, Vorden

Mw. Rouwenhorst-Mullink, Insul.ln. 6, Vorden

W.Bielderman, Wilhelminalaan 6, Vorden

C. Fransen, Het Vaarwerk 10, Vorden

Staat uw naam hierbij? Meld u bij ons en de prijs is
voor u. Alle winnaars van harte gefeliciteerd en alle
overige deelnemers bedankt!

Zutphenseweg 16 Vorden
Tel. 05752-1321
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