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Eind volgende week drie opvoeringen

Musical 'Anders dan de nacht'
is een uniek gebeuren
De musical 'Anders dan de nacht' is een
uniek gebeuren binnen Vorden. De mu-
sical van Kees de Bruine wordt opge-
voerd op vrijdagavond 15 april, zaterda-
gavond 16 april en zondagmiddag 17
april in de R K Christus Koningkerk aan
Het Jebbink. Meer dan 100 Vordenaren
zün er bü betrokken.

Begin vorig jaar vernam de Herv./
Geref. commissie Vorming & Toerus-
ting dat de bekende musicalschrijver
Kees de Bruïne in Vorden was komen
wonen. De zestien musicals die hij
schreef worden overal in het land op-
gevoerd. In maart van dat jaar werd
contact met hem opgenomen, wat
leidde tot een groots plan: het organis-
eren en opvoeren van een musical in
Vorden door Vordenaren.
'Het werd al snel tot een plan van alle
drie Vordense kerken', zegt Corrie Pe-
ters van de genoemde commissie. 'Er
werd een informatie-avond gehouden
waar direct al zestig belangstellenden
kwamen. Zodoende werd al onmiddel-
lijk geconstateerd dat het plan haal-
baar was. Er werden auditities gedaan
en rollen verdeeld. Uiteindelijk zijn er
nu meer dan honderd Vordenaren bij
betrokken: vijftig op de planken en
ruim vijftig achter de schermen. De
deelnemers ervaren het zelf als een
uniek gebeuren binnen de Vordense
kerken'.

Radio-opnamen
Niet alleen in Vorden wordt het als
uniek ervaren. Ook landelijk werd het

project ontdekt. De KRO kwam spe-
ciaal naar Vorden om radio-opnamen
te maken van de'repetities.
De musical 'Anders dan de nacht'gaat
over het leven van Mozes. Terwijl Mo-
zes met zijn kudde door de woestijn
zwerft, is hij bezig met zijn memoires;
gebeurtenissen die een beslissende
wending aan zijn leven gaven. Het spel
is gebaseerd op de bijbelse geschiede-
nis van Mozes. 'Maar het is geen recon-
structie', is de uitleg van Kees de
Bruïne in zijn antwoord op het script.
'Het is een verhaal van Mozes en tege-
lijk het verhaal van mensen. We blijven
herinnerd aan ons eigen verhaal van
hoop en teleurstelling, van elan en be-
rusting en ook van een nieuwe roe-
ping, van een belofte ook voor ons:
Eenmaal zullen de wolken wijken'.

Enthousiast
De ruim honderd medewerkers aan de
musical hebben de laatste maanden in-
tensief en enthousiast gewerkt. Dat
had zijn uitwerking ook buiten de oefe-
navonden zelf. Er werden velen
nieuwe onderlinge contacten gelegd.
Elke dinsdagavond werd gerepeteerd
in de kerkzaal aan Het Jebbink. In de
ruimte ernaast werd kleding gepast,
daarnaast werden weer pruiken ge-
knipt etc. 'Jongelui kwamen soms elke
dinsdagavond terwijl ze zelf niet eens
aan de beurt waren om te oefenen',
zegt Corrie Peters. 'De mensen erva-
ren het als een hele happening. Ze zijn
steeds weer enthousiast en positief. En
de RK kerk is daarbij een uitstekende

gastheer'. Naast de oefenavonden op
dinsdag werden er drie mini-wee-
kends aan toegevoegd waarin de hele
musical werd doorgespeeld. Zodo-
ende kreeg men een beeld van het to-
tale verband.

Deelnemers
Er komt natuurlijk heel wat kijken bij
de organisatie van deze musical. Niet
alleen de vijftig spelers en zangers uit
de leeftijd van 10 tot ca. 70 jaar die repe-
teren onder leiding van ElmaKlaassen
(muzikale leiding) en Simone Boer-
stoel (regie). Ook het decor (onder lei-
ding van Arend Jan Menkveld en Her-
man Brinkhorst), de kostuums (onder
leiding van Hennie Vlogman), de
schmink, verlichting en geluid zijn van
essentieel belang. De muzikale bege-
leiding bestaat uit trompet, altfluit,
dwarsfluit, piano en klarinet. Daar-
naast wordt door anderen weer ge-
zorgd voor de verzorging van de spe-
lers, de kaartverkoop, het script, de gra-
fische werkzaamheden, de public rela-
tions etc. Kees de Bruïne zorgt zelf
voor de algehele ondersteuning en de
pianobegeleiding. Zijn echtgenote
Nelleke de Bruïne is aanwezig voor ad-
visering. De algemene leiding is in
handen van Lineke van Ruller en Cor-
rie Peters. Zij allen (en geheel Vorden)
kijken gespannen uit naarde eerste uit-
voering aft| de musical op vrijdaga-
vond 15 ̂ ml.
Voor aanvangstijden en toegangsprij-
zen zie de advertentie elders in deze
editie.

Vele dinsdagavonden en ook gedurende enkele weekenden werd er gerepeteerd.

Operation Friendship volop
met voorbereidingen bezig
Dit jaar is het weer de beurt aan Opera-
tion Friendship Vorden om gasten uit
Amerika te ontvangen. Daarnaast zal in
Vorden en omgeving ook een groep jong-
eren uit Estland te gast zün. De contac-
ten voor de uitwisseling met Estland zün
twee jaar geleden gelegd door het land-
elijk bestuur van Operation Friendship.
Deze contacten resulteren er nu in dat
tien jongeren uit Estland naar Vorden
komen. Zü zullen tegelijkertijd met de
Amerikaanse jongeren een drieweeks
uitwisselingsprogramma afwerken.

Dit programma houdt in dat de Ameri-
kaanse en Estlandse jongeren onder-
gebracht worden bij gastgezinnen
voor drie weken. Eind juli zullen de
jongeren arriveren. Het bestuur van
Operation Friendship Vorden dat be-
staat uit de zusjes Aline en Elles Koer-
selman, Ingrid van der Linden en An-
nie Harmsen, is druk in de weerom het

programma voor de komende zomer
rond te krijgen. Met alle gastgezinnen
is er een bijeenkomst geweest om
vooral ook de ouders meer te betrek-
ken bij het organiseren en uitvoeren
van het programma. Het bestaat uit di-
verse activiteiten, zo zal o.a. een be-
zoek worden gebracht aan Amster-
dam (Anne Frank Huis, rondvaart),
Den Haag (Vredespaleis, parlements-
gebouwen) en zullen vele culturele
evenementen in de Achterhoek be-
zocht worden. Het is de bedoeling dat
de jongeren door het verblijf in een
gastgezin een beeld krijgen van hoe er
in het algemeen geleefd wordt in Ne-
derland. Naast bezoeken aan steden
worden tal van andere activiteiten ge-
organiseerd zoals kamperen, sport, uit-
gaan e.d. zodat de jongeren elkaar kun-
nen leren kennen en er vriendschap-
pen kunnen ontstaan.
Operation Friendship hanteert het

principe dat voor de gast het pro-
gramma betaald wordt. Als volgend
jaar jongeren vanuit Vorden en omge-
ving naar Amerika en Estland gaan,
dan wordt daar voor hen het pro-
gramma betaald. Om het programma
1994 te kunnen bekostigen, zullen er
tal van acties gevoerd gaan worden om
het benodigde geld bijeen te krijgen.
Inmiddels is gestart met de traditio-
nele boerenkoolavond voor gastgezin-
nen. Ook denkt het bestuur er overom
de jongeren auto's te laten wassen.

Vroegere Operation Frienship-leden
zijn benaderd om lid te worden van de
Vriendenclub van Operation Friends-
hip hetgeen inhoudt dat zij het pro-
gramma met een tientje steunen. In
ruil daarvoor worden zij tijdens het
programma uitgenodigd voor de cultu-
rele avond met de folkloristische dans-
groep De Knupduukskes. Ook de on-
dernemers in Vorden zijn benaderd
om het programma financieel of op an-
dere wijze te steunen. Ook zij zullen in
ruil voor hun steun uitgenodigd wor-
den voor de avond met De Knup-
duukskes.

Operation Friendship Vorden zoekt
voor de komende zomer nog gastge-
zinnen met kinderen tussen de 14 en
20 jaar die bereid zijn om een gast uit
Amerika of Estland te hosten voor drie
weken. Nadere informatie hierover
kan verkregen worden bij Ingrid van
der Linden, tel. 05750-42579 tijdens de
avonduren.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Paaseieren zoeken WEEKENDDIENSTEN
op de Kranenburg
Op eerste Paasdag organiseerde Kra-
nenburgs Belang ook dit jaar weer een
paaseieren zoekwedstrijd. Er deden
36 kinderen mee. Door grote belang-
stelling van ouders en verdere familie
was het gezellig druk. Al enkele jaren
wordt van de bosrand langs de Ratti
velden gebruik gemaakt. Er werd in
drie verschillende leetijdsgroepen ge-
zocht. De winnaars waren: groep l
van 2 t/m 4 jaar Ie Elsie Berendsen,
2e Carlein Smeitink, groep 2 van 5
t/m 8 jaar Ie Aike Heuvelink, 2e
Michiel Gudde, groep 3 van 9 t/m 12
jaar Ie Rowena Peters, 2e Ruud Mul-
link.

Meer vrijwilligers
dagopvang
thuiswonende
ouderen gevraagd
Hoewel men op de vorige advertentie
verschillende reacties he^t gehad,
zou men om nog meer op ^^ehoefte
(zorg en aandacht) van de bezoekers
in te spelen, de groep met nog enekele
helpsters uit willen breiden. Ook zou
men graag in contact willen' komen
met vrijwilligers, die als iogfllskracht
kunnen fungeren. De ^|opvang
vindt plaats in 'De Wehme'. Voor
meer informatie kan men terecht bij
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Raadhuisstraat 6, tel. 05752-3405.
Het kantoor is iedere morgen ge-
opend.

Amnesty
International
Vanwege Pasen is de schrijfavond in
april verschoven naar de 2e maandag.
Maandagavond 11 april a.s. bent u
van harte welkom in het Dorpscen-
trum om te helpen met voorbeeldbrie-
ven schrijven voor mensen die behan-
deld worden in strijd met de mensen-
rechten. Deze keer gaat het om een
22-jarige studente in Tunesië, een 48-
jarige oud-strijder voor democratie in
China en een jongeman in Turkije die
'zomaar is verdwenen'! Bent u ver-
hinderd op de schrijfavond te komen,
dan is er ook gelegenheid om de brie-
ven thuis te schrijven. U kunt ze in het
Dorpscentrum gaan halen op maan-
dag 11 april. Wilt u de voorbeelbrie-
ven thuisbezorgd krijgen, dan verzoe-
ken wij u vriendelijk contact op te ne-
men met Ank Wallenburg, tel. 05752-
2337 of voor Wichmond Leni La-
mers, tel. 05754-1341. Op zondag 10
april a.s. is er in de kerken te Vorden
en Wichmond weer gelegenheid om
een politielijst te ondertekenen. Daar-
door krijgt deze maand de 22-jarige
studente in Tunesië nog wat extra
aandacht.

Vogelwerkgroep
N. W. Achterhoek
Om het achteruitgaan van de huis-
zwaluw tot staan te brengen hebben
leden van de groep een aantal kunst-
nesten gemaakt, die aangebracht
moeten worden tegen de onderkant
van de dakgoot. De zwaluwen wor-
den waargenomen van april tot okto-
ber en produceren twee broedsels.
Met succes zijn deze kunstnesten aan-
gebracht in Ampsen, fam. Rood, Al-
men, fam. klein Krancnberg, Zwiep,
fam. Maas etc.

Nestkasten voorde bonte
vliegenvanger
Ca. half april komt dit vogeltje uit

Hervormde Gemeente
Zondag W april 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 april 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 april 10.00 uur ds. K. Dijk, Velp;
19.00 uur ds. H. Westerink.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 9 april 18.30 uur Eucharistieviering,
Volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 10 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengdkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 april Pastor E.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 9-10 april dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
Iaan18.

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

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

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

Tandarts 9-10 april RA. Kuyl, Lochem, tel.
05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.

Overige zaken op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Openingstijden: maandag t/m vrij-
dag 9.30-17.30 uur; zaterdag 9.30-15.00 uur
m.i.v. 1 april.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 april 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10april 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 april Pastor E.
Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Monica-dag
Op 12 mei a.s., Hemelvaartsdag, wordt erbü zaal Susebeek aan de Ruurloseweg 42
te Zelhem een Monicadag gehouden. Toegang is gratis en voor info 05736-1357.

Afrika terug in ons land. Oud loof-
hout en gemengd bos vormen de favo-
riete broedbiotoop. Door het ophan-
gen van nestkasten kan dit soort zich
in elk bostype vestigen. In de week
van 12 t/m 17 april a.s. worden door
leden van de groep op meerdere
adressen in het werkgebied een 40tal

kastjes opgehangen, dit om verstoring
van de broedende mezen door vlie-
genvangers zoveel mogelijk te voor-
komen. Van huiszwaluw en bonte
vliegenvanger zijn nog een aantal
kunstnesten/nestkasten voorradig. In-
lichtingen F. J. van Hoorn, tel.
05730-52010.



Dames 6 van Dash kampioen

Op overtuigende wijze is het team van
dames 6 van de volleybalvereniging
Dash/Sorbo kampioen geworden. In
de laatste wedstrijd versloegen ze hun
rivaal met 3-0. Annet Barendsen, de
sponsor, verraste de dames met een

leuk paaspresentje wat zeer gewaar-
deerd werd. De champagne vloeide rij-
kelijk.
Op de foto: liggend Richard Bijenhof,
traineren coach. Zittend van links naar
rechts Wilma Korenblik, Rikie Bijen-

'Foto:DASH'

hof, Karolien Karmiggelt, Jopie van
Hunnik, Hennie Schotsman, Dickie
Rothman. Staand Annet Barendsen
sponsor, Evelien Mulder, Willy Kuit,
Tinie Luttinkhuis, Bep Dijkman en
Willy Schouten.

Maandagavond 11 april a.s. verzorgt
het comité N.O. Gelderland van het
Wereld Natuur Fonds (W.N.F.) weer
één van haar bekende diapresentaties.
De titel van deze diapresentatie zal
zijn: "Hackfort, een beeld van een land-
goed". Onze keus is op het landgoed
Hackfort bij Vorden gevallen omdat
dat een bijzonder boeiend landgoed is.
Niet alleen is Hackfort een landgoed
met grote natuurhistorische kwalitei-
ten als goed ontwikkelde voorjaarsas-
pecten (bloei bosanemoon e.d.) en
een fraai beekdal, ook de cultuurhisto-
rie met o.a. een oude handwijzer en
een origineel bietenschuurtje komt op
Hackfort goed tot haar recht. Ook zul-
len beelden getoond worden van de re-
cente overstromingen van de Hack-
fortse beek. Kortom, wie een goed
overzicht wil krijgen van één van de
mooiste Achterhoekse landgoederen
mag deze avond niet missen. Hij wordt
verzorgd in zaal de Pauw, bij de kerk in
Warnsveld. Toegang is gratis.
Voor eventuele nadere informaties
kan men kontakt opnemen met Job
Teeuwen, Breegraven 53, tel. 23174
('s avonds).

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Bonte avond
De Vordense Lokale Omroep (VLO)
organiseert zaterdag 9 april in de Her-
berg een bonte avond waaraan diverse
artiesten hun medewerking zullen
verlenen. Medewerkenden zijn: de
parodist Hans, het komische duo 'Dee
Deerns' uit Aalten, de Alpenzusjes,
meester Lokcie, Pierre van Dam
(zang). Voorde muzikale begeleiding
zorgen 'The Players'. De presentatie
is in handen van Graads oet Riessen.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Foi, was mien dat now un weer'. Toon van de Spitsmoes ston tweede
Paosdag 's margens deur ut kökkenraam nao de reagen te kiekn. Zee
hadden better in bedde können blieven, maor jao, de plannen waarn heel
anders ewes.
Een van eur jonges was met zien vrouw en twee kinder vegange vri'jdag
hen kamperen egaon, daor argens in de buurte van Harderwiek. De kin-
der haddn daor al un tied oaver liggen dramme|^ zo'n paar dage d'r uut
was ok bes aadug. At ut weer teminste un beJpR metwarkt. Ut was de
bedoeling ewes dat Riek en Toon dizzen Paosdag 's margens bi'j de kin-
der op de koffie zolln kommen, dan können zee metene zeen hoe mooi of
de camping wel was. Maor vanmargen goed half negen had Derk, eur
zönne, al opebeld. Zee zolln met dit hondeweer maor neet kommmen, i'j
vezoppen d'r bi'jkans en at ut maor effen cl4^c was pakken e zien
boeltjen op en ging nao huus. Vandaor dat TooWTow niks anders had te
doen as maor un betjen rondhangen tussen de poste.
Gisteraovund waarn zee nao 'n Kranenberg ewes, nao ut Paosvuur. Dat
was bes de moeite weerd ewes. Alles goed georganiseerd, met meziek,
un kearl die teks en uutleg gaf, un petatkraom veur die luu die in huus
vegetten hadden te etten en de brandweer umme wat al te heite köppe af
te koeln. Zee waarn d'r ewes tot zo umsgeveer half elf, too haddn ze de
tonne boaven op ut Paosvuur nog neet an 't brannen ehad. Al deijen de
jonges nog zo goed eur beste met ut gooien van de brandende stökke. Zo
goed dat t'r nog ene in de modde plearn, Toon menen dat e den ok nog
had zien metzingen met de gebroeders in ut radioprogramma, maor dat
wis e neet zeker. Umme elachen woddn d'r wel... Maor Riek was op ut
leste kold ewes tot op ut bot, dus too waarn zee maor op huus an eköstert.
Naodat Riek nog un bessen en Toon un paar jonge klaore achteroaver
had eslagen waarn ze maor in bedde ekroppen.
Too zee wat later op 'n margen de koffie op haddn en ut ene schip met
zoere appels nao ut andere langs de loch trok stelln Riek veur um maor us
nao un meubelshow te gaon. Zee wol nog un ni 'j taofelkleed hemmen en
daor was ut now net weer veur. Dat was now wel neet Toon zien hobby
maor umme eur te gerieven wol e wel met.
En zo gingen zee op pad, van 'n enen winkel nao 'n ander. Van Hengel
nao Zutphen en nog wieter. Tot zee op ut leste van 'n dag d'r nog ene
vonnen hier in ons eigen darp Vodden. Toon dach dat e datzelfde kleed
ok al eerder op 'n dag had ezeen maor dat kon e zich ok vebeelden, zee
waarn zovöld'rweggens ewes.
'Wi'j haddn maor better drek hier hen können gaon, dan ha'w heel wat
bezineuutespaort'.
'Och, i 'jluu kearls snapt dat toch neet, i'j interresseert ow allene maor
veur voetballn en kniens'. Maor zoas Toon zal ut d'r wel meer gaon, bi'j
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Graag nodigen wij U uit voor onze

SENIOREN MODE SHOW

Modeshow-aanbieding
Uni domesblouse korte mouw in
diverse voorjaarskleuren voor de
speciale prijs van

f 69,-

die wij DINSDAG 12 APRIL in onze zaak houden.
Op een charmante wijze presenteren een aantal dames en heren speciaal voor
Uw leeftijd, een modisch beeld van dit voorjaar.

De showtijden zijn: 's morgens om 10.00 uur
's middags om 13.45 uur

en om 15.30 uur

Natuur l i jk is de toegang GRATIS en staat er een kopje kofiïe of thee voor u
klaar. U k u n t een stoel reserveren (tel. 05752 - 1381).
Graag tot ziens op dinsdag 12 april. U bent van harte welkom.

mode
Burg. Callccstraat 9
7251 EA VORDEN

Harren bellen!
KEUKENHOF en
BOLLENVELDEN
16/4- 19/4-23/4
(en corso) - 25/4 -

28/4 - 7/5
(alleen bij voldoende deelname)

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

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 -

Voorst
Tel. 05758-1334

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage - ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Spaar

sluitingen
voor de

videoband

Echte Bakker"
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 VODDEN - TEL 1384

'l winkeltje in vers brood en banket

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

N.A.K. GEKEURDE
POOTAARDAPPELEN

DIVERSE RASSEN, o.a.
Gloria - Doré

Lekkerlander- Parel
Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

7207 DE Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

Gedessineerd herenoverhemd korte
mouw in diverse kleuren voor de
speciale prijs van

Het juiste gewicht
was 311 kilo.

De winnaars zijn:
Mevr. Rouwen horst

Hr. A. v. Bruggen
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k b 7,95
Grove verse worst 1 kio 9,95
Gelderse schijven per SM 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 yo 12,50
Borstlapjes - 12,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Runder-
rollen

4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

Schouderham
150 gram 1,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Riblappen
1 kiio 14,90

Baklapjes
500 gram 9,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

We nodigen u uit
voor Nederlands

grootste
Infodag "Wonen".

Tijdens de Inlodag "Wonen" kunt

U op video de vele laretten van "Huren ol

Kopen" en "Een huis kopen" /ien. ( )ok

kunt u kennis nemen

van de nieuwe Cumu-

lent-hypotheek.

En natuurl i jk

staan on/e adviseurs

klaar voor het beant-

woorden van uw vragen en liggen er vol

doende broc hures en folders over hvpo

U bent van harte
welkom op

zaterdag 16 april
10.00 tot 16.00 uur.

theken, ver/ekeren, sparen en beleggen

om mee te nemen.

K i j k onder het genot van een

kopje koffie r u s t i g

rond. De kinderen

worden "e/elliy he/.i"
c^ C1 C*

gehouden. Voor ieder-

een l i iU er een presen-

tje klaar als he r inne -

ring. Graag tot /iens op zaterdag 16 april

aanstaande! Rabobank tS

Rabobank. Aangenaam.

Rabobank Vorden en Omstreken
Zutphenseweg 26 tel. 05752-1 888
met medewerking van:
Projectontwikkelaar: Rebo/lntermed
Architectenbureau: Vaags
Bouwbedrijven: Bargeman, Rondeel en Ruiterkamp
Makelaarskantoren: Pelgrum en van Zeeburg
Tuinaanleg: Arends, Kettelerij en Spiegelenberg
Woninginrichting en Interieurverzorging: Helmink en Polman
Beveiligingsinstallaties: Ebod
Tijdschrift VT Wonen

UITNODIGING RECEPTIE
SLUITING RABOBANK, KANTOOR TE WICHMOND

Op 8 april 1994 is de heer J.W. Schepers, beheerder van ons kantoor
te Wichmond, 25 jaar in dienst van de Rabobankorganisatie.
Dit zal worden gevierd op donderdag 14 april a.s.

Aan de jubilaris wordt een receptie aangeboden van 15.30 -17.30 uur
in het Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg 41 te Wichmond.

Leden, relaties, vrienden en kennissen stellen wij door middel van
deze receptie in de gelegenheid hun gelukwensen aan te bieden.

Het Rabobankkantoor te Wichmond is op die dag vanaf
12.30 uur gesloten.

Rabobank Vorden en Omstreken,
ing. J. Krooi, directeur.



Met blijdschap en dankbaar-
heid geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Stefan

Hij is geboren op 29 maart
1994, weegt 4340 gram en is
53 cm lang.

Hans, Marijke en
SanderJurriëns

Lintelostraat41
7203 CT Zutphen

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Albert-Jan
Roepnaam: Mare

31 maart 1994

Henk en Ria
Zemmelink-Walgemoet
Memelinkdijk 1,
7255 LJ Hengelo Gld

Tijdelijk adres:
Slingeland Ziekenhuis
Doetinchem

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de grote belangstelling tij-
dens haar ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw
en onze moeder

RIEËT MEIJER-
BEKMAN

Het heeft ons goed gedaan te
mogen ervaren, dat zij bij zo-
velen geliefd was.

Mede namens de familie:

Hans Meijer
Sanne
Vera

Hengelo (Gld.), april 1994

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

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• TE KOOP WEGENS BE-
DRIJFSBEËINDIGING: trak-
tor David Brown 1210, 75 pk,
opraapwagen Hagedoorn 32
kuB, Niemeyer Hark, afschutf-
vork, complete regeninstalla-
tie, Veenhuis haspel, 12 sproei-
ers met Deutz dieselmotor,
veewagen (2 koeien), kunst-
mestsilo, 9 ton, stel dubbel-
luchtbanden 12x38, pompin-
stallatie + drukketel. Wasse-
veld, Zelledijk 9, 7251 NB
Vorden, tel. 05752-6848.
• TE KOOP: 2-pers. slaapka-
mer (wit), 140 breed + nacht-
kastjes en spiegel, bodems en
matras, slechts 3 mnd. ge-
bruikt, f 750,- + bijpassende
2-deurs linnenkast met spie-
gel, 2 meter breed, 2.10 m
hoog, f 750,-. In combinatie
f 1300,-. Tel. 05735-3716.
• TE KOOP: was-droogcom-
binatie (Nordland) als nieuw,
f 800,-; eiken eethoek 80x120
+ 4 stoelen, f 325,-. Tel. 05735-
3716.
• TE KOOP: 2 kippenhokjes,
afm. 2x2. B. Mullink, Ganzen-
steeg 7, Vorden. Tel. 05752-
6784.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding. TE KOOP:
vouwbed, z.g.a.n.; staande
kapstok, blank hout. Tel.
05752-6541.

• TE KOOP: z.g.a.n. senio-
renbed (wit), compleet met
bovenbouw en nachtkastjes,
spiraalbodem (elektrisch ver-
stelbaar). Inlichtingen: W. Eg-
gink, Borculoseweg 12, Ruur-
lo. Tel. 05735-1608.

• TE KOOP WEGENS OVER-
COMPLEET: grasmaaier
Husqvarna Diamant, 40 cm
met luxe grasopvangbak.
Slechts 1 seizoen gebruikt!
Prijs: f 100,-. Tel. 05752-6506
(na 17.30 uur).

• Buurtver. Delden houdt op 8
april haar ledenvergadering
en kegelavond bij de Bogge-
laar. Oud papier inleveren van
13 tot 18 april bij B. Wentink.

• TE KOOP WEGENS VER-
HUIZING: Dobermann pin-
cher, 4,5 jaar, goed waaks.
Voor mensen die buitenaf wo-
nen of op een boerderij. Tel.
05752-1717.

• Door toneelgroep Linde
wordt opgevoerd: 'Goud-
aaltje', 9 april a.s. om 19.45
uur in het Dorpscentrum. En-
tree f 5,-. Iedereen is van harte
welkom.

René Hissink
en

Ineke Kapper

gaan trouwen op vrijdag 15 april
1994 om 10.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 15.00 uur in de N.H. Kerk te
Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie, die van 16.30 tot 18.00 uur
gehouden wordt in bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Ons adres:
'Klein Graffel', Vordenseweg 1c
7231 PA Warnsveld

14 april 1944 -14 april 1994

Dankbaar gedenken wij

G. Nijenhuis en
H.A. Nijenhuis-Gotink

dat we 50 jaar getrouwd zijn.

We hopen dit te vieren op zaterdag
16 april in café-restaurant 'De Luifel'
Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00-17.00 uur.

Constantijnlaan 8
7261 WS Ruurlo

MUSICAL:

Anders dan de Nacht
tekst en muziek Kees de Bru'ine

Opgevoerd door de drie Vordense kerken in de
RK Kerk aan het Jebbink.

op 15 en 16 april om 20.00 uur
17 april om 15.00 uur

Toegangskaarten a f 5,- verkrijgbaar bij:
het VVV-kantoor op de markt

Drogisterij Ten Kate
Schildersbedrijf Fa. Boerstoel te Vorden

't Wapen van het Medler

Café Uenk
Nieuwstad 13 -Vorden -Tel. 1363

Met ingang van 4 mei

zijn wij woensdags

de gehele dag gesloten,

Toon en Yvonne Rust

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

WEEKENDAANBIEDING:
NIEUW!!

Original Americain Cookie!
...Home Made...

heerlijke chocoladekoeken / razend lekker!

DONDERDAG, VRIJDAG en ZATERDAG

O voor OjOU

* * * * * * * * * *

Roomboter Appelf lappen
royaal gevuld

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5G CfTdllS

* * * * * * * * * *

Goed gevulde Saucijzenbroodjes
é1,65

zie ook onze dagaanbiedingen

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

LENTE-
AANBIEDING
Bij aankoop van kuurkaart

(10x),2x extra zonnen

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 • 725t EO VORDEN
TEL. 05752-1044

Openingstijden:
ma-vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-16.00 uur
zo. op afspraak

Aanbieding is geldig
t/m week 17.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Zutphenseweg 1A
Vorden
Tel. 3773

Boerenketen
jong belegen - belegen - extra belegen of
brandnetel

500 gram 7.95

Boerenbrie of Camenbert
100 gram 2.69

Boeren Cheddar
100 gram

Boeren Notenmix
250 gram

_2.98

_2.75

_3.49
Boeren Metworst groot of kiein
per 100 gram 2.09

Ook in ons assortiment
de originele RODE ZAKDOEKEN

Tot ziens, Elly Teeuwen.

Boeren Volle Kwark
pot 500 gram

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

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE

HEftSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 1 0 - VORDEN

Vrijdag 8 april

VORDENS SPEKTAKEL:

Solid Diaper
Aanvang 21. 00 uur.

Gratis Dubbele Zegels
Deze week ontvangt U twee, in plaats van één, gratis Kristal-zegels

bij f 25,00 aan boodschappen en dat tikt lekker aan.

oh Albert Heijn Molenhoek

Hengelo (Gld.)

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

Wij verwachten

na regen zonneschijn.
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 7 - vrijdag 8 - zaterdag 9 april

DENKT U AAN DE THEMADAGRECLAMES1

MAGERE
RUNDËRLAPPEN

8,98500 g ra m

LEVERKAAS

0,89100 gram

KEURKOOPJE DONDERDAG 7 APRIL:

RIBLAPPEN

500gram Ojï/ö

SPECIAL: VLEESWAREN
SPECIAL:

KROKUS-
BURGER

gekruid rundergehakt
met paprika en

katenspek

100 gram 1.80

MUNSTER-
SPEK

gebraden spek met
ham en kaas

100 gram 2.25

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

HOLLANDSE EXPORT
TOMATEN

500 GRAM 1,95

RAUWKOST
TOMATEN-MAIS

ZOETE BLAUWE
DRUIVEN

MAANDAG
1 1 APRIL:

PANKLARE
Spitskool

500 gram 1 y\)

DINSDAG
12 APRIL:

PANKLARE
Champig-
nonmix

500 gram £ÖU

WOENSDAG
13 APRIL:

PANKLARE
Raapstelen

500 gram 15/0

échte.

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

HEERLIJKE

MUESLI-
KRUIDKOEK

3 QC
J W W

ROOMBOTER-
CAKE
5 75nu v/j i \J

CROISSANTS
bereid met roomboter

per stuk 1,15
GEVULDE

CROISSANTS
(ham-kaas-kaas-worst)

1,85
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384



Wegens herinrichting
centrum Ruurlo

modecentrum

De totale nieuwe collectie
dames & herenmode

nu: 10% korting
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438 Wij zijn op alle manieren goed bereikbaar. Parkeren voor de deur.

Aanleg en Onderhoud
van Tuinen

Groenspecialist

Kervelscweg 23 7255 BE Hengelo Gld.
Tel. 05753-2619 Fax 2693

De nieuwste
'raamdecoratie

'bij deco home altijd
'perfect op maat gemaakt

Zonnige
rolgordijnen

In effen trend-
kleuren, maar
ook gedessi-
neerd. Roman-
tisch en modern.
Schuin dakraam?
Er zijn speciale
zij- geleidingsys-
temen, vraag
deco home

10%

H ARTSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld. Zelhemseweg 21
Telefoon (05753) 4000verf en behang

'deco home zorgt ervoor dat ik mooier woon'

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en moten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

organiseert:

"Koffie Squash"
Squash en koffie zoveel U wiltll

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

KOFFIE
« SQUASHKAART:
f 50,- (voor l O keer)

Rackets te koop/huur in het centrum.

Sportschoenen met witte zolen s.v.p.

_ 'ƒ ' 'T

Squash Centrum
v/ó/n D'è"'N

5 Sqi/asMbon^n, gehele dag
instructeurs aanwezig.

Bij de aanschaf van een auto is het vanzelfsprekend
dat u een proefrit maakt.
Bij uw Yamaha gazonmaaierdealer kunt u nu ook de
proef op de som nemen; leen een Yamaha 346/553
zelfrijdende loopmaaier en overtuig uzelf van het
gemak en het resultaat op uw eigen gazon
Dus op naar de Yamaha dealer bij u in de
buurt voor een gratis proefrit. Yamaha
gazonmaaiers zijn leverbaar in vele
uitvoeringen; met elektro- of viertakt-
motor, met electrostart, maaimesrem
of als walsuitvoering.

GA VOOR EEN GRATIS PROEFRIT NAAR:

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
DORPSSTRAAT 5 - WICHMOND - TEL 05754-1688

YAMAHA
GAZONMAAIERS

Vrijdag 8 april en zaterdag 9 april

SLAPEN
INFORMATIEDAGEN

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

• Persoonlijk advies voor individuele wensen

LATTOFLEX BEDSYSTEEM

Voorlichting
over het
allernieuwste
computer-
gestuurde
mec-tbed

PULLLMAN BOXSPRINGS

Ontdek het comfort van
het slapen op een box-
spring-combinatie

CASCADE WATERBEDDEN

De laatste ontwikke-
lingen op het gebied
van slapen op water.

VERSTELBARE BODEMS

Demonstratie van de vele
mogelijkheden van een
verstelbaar bed

Vrijdag 8 april van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9 april van 9.00 tot 16.30 uur

LUBBERSWOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1286

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9 00-20 30 uur:
zat. van 9.00-15 00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

BIJ HELMINK MEUBELEN KIJKEN
IN EEN GEZELLIGE VOORJAARSSFEER...

Eiken kast
t» «tollen uit 18• onder-Zelf samen te stel»

delen en diverse houlWc-ure

Eiken bank

2780,-
bank

Onze nieuwe kollektie:
Het ei van Columbus.

Nog enkele dagen
gezellige Paasshow!

Het voorjaar wordt extra zonnig
met de nieuwe meubelkollektie bij
Helmink. Alle afdelingen staan
boordevol met aktuele woonideeën,
van modern tot klassiek. Talloze
combinatiemogelijkheden, waarbij
ook ruimschoots aandacht wordt
geschonken aan de kollekties tapijt
en woningtextiel en bijpassende
accessoires. Ook de slaapkamer-
afdeling van Helmink toont een
keur aan stijlen. Klassiek, roman-
tisch, modern. Onze slaapadviseurs
vertellen u hier alles over de beste
kwaliteitsmatrassen en bedbodems.
Wie meubels koopt wil variëteit
maar ook zekerheid. Dat vindt u
natuurl i jk bij Helmink Meubelen.

HELMINK
meubelen

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS
Vorden Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
Eibergen J.W. Hagemanstraat3 Tel. O5454-7419O

GEDRAGS&
GEHOORZAAMHEIDS
TRAINING

VOOR PUPPIES
BEGINNENDE EN GEVORDERDE HONDEN

(A-/B-/C-NIVEAU)

START: ZATERDAG 9 APRIL A.S.
OM 16.30 UUR

"DE BANNINKHOF"
BANNINKSTRAAT28 HENGELO (G)

VOOR INLICHTINGEN EN OPGAVE:

JOOP KAMPHUIS: 05750-11232 (A)
HANS & INEKE LICHTENBERG: 05753-2042 (C)

H El Dl VOLLEN HOVEN: 05752-2550 (B)
JAN VREDEGOOR: 05753-2968 (PUP)

****

lui
9 APRlll

KEN IE DIE ZAAL

HAV N-DUO

VIA VIA & HANSKA DUO
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 7 april 1994

56e jaargang no. 2

WAJ WIL JIJ
T\\ LATER WORDEN?

\
l HETMGROOJ

ALSJU.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 28 maart tot en met l
april jongstleden zijn de volgende
bouwaanvragen ingekomen:

— de heer S.H.M, van der Linde,
voor het bouwen van een carport
en dierenverblijf op het perceel
Vierakkersestraatweg 18 te Vor-
den;

— Mts. Norde, voor het vergroten van
een varkensschuur op het perceel
Ruurloseweg 48 te Vorden;

— mevrouw R.C. Lippmann-Brom,
voor het vergroten van een woning
op het perceel Vierakkersestraat-
weg 13 te Vorden.

ESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1994
(WICHMOND - VIER AKKER)

Wettelijke bepalingen
Ingevolge het bepaalde in de wet op de Ruimtelijke Ordening heeft iedere ge-
meente de plicht om -in ieder geval voor het buitengebied - een bestemmings-
plan vast te stellen.

Iedereen die al eens iets te maken heeft gehad met een bouwvergunning weet
dat een dergelijk plan aan burgemeester en wethouders voorschriften geeft om
een bouwaanvraag te beoordelen.

Een bestemmingsplan beperkt zich echter niet alleen tot bouwvergunningen. Er
zijn ook bepalingen opgenomen over het gebruik van gronden. Dit om de een-
voudige reden dat ook door het gebruik van gronden afbreuk aan de bestem-
ming gedaan kan worden als dat niet binnen het bestemmingsplan past.

Een voorbeeld van een gebruiksvoorschrift: het is niet mogelijk om een fa-
briekspand te gaan gebruiken als supermarkt.

Het bestemmingsplan heeft dus een grote invloed op de mogelijkheden die ei-
genaren/gebruikers hebben voor hun bezit.

Bestemmingsplan buitengebied 1970 (Warnsveld)
Een bestemmingsplan geldt in principe voor 10 jaar. De gemeenteraad van
Warnsveld heeft in 1970 het bestemmingsplan Buitengebied 1970 voor Warns-

Globaal overzicht voorschriften agrarische gebieden

veld vastgesteld. Doordat er een aantal bezwaren zijn ingediend bij de Kroon
heeft de Kroon ambtshalve een aantal voorschriften van dit plan niet goedge-
keurd. Hierdoor werd het nodig het bestemmingsplan te herzien. Gelet op nieu-
we eisen voor de bescherming van natuur en landschap is daarbij gekozen voor
het maken van een nieuw plan.

Bestemmingsplan buitengebied 1994
Dit heeft geleid tot het voor-ontwerp bestemmingpslan 'Buitengebied 1994
(Vierakker en Wichmond). Hiervoor geldt een lange voorbereidingsprocedure
die in de wet is voorgeschreven. Om u hierin enig inzicht te geven onderstaand
hiervan een globaal overzicht.

1. Voorbereidend onderzoek door burgemeester en wethouders;
2. inspraak volgens de gemeentelijke inspraakverordening en verwerking van

die inspraakreacties;
3. overleg met de gemeentebesturen van aangrenzende gemeenten, staatsbos-

beheer, de provincie, defensie, landbouwschap, waterschappen zuiverings-
schappen;

4. verwerking van de opmerkingen uit het overleg;
5. advisering over het plan door de Provinciale Planologische Commissie en

de aanpassing van het plan aan die opmerkingen;
6. ter visie legging van het plan met de mogelijkheid bij de gemeenteraad

daartegen bezwaren in te dienen;
7. vaststelling van het plan door de gemeenteraad;
8. ter visie legging vastgestelde plan met een eventuele mogelijkheid tot het

indienen van bezwaren bij gedeputeerde staten;
9. inzenden van het plan naar gedeputeerde staten voor de verkrijging van

goedkeuring;
10. beslissing van gedeputeerde staten;
11. ter visie legging beslissing van gedeputeerde staten met de mogelijkheid

om beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State;

12. van kracht worden van het plan.

Stand van zaken voor het nieuwe plan
Het plan is gevorderd tot punt 2. Op 14 maart 1994 hebben burgemeester en
wethouders het plan toegelicht in zaal d'n Olde Kriet.

Inhoud van het bestemingsplan
Het bestemmingsplan heeft betreking op het bij de herindeling van Warnsveld
toegevoegde grondgebied aan Vorden, met uitzondering van de kern Wich-
mond.

Voor de agrarische bedrijven in het Buitengebied zijn bouwmogelijkheden via
de toekenning van een agrarisch bouwperceel. De binnen zo'n bouwperceel op-
genomen mogelijkheden zijn echter niet voor alle bedrijven hetzelfde, zie hier-
voor het s^ema. ^t

Voor de totale herziening van het plan zijn ook de belangen van natuur- en land-
schap meer tot uitdrukking gebracht. Een landschapsdeskundige heeft hiervoor
een inventarisatie van een landelijke en natuurwetenschappelijke waarden ge-

Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 1994 VORDEN
BESTEMMING

- bestemmingsomschrijving

NADERE EISEN
- bebouwing op agrarisch

bouwperceel A

- bebouwing op agrarische
bouwperceel B

VRIJSTELLINGEN gehoord
de P. D.
- 2e agrarische bedrijfswoning
- silo's op agrarische bouw-

perceel A en B
- schuilplaats mens en dier
- veldschurenenmelkstallen
- overschrijding bouwperceel

A pn Q
M d 1 O

- hoogte gebouwen op agra-
risch bouwperceel A

VRIJSTELLINGEN
- overgang agrarische woning

en gebouwen naarwoon-
doeleinden

WIJZIGING art. 11 W.R.O.
- vervallen bouwperceel A of B

WIJZIGINGEN ex art. 11
W.R.O. gehoord de P.D.
- nieuw bouwperceel A

- nieuw bouwperceel B
- vergroting bouwperceel A
- vergroting bouwperceel A
- wijziging bestemming

- verbod wijziging nieuw
bouwperceel A

WIJZIGINGEN ex art. 11
W.R.O. gehoord de P.D. en
S.B.B.
- nieuw bouwperceel A

- nieuw bouwperceel B
- vergroting bouwperceel A

- wijziging bestemming

- silo's op agrarisch bouwper-
ceel A en B

- verbod wijziging nieuw
bouwperceel A

AGRARISCH GEBIED

- agrarisch grondgebruik

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G6 H10

- veldschuren
G4 H6.5 • 200

- melkstallen
G4 H6.5 • 200

- ligboxenstallen
G4 H8

- neen

H15 (GS:H23)*
G3 H6 • 50
G4 H6,5 • 200
L10

•

•

- beroepsmatige uitoefening
reëel agrarisch bedrijf

- hervestiging bestaand agra-
rische bedrijf

•
•• 1,5 ha
- bijzondere agrarische bedrij-

ven A
- bij afsplitsing woningen

bedrijfsgebouwen

•

AGRARISCH GEBIED MET
BEPERKTE BEBOUWING

- agrarisch grondgebruik

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G6 H10

- veldschuren
G4 H6,5 • 200

- melkstallen
G4 H6,5 • 200

- ligboxenstallen
G4 H8 «1500

- neen

H15 (GS:H23)*
G3 H6 • 50
G4 H6,5 • 200
L10

•

•

- overwegend functioneel
plaatsgebonden reëel agra-
risch bedrijf

- hervestiging bestaand over-
wegend functioneel plaats-
gebonden agrarisch bedrijf

- • 1 ha

•
•• 1 ,5 ha max. 25%
- bijzondere agrarische bedrij-

ven B
- bij afsplitsing woning en

bedrijfsgebouwen

AGRARISCH GEBIED VAN
LANDSCHAPPELIJKE WAARDE

- agrarisch grondgebruik
- behoud, beheer en/of herstel

landschappelijke waarde
karakteristieke open essen,
zomede bodemreliëf

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G5 H8

- veldschuren
G4 H6.5 • 200

- melkstallen
G4 H6,5 • 200

- ligboxenstallen
G4 H8 «1500

- neen

H15 (GS)*
G3 H6 • 50*

L10

H10(GS)*

•

•

- overwegend functioneel
plaatsgebonden reëel agra-
risch bedrijf

- hervestiging bestaand over-
wegend functioneel plaats-
gebonden agrarisch bedrijf

- • 1 ha*
•*
- • 1,5 ha; max. 25%*

- bijzondere agrarische bedrij-
ven C

- H23*

- bij afsplitsing woning en
bedrijfsgebouwen

AGRARISCH GEBIED VAN GROTE
LANDSCHAPPELIJKE WAARDE

- behoud, beheer en/of herstel
grote landschappelijke
waarde karakteristieke open
essen, houtopstanden,
zomede bodemreliëf

- agrarisch grondgebruik

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G5 H8

- veldschuren
G4 H5 • 100

- melkstallen
G4 H5 • 100

- neen

H15 (GS)*
G3 H5 • 50 (GS)*

L10

H10(GS)

•

•

-

•*
- overwegend functioneel

plaatsgebonden bedrijfsma-
tig agrarisch bedrijf

- • 1 ha; max. 25%*

- H23*

VERKLARING

- Bouwperceel A = bouwper-
ceel voor bedrijfsgebouwen
+ woning

- Bouwperceel B = bouwper-
ceel voor bedrijfsgebouwen
behorende bij een bedrijf op
een bouwperceel A

G6 - maximale goothoogte
6m

H8 - maximale hoogte 8 m

• 50- maximale oppervlakte
50 m2

L10 - maximale overschrij-
ding 10 m

P.D. - Provinciale Dienst
belast met agrarische
aangelegenheden

G.S.- na een ontvangen ver-
klaring van geen
bezwaar van Gedepu-
tfïorHe* ^tüfpnl "C I \JC 0 1 d IC 1 1

S.B.B. - Staatsbosbeheer

mits de (grote) (natuur-)
(landschappelijke en)
algemene waarde van
het gebied niet blijvend
onevenredig door het
op te richten bouwwerk
zal worden aangetast

• - in voorschrift opgeno-
men

overwegend functioneel
plaatsgebonden = agrarische
bedrijven waarvan tenminste
60% van de totale produk-
tieomvang in direct verband
staat met Be bijbehorende
onbebouwde oppervlakten
grond

maakt. Dit rapport maakt deel uit van dit bestemmingsplan. Op grond van dit
plan is het grondgebied onderverdeeld in zes categorieën:

1. agrarisch gebied;
2. agrarisch gebied met beperkte bebouwing (zone rond Wichmond);
3. agrarisch gebied van landschappelijke waarde;
4. agrarisch gebied van grote landschappelijke waarde;
5. agrarisch gebied van natuurwaarde en landschappelijke waarde;
6. agrarisch gebied van natuurwaarde en grote landschappelijke waarde.

Binnen de laatste twee bestemmingen komen geen agrarische bedrijven voor.
Voorde overige bestemmingen zijn de bebouwingsmogelijkheden aangegeven
op het globale overzicht

De bestemming 'agrarisch gebied met beperkte bebouwing' kan aanleiding ge-
ven tot misverstanden. In principe, en zo blijkt ook uit het overzicht, zijn binnen
die bestemming voor bestaande bedrijven dezelfde mogelijkheden aanwezig
als elders. De term 'beperkte bebouwing' heeft dan ook alleen betrekking op het
feit dat nieuw-vestiging van intensieve veehouderij bedrijven binnen die be-
stemming is uitgesloten.

Als voorbeeld ter verduidelijking van het overzicht het volgende.

Een agrarisch bedrijf dat ligt binnen de bestemming 'Agrarisch gebied' kan op
het bouwperceel A (waarop ook de woning staat) bouwen tot een maximale
goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 10 meter. Bij een bestemming
'agrarisch gebied van landschappelijke waarde' is dit respectievelijk 5 en 8 me-
ter. Naarmate de landschappelijke waarden van het gebied hoger is, zijn voor
zaken als een nieuw bouwperceel en een vergroting van het bouwperceel meer
adviezen voorgeschreven, hetgeen de zwaardere procedure onderschrijft. Een
nieuw bouwperceel klasse A is mogelijk binnen de bestemmingen
— agrarisch gebied;
— agrarisch gebied met beperking bebouwing (alleen als het geen intensief

veehouderijbedrijf betreft);
— agrarisch gebied van landschappelijke waarde, alleen als het geen intensief

veehouderijbedrijf betreft.

Bedrijfsbestemmingen
Naast agrarische bedrijven komen er uiteraard nog andere bedrijven in het Bui-
tengebied voor (o.a loonwerkers, meelhandel, timmerfabriek, horeca). Deze be-
drijven zijn zeer gedetailleerd bestemd. Voor elk bedrijf is op een speciale de-
tailkaart een bestemming opgenomen, waarbijde maximale toegestane bebou-
wing is aangegeven.

Voor het overige hebben de opgenomen bestemmingen betrekking op bos en
landhuizen, kampeerterreinen, landgoederen, sportterreinen, wegen, water en
-uiteraard- de overgangsbepalingen.

Aanlegvergunningen
Voor sommige werkzaamheden zijn aanlegvergunningen vereist, zoals:
— het ophogen van gronden of het storten van materialen daarop;
— het gebruik, storten, deponeren, lozen e.d. van schadelijke stoffen;
— het vellen van hoog opgaande beplanting, geboomte, hagen, hout, struikge-

was e.d. voor zover dit niet geregeld is in de Boswet;
— het aanbrengen van verhardingen (met uitzondering van tegelpaden en tegel-

terrassen bij woningen en andere gebouwen en met uitzondering van erfver-
hardingen en verhardingen die inherent zijn aan de bestemming;

— het graven van sloten en grepels alsmede het verbreden of verdiepen daar-
van.

Samenvatting
Het bestemmingsplan berust op een afweging van diverse belangen, zoals land-
bouw, landschap, natuur, recreatie, infra-structuur niet agrarische bedrijven,
voorzieningen en wonen. In een groot deel van het plan valt de nadruk op de
landbouwkundige ontwikkeling. Daarnaast wordt in grote delen van het plan
rekening gehoduen met natuur en landschap. Aan de hand van al het overleg
streven burgemeester en wethouders naar een aanvaardbaar compromis, wat zal
moeten leiden naar een definitief ontwerp-bestemmingsplan.

Dit ontwerp leggen burgemeester en wethouders ter visie gedurende een
maand. Binnen deze maand kunt u bezwaren indienen bij de gemeenteraad. Na
afloop van deze termijn heeft de gemeenteraad in principe vier maanden de mo-
gelijkheid om het bestemmingsplan vast te stellen. Als burgemeester en wet-
houders het tijdschema halen gebeurt dit in het eerste kwartaal van 1 995.

Informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

Van de voortang van de procedure houden wij u op de hoogte.

GEZONDHEIDSWIJZER APRIL 1994.-
HOOIKOORTS

In deze tijd van het jaar kondigt het hooikoortsseizoen zich weer aan. De hele
maand april is in de Gezondheids w ijzers van Deventer en Zutphen dan ook in-
formatie over hooikoorts verkrijgbaar.

Het hooikoortsseizoen telt elk jaar meer slachtoffers. De meeste hooikoortspa-
tiënten (95 procent) zij allergisch voor de stuifmeelkorrels (pollen) van grassen
en andere planten die juist in het voorjaar en de zomer bloeien. Er zweven dan
miljarden pollen door de lucht. Het inademen daarvan is vrijwel onvermijdelijk.
De klachten die kunnen optreden variëren van een verstopte neus, niezen, tra-
nende ogen tot een gevoel van benauwdheid en zelfs astma en/of bronchitis.
Kortom, hooikoorts kan erg lastig zijn en iemand flink beperken in het dagelijks
leven.

Bij de Gezondheids w ijzer, het informatiecentrum van' de GGD Midden IJssel
en ote Zorggroep Oost-Gelderland, kunt u terecht voor folders over hooikoorts
en allergieën. Een greep uit het aanbod:

— wat is hooikoorts;
— maatregelen om klachten zoveel mogelijk te beperken;
— een hooikoortskalender;
— allergie voor huisdieren;
— je allergie begrijpen en verlichten.

Ook voor alle andere vragen over gezondheid bent u van harte welkom bij de
Gezondheidswijzer.

De Gezondheidswijzer is open op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 1 2.00
uur in de hal van de GGD-Midden IJssel, Schurenstraat 8a, 741 3 RA Deventer.
U kunt ook telefonisch informatie aanvragen, tel- 05700 - 25084.

Mensen uit Zutphen en omgeving kunnen terecht in de Thuiszorgwinkel van de
Zorggroep Oost Gelderland, Laarstraat 15, 7201 CA Zutphen tel. 06-8806 (20
et per minuut).

(vervolg op pagina 2)
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NZAMELDAG OPHALEN HUISHOUDELIJK AFVAL
WIJZIGT PER I MEI

Met ingang van l mei 1994 haalt de huisvuilinzamelaar de containers niet meer
op de dinsdag maar op de woensdag op.

Houdt u hiermee rekening bij het plaatsen van de containers aan de weg.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor grondgebied, bureau milieu
ligt van 8 april 1994 tot en met 5 mei 1994 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage meldingen.

artikel 8.19, lid 3 van:

1. de heer B.H. Koning, Schuttestraat 18,7251 MZ Vorden.
Adres inrichting: Schuttestraat 18 te Vorden;

2. de heer G.J. Scheffer, Nieuwenhuisweg l, 7251 PS Vorden.
Adres inrichting: Nieuwenhuisweg l te Vorden.

Beide meldingen betreffen wijzigingen van de inrichting. Deze wijzigingen
hebben geen nadelige doch uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l ) van:

de heer H.J. Hulstijn, Geurkenweg l , 7251 MN Vorden voor het van toepassing
worden van het Besluit melkrundveehouderijen Wet milieu- beheer op een
reeds opgerichte melkrundveehouderij op het perceel Geurkenweg l te Vorden.

ERGUNNINGEN

In de week van 28 maart tot en met l
april 1994 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

— de heer M. Rietveld, voor het uit-
breiden van een woning op het per-
ceel de Doeschot 22 te Vorden;

— de heer J.W. Smallegoor, voor het
herbouwen van een kippenhok en
het uitbreiden van eenwerktuigen-
berging op het perceel Leestense-
weg 34 te Vierakker;

— mevrouw A. Bruggeman-Riet-
man, voor het slopen van diverse
schuren/zomerhuisjes op het per-
ceel Joostinkweg l O te Vorden;

— het bestuur van de chr. basisschool
Het Hoge, voor het slopen van een
garage/berging op het perceel
Schoolstraat 13 te Vorden;

— de heer G. Eskes, voor het slopen
van een garage/berging op het per-
ceel Deldenseweg 7 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

Chinees-Indisch Restaurant Fan Sheng
heropend

Afgelopen vrijdagmiddag werd, na een grondig interne verbouwing, onder grote belangstelling Chinees-Indisch Restau-
rant Fan Sheng aan de Dorpsstraat 28 heropend. Velen kwamen een kijkje nemen en waren vol lof over de mooie aankle-
ding. Ter gelegenheid van de heropening worden de klanten nog op speciale aanbiedingen getrakteerd.

Salon Marianne
neemt kapsalon Wiekart over

Vanaf dinsdag 5 april jl. heeft 'Haar- en huidverzorging Salon Marianne' de kapsalon van Wiekart overgenomen en ook
het personeel verhuisde mee. Salon Marianne is nu in de gelegenheid om met de ervaren kapsters een complete service te
bieden.

Van maandag 21 maart t/m zater-
dag 26 maart was er weer de 'Week
van de Winkel'. Dat dit gebeuren
bij 'Super Wilbert en Yvonne Gro-
tenhuys' niet onopgemerkt voorbij
ging was een feit. Er werd een vra-
genlijst in elkaar gezet waaraan ie-
dereen mee kon doen.

Deze prijsvraag had betrekking op

'Super Wilbert en Yvonnen Groten-
huys'. De hoofdprijs was 2 minuten
GRATIS winkelen. Aan de hand van
het aantal inzendingen was te zien dat
heel veel mensen hier graag aan mee
wilden doen, want het sloeg alle re-
cords. Zaterdag 26 maart was dan de
grote dag dat de prijzen werden uitge-
reikt en voor de winnaars/winnares de
2 minuten GRATIS winkelen. Zeer

veel mensen waren nieuwsgierig ge-
worden en wilden dit feest meema-
ken, zodat het een zeer gezellige
drukte was die zaterdag 26 maart,
waarbij aan iedereen ook nog een gra-
tis suikerspin werd uitgedeeld. Op de
foto ziet u de gelukkige winnaars, met
in het midden mevrouw te Linde die
de hoofdprijs 2 minuten GRATIS
winkelen had gewonnen.

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

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en Vmiddags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWO V) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en overhel ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Ontmoetingsruimte
Iedere woensdagmorgen is er een mo-
gelijkheid om in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 (Het^tampertje)
met leeftijdsgenoten in Inpakt te ko-
men. Men kan gezellig met elkaar
praten bij een kopje koffie, maar ook
deelnemen aan aktiviteiten zoals sjoe-
len, kaarten, bingo, koersballen, of
wat men verder wil.

ren, die meer zorg en aandacht willen
dan zij normaliter van reisonderne-
mingen krijgen.
Belangstellenden kunnen een brochu-
re 'Senior Vakantie Plan' halen op het
kantoor van de Stichting Welzijn Ou-
deren Vorden.

Brochure WVG
Op bovengenoemd adres is ook een

brochure verkrijgbaar waarin de
WVG woon-, zorg- en vervoersvoor-
zieningen en de bijzondere bijstand
staan beschreven en hoe deze kunnen
worden aangevraagd.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den, Raadhuisstraat 6 tel. 05752-
3405. Het kantoor is iedere morgen
geopend.

Open tafel
De Open Tafel, die enkele jaren gele-
den door de Stichting Welzijn Oude-
ren, in samenwerking met de Wehme,
in Vorden is opgezet, heeft inmiddels
bekendheid gekregen. Veel mensen
vinden het gezellig samen met ande-
ren te eten of komen om andere reden
naar de Open Tafel. Iedereen die deel-
neemt aan de Open Tafel betaalt de
kostprijs per maaltijd. Als men ge-
bruik wil maken van de Open Tafel
dan kan men zich opgeven bij het ver-
zorgingshuis 'De Wehme'.

Bezoek en hulp thuis
Ouderen die slecht ter been zijn, lang-
durig zieken en gehandicapten zijn
vaak aan huis gebonden. Gelukkig
zijn er in Vorden vrijwilligers die deze
mensen regelmatig bezoeken. Dit be-
zoek kan uitgaan van de Welfare, de
Zonnebloem, de Kerken en van de
Stichting Welzijn Ouderen. Behalve
een bezoekje kan de SWOV aanvul-
lende vrijwillige hulp bieden wanneer
familie, verzorgers of buren die nor-
maal bijspringen, door omstandighe-
den niet kunnen. De geboden hulp
kan verschillend van aard zijn: klus-
sen/tuinieren, autovervoer, begelei-
ding bij artsen- of ziekenhuisbezoek,
medicijnen halen, naar de bibliotheek
gaan, een boodschap doen of met ie-
mand gaan wandelen...

De Zonnebloem
Op maandag 25 april a. s. houdt de
Zonnebloem haar jaarlijkse dagboot-
tocht voor Vorden en omgeving.
Deelname is bedoeld voor alle aan
huis of inrichting gebonden zieken,
gehandicapten en hulpbehoevenden
en alleenstaande ouderen van alle ge-
zindten. Vooral ook rolstoelpatiënten
komen in aanmerking. Voor een diner,
consumpties en ontspanning wordt op
de boot voor gezorgd. Een dokter en
verplegend personeel zijn aan boord.
Mocht de bijdrage bezwaarlijk zijn,
gelieve men kontakt op te nemen met
onderstaand adres. Men dient zelf
voor vervoer te zorgen. Aankomst en
vertrek vinden plaats vanaf de Usel-
kade in Zutphen. Belangstellenden
dienen zich tijdig op te geven bij:
mevr. Woltering, Burg. Galleestraat
1 8, Vorden tel. 1746.

Vakantiereizen voor ouderen
De Stichting Senior Vakantie Plus or-
ganiseert vakantie reizen voor oude-

Ruurlo,
in elk opzicht de moeite waard
Wonen, werken en recreëren in
Ruurlo zijn begrippen, die voor de
plaatselijke bevolking heel gewoon
zijn. Toch moet daar door o.a. vere-
nigingen en stichtingen hard aan
gewerkt worden om dit zo te hou-
den en zo plezierig en afwisselend
mogelijk te houden en ook naar
buiten uit te dragen dat het hier
goed toeven is.

Stichting Ruurlo Promotie is een in-
stelling, die zich vooral toelegt op het
coördineren van grotere evenementen
om zo ons prachtige dorp te promo-
ten, zowel regionaal, landelijk en als
het even kan ook buiten onze lands-
grenzen. Zelf treden wij echter niet al-
tijd zo nadrukkelijk naar buiten, zodat
een kijkje in de keuken wellicht inte-
ressant is.
Onze denktank, oftewel ons bestuur
— waarvan u de samenstelling onder-
aan dit bericht zult vinden — is sinds
januari 1990 bezig haar taak zo goed
mogelijk uit te voeren.
Een greep uit de aktiviteiten:
De Fuchsiatentoonstelling, meedoen
aan de KLM-Trofee en de Kern waar
Pit in zit, het Eeuw-feest van de Dool-
hof, promotionele aktiviteiten voor
het Internationale Folklorefestival en
de Hondenbiathlon, het mogelijkma-
ken van een Textieltentoonstelling en
foto- en kunstexposities, ondersteu-
ning van een Stichting i.o. inzake de

wederopbouw van een Oranjerie in de
Kasteeltuin.
Natuurlijk waren er ook zaken, welke
wij heel graag naar Ruurlo gehaald
zouden hebben, zoals een Taptoe en
een grote Sportrecreade, een Kasteel-
tuinprojekt en Stichting Oeral, doch
die buiten onze wil om onmogelijk
doorgang konden vinden.
Voor dit jaar zijn de schijnwerpers
o.a. gericht op een groots evenement
voor jong en oud: De Evenementen-
week met veel sportieve aktiviteiten.
Achter de schermen wordt druk ge-
werkt aan video-opnamen van Ruur-
lo. Deze film zal straks inwoners,
nieuwkomers en toeristen laten zien
waar een klein dorp groot in kan zijn.
De mensen, die zich hiervoor inzet-
ten, zijn: J. Ordelman, voorzitter (na-
mens de VVV); M. Wevers-Bern-
stein, secretaris (namens de IKR); I.
Hoijtink, 2e secretaris (namens de
IKR); J. Putman, penningmeester (na-
mens de inwoners); A. Snijders, vice-
voorzitter (namens St. Zwembad); H.
v. Bilderbeek, bestuurslid (namens de
Gemeente); H. Morssinkhof-Thuss,
bestuurslid (namens de ROV); M.
Klein Bluemink, bestuurslid (namens
de Horeca); E. Roosenboom, be-
stuurslid (namens de Recreatie).
Natuurlijk staan zij altijd open voor
(uitvoerbare) ideeën. Schroom nieten
schrijf naar via postbusnummer 88,
7260 AB Ruurlo.

Buurtvereniging
'Delden'
De buurtvereniging 'Delden' houdt
vrijdagavond 8 april in 'De Bogge-
laar' haar jaarvergadering. Na afloop
van de vergadering wordt er geke-
geld, waarvoor het bestuur prachtige
prijzen beschikbaar heeft gesteld.
Vrijdagavond 10 juni geeft 'Delden'
in het Dorpsccntrum een toneeluit-
voering. Opgevoerd wordt dan 'De
klomp en de goudvis'. De kloot-
schietmarathon wordt dit jaar gehou-
den op3juli .

SPOHT-nieuws

Hannckc Mulderije slaagde er op-
nieuw in aan te tonen dat zij hard op
weg is naar de Nederlandse tennistop.
In het slottoernooi van het nationaal
10-jarigcn toernooi won zij weer met
groot gemak. Ook de Masters in Ede,
waar de beste 11 en 12 jarigen van het
distrikt Gelderland acte de présence
gaven wist zij ondanks haar jongere
leeftijd zegevierend af te sluiten.



HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Een aantal jaren geleden heb ik mijn be-
drijf ingebracht in een BV. Daarvan ben ik de enige
aandeelhouder. Nu heb ik wel eens van de RUS ge-
hoord, waarmee je fiscaal aardige dingen zou kunnen
doen. Zou u dat eens kunnen uitleggen.

Het gaat niet goed met de RUS. Dat is niet alleen in de dagelijkse werke-
lijkheid zo, als we de journaalbeelden moeten geloven, maar ook in de
fiscale wereld is dat zo. Sterker nog, fiscaal is de RUS inmiddels om
zeep geholpen. Waar gaat het nu eigenlijk om.
RUS betekent Reserve Uitgesteld Salaris. Zo'n reserve kan door de BV
worden gevormd. Er wordt dan een overeenkomst gesloten tussen de B V
(uw eigen BV) en de directeur-grootaandeelhouder (uzelf dus), dat het
salaris pas over een flink aantal jaren in de toekomst zal worden betaald.
Een dergelijke overeenkomst/constructie had nogal wat voordelen:
-voorlopig werd door de directeur geen loonbelasting betaald nu hij
voorlopig ook geen salaris kreeg en -als hij verder geen of nauwelijks
inkomen had- evenmin inkomstenbelasting;
-als gevolg van de ('oude') 80%-regeling werd alle vermogensbelasting
terugontvangen;
-indien gewenst zou het salaris te zijner tijd de plaats kunnen innemen
van pensioen, zonder dat daarvoor de normale regels voor pensioen-
voorzieningen gelden.
Daarbij komen dan nog neveneffecten, zoals het feit dat:
— de directeur — nu hij geen salaris ontving — desgewenst huursubsi-

die kon krijgen;
— en hij — of zijn kinderen — beter gebruik konden maken van de stu-

diefinancieringsregelingen en
- bijvoorbeeld voor de kinderen slechts het laagste tarief bij de plaatse-

lijke muziekschool hoefde te worden betaald.

En als klap op de vuurpijl kon de BV (de contante waarde van) het salaris
toch aftrekken, door dit als 'schuld' op de balans op te nemen in de vorm
van een RUS. Aldus kon voor de directeur toch een (soort)
pensioenvoorziening worden gevormd. En dat terwijl als onderdeel van
de Brede Herwaardering (III) pensioenvoorzieningen 'in eigen beheer'

— volgens een nog steeds niet ingevoerde wet — aan zeer strikte regels
zullen worden onderworpen.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de Staatssecretaris hieraan per l
januari jl. een einde heeft willen maken. Hij heeft nu bepaald, dat:

— met betrekking tot de diensttijd waarin het loon aanzienlijk lager is
dan te doen gebruikelijk, fiscaal géén pensioenrechten kunnen wor-
den opgebouwd;

— en wanneer is overeengekomen dat loon op een ongebruikelijk laat
tijdstip wordt genoten, wordt met die overeenkomst fiscaal géén re-
kening gehouden en zal toch meteen loonbelasting moeten worden
ingehouden en afgedragen.

Overigens wordt het verlagen van loon in verband met een slechte
liquiditeitspositie van de BV wél als gebruikelijk beschouwd. De RUS is
om zeep geholpen en u bent dus te laat als u iets dergelijks had willen
doen.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs, Ruur-
loseweg21, 7251 LA Vorden.

CONTACT een goed en graag gelezen blad

vakwerk, want je moet weten wat er
belangrijk is en wat er in de wereld te
koop is. Je moet weten waar de ge-
bruikers van de bibliotheek belang-
stelling voor hebben. En uit het aan-
bod van ongeveer 10.000 titels die er
per jaar in ons land verschijnen, moet
onze bibliothecaresse met zorg die
boeken kiezen die voor zoveel moge-
lijk inwoners van onze gemeente inte-
ressant zijn.
Dit jaar moeten we als bibliotheek bij
het kiezen van de nieuwe titels erg
zuinig zijn omdat we al vijfjaar met
nagenoeg hetzelfde budget moeten
werken. En leeft er bij het bestuur de
zorg dat onze bibliotheek in de toe-
komst zal gaan verouderen wat de
collectie betreft. Er is in Vorden toch
al veel minder geld beschikbaar dan
in omliggende gemeenten per inwo-
ner voor de bibliotheek wordt uitge-
trokken (in Vorden f 30.74 per jaar te-
gen een gemiddelde van f 37.50 in de
andere gemeenten). De drastische be-
zuiniging in het aanschafbudget van
dit jaar heeft tot gevolg dat de collec-
tie verder zal verouderen en in gaat
krimpen. Zodat de voorlichtende taak
van de bibliotheek sterk beperkt zal
moeten worden. Dat zou op de lange-
re duur betekenen dat onze openbare
bibliotheek, die nu nog een belangrij-
ke plaats inneemt in onze gemeente,
zal verschrompelen tot alleen een
leesbibliotheek zoals je die vroeger
had. Maar die tijd is, dachten we, toch
eigenlijk voorbij.

Boekanier

Bridgeclub B.Z.R.
Woensdag 30 maart 1994: groep A a.
mv. Elferink/hr. van Uffelen 62.5%,
2. mv. van Burk/mv. Hendriks 52.4%,
3. mv. Broertjes/mv. den Hartog en
mv/hr. Vreeman 52.1%. Groep B 1.
mv/hr. Führi Snethlage 58.1%, 2 mv./
hr. van Gastel 57.6%, 3. mv van de
Schaaf/mv. Vruggink 55.1%. Elke
woensdag in het dorpscentrum 't
Stampertje: slotdrive seizoen 1993/94
op 4 mei a.s. inlichtingen tel. 2830.

Sorbo selectie
Op woensdag 13 april a.s. speelt de
Sorbo Selectie tegen Pax C l.

Rabo^ash Toernooi
Vanaf dinsdag 24 mei tot en met zater-
dag 28 mei wordt in de sporthal 't Jeb-
bink het Rabo/Dash volleybaltoer-
nooi gehouden. Deelnemende teams
kunnen w^fcpn samengesteld uit stra-
ten, buurt^^ bedrijven of verenigin-
gen. Men kan zich voor dit toernooi
t/m 8 april inschrijven bij R. Klein
Brinke, tel. 05752-6512 of bij M.
Reuvekamp, tel. 05752-6407.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Waar gaan we heen?
Vroeger waren er in veel plaatsen
leesbibliotheken. Dat waren winkels
waar je tegen betaling boeken kon le-
nen. Er werd druk gebruik van ge-
maakt. In het harde leven en de armoe
van die dagen hadden mensen behoef-
te aan wat tederheid en romantiek die
door de schrijfster Courts-Mahler en
haar collega's rijkelijk werd geleverd.
Er zijn ook andere bibliotheken.
Vooral in de grote steden zijn er de
echte bibliotheken met een veelzijdi-
ge collectie van tienduizenden boe-
ken, opgebouwd in de loop van tien-
tallen, soms wel honderden jaren.
Over de gekste onderwerpen kun je
daar boeken lenen. Zo'n bibliotheek
vind je bijvoorbeeld in Deventer waar
de Stads- of Athenaeumbibliotheek is
gevestigd in een prachtig oud pand
aan het Klooster.
Tussen die uitersten (leverancier van
luchtig leesvoer of bron van kennis en
cultuur) opereren in honderden plaat-
sen in ons land de openbare bibliothe-
ken. Ze hebben duidelijk een dubbele
functie: ze zorgen voor ontspanning
en ze zijn een centrum vol informatie.
Je vindt er de romans van schrijvers
die de tijd hebben overleefd en ook de
nieuwste boeken van moderne schrij-
vers. Bibliotheken leveren in de eer-
ste plaats leesplezier, of dat nu bestaat
uit een boek vol spanning en roman-
tiek of uit een roman die een 'bood-
schap' overbrengt of treft door zijn
hoge literaire gehalte. De tweede taak
van de bibliotheek is: er voor zorgen
dat je op vele terreinen bij kunt blij-
ven. Daarom zijn er in de bibliotheek
boeken over duizend en nog meer on-
derwerpen. Over de natuur, de tech-
niek, hobbies, landen, muziek, gees-
telijk leven, gezondheid en noemt u
maar op.
Het samenstellen van zo'n collectie is

Weekendrecept
Vlogman

Rundvlees uit de Römertopf
Bereidingstijd: 25 minuten. Oventijd: l uuren40minuten.

Benodigdheden voor 8 personen:
l '/2 kilogram mager rundvlees aan één stuk; 2 geperste teentjes knoflook;
olie; 2 rode paprika's; 2 groene paprika's; 2 uien; 4 tomaten; zout; peper
uit de molen; '/s liter rode wijn; l eetlepel paprikapoeder; l theelepel gem-
berpoeder; 40 gram tomatenpuree; 100 gram palkjes; ontbijtspek; peterse-
lie.

Benodigd keukengerei:
mes, Vömertopf, oven (220 gr Celsius, gasstand 5), serveerschaal, saus-
kom.

Bereidingswijze:
1. Snijd het vlees op diverse plaatsen diep in. Snijd daarbij altijd dwars

op de draad van het vlees.
2. Vermeng 2 eetlepels olie met de geperste teentjes knoflook en 3 thee-

lepels zout. Wrijf hiermee het vlees in.
3. Was de paprika's. Snijd ze in reepjes.
4. Schil de uien en snijd ze overlangs door. Snijd halve ringen van de

helften.
5. Was de tomaten en snijd ze in 8 parten.
6. Vermeng de paprikareepjes met de uien en tomaten. Bestrooi de

groente met wat zout en peper.
7. Doe 2 eetlepels olie in de römertopf en leg het vlees erin.
8. Vul de inkepingen in het vlees met de groente en rangschik de rest

eromheen.
9. Roer het paprikapoeder, het gemberpoeder en de tomatenpuree door

de rode wijn. Giet dit mengsel over het vlees. Doe het deksel op de
römertopf en schuif hem op de onderste richel van de oven. Bak het
vlees l '/2 uur in de oven.

10. Haal na l '/2 uur het deksel van de römertopf en controleer of het vlees
gaar is. Verdeel de plakjes spek over het gare vlees. Laat het vlees nog
10 minuten zonder deksel in de oven bakken.

1 1 . Was de peterselie en hak die fijn.
12. Leg het vlees op de serveerschaal met de groenten eromheen en be-

strooi het met de fijngehakte peterselie.
13. Serveer het braadvocht er apart bij in een voorverwarmde sauskom.

Tip van de kok:
Serveer er gekookte aardappels en een rauwkostsalade bij. Zet voor het
gebruik de römertopf eerst l uur in koud water. Blijft er wat vlees over,
snijd het dan klein en voeg bij de saus een blikje gepelde tomaten. Geef
deze ragout bij macaroni of spaghetti. Serveer er parmezaanse kaas bij. De
gaartijd van het vlees is afhankelijk van de kwaliteit en de soort en kan
daardoor variëren. Geschikt voor dit recept is bijvoorbeeld vlees van de
bovenbil of de schouder.

ANWB erkende VERKEERSSCHOOL

Start in Vorden met een

theoriecursus A-B
in het Dorpscentrum .
op de woensdagavond.

Wegens omstandigheden
starten wij i.p.v. 6 april op
13 april a.s. 19.30 uur.
De cursus omvat 8 lesavonden.

AANMELDEN/INFO
Zutphen
05750-43044

Brummen
05756-1654

CAFÉ-REST.-DIV. ZALEN \

icBcrberg">
DORPSSTRAAT 10-VORDEN
^/"\/"\X^\^

KLAVERJASSEN
en JOKEREN

OP MAANDAGAVOND 11 APRIL A.S.

TE KOOP:

GROND met melkquotum
in de buurtschap Wildenborch

'n perceel agrarische

GROND
groot 5.2 ha en 'n daarop rustend melkquotum
groot 55.000 kg, vet perc. 4,03%, prijs grond
t 5,- per m2, prijs quotum t 4,- per kg.

Inlichtingen:

makelaars- o.g. en
assurantiekantoor

M
NVM
MAKELAAR

Zutphenseweg 31
Vorden-Tel. 05752-1531

ROLSKI-KURSUS
VOOR BEGINNERS
Data: 16 en 23 april (van 16.30-17.00 uur) en
29 april, 3 en 17 mei (van 19.30-21.00 uur).

Afsluitende toertocht op zaterdag 21 mei.

Introduktieprijs:
f 90,- (inclusief huur materiaal)

Voor meer informatie:
Free-wheel, tel. 05752-2701.

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

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

Gratis Dubbele Zegels
Deze week ontvangt U twee, in plaats van één, gratis Kristal-zegels

bij f 25,00 aan boodschappen en dat tikt lekker aan.

oh Albert Heijn Molenhoek

Hengelo (Gld.)

DIT WAS TOT
VOOR KORT
EEN MENS
IN NOOD
HULP HELPT. HELP
MENSEN IN NOOD

GIRO 1111.222

VS/
Mensen in Nood

Postbus 1041
5200 BA 's Hertogenbosch

Wild West City en
Waterspeeltuin Ponypark
Slagharen start met
twee nieuwe attracties
Het Ponypark Slagharen begint het
nieuwe seizoen met twee nieuwe at-
tracties. De bezoekers van het Po-
nypark Slagharen krijgen de moge-
lijkheid om een reis met de mono-
rail terug in de tijd naar een levens-
echt goudzoekersstadje te maken.

Wild West City
'Wild West City is een uniek onder-
deel van het populaire thema van Po-
nypark Slagharen: het Wilde Westen.
De publieke belangstelling hiervoor
is groot. Van veel bezoekers hoor ik
dat de voorstellingen in het Western-
theater en een bezoek aan de Saloon
hoogtepunten zijn van hun bezoek
aan ons park. We verwachten dan ook
dat Wild West City een groot succes
gaat worden', aldus Henric Bem-

boom, directeur van het Ponypark
Slagharen.

Waterspeeltuin
Met Hemelvaart zal de tweede nieu-
we attractie van het Ponypark Slagha-
ren in gebruik genomen worden. Het
betreft hier een Waterspeeltuin voor
de hele familie met allerlei leuke en
spannende attracties, zoals: fontei-
nen, waterglijbanen, watervallen,
sproeiers, spuitpistolen, enz. Veel at-
tracties kunnen de bezoekers boven-
dien zelf bedienen.

Bloeiende tulpen
In het Ponypark Slagharen is de afge-
lopen maanden hard gewerkt aan de
verdere uitbreiding van de groenvoor-
ziening. Overal in het par kunnen de
bezoekers genieten van sfeervolle
planten en duizenden tulpen die tus-

sen de attracties bloeien. Dit jaar viert
de tulp namelijk haar 400e verjaardag
en ook het Ponypark Slagharen wil dit
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Sportief
Ook op sportief gebied valt er dit sei-
zoen in het Ponypark Slagharen weer
genoeg te beleven. Traditiegetrouw
zal Anton Geesink in mei en juni weer
judocolleges geven aan enkele hon-
derden judoka's uit binnen- en buiten-
land. Bovendien vindt op 18 juni de
Olympic Day Run plaats. Een sportie-
ve prestatieloop die tegelijkertijd in
meer dan honderd andere landen ge-
houden wordt en waaraan ruim 1000
Nederlandse jongeren deelnemen.

Zomertheater
In het hoogseizoen (17 juli-21 augus-
tus) treden er in het Zomertheater
weer artiesten van wereldformaat op.
Maywood, Saskia & Serge, Frank en
Mirella, Hanny, Timeless en Dennie
Christian zullen dan optredens ver-
zorgen die voor de bezoekers van het

Openingstijden
Het Ponypark Slagharen is van 25
maart tot en met 30 oktober geopend.
Ponypark Slagharen gratis toeganke-
lijk zijn.



UITGAANSCENTRUM

cmr-iiDp
KERKSTF1AAT6 TELEFOON 05440-6130S

ZATERDAG 9 APRIL

milt
ZONDAG 1O APRIL

GONUTZ
KONINGINNEDAG

BERTUS STAIGERPAIP
HEMELVAARTSDAG

RENE FROGER
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
INFOLIJN TEL: 05440-64145
Toegang onder voorbehoud

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

wv^éS m ^
-

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:

150ha BOUWLAND
Baakseweg

183 ha WEILAND
Ruurloseweg

Briefjes inleveren t/m 16 april.
Gunning onder voorbehoud. Kosten koper.

H.W. Wesselink
Eikenlaan 23 - VORDEN

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

v^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 8 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7261 BB VORDEN
W:08347-81378 tel:05752-3006
'• MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

Voor wie eens wat
anders wil...

^>t Uw tennispartner
föfcPV-- voor enkel- én
^,jp -v, dubbelspel:

«P
ZulphoriM-woK 2, Lochcm, 05730-54189

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

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

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ROLLUIKEN
tegen weer en wind

en inbraak

HOLTSLAG Ruurlo
Spoorstraat 28

Tel. 05735-2000

Gratis Dubbele Zegels
Deze week ontvangt U twee, in plaats van één, gratis Kristal-zegels

bij f 25,00 aan boodschappen en dat tikt lekker aan.

oh Albert Heijn Molenhoek

Hengelo (Gld.)

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

KOTELETTO'S

FRIKI KIPLÜRGERS

8 stuks nu D,9O

8 stuks nu f ,9ö

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENTUGER
800 GRAK'GESNEDEN van 1,99 voor

MEERGRANENBROODJES , QQ
6 stuks van 2,49 voor l ,\7\/

VERSE JONGE KAAS ö Oö
1 kilo van 11,50 voor O, v/O

VERSE LEVERROLLADE ,
100 gram van 2,19 voor l ;

DIT ON/i: (iROENTE-FRUITAFDELINC;:

HAGELWITTE BLOEMKOOL
per stuk van 2,98 voor

SOEPGROENTE PANKLAAR n 7Q
150 gram van 0,98 voor U,/9

DI:/I; \VI;I;K uu ONS IN DK AANKIKDIM;

UNOX CHICKEN-TONIGHT
DIVERSE SMAKEN pot a 500 gram van 3,69 voor

HAK RODE KOOL MET APPEL o' n
pot 370 ml per 3 potten van 4,05 voor £, f U

EDAH MAALTIJD SOEPEN
blik è 800 ml van 1,99 voor

REFORMA
KINDERROZIJNTJES ,

zak a 126 gram van 2,09 voor l j'

NIEUW:

ZEEUWS MEISJE HALVARINE
700% plantaardig met zonnebloemolie

kuip a 500 gram van 1,49 voor

PARTIJVOORDEEL:

TE R RASSTOE L WIT KUNSTSTOF
per stuk van 9,98 voor

KUSSEN
VOOR TEBBASSTOEL

set a 4 stuks van 36,00 voor

6,98

WEGENS ENORM SUCCES VANAF MA 11-04 T/M
VRIJ 29-04-1994 NIEUWE WAARDEBONNEN AKTIE
LET OP UW BRIEVENBUS

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000

" • " O P E N I N G S T I J D E N " " *
*MA. 10.00-18.00 uur*

* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur/ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V,
DOM >MA.RIA:

haar- en huidverzorging

10% KORTING
BIJ PERMANENT

ig t/m 16 april

Het team:
Marion, Wilma,Jeanet, Marion staan voor u klaar in de

kapsalon en Marianne in de schoonheidssalon.

Dorpsstraat 30, Vorden
Kapsalon, tel. 05752-1423

Schoonheidssalon, tel. 05752-2033

WIL m7 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden

maakt bekend dat het college van burgemeester en
wethouders voornemens is om met toepassing van
het bepaalde in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening, voor een periode van 3 jaar, vrijstelling
te verlenen van de bepalingen van het bestemmings-
plan 'Buitengebied 1982'.

Dit ten behoeve van de plaatsing van een stacaravan
op het perceel Beunkstege 4.

Het verzoek met bijlage ligt vanaf vrijdag 8 april 1994,
gedurende twee weken, ter inzage ter gemeente-se-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning c.a. (Koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bedenkingen aan het college kenbaar ma-
ken.

Vorden, 7 april 1994.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN • TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

VOEDINGSBOND FNV
af d. Vorden

Gelegenheid tot inleveren van

vakant iebonnen
van de Landbouw en

v a k a n t i e c h e q u e s
van het G.U.O.
in de week 11-16 april '94
bij:
H.W. Esselink, Pr. Bernhardweg 26,
Vorden. Tel. 05752-2324.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat de gemeenteraad van Vor-
den in zijn vergadering van 29 maart 1994 de 'Veror-
dening Wet voorzieningen Gehandicapten' heeft vast-
gesteld. Burgemeester en wethouders hebben het
Besluit financiële tegemoetkoming en eigen bijdrage
WVG vastgesteld.

Genoemde verordening en besluit ligt vanaf heden ter
gemeentesecretarie ter inzage en is tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar.

Vorden, 7 april 1994,

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

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783
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Wind spelbreker Paasvuur Kranenburg
De Vordense brandweer kon zich Eerste
Paasdag eindelijk eens gaan bezighou-
den met hetgeen zij voor 200 jaar gele-
den is ingehuurd, nl. het blussen van een
fikse brand (veelal heeft de brandweer
andere taken te vervullen). Het is echter
niet gebruikelijk dat een Paasvuur hal-
verwege geblust moet worden. Zondaga-
vond was dat beslist noodzakelijk.

De Stichting Cultureel Collectief Kra-
nenburg (CCK) is vier jaar geleden be-
gonnen met het in ere herstellen van
het Paasvuur in de Kranenburg. En
met veel succes. De afgelopen weken
heeft het CCK met man en macht ge-
werkt om het benodigde hout aan te
slepen en de bezoekers een vuurtje
van jewelste aan te bieden.
Zij het wat schoorvoetend, er was im-
mers een felle wind, werd het vuur
toch ontstoken en wel door Hans Bos,
de vuurkoning van vorig jaar. Een
vuurkoning zult u zich afvragen?
Naast het grote paasvuur is nl. een vijf-

tien meter hoge paasstaak met een
teertonne opgebouwd. Het is dan de
bedoeling dat de deelnemers probe-
ren een brandende bezem in de teer-
tonne te mikken zodat de inhoud van
de ton als een fakkel gaat branden. Tot
groot vermaak van het publiek werd
ook deze avond fanatiek gestreden om
de titel 'vuurkoning van de Kranen-
burg'. Nico Lichtenberg werd winnaar
en mag daardoor het paasvuur in 1995
ontsteken.
Intussen rondom het paasvuur steeds
meer zorgelijke gezichten. Bezorgd
omdat door de wind vuurvonken rich-
ting tent vlogen. De brandweer was
toen al druk bezig om de tent nat te
houden. Toen de wind heviger werd
achtten de brandweerlieden het niet
meer verantwoord dat het paasvuur
bleef branden. Na overleg met de orga-
nisatie werd besloten het vuur voortij-
dig te doven. Erg jammer, maar een
verantwoorde beslissing.
Intussen was het een drukte van be-

lang in de feesttent, waar eerst een op-
treden werd verzorgd door Big Ma-
ma's Mad,een band bestaande uit Ach-
terhoekse jongelui met zang van Mo-
nique Wolbert. Nummers als Don't
wait for me, Mams in Love, Back
Home en niet te vergeten het succe-
snummer My time vielen bij het veelal
jeugdige publiek erg in de smaak.
Daarna was het de beurt aan de band
van Dorien (Teeuwisse) een band die
rock en soulnummers ten gehore
bracht zoals bijvoorbeeld Somethins"
good is coming my way, Starring in the
shadowof Love, etc.
Tengevolge van het bluswerk drong er
meer en meer rook in de grote tent
door waarvan met name de band veel
hinder ondervond, zodat Dorien ook
genoodzaakt was het optreden te sta-
ken. Het gehele paasgebeuren was que
presentatie in handen van Wim Dol-
phijn uit Ruurlo, terwijl Concordia
voor de muzikale omlijsting op het
paasterrein zorgde.

Egelandermuziek
Tweede Paasdag speelde de Excellanderkapel uit Imbergen.
Wij hadden verwacht in een volle tent te komen, doch dit viel bar en bar tegen. Zelfs de Kranenburgers hadden het
laten afweten, voor de aktieve organisatoren een bittere pil. Men klaagt vaak, er is niets te doen op de Kranenburg
en nu was er wat, en dan zo'n teleurstelling. Het schijnt, dat het zg. Fruhschoppen in Vorden niet wil. Vele hebben
dat al geprobeerd in welke vorm dan ook, al laat men ook de beste artiesten komen. In Barchem b.v. loopt zoiets als
een trein, de tent is dan barstens vol. Voor de muzikanten die echt wel hun best hebben gedaan uiteraard ook een
teleurstelling. Als zo'n tent niet gevuld is dan krijgt men geen stemming en het geluid is dan vooral in een tent niet
optimaal te regelen. Jammer, voor een orkest, dat toch gezien haar repertoire hoge ogen gooit.

Landelijke
promotiecampagne
Op 18 maart is een landelijke campagne
gestart om de afzet van GFT-compost te
stimuleren. De campagne is een geza-
menlijk initiatief van Conviro milieupro-
(I u kien bv, een aantal G FT-compostpro-
ducenten en het ministerie van VROM.
De deelnemende bedrijven zijn de VAM
in Wyster, Purva in Purmerend, AVRAM
Rotterdam, de Centrale Afvalverwerking
West Friesland (CAW) in Middenmeer,
de Veluwse Afval Recycling (VAR) in
Wilp en Heidemij Realisatie in Lelystad.

De promotie-activiteiten zullen zich
toespitsen op het verbeteren van het
image van GFT-compost. Informatie
en kwaliteitsaspecten en toepassings-
mogelijkheden staan hierbij centraal.
Een deel van de campagne zal in sa-
menwerking met VROM worden uit-
gevoerd. Hierin zal worden aangeslo-
ten bij de draaggolfcampagne van
VROM met de slogan 'Een beter mi-
lieu begint bij jezelf. Naast deze activi-
teit geeft VROM een zeer belangrijke
financiële injectie aan de hele cam-
pagne, die loopt tot minimaal eind van
dit jaar.

Aanpak per marktsegment
De afzet van GFT-compost concen-
treert zich in het voor- en najaar.
Daarom zal de promotie-activiteit zich
ook in deze beide perioden concentre-
ren. Omdat de kwaliteitsaspecten en
de toepassingsmogelijkheden per
marktsegment verschillen, zal de cam-
pagne worden afgestemd op elk markt-
segment afzonderlijk. Met als motto:
'Het is wel even wennen om je grond
zo te verwennen' wordt gestart met
een campagne voor de landbouw,
waarbij gewezen zal worden op de
voordelen van het gebruik van GFT-
compost bij de akkerbouw. Bij de aan-
koop en het gebruik van o.a. GFT-
compost in de professionak sectoren
zijn verschillende organil^^s betrok-
ken die een adviserende stem hebben.
Deze organisaties zullen breed ge-
ïnformeerd worden over de doelstel-
ling en de inhoud van de^mpagne.

Middelen
Tijdens de campagne zullen toegesne-
den advertenties worden geplaatst in
de vakpers. Ca. 20.000 akkerbouwers
zullen bovendien een mailing ontvan-
gen met toegespitste informatie over
het gebruik van GFT-compost. Daar-
naast zullen verschillende regionale
omroepen via radiocommercials aan-
dacht vragen voor GFT-compost.
Voor geïnteresseerden is een speciaal
GFT-compostinfolijn geopend. Via
het gratis nummer 06-0317 kunnen
vragen gesteld worden over de kwali-
teit en toepassingsmogelijkheden van
GFT-compost.

26 Plattelandsvrouwen, Voorjaars-
vergadering

28 NCVB, Dagreisje naar Wijk bij
Duurstede

Tafeltje dek-je in 1993

APRIL:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
6 Welfare Handwerken, de Wehme
6 H VGWichmond, Oud Vorden
7PCOP

10 HSV 'de Snoekbaars', onderlinge
seniorwedstrijd

11 ANBO Klootschieten bij de Gold-
berg

11 VrouwenclubMedler
12KPOVorden
13 Plattelandsvrouwen, Eendagsbes-

tuur
14HVG Wildenborch, Kapsalon

Manny
14 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 Plattelandsvrouwen, Stekjes ruil-

markt
18 Klootschieten bij de Goldberg
19 KPO Vierakker, afsluiting seizoen
19 NCVB,Ds.enmevr.H.Nusselder
19 Soos Kranenburg
19 H VG dorp, jaarvergadering Ede
20 Welfare Handwerken, Wehme
20 HVG Wichmond, Mevr. Warringa,

dierenarts
20 HVG Dorp, Homeopathie
20 Plattelandsvrouwen, Koffiemor-

gen in de Herberg
21 HVG Wichmond, Ringvergadcrng

in Harfsen
23 Muziekver. Concordia 125 jaar,

Receptie i n ' t Pantoffcltje
24 HSV 'de Snoekbaars', Onderlinge

seniorwedstrijd
25 Klootschieten bij de Goldberg
25 VrouwenclubMedler

Dammen
Paris - Vorden 16-26. Een delegatie
van Damclub Dostal Wegenbouw
Vorden is op bezoek geweest in Parijs
voor de (bijna) jaarlijkse ontmoeting.
De vorige keer werd het een span-
nende 20-22 in de Lichtstad. Deze
keer hadden de Vordenaren geen kind
aan de Parijzenaars. De eerste wed-
strijd op zaterdag 26 maart werd met
13-7 gewonnen. Overwinningen wa-
ren er voor gastspeler Edwin Twiest,
Mike Voskamp, Mark Klein Kranen-
barg en Theo Slütter. Voor de thuis-
klub skoorden J. Chapelle en A. Ra-
massamy tegen. De volgende dag
werd met 13-9 gewonnen. Ben
Smeenk, Gerrit Wassink, Theo Slütter
en Henk Klein Kranenbarg boekten
nu de winstpartijen. J. Vachet en J. To-
deschini wonnen aan de Franse zijde.
Na een individucel bezoek aan het
toernooi in Praag is de volgende uit-
wisseling in het Pinksterweekend:
dan staat Berlijn op het programma.

Tafeltje dek-je is bij uitstek een
stichting die deze solidariteit in
praktijk brengt. Al zeventien jaar
brengen de dames van TDJ maaltij-
den bij, voornamelijk oudere men-
sen die om welke oorzaak dan ook
niet meer in staat zijn zelf een war-
me maaltijd te bereiden.
Toen dan ook bekend werd dat de
100.000e maaltijd in het begin van dit
jaar zou worden bezorgd werd, in
overleg met het Gemeentebestuur, De
Wehme, de SWOV en TDJ besloten
om van deze gelegenheid gebruik te
maken en de officiële start van het
Jaar van de ouderen te combineren
met de 100.000e maaltijdverstrek-
king. Tijdens deze bijeenkomst, die
gehouden werd in De Wehme sprak
mevrouw M. Aartsen-den Harder,
wethouder, namens het gemeentebe-
stuur haar waardering uit voor de in-
zet van de vele vrijwilligsters. Deze
waarderende woorden werden verge-
zeld door een attentie voor alle da-
mes. Dhr. W. F. van de Vuurst, direc-
teur van de Wehme, dankte de dames
voor de plezierige samenwerking,
ook namens de Wehme was er voor de

dames en voor de afnemers/sters van
TDJ een blijk van waardering. De
voorzitter van TDJ, mevrouw R. Pel-
grum-Rietman, bedankte namens alle
dames het gemeentebestuur en het be-
stuur van de Wehme.

In het afgelopen jaar werden 11.550
maaltijden bezorgd in 84 gezinnen,
waarbij door de dames in totaal
22.093 km. werden afgelegd. In mei
werd afscheid genomen van een van
de oprichtsters en de voorzitter vanaf
het eerste uur, mevrouw Pelgrum. Zij
werd opgevolgd door mevrouw E.
van de Berg-Louwerse. Ook 2 rijd-
sters vonden de tijd gekomen om te
stoppen, 4 dames waren bereid mee te
gaan doen. In totaal zijn er nu 22 rijds-
ters die gemiddelds om de 6 weken
rijden. Per dag rijden er 4 auto's. De
afsluiting van 'Het jaar van de oude-
ren' vond plaats op 8 december met
een door de SWOV aangeboden ge-
zellige avond voor alle vrijwilligers/
sters. Het is fijn om te merken dan
'men' vrijwilligerswerk erg belang-
rijk vindt (en dat is het natuurlijk
ook).

VRTC nieuws
Zaterdagavond 2 april hield de VRTC
de Achtkastelenrijdcrs weer haar jaar-
lijkse feestavond georganiseerd door
de Ruurlose leden met daarin de ver-

kiezing toerfietscn van het seizoen
1993. Om op de plek te komen van de
feestavond moesten de leden vanuit
Vorden allerlei hindernissen en obsta-
kels nemen voordat men bij de Scou-
ting groep Ruurlo uitkwam aan de
Gotinkveldweg. Men kon zich uitle-
ven in kaartlezen en padvindertje spe-
len. En dat bleek voor enkelen toch te

moeilijk. De avond bestond verder uit
een soort bingospel waarin de gehele
VRTC geschiedenis zat. Tijdens het
koud en warm buffet werd Jan Vis-
schers gekozen als toerfietser voor het
seizoen 1993. Hij dankt deze verkie-
zing ondermeer aan het feit dat hij in
de winterperiode de zaaltraining ver-
zorgd.

Solid Diaper in'De Herberg'!

Na jaren oefenen op 4 locaties met 7
verschillende bezettingen wordt het
tijd om het publiek in de Herberg ken-
nis te laten maken met Solid Diaper.
Behalve de zanger, die uit Genderin-
gen komt, is iedereen afkomstig uit
Vorden. Een eigenzinnige mix die
loopt van suikerzoete disco tot brul-
lende rock staat garant voor een optre-

den waar de vonken van af vliegen.
Heo ze aan de naam komen: vrijdag
willen ze dat best uitleggen. Bezet-
ting: Jeroen Mulder, zang, Ard
Schouten, bas en zang, Erik Reind-
sen, gitaar en zang, Wilfried Lichten-
berg, toetsen, Maarten Graaskamp,
drums en zang (soms).
Check itout!!!

Niet alleen financiële informatie:

Woonmarkt in de Rabobank
'Wonen' is een populair onder-
werp. Iedereen heeft er mee te ma-
ken. Voor allerlei informatie rond
dit thema kan men op zaterdag 16
april terect op de speciale Infodag
die de Rabobank organiseert. Of
het nou gaat om de aankoop van
een woning, de inrichting van een
huis of de aanleg van de tuin, op de
Infodag komen men meer te weten
over alles wat met wonen te maken
heeft.

De adviseurs van de bank zijn uiter-
raard aanwezig met informatie over
lenen, sparen, beleggen en verzeke-
ren. Deze dag zal de Rabobank zelf
extra aandacht besteden aan de nieu-
we -fiscaal aantrekkelijke- en Cumu-
lenthypotheek die de bank onlangs
heeft geïntroduceerd. Desgewenst
wordt ter plaatse binnen een kwar-

tiertje uitgerekend wat globaal de fi-
nanciële mogelijkheden zijn, ook
voor diverse soorten verzekeringen
kan men vrijblijven een berekening
laten maken. Ook wordt op 16 april
het VT-wonen boek 'In huis/de mooi-
ste woonideeën' gepresenteerd. Ver-
der treft men op de Infodag stands aan
van: Projectontwikkelaar Rebo/Inter-
med, Architectenbureau Vaags, Bouw-
bedrijven Bargeman, Rondeel en Rui-
terkamp, Makelaarskantoren Pel-
grum en van Zeeburg, Tuinaanleg
Arends, Kettelerij en Spiegelenberg.
Woninginrchting en Interieurverzor-
ging Helmink en Polman, Beveili-
gingsinstallaties Ebod en tijdschrift
VT Wonen. Neem gerust de kinderen
mee naar de Infodag, zij worden ge-
zellig beziggehouden.

(Zie advertentie elders in dit blad).

Nieuwe - fiscaal vriendelijke -
hypotheek is steeds bij te stellen
Goed nieuws voor kopers van huizen: Er is een nieuwe hypotheek. Het gaat om een
hypotheek, waarbij sparen en beleggen op een aantrekkelijke rnanit-r /yn gecombi-
neerd. De grootste hypotheekverstrekker van ons land, de Rabobank heeft het pro-
dukt onder de naam Cumulenthypotheek geïntroduceerd. De verwachting is, dat
zo'n 20 a 30% van de toekomstige huizenbezitters een beroep zal doen op de nieuwe
hypotheekvorm.

In tegenstelling tot de bestaande hypo-
theekvormen is de nieuwe hypotheek
uitermate flexibel. In plaats van starre,
langlopende contracten, is de Cumu-
lenthypotheek op elk gewenst mo-
ment aan te passen aan uw persoon-
lijke (financiële) situatie.

U maakt de dienst uit
De nieuwe hypotheek betreft, net
zoals de Spaarhypotheek, een lening
zonder tussentijdse aflossing. Dat be-
tekent dat de lening niet met kleine
beetjes wordt terugbetaald, maar in
één keer, bijvoorbeeld na een periode
van 20 of 30 jaar. Bij de nieuwe hypo-
theek bepaalt u zelf hoe de premie
wordt betaald, bijvoorbeeld per jaar,
per kwartaal of per maand. Ook maakt
u zelf uit, hoeveel u betaalt, al moet u
wel binnen een bepaalde fiscale band-
breedte blijven. Als voorwaarde geldt
dat het totale premiebedrag perjaar bo-
ven een vooraf afgesproken onder-
grens moet liggen.

Flexibel
Zoals gezegd is de Cumulenthypo-
theek een uitermate flexibel produkt.
Een paar voorbeelden:
- U bepaalt zelf hoe de door u be-

taalde spaarpremies moeten wor-
den belegd. U kunt er voor kiezen
het geld risico-vrij te beleggen, maar
ook kunt u aangeven dat u zich lie-
ver richt op een hoger risico met
meer rendement. De beleggingen,

zoals u die heeft gekozen, zijn
steeds weer bij te stellen en te ver-
anderen.

- Als u een keer iets extra's over heeft,
bijvoorbeeld door een winstuitke-
ring of een erfenis, kunt u dit geld op
de Cumulentrekening storten waar-
door de vervolgstortingen lager kun-
nen zijn, of het uiteindelijk opge-
bouwde kapitaal hoger is.

De nieuwe hypotheek biedt u verder
de mogelijkheid maximaal te profite-
ren van fiscaal voordeel: het rende-
ment op de beleggingen is belasting-
vrij en de aftrek van de hypotheek-
rente blijft, gedurende de volledige
looptijd, op peil.

Keuzevrijheid
Belangrijkste kenmerk van de nieuwe
hypotheek is misschien wel de voort-
durende keuzevrijheid die wordt gebo-
den. Steeds weer is de hypotheek af te
stemmen op uw eigen financiële situa-
tie. Bijvoorbeeld als de kinderen gaan
studeren houdt u minder geld over.
Cumulent is hierop aan te passen.
De nieuwe hypotheek is vooral aan-
trekkelijk voor mensen met een inko-
men hoger dan modaal. Ook voor
tweeverdieners met goede loopbaan-
perspectieven is de Cumulenthypo-
theek interessant.
Voor meer informatie over de Cumu-
lenthypotheek kunt u terecht bij de Ra-
bobank bij u in de buurt.



Woningstichting Thuis
Best beschermt de
persoonlijke gegevens
Regelmatig krijgt de directie van bewo-
ners de vraag of hun privé-gegevens bü
Thuis Best wel veilig /ijn. Het antwoordt
is dan steevast: 'daar kunt u van op aan'.
Sinds 1989 is de bescherming van per-
soonsgegevens wettelijk geregeld. Maar
los daarvan is het voor Thuis Best een
vanzelfsprekende zaak dat /ij zorgvuldig
met persoonlijke gegevens omgaat.

Privé-gegevens overal. Waarschijnlijk
staan er wel bij zo'n 80 verschillende
bedrijven en instanties privé-gegevens
geregistreerd. Dat kan uiteenlopen
van alleen de naam en adres voor een
abonnement tot aan precieze inkom-
stengegevens bij de bank waar geld is
geleend. Daarnaast bewaart het zie-
kenhuis nog een dossier met medische
gegevens en weet men bij het energie-
bedrijf precies hoeveel gas en electra is
verbruikt. In het algemeen zijn deze
gegevens nodig voor een goede dienst-
verlening en worden ze ook alleen
daarvoor gebruikt. Door de automati-
sering werd het gemakkelijker gege-
vens uit te wisselen en werd de privacy
van de burger bedreigd. Het probleem
is onderkent en resulteerde in 1989 in
een wettelijke bescherming van per-
soonsgegevens: de Wet Persoonsregi-
straties.
Recht op inzage. De Wet Persoonsregi-
straties of WPR bepaalt dat de per-
soonlijke gegevens alleen mogen wor-
den gebruikt voor het doel waarvoor
ze oorspronkelijk zijn gevraagd. En dat
alleen die mensen ze mogen inzien

voor wie ze zijn bestemd. Zonder het
goedvinden mag men de gegevens
niet voor andere doeleinden gebrui-
ken en niet aan anderen doorgeven.
Ook aan de rechten van de burger is ge-
dacht. Men heeft het recht om de opge-
slagen gegevens in te zien en - als ze
niet kloppen - ze te laten wijzigen.
De gegevens zijn goed beschermd. Te-
rug naar de beginvraag: hoe veilig zijn
de gegevens waarover Thuis Best als
verhuurder beschikt? In het algemeen
heeft men bij Thuis Best alleen wat glo-
bale gegevens zoals naam,geboorteda-
tum, burgerlijke staat en inkomen. Als
men huursubsidie ontvangt, staat dat
ook geregistreerd. Verder kan uit de
huuradministratie worden afgelezen
of men de huurwel op tijd betaalt en of
er sprake is van huurschuld. Al deze ge-
gevens zijn opgeslagen in een compu-
tersysteem. Ze zijn goed beveiligd met
wachtwoorden zodat onbevoegde er
niet bij kunnen komen.
Alleen met toestemming. De informa-
tie de Thuis Best heeft, wordt niet zon-
der persoonlijke toestemming aan an-
deje doorgegeven. Ook als men gaat
verhuizen en de nieuwe verhuurder
vraagt over het betaalgedrag of huu-
rachterstand of burenhinder. Thuis
Best zal hem dus niets vertellen tenzij
daarvoor uitdrukkelijk toestemming is
gekregen. Hierdoor mag duidelijk zijn
dat persoonlijke gegevens bij Thuis
Best in veilige handen zijn. De privacy
wordt goed beschermd, daar kan men
van op aan.

Rolski-cursus voor beginners
Op 16 april a.s. start Martien Pater
met een tweede serie rolski-Iessen
in Vorden. De afgelopen maand
hebben 10 kinderen met succes
deelgenomen aan de eerste cursus,
die uit 5 lessen van V/2 uur beds-
tond. Deze eerste cursus was alleen
voor kinderen bedoeld.

De nieuwe cursus richt zich met name
op volwassenen, die willen kennis-
maken met deze boeiende buitenspor-
tactiviteit. Ook voor diegenen die wel
eens aan langlaufen hebben gedaan, is
dit een uitstekende manier om de
techniek verder bij te schaven.
Tijdens de cursus worden dezelfde
technieken aangeleerd, die ook in de
sneeuw worden toegepast. Men leert
dus iets waarvan je het hele jaar door
profijt kunt hebben. Rolskiën is een
sport die langzaam maar zeker meer
bekendheid begint te krijgen.
In Nederland zijn op dit moment 19
rolski- en langlaufverenigingen met
een ledental dat varieert van ca. 40 tot
bijna 200. De dichtstbijzijnde club is
de Rolski- en Langlaufclub Twente
Achterhoek inEibergen.
Naar schatting beoefenen in Neder-

land zo'n 5000 mensen deze interes-
sante buitensport, die onder bijna alle
weersomstandigheden kan worden
beoefend.
Voor rolskiën hoef je niet te kunnen
schaatsen of langlaufen. Het is een
sport die in beginsel iedereen kan le-
ren, die een beetje sportief is ingesteld
en die openstaat voor iets nieuws. Het
aantrekkelijke van rolskiën is, dat je
met je hele lichaam bezig bent (ca.
50% van de snelheid haal je uit je ar-
men) en dat je je eigen spoor kunt kie-
zen. Een rustig, redelijk vlak stuk as-
falt is voldoende en daarvan is er in de
Achterhoek genoeg. In heel Neder-
land worden jaarlijks meer dan 100
toertochten georganiseerd, zoals bijv.
een tocht over de Hoge Veluwe en
'een rondje Texel'.
De lessen in Vorden worden verzorgd
door Martien Pater, die de opleiding
voor rolski- en langlauf-instructeur
heeft gevolgd bij de Nederlandse Ski-
vereniging.
Voor het materiaal (rolski's, schoenen
en stokken) wordt gezorgd. Voor
meer informatie over de cursus etc.
kan men bellen (tel. 05752-2701) (zie
ook de advertentie in Contact).

V o

Periodetitel voor
'Vorden'
Vorden l - Reunie 10-0
Door het gelijke spel van Vorden, het
verlies van AZC bij Brummen en het
gelijke spel van B en O tegen Diepen-
veen heeft Vorden de Ie periodetitel
behaald. Vanaf het beginsignaal pakte
Vorden de zaken tegen Reunie ener-
giek aan. Door het kort op de man zit-
ten werd het ritme van de technische
mensen van Reunie danig verstoord.
Door deze spelwijze werden zowel de
voorhoede spelers van Vorden als
Reunie ver van de goals gehouden.
Toch was het Vorden die zich de eer-
ste kansen schiep. Een harde schuiver
van Rob Enzerink werd door de doel-
man van Reunie uit het doel geran-
seld. Even later was het Ronald de
Beus, op aangeven van Peter Hoe-
vers, die de bal van dichtbij over het
doel knalde. Na het rustsignaal moest
de goed op dreef zijnde Marinho Bcs-
sclink een paar keer handelend optre-
den om Reunie van een voorsprong af
te houden. In de slotfase kreeg Ronald
de Beus nog een goede kans om te
scoren maar zijn schot ging naast.
Vorden had geluk, dat een doelpunt
van Schutte wegens buitenspel werd
afgekeurd. Al met al een spannende
wedstrijd en een terechte puntende -
ling. A.s. zondag speelt Vorden thuis
tegen Diepenveen.

Damesvoetbal
Afgelopen zaterdag speelden de da-

mes van Ratti thuis tegen hekkenslui-
ter Teuge. Om nog bij de eerste drie te
kunnen eindigen moest Ratti deze
wedstrijd zeker winnen. Al in de eer-
ste minuut gaf de thuisclub een enor-
me kans weg, gelukkig benutte Teuge
deze niet. De Rattidames waren wak-
kergeschud en begonnen aanvallen-
der te voetballen. 10 Minuten later
viel dan ook het eerste doelpunt. Jea-
net Temmink ging goed door aan de
rechterkant en van de achterlijn gaf ze
een schitterende voorzet. Bij de
tweede paal stond Gerrie Brummel-
man, die het leer in de touwen schoot.
Vlak voor rust was het Mirjam Terwel
die zorgde voor 2-0. Brigit Lebbink
was de bliksemafleider. Zij schoot de
bal tegen de handen van de keepster,
waarna eerstgenoemde de bal in het
net schoot. Na rust verliep het minder
soepel. De thuisclub liet zich zelfs zo
terugdringen dat Teuge de spanning
in de wedstrijd wist terug te brengen
door 2-1 te scoren. Het kostte Ratti
nog veel moeite om Teuge niet meer
tot scoren te laten komen. Het beleef
bij één tegendoelpunt, dus toch nog
twee punten.

Eerbeekse Boys -
Ratti
Ratti trof in Eerbeekse Boys een
ploeg die de laatste weken uit vorm is.
De Kranenburgers waren zelf wel in
goede doen en wisten goed te profite-
ren van de zwakte van de tegenstan-
der. Al vroeg in de wedstrijd wist Rat-
ti gevaarlijke kansen te scheppen en
dat leidde al na 10 minuten tot de eer-
ste treffer, ingekopt door Dick Smit
na een vrije trap van Dinand Hendrik-

sen. Eerbeek trachtte wat terug te
doen en kreeg enkele goede mogelijk-
heden maar Herbcrt Rutgers hield het
doel schoon. Na een half uur kreeg
Ratti een strafschop, nadat Harm Wel-
Icwecrd door de keeper neergelegd
was. Mark Sueters wist wel raad met
deze kans, al had de keeper nog de
handen tegen de bal gekregen. Na rust
scoorde Ratti snel 0-3 door een goede
aanval via Mark Sueters die via de
keeper Dinand Hendriksen een niet te
missen kans gaf. Eerbeek gaf de hoop
op en Ratti wist nog te scoren door
Harm Welleweerd, Pascal Klootwijk,
die was ingevallen voor Mark Sue-
ters, en tenslotte Gerard Waarle die
0-6 over de doellijn werkte. Door
goed keeperswerk van de Eerbeekse
goalie bleef deze stand gehandhaafd.
Ratti is nu 8 wedstrijden ongeslagen
en speelt zaterdag tegen Oeken op de
Kranenburg.

Rattijeugd
Uitslagen: Ratt i B l - Witkampers B l
4-3.
Programma zaterdag: Ratti BI -
HcrculesBI.

Uitslagen: Vorden Al - Needc Al
4-0; Vorden A l - Fortuna Winterswijk
Al 2-2; Keyenborgse Boys BI - Vor-
den BI 5-2; Vorden Cl - Neede Cl
1-2; Vorden C2 - Steenderen Cl 0-4;
Vorden Fl - Wilh. SSS F2 l -3; Vorden
F2 - Warnsveldse Boys F4 5-1; Vor-
den l - Reunie l 0-0; Vorden 4 - Ratti
l 2-2; Vorden 5 - Lochem 5 3-0; Lon-
ga 10 - Vorden 5 2-5; Diepenheim 5 -
Vorden 8 3-1.

Zutphania El - Vorden El; Warns-
veldse Boys F l - Vorden Fl ; Vorden
F2 - Gazelle Nieuwland F3; Brum-
men F2 - Vorden F3; Vorden Al - Sp.
Kotten A l ; SKVW BI - Vorden B I ;

De Volvo-dealer voor Vorden e.o,
Schotpoort Personenauto B.V.

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

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

Actie 'zuinig stoken' zit er weer op
Zondag 27 maart was de afsluiting van
de derde en laatste periode van de actie
'zuinig stoken/zuinig aan'. Evenals bü de
twee voorgaande afsluitingen van de pe-
rioden dient u weer een rebus op te los-
sen.

Prijzen
Wilt u, als GAMOG-klant, meedingen
naar één van de twee hoofdprijzen
(moini hifi systeem), die bij de afslui-
ting van deze actie door GAMOG be-
schikbaar worden gesteld? Vermeld
dan de oplossing van de rebus die bij
dit artikel is geplaatst op uwvolledig in-
gevulde meterkaart of een copie (gas-
gedeelte) en stuur deze vóór 16 april
1994 naa Av GAMOG afd. marke-
ting, Actiezuinig Stoken, Postbus 73,
7200 AB Zutphen.

Uit alle goede inzendingen worden de
twee hoojfcwijswinnaars geloot. De
uitslag wo^Pin deze krant in de week
van 25 tot 30 april gepubliceerd. Ook
na de tweede periode organiseerde
GAMOG een wedstrijd met een re-
bus. De twintig prijswinnaars van de
tweede periode hebben hun prijs in-
middels ontvangen.

Opnieuw subsidie
Met ingang van l april 1994 starten de
energiebedrijven met een eigen rege-
ling voor het stimuleren van isolatie
en HR-ketels. De regeling van o.a.
GAMOG geldt voor eigenaren die zelf

een huis bewonen, voor verhuurders
van woningen en voor utiliteitsgebou-
wen (kantoren, ziekenhuizen, verzor-
gings- en verpleegtehuizen, schoolge-
bouwen en dergelijke). Subsidies zijn
beschikbaar voor het stimuleren van
dak-, vloer- en muurisolatie. Bij dub-
bele beglazing komt alleen nog warm-
tereflecterend isolerend dubbelglas
(zogenaamd LE-glas) in aanmerking
voor subsidie. Vanaf l april is ook weer
een subsidie (f 200,-) beschikbaarvoor
de toepassing van een HR-ketel. Ei-
genaar/bewoners dienen de subsidie
achteraf aan te vragen. Voor verhuur-
ders en de utiliteitssector is aanvraag
vooraf noodzakelijk.

Advies?
Elders in deze krant treft u de laatste ta-
bel van het stookseizoen 1993/94 aan.
Wekelijks heeft u het werkelijke ver-
bruik en het streefverbruJfcücunnen
vergelijken. De standen kifh op de
door het energiebedrijf verstrekte me-
terkaart bijhouden. Aan de hand van
de volledig ingevulde meterkaart kunt
u bekijken of u de afgelopen winterzui-
nig hebt gestookt. Is uw gasverbruik
hoger geweest in de actieperiode, dan
is er misschien een aanwijsbare oor-
zaak. Natuurlijk willen de medewer-
kers van GAMOG samen met u na-
gaan op welke manier er minder ener-
gie in uw huishouden gebruikt kan
worden. Neems eens contact op met
een van onze rayonkantoren.

V-M V+ P=H JOENMEU

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekeli de meterstand te noteren
en uw rbruik (hoe lager, hoe
beter) vergelijken met uw streef-
verbru Hou 't bij op de GAMOG-
meterk rt.

Tabel or de week van: maandag
7 mrt. m zondag 13 mrt. 1994.

Bij een hoon een en een
jaar- streefver- totaal
verbru bruik voor streefver-

, n i : de afge - bruiks'mds
pen wee 31-10-'93
van: van:

800 m 18 m Slim3

1000 m 22 m 638 m3

1200 m 27 m 767 m3

1400 m 31 m 894 m3

1600 m 36 m 1025 m3

1800 m 40 m 11 50 m3

2000 m 45 m 1278 m3

2200 m 49 m 1404 m3

2400 m 54 m 1533 m3

2600 m 58 m 1661 m3

2800 m 63 m 1790 m3

3000 m 67 m 1917 m3

3300 m 74 m 2107 m3

3600 m 81 m 2301 m3

3900 m 88 m 2491 m3

4200 m 94 m 2685 m3

4500 m 101 m 2876 m3

5000 m 112 m 3193 m3

5500 m 124 m 3516 m3

6000 m 135 m 3833 m3

Het we streefverbru k wordt
bepaa aan de hand an de in de
afgelo n week gem en
tempe uren.

GAM G
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u hellen met één
van onze rayonkantoren:
BORCULO : 05457 7 4 4 4 4

DOETINCHEM : 08340 • 2 65 51

WINTERSWIJK 05430 1 22 12

ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47

ZUTPHEN : 05750 4 24 24

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
14 mrt. 1/m zondag 20 mrt. 1994.

Bij een hoort een en een
jaar- streefver- totaal
verbruik bruik voor streefver-
van: de afge - bruik sinds

pen wee 31-10-'93
van: van:

800 m3 21 m 532 m3

1000 m3 26 m 664 m3

1200 m3 31 m 798 m3

1400 m3 36 m 930 m3

1600 m3 41 m 1066 m3

1800 m3 46 m 1196 m3

2000 m3 51 m 1329 m3

2200 m3 57 m 1461 m3

2400 m3 62 m 1595 m3

2600 m3 67 m 1728 m3

2800 m3 72 m 1862 m3

3000 m3 77 m 1994 m3

2300 m3 85 m 2192 m3

3600 m3 93 m 2394 m3

3900 m3 100 m 2591 m3

4200 m3 108 m 2793 m3

4500 m3 116 m 2992 m3

5000 m3 129 m 3322 m3

5500 m3 142 m 3658 m3

6000 m3 154 m 3987 m3

Het weekstreefverbru k wordt
bepaald aan de hand an de in de
afgelopen week gem en
temperaturen.

GAM G
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze rayonkantoren:
BORCULO : 05467 7 44 44

DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51

WINTERSWIJK : 05430 1 22 12

ZEVENAAR : 08360 • 2 39 47

ZUTPHEN : 05750 4 2 4 2 4

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meierstand te noteren
en uw verbruik (hoe ager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
21 mrt. t/m zondag 27 mrt. 1994.

Bij een hoort n en een
jaar- streef - totaal
verbruik bruik or streefver
van: de afg o- bruik sinds

pen w k 31-10-'93
van: van:

800 m3 20 551 m3

1000 m3 25 689 m3

1200 m3 29 827 m3

1400 m3 34 965 m3

1600 m3 39 1103 m3

1800 m3 44 1241 m3

2000 m3 49 1378 m3

2200 m3 54 1516 m3

2400 m3 59 1654 m3

2600 m3 64 1792 m3

2800 m3 69 1930 m3

3000 m3 74 2068 m3

3300 m3 81 2274 m3

3600 m3 88 2481 m3

3900 m3 96 2688 m3

4200 m3 103 2895 m3

4500 m3 111 3101 m3

5000 m3 123 3446 m3

5500 m3 135 3791 m3

6000 m3 147 4135 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAM G
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze rayonkantoren:
BORCULO : 05457 7 4 4 4 4

DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51

WINTERSWIJK : 05430 1 22 12

ZEVENAAR : 08360 2 39 47

ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

Vorden Cl - VIOS Beltrum Cl ; Vor-
den C2 - Erica C2; Vorden l - Diepcn-
vcen l ; Vorden 2 - Zelhcm 2; Vorden
4 - Brummen 4; Ruurlo 7 - Vorden 5;
Witkampers 7 - Vorden 6; DEO 4 -
Vorden 7: Vorden 8 - Klein Dochtcren
5.

Beker programma: Labor l - Vorden

31 -3 Oeken 2 - Socii 6 2-2, Socii E -
Sp. Brummen E 1-2. 2-4 SOCMJ F -
Hercules T 5-2, Socii A - Lochuizcn
A 2-0, Socii C -KSH 0-1.

Programma: 6-4 Socii E - Warnsveld-
se Boys E. 9-4 Warnsveldse Boys F -
Socii F, Socii E - Erica '76 E, Reunie
C - Socii C Socii A - Sp. Rekken A.
10-4 Socii - Activia, Klein Dochtercn
3 - Socii 2, Socii 3 - Angerlo V3, Socii
4 - Zutphen 5, Anadola 90.3 - Socii 5,
Baakse Boys 6 - Socii 6, Socii 5 -
Warnsveldse boys 6, Zutphen 6 - So-
cii 6.

R.T.V.

Volleybal
Uitslagen: HP DVO 2 - Dash l 1-3.

Programma: H3B Voorwaarts 2 -
Dash 4, MA Voorwaarts l - Dash l ,
MB Deventer l - Dash l, D. rekr. A.
Dash A - WSV C, H. rekr. B Dash B.
SVS B, D. 3e div. B. P. Zoomers D3 -
Dash/Sorbo, D3B Devoko 8 - Dash 4,
D4b Epse 2 - Dash 5, HP Harfsen l -
Dash l, H2a Bruvoc 3 - Dash 3, JA
BSC '93 l - Dash l , JC WSV 2 - Dash
l, DP Dash 2 - Devoko 4, HP Dash 2 -
Devoko 2, D2a Dash 3 - WSV 2, D4c
Dash 7 - Boemerang 4.

Socii afd. Volleybal
Programma 7-4: dames Socii l -
Voorwaarts 5, Socii 2 - Terwoldc 3,
heren Socii l - Terwolde 3, de heren
kunnen kampioen worden. Uitslagen:
dames Vios 4 - Socii 12-1, Heeten 6 -
Socii 2 0-3, Socii 2 - Heeten 4 3-0, he-
ren WSV 3 - Socii l 0-3.

Jan Wecvers deed 2c paasdag goede
zaken in Oldenzaal door op 't Huls-
beek als eerste te eindigen. Op het
zeer modderige terrein en in barre
weersomstandigheden reed hij van de
start af aan de kop en eindigde met
meer dan een minuut voorsprong op
Bart Brcntjes. Derde werd Martin
Hendriks. In Werkendam stonden drie
R.T.V.ers aan de start bij een amateur
B wedstrijd. Halverwege de koers
ontstond er een kopgroep van negen
man. In de eindsprint was Rudie Pe-
ters iedereen te snel en noteerde zo
vroeg in het wegseizoen al z'n tweede
overwinning. Edwin Maalderink
werd hier 4e en Jeroen Dimmcdaal
13e. Tijdens de Salland Uselstreek
kampioenschappen noteerden we de
volgende uitslagen: junioren André
Bargeman 4e, nieuwelingen Jaldcrt
Steenblik 6e, amateurs A. Martin
Weijers 12e, amateurs B Rudie Peters
4e en Edwin Maalderink 8e, vetera-
nen Jan Pieterse 8e. A.s. zondag 10
april organiseert de R.T.V. de ronde
van Hengelo G. Onder de deelnemers
plaatselijke rijders zoals: Jaldcrt
Steenblik bij de nieuwelingen en Pe-
ter Makkink, Martin Weyers en Jan
Wullink bij de amateurs A/B.

MOEZELVAKANTIE
Te huur in Duitsland
MOOI E CARAVANS.

Volledig huishoudelijk
ingericht.

Met grote voortent.
Op camping

POMMERN/MOSEL
In het prachtige Moezeldal

(8 km van Cochem).
Zeer gunstige All-In prijzen.

Voor- en naseizoen
hoge kortingen.

fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AX Zelhem

Tel. 08342 -1548

Dichter Jaap Zijlstra op bezoek
in bibliotheek
Er was bij de leiding van de biblio-
theek nogal wat moed voor nodig,
want het onderwerp 'poëzie' is niet
direct een thema waar honderden
mensen op af komen. Maar omdat
het Boekenweek is en bovendien het
thema van dit boekenfestijn dit jaar
'poëzie' is, durfde de leiding van de
Openbare Bibliotheek het aan voor
een poëziemorgen op 24 maart een
dichter uit te nodigen om iets over
zijn werk te vertellen. De keus viel
op Jaap Zijlstra, die zeven jaar ge-
leden Vorden verliet om als predi-
kant met een bijzondere opdracht
in Amsterdam te gaan werken.
Maar wel nadat hij hier vele goede
jaren had doorgebracht als pastor
van de Gereformeerde Kerk. Dat
bleek een goede keus, want nage-
noeg alle stoelen waren bezet toen
de voorzitter van het bestuur de
aanwezigen hartelijk welkom kon
heten.

Jaap Zijlstra is een bezield en begena-
digd spreker. Als predikant trok hij in
zijn Vordense jaren tot uit verre om-
trek vele toehoorders. Zijn toelichtin-
gen op de Kerkepad-wandelingen die
hij voor de NCRV-televisie verzorg-
de, haalden hoge kijkcijfers. En ook
op deze morgen in de bibliotheek
bleek dat deze dichter boeiend kan
vertellen. Het was het verhaal over
een jongen die op school al getroffen
werd door de gedichten van Guido
Gezelle. Die als jongeman zijn gevoe-
lens voorzichtig in dichtregels onder
woorden probeerde te brengen. Die
na vele vergeefse pogingen om zijn
gedichten gepubliceerd te krijgen, zo
brutaal was een sonnet aan de schrij-
ver Simon Vestdijk te sturen. En de
man die naar men zei nooit brieven
beantwoordde, stuurde een brief terug
met een positieve beoordeling. Dank
zij een kopie van deze brief plaatste
de redactie van een literair maandblad
zijn sonnet. Vanaf dat moment ging
het pad van de jonge dichter over ro-
zen.

Veel serieus werk
Pas na zijn dertigste groeide bij de
kantoorklerk Zijlstra de behoefte pre-
dikant te worden. Zijn dichterschap
rijpte en bleek ook in het ambt toege-
past te kunnen worden. In een groot
aantal gedichten geeft Jaap Zijlstra ui-
ting van zijn geloof. Op verzoek
schreef hij bijdragen voor het 'Lied-
boek van de Kerken'. Opmerkelijk
zijn ook de gebeden die hij heeft ver-
woord in de vorm van gedichten. Zo
heeft bijv. het gedicht 'Avondmaal'

veel aandacht gekregen en wordt het
in België in vele kloosters soms zelfs
dagelijks gezongen, een bijzondere
ervaring voor een protestantse dich-
ter. Daarnaast spreken zijn gedichten
ook mensen aan die geen godsdiensti-
ge achtergrond hebben of brengen ze
lezers er toe na te denken over de be-
tekenis van het geloof. Zo komt het
dichterschap ook tot zijn recht in het
ambt Van de predikant Zijlstra. In te-
genstelling tot veel andere dichtbun-
dels beleven zijn boeken dan ook vele
herdrukken.

De andere kant
Toch is deze dichter niet alleen met
ernstige zaken bezig. Na de pauze las
hij voor uit een bundel vrolijke liede-
ren waarin anekdotes en oude volks-
verhalen in negen korte regels worden
naverteld. Door de spitse woordkeus
en vaak pakkende slotzin bereikt hij
vaak een verrassend effect. Vooral
zijn gedicht 'Evolutie' waarin wordt
verteld hoe een bepaald soort ambte-
naren in één morgen een hele evolutie
doormaakt door 's morgens als een
slak binnen te komen en er 's middags
als een hazewind vandoor te gaan,
kreeg veel bijval. Het bewees dat
dichters niet steeds met hun hoofd in
de wolken lopen maar ook oog heb-
ben voor het alledaagse leven. Nadat
nog enkele vragen werden beant-
woord, werd de morgen besloten door
de directrice van de bibliotheek met
een hai-ku (een kort Japans gedicht)
van Jaap Zijlstra met daarbij passende
bloemen. En met een dankbaar ap-
plaus voor deze interessante causerie
waarin een dichter van naam vertelde
over zijn leven en werk. Dank zij een
boekentafel die was ingericht door de
medewerksters van Boekhandel Loga
werden er vele tientallen bundels aan-
gekocht en voorzien van een handte-
kening van de dichter.

Nuttige functie
Natuurlijk spreekt een lezing over een
literair onderwerp in onze gemeente
maar een beperkt publiek aan. En valt
deze activiteit, zoals ook het organise-
ren van tentoonstellingen in de galerij
van de bibliotheek, onder de rubriek
'kuituur' , een begrip dat lang niet ie-
dereen interesseert.

Toch is het goed dat de leiding van de
Openbare Bibliotheek bewust aan-
dacht vraagt voor deze onderwerpen.
En ook daarmee - zo bleek ook duide-
lijk op deze poëziemorgen - voor een
aantal bewoners van onze gemeente
een nuttige functie vervult.
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Het ei als
kiem van
bijgeloof
Het witte graf
Reeds in zeer oude tij-
den kende men aan
het ei een bijzondere
kracht toe.
Men beschouwde het ei als kiem van nieuw le-
ven en de schenker van levenskracht, een be-
grijpelijke zienswijze. De primitief denkende
mens meende, dat dergelijke krachten over-
draagbaar waren. We behoeven hierbij slechts
te denken aan andere gebruiken op dit gebied.
De oude Germanen hulden zich in berevellen,
omdat zij dachten door in de huid van dit dier te
kruipen, ook de moed en kracht van dit dier
deelachtig te worden. Dergelijke opvattingen
vinden we nog bij primitieve volken. Zo dach-
ten zij ook door het gebruik van eieren de
levenskracht over te nemen. Dus at men eieren
om krachtig en gezond te worden.

De kerstening
De functie van het ei bleef hier echter niet alleen
toe beperkt. Men dacht de kracht ook op andere
zaken te kunnen overdragen en zo verspreidde
men onder andere eieren over de velden om
deze vruchtbaar te maken. Daar is al snel het
eierzoeken uit ontstaan, eerst clandestien, later
georganiseerd.

Wi,

In de heidense gebruiken speelde het ei vooral
omstreeks het lentefeest een belangrijke rol,
aangezien men met dit feest de komst van het
nieuwe leven vierde. Dan at men eieren, werden
ze op de akkers gelegd enzovoort. Dergelijke
gebruiken leven veelal honderden en honderden
jaren. Zij worden overgedragen van geslacht op
geslacht en zelfs het christendom heeft geen
kans gezien deze heidense gebruiken uit te
roeien. Daarom hield men ze in stad, doch gaf er
een andere geestelijke inhoud aan.

Middeleeuwen
In de Middeleeuwen beschouwde men het ei als
het witte graf, waaruit het leven (Christus)

oprijst. Hiermee was het ei gekerstend. Tijdens
de vasten was het verboden eieren te nuttigen en
zo beschikte men omstreeks Pasen, dat het len-
tefeest verving, over een groot aantal eieren.
Vanzelfsprekend kregen de mensen dan de nei-
ging om eieren te eten, na zo'n lange onthou-
ding. Is het te verwonderen, dat juist toen het ei
een nieuwe bloeiperiode doormaakte? Een zeer
groot deel van de folkloristische gebruiken die
wij kennen, dateert uit die tijd.
Al heel lang geleden kleurde men de eieren. Ze
werden door moeder gekookt. Deed je dit in
koffie, dan werden ze bruin, in uieschillen geel,
in spinazie groen en in lindebloesemthee rose.
Door de gekookte eieren met spekzwoerd te
wrijven, kregen ze een mooie glans.

Het tikken
Het gebruik onder kinderen dat er tegenwoordig
vrijwel helemaal uit is, was het zogenaamde
'eiertikken', ook wel 'eierkippen' of 'lommer-
kebaan' genoemd. De kinderen speelden dit ge-
woon op straat en het leek in enkele opzichten
op knikkeren, maar dan met gekookte eieren.
De eigenaar van het ei, dat het langst zonder
barst of scheur bleef, had gewonnen en won de
eieren van de andere medespelenden.
In sommige plaatsen had men voor dit spel een
speciale plaats, zoals de Paasberg te Wagenin-
gen, Nunspeet en Lochem; te Ootmarsum op de
Paaskamp en in de stad Groningen op een deel
van de stadswal, hierna Eierwal genoemd.

Klepperbord
Het is een heel lang algemeen gebruik geweest
en in enkele plaatsen van ons land is dit nog in
ere gehouden, dat van Palmzondag af de kinde-
ren al zingend en soms uitgerust met een klep-
perbord langs de huizen trokken om om eieren
te bedelen. Geen boer of burger kon weigeren
om één of meer eieren te geven en dikwijls werd
hieraan nog een muntstuk toegevoegd. De op-
gehaalde eieren werden centraal ingeleverd en
daar door volwassenen verdeeld. Plaatselijk
had men voor het eierbedelen soms een bepaal-
de dag, zoals Witte Donderdag of de zaterdag
voor Pasen.

Tot voor kort wist een groot deel van de men-
sen niets meer van de zinnebeeldige beteke-
nis van het ei. Maar de laatste jaren is er weer
een hang naar het folkloristische verleden te
bespeuren.
Gelukkig maar!

Feest van geel en groen
Eieren en chocolade horen bij Pasen, zoals de
kerstboom bij Kerstmis. Maar de paasboom
raakt ook steeds meer ingeburgerd. Steeds meer
mensen kopen een tak van de krulhazelaar en
versieren deze met allerlei snuisterijen, waar-
van de uitgeblazen eieren wel de hoofdmoot
vormen. Langzaam maar zeker gaat het Paas-
feest dezelfde rol vervullen als het Kerstfeest.
De tuincentra, warenhuizen en cadeau-winkels
haken er gretig op in en al vroeg worden we van
de naderende Paasdagen op de hoogte gebracht.

De paasboom wint terrein
We zien de boterlammetjes terugkeren om onze
paasontbijten te vergezellen. Verder kunnen we
de tafel opmaken met: paaslinten, paasbekers,
paaskop-en-schotels, paasservetjes en natuur-
lijk de paaseierdopjes. Alles in de kleuren ei-
geel en lichtgroen. In de kranten en weekbladen
zien we grote advertenties die ons naar de win-
kels moeten lokken en daar gaan we gretig op
in. Vanouds is de mens in het voorjaar zeer ge-
voelig voor het nieuwe leven en ontluikende
groen. En waarom zouden wij anders zijn dan
de mensen eeuwen geleden?
Chocolade hoort bij elk feest. Of het nou Sinter-
klaas, Kerstmis of Pasen is. Alleen zijn het de
ene keer letters, dan weer kransjes en nu weer
eitjes. De banketbakkers zijn al lang van tevo-
ren bezig om een voorraad chocolade-eitjes en
chocolade paashazen aan te leggen om zodra de
klanten er behoefte aan hebben aan de vraag te
kunnen voldoen. De sortering is groot en alles is
letterlijk schitterend verpakt in gekleurd zilver-
papier en luxe mandjes.
Paasstukjes om tijdens de feestdagen onze huis-
kamers gezellig te maken zijn ook al heel ge-
woon. Zelfs kunnen we al paaswenskaarten ko-
pen. Zou het over een aantal jaren zover komen
dat de PTT naast de decemberzegels ook april-
zegels gaat uitgeven?



Op vrijdag 25 februari j.l.

hebben we de deuren van

ons nieuwe bedrijfspand

aan de Zelhemseweg te

Hengelo (G) geopend.

Op maandag 4 april

(TWEEDE PAASDAG)

houden wij open huis zodat

ook u een kijke kunt komen

nemen.

Ons nieuwe pand biedt

ruimschoots onderdak aan

al onze activiteiten.

U bent van harte welkom en

uw kinderen kunnen eieren

beschilderen.

PROFESSIONEEL SCHILDERWERK

Als vakschilders zorgen we uiteraard voor professioneel schilderwerk.
Daarvoor zijn in ons nieuwe pand alle faciliteiten volop aanwezig die in
hoge mate aan alle milieuvoorschriften voldoen.

VERF EN BEHANG

Omdat de trend in verf en behang steeds decoratiever wordt, vraagt de
verf- en behangwinkel om een royale opzet. Op deze wijze kunnen we
een ruim aanbod behang en kleurencombinaties presenteren.

KLEUR & INTERIEUR

In ons bedrijfspand zijn we beter dan ooit in staat om een compleet pakket
te presenteren op het gebied van kleur en interieur.

Een totale afstemming van kleur en dessin! Een unieke
plek voor de mooiste combinaties in verf, behang,
gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoraties. Het
grote voordeel: u maakt moeiteloos de mooiste
combinaties voor ieder vertrek in uw huis. En natuurlijk
worden gordijnen en raamdecoraties perfect passend op

/cleaN
HOM F,

maat gemaakt en wordt de vloerbedekking mooi en strak gelegd.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

PAASFEEST:
EIEREN
BESCHILDEREN

DOOR DE
KINDEREN!

Bij ons in de zaak
zijn verf, eieren,
penselen, enz.
aanwezig.

Gun uw kinderen
deze pret en u kunt
dan rustig uw
ideeën op doen.

K L E U R I N T E R I E U R

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 4000*



Luxe brood en Banketbakkerij

Hartman
kan voor uw gezellige en smakelijke

Paastafel zorgen met o.a. de volgende
sortering:

A'dam roomboter
paasbrood
met Amandelspijs

Roomboter
paastollen
met Amandelspijs

Eierbrood

Suikerbrood

Rozijnen en

Krentenbrood

Melkbrood

Witbrood

Vloerbrood

Volkorenbrood

Volkorengrof

Tarwebrood

Gelderse Tarwe

Tarwerogge

Molenbrood

Waddenbrood

Muesli

Kleinbrood

Puntjes

Kadetten

Bolletjes

Maanzaadbolletjes

Sesambollen

Koffiebroodjes

Croissants

Hamcroissants

Kaascroissants

Harde broodjes
Alle soorten

Frans Stokbrood

Uienkruier

Sausijzenbroodjes

Limburgse vlaaien, in diverse smaken
appelvlaai, kersenvlaai, abrikozenvlaai, rijstevlaai

Wij zijn ruim gesorteerd in Paasgebak
Chocolade-eitjes en Paasschuim

Alle brood en banket wordt gebakken in
onze moderne brood- en banketbakkerij
van uw Warme Bakker extra fijn

Dorpsstraat 3 - Telefoon 1386 - Specialiteit: Bolussen
Wij wensen u prettige Paasdagen met veel zon.

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

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

Paasshow
2e Paasdag

van 10.00-17.00 uur

Keuze uit meer dan
500 fietsen!

Sparta

35- BLEUMINK
f) TWEEWIELERS

VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE
Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

ZONNEBRIL
OP STERKTE

MONTUUR COMPLEET MET
GLAZEN IN UW EIGEN LEES- OF
AFSTANDSTERKTE (5+/-4=C2).
VOOR EEN ZEER PLEZIERIGE
PRIJS.

06 juwelier ZutPhenseweg5

sfemerink T
V°"DE"

oo opticien Telefoon1505



!E PAASDAG VAN 11.00 -17.00 U

PAASSHOW
Onze Paasshow '94 mag u beslist niet missen.

Alles op het gebied van wonen en slapen, voor ieder wat wils,

WONEN
De nieuwste Interstyle meubelkollektie
Schitterende nieuwe kollektie bankstellen
Tijdens de paasshow speciale paasaanbiedingen

SLAPEN
De nieuwste modellen slaapkamers van 1994
Alles op het gebied van slaapkamerkasten
Komplete teststudio voor matrassen

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1286

Tentoonstelling in bibliotheek
Ruurlo

Sara Christina Chan Chan Medina staat in de Achterhoek centraal in de grote
actie rond politieke moorden en 'verdwijingen' in El Salvador.

Zij is een van de velen die plotseling van de straat
werd geplukt en sindsdien is 'verdwenen'.
Alleen de daders weten of zij nog leeft en waar zij
dan is, sinds 1989. Voor haar en veel anderen
wordt op allerlei manieren, vóór en achter de
schermen, door Amnesty International al het mo-
gelijke ondernomen om achter de werkelijke situa-
tie te komen.
Tegelijkertijd wordt geprobeerd om regeringen van
landen waar politieke moorden en 'verdwijningen'

plaats vinden ertoe te bewegen zich te houden aan
de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. Om daarmee een eind te laten komen aan
het zomaar vermoorden of laten verdwijnen van
burgers in hun land.

Bibliotheek: foto's,
zakdoek
In de bibliotheek te Ruurlo zal een bescheiden fo-
totentoonstelling te zien zijn over dit gruwelijke on-
derwerp. Bescheiden in de zin van het aantal fo-
to's, indringend wat betreft het getoonde. De ten-
toonstelling zal te zien zijn gedurende de eerste
helft van april; daarna gaan de foto's naar een vol-
gende plaats in de Achterhoek.
Tegelijkertijd kan ieder zijn/haar naam zetten op
een grote zakdoek. Deze zakdoek wordt aan het
slot van de hele actie (juni) aangeboden aan de
familie van Sara Cristina, in El Salvador.

Omdat de Dcirpsstmat opgebroken is, t'iiuh de ^cnin$ ''<»' de tentoonstelling plaats i> /> een andere plek in liet centrum. Pl<hit*
en tijd staan vernield in een advertentie in dit blad. Zeer hartelijk welkom daarbij,



1914 -1994
feestdijkjjuèiteum met Open 9-tuis

Bij MODE LANGELER vindt u al 80 jaar aktuele
Dames- en Herenmode.

Elegant en modieus, jong en sportief met een
sympathieke prijs en service.

DAAROM NODIGEN WIJ U GRAAG UIT
VOOR ONS OPEN HUIS

OP WOENSDAG 30 MAART a.s.
met shows om 10.00 en 14.00 uur.

Voor elke belangstellende
op deze dag een
leuke attentie!

WIJ VIEREN MET U ONS JUBILEUM
VAN 30 MAART T/M 10 APRIL.

Tijdens deze jubileumdagen geven wij u bij iedere aankoop een MODE-
CHEQUE t.w.v. 10% van het aankoopbedrag KADO!

Kerkstraat 11 - 7255 CB Hengelo Gld. - Tel. 05753-1235

WONINGINRICHTING

ANKERSMIT
Uw adres voor o.a.

VLOERBEDEKKING
MEUBELEN
MATRASSEN
GORDIJNSTOFFEN
ZONWERING enz.

Groenloseweg9
Tel.1239-RUURLO

Banden
Velgen

Ook voor APK, uitlaten,
schokdempers, accu's,

etc. etc.

RltTMAN
j AUTOBAND f N
Slotsteeg 18 - Hengelo - Tel. 05753-2779

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

RIJSCHOOL
HORSTMAN

NU OOK MOTORRIJLES
EN OOK VOOR E ACHTER B

Wilhelminalaan 3-7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

PAASKUIKENS

PAASHAASJES

PAASSERVETTEN

PAASDECORATIES

EIERSTIFTEN

EIERVERF

EIERSCHALEN

EIERWARMERS

KAARSEIEREN

PLACEMATS

ENZ.

H. Brinkerhof
Dorpsstraat 18, Ruurlo



Een mammoetpuzzel met limerick
HORIZONTAAL: 1 kastelein; 5 buur, 10
meisjesnaam; 14 vogel; 18 direct; 24
vogel; 29 fout; 30 Eur. hoofdstad; 32 lof;
34 watering; 36 stuk maken; 38 deugd-
zaam; 40 p), in Zeeland; 41 bekeuring;
42 jongensnaam; 43 verkwikken; 45
vaatwerk; 47 symptoom; 50 argentum;
51 uitkomst; 53 in het jaar 54 lof; 55
groente; 56 molenkap; 58 dagtekening;
60 napraten 63 punt; 65 Ned. Toonk.
Bond; 66 staatsman; 68 zangnoot; 69
spijker; 70 christen; 72 anti; 73 dichtbij;
75 voorliefde; 78 geluid; 79 omwente-
ling; 81 pi. in Gelder!.; 83 dieregeluid; 85
jongensnaam; 87 ontkenning; 89 pers.
vnw.; 91 vergelder; 93 koud; 95 voorbij;
96 trouwlustig; 98 kunstmat. insem.; 99
huisdier 101 hoeveelheid; 102 liefko-
zing; 104 gewoonte; 105 hout; 107
jongensnaam; 109 waterkering; 110
minder, 112 smart; 113 kuststrook; 116
woonplaats; 118 hoofddeksel; 120 kleur-
stof; 123 oprecht; 125 bijbeldeel; 126
lokspijs; 127 onbehouwen; 129 bloei-
wijze; 131 grote; 133 emmer; 134gami-
tuur, 136 pi. op de Veluwe; 137 lidw.;
139 grondsoort; 141 oogvocht; 143
strijdperk; 145 ijverig; 147 spierweefsel;
149 vis; 150 maal; 152 mondstuk; 153
bedrukt; 155 sjacheraar; 157 hoeveel-
heid; 159 langs; 160 locomotief; 162
vrede; 163 pi. in Z-Holland; 166 myth.
lig.; 168 vliegtuig; 170 afgeknotte boom
(mv); 173 schitteren; 176 wortel; 177
ruzie; 179 meisjesnaam; 180 componist;
181 stuk; 182 verl. toon; 184 tijdmaat;
186 belasting; 188 Nederland; 189 pi. in
Drente; 191 voorbeeld; 193 kosten ko-
per; 194 daar, 195 voorz.; 197 bewe-
ging; 199 zandheuvel; 201 dompeling;
202 larve; 204 voorkeur; 205 roofvogels;
207 rondhout; 208 religie; 210 gezond
maken; 211 de onbekende; 212 pers.
vnw.; 214 familielid; 216 rest; 217 mnl.
dier; 219 werelddeel; 222 wegen; 225
kunstwerk; 227 verbinding; 228 rund;
229 familielid; 230 zonnegod; 231 diere-
geluid; 232 drank; 234 aardsoort; 236
oude maat; 238 kindergroet; 240 vader;
242 achter; 244 knaagdier; 246 meisjes-
naam; 247 vr. munt; 248 verh. toon; 250
schaakterm; 252 reeds; 254 noodkreet;
255 voorvoegsel; 256 pi. in N.-Brabant;
258 Soc. Econ. Raad; 260 meisjes-
naam; 262 manieren; 265 laten 266
kennis; 268 de dato; 269 bergplaats;
271 verordening; 273 kramp; 274 voe-
derbak; 275 het zij zo; 276 grot; 278

zangstem; 281 zangnoot; 283 bruto;
284 zuigdop; 287 zangnoot; 289 wind-
richting; 291 oppervlaktemaat; 292 Onv.
Teg. Tijd; 294 vlaskam; 295 kindergroet;
296 weinig; 298 senior; 299 droog; 301
open bosplek; 303 en dergelijke; 304
bloeiwijze; 305 godheid; 307 dokten 309
voegw.; 310 stoomschip; 312 slank; 313
zanger; 314 fout; 315 jongensnaam;
317 voorz.; 318 bestaan; 320 mil. rang;
321 hierheen; 322 overtrek; 323 heime-
lijk; 326 pi. in Gron.; 329 meisjesnaam;
331 reeds; 332 ontkenning; 333 insekt;
334 goed; 337 zeuren; 340 lidw.; 341
kleintje; 343 werkweigeraars; 345 vr.
titel; 346 neder; 348 rond; 349 toename;
361 teken; 352 enigszins; 353 boom;
354 pers. vnw.; 355 toekomstig; 357
waterscheiding; 359 oude maat; 361 Fr.
lidw.; 362 drank; 364 zangnoot; 367
wanneer; 368 mijt; 370 bijb. fig.; 372
titel; 373 en andere; 375 zonnegod; 377
stap; 378 beteuterd; 380 jongensnaam;
381 boom; 383 onderwereld; 384 wei-
eens; 386 handvat; 388 vezelstof; 390
kerkmuziek; 393 sabel; 394 zangnoot;
395 vangwerktuig; 397 sluiskolk; 398
Ned. rivier; 399 boom; 401 waterkant;
402 scène; 405 lichaamsdeel; 407 halt;
410 wortel; 413 plaats; 415 opgewekt;
417 schaakterm; 418 meisjesnaam; 420
vestibule; 421 verfstof; 423 zeepwater;
425 verlichting; 427 beken 429 schoor-
steenzwart; 430 bijb. fig.; 432 voorz.;
434 acht geven; 437 zangstuk; 439
landbouwwerktuig; 441 eigentijds; 444
numero; 445 dwaas; 447 deel; 448
overpeinzen; 451 pi. in Gron.; 454 verf-
plant; 455 tamboerijn; 457 metaal; 459
titel; 460 vloeistof; 461 pi. in Gron.; 463
oogvocht; 465 pi. in Gron.; 466 nimmer,
468 noord; 469 vrij; 471 pi. in Friesl.;
474 ketting; 475 van nu af; 477 plant;
478 cijfer 480 gezicht; 482 delfstof; 484
voorz.; 485 meisjesnaam; 487 retour;
488 wagen; 489 de dato; 490 kaak; 491
gezellig; 492 vis; 494 sparen; 497 pi. op
de Veluwe; 499 familielid; 500 beroep;
502 huisdier 503 soep; 504 zetelen;
"505 voedsel; 506 broodsoort; 507 mop-
peren; 508 afdruk.

VERTIKAAL: 1 mannetjeseend; 2 afwij-
kend; 3 groet; 4 zangnoot; 5 zusten 6
meisjesnaam; 7 bloedvat; 8 autotype; 9
Tunesië; 11 strook; 12 telw.; 13 bij-
woord; 15 haast; 16 tennisterm; 17
vervoermiddel; 19 waterstand; 20 oog-

vocht; 21 echtgenote; 22 Eur. kampi-
oenschap; 23 pi. in N.-Holland; 25 rubi-
dium; 26 tijdrekening; 27 meisjesnaam;
28 It. dichten 29 watervlakte; 30 een 31
treffen; 33 steenmassa; 35 stof; 37
kloosterlinge; 39 vrij aan boord; 41
woud; 43 verbond; 44 herfst; 45 vat; 46
hoofdbedekking; 48 boekbindersterm;
49 telw.; 52 masker; 55 onderwijs; 56
geweven stof; 57 paling; 58 mengsel; 59
muziekterm; 61 genitief; 62 kleurling; 64
vaatwerk; 67 voorwaarde; 68 mikpunt;
70 kritikus; 71 Nrd. Atl. Verdr. Org.; 74
levenslucht; 76 namaak; 77 niet dun; 79
pas; 80 veerkracht; 82 bijb. fig.; 84 kam-
peerverblijf; 85 lichaamsdeel; 86 inval;
88 kaak; 90 burcht; 91 verlangen; 92
Europeaan; 94 heet; 96 erg; 97 schijf;
98 pi. in Z.-Holland; 100 motorwedstrijd;
101 verkleurd; 103 bevel; 104 groet; 105
zoogdier; 106 twijg; 108 bovendien; 109
daar; 111 netheid; 112 kledingstuk; 114
rondhout; 115 slang; 117 artikel; 118
klap; 119omroep; 121 steen; 122 zoog-
dier; 124 Fr. lidw.; 125 evenzo; 127
Belg. omroep; 128 stapel; 130 meisjes-
naam; 131 dien 132 Gr. letter; 133
chem. element; 134 groente; 135 mo-
ment; 138 boom; 140 strook; 141 me-
taal; 142 muuropening; 144 mnl. dier;
146 Sale or return; 147 barst; 148 zeep-
waten 149 niets; 151 proper; 152 jon-
gensnaam; 154 medicijn; 155 stel; 156
ontkenning; 158 onderzoeksinst.; 159
weldoorvoed; 161 ruw; 162 plaats; 164
pi. in Gelderi.; 165 vaatwerk; 167 Fr.
lidw.; 168 bevestiging; 169 ten tijde; 171
boksterm; 172 matras; 174 pi. in Friesl.;
175 meisjesnaam; 177 schoolsoort.; 178
voorz.; 182 bieding; 183 bijb. fig.; 185
lus; 187 halsbont; 189 p|. in Gelder!.;
190 gevangenis; 191 getemd; 192 naad;
194 lof; 196drieklankdicht; 198 meisjes-
naam; 200 vulkaanprodukt; 201
breekbaar; 203 jongensnaam; 204 zee-
god; 206 gevorderd; 209 familielid; 212
snijwerktuig; 213 teugje; 214 bidt; 215
Aut. Treinbeïnvl.; 218 toiletart.; 220
zoogdier; 221 huisdier; 223 open bos-
plek; 224 telw.; 225 water in Utr.; 226
iedereen; 233 muziekterm; 235 lof; 236
pi. in Flevoland; 237 zangnoot; 239
karakter; 240 talloos; 241 rondhout; 243
knol; 245 atoom; 247 aanw. vnw.; 248
muntaand.; 249 stoomschip; 250 moe-
der; 251 tot en met; 253 vr. munt; 256
zacht maken; 257 voegw.; 259 jongens-
naam; 261 snelheid; 263 uitroep; 264

deurbel; 266 bleek; 267 vogel; 270
keurig; 272 gewicht; 277 wind; 279 om-
roep; 280 regeringsreglement; 282 te-
ken; 283 kwaad; 284 selenium; 285
belofte; 286 wereld; 288 lof; 290 de
dato; 291 slede; 293 motorraces; 294
rondhout; 295 mannetjesbij; 297 vis
(mv); 300 mil. rang; 302 Rijks Universi-
teit; 304 vrucht; 306 baard; 308 knaag-
dier, 309 pi. in Geld.; 311 baard; 312
bevel; 313 meisjesnaam; 316 lichtge-
voeligheid; 317 goed; 319 bijb. fig.; 320
stuk hout; 323 arre; 324 drank; 325 poe-
der; 326 tijdperk; 327 vogel; 328 ge-
recht; 330 slang; 331 meisjesnaam; 335
kruiderij; 336 bloem; 338 paard; 339
troefkaart; 340 droog; 342 broeibak; 343
gamituur; 344 opstootje; 347 soort; 348
glas; 350 groente; 351 noodsein; 354
halfedelsteen; 356 jongensnaam; 358
boom; 360 koppelriem; 362 tooi; 363
myth. fig.; 365 vis; 366 pi. in Gron.; 368
ogenblik; 369 groente; 370 heilwensen;
371 buiging; 372 honingdrank; 374
drank; 375 pers. vnw.; 376 smijten; 377
insekt; 379 stap; 380 vrij; 382 goedzak;
383 afsluiting; 385 bevel; 387 talloos;
389 stapel; 391 klap; 392 einde; 395 de
onbekende; 396 vat; 399 handvatten;
400 mililiter; 403 bijbeldeel; 404. soort
klei; 405 straf; 406 numero; 407 waar-
schuwing; 408 reist; 409 post scriptum;
410 Rijks Plantsoenendienst; 411 water-
planten; 412 knaap; 413 Soc. Partij; 414
kerk; 415 ploegsnede; 416 lekkernij; 417
begeerte; 419 sprakeloos; 420 lidw.;
422 kleding; 424 voorz.; 426 begeleider;
428 beken 429 preek; 431 muziekteken;
433 beet; 435 bovenlichaam; 436 na-
derhand; 438 jongensnaam; 439 voe-
den; 440 lichteenheid; 442 Europeaan;
443 dierentuin; 445 hedendaags; 446
klap; 448 naar aanleiding van; 449
schaden; 450 orgaan; 451 vlek; 452
idee; 453 moe; 455 bundel; 456 liefheb-
ben; 457 waterplant; 458 vis; 460 fami-
lieteken; 462 gast; 464 dichterbij; 466
zusten 467 kijkt; 468 Ned. Tafeltennis
Ver.; 470 triest; 472 loterij; 473 omlaag;
475 kruik; 476 bloedvat; 477 voedsten
479 drug; 481 trein; 483 voorz.; 486 jon-
gensnaam; 488 Kath. Mil. Tehuis; 490
vaatwerk; 491 steen; 493 nummer; 495
truck; 496 neon; 498 en omstreken; 499
onder andere; 500 op die wijze; 501
pers. vnw.; 502 priester.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór 16 april 1994 met vermelding in de linkerbo-
venhoek van 'Kruiswoordpuzzel' aan:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,7250 AA Vorden, Postbus 22.
Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam:

Adres: :

De prijzen die te winnen zijn:

Postcode: Woonplaats:

Oplossing:

Ie prijs

2e prijs

3e prijs

4e t/m 10e prijs

f25,
7

f20,
7

f 15,
7

f10.
Wij verzoeken de inzenders van de kleurplaat en puzzel voldoende postzegels te plakken op hun inzendingen:
Briefkaart 70 et - Brief 80 et (tot 20 gram).





Voor de
Paastafel:

Een geweldige sortering:

Brood en
div. soorten broodjes

Speciaal aanbevolen:

ons goed gevulde PAASBROOD

DIVERSE SOORTEN

PAASGEBAK en TAARTEN
Alles van één kwaliteit, nl. de beste.

GEZELLIGE PAASDAGEN
GEWENST

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

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1849

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur volgens afspraak.

Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.

PAASWEEKEND

2-WIELER
SHOW

Ook 2e Paasdag geopend

Z W E V E R I N K
Uw fiets- en bromfietsspeciali:

lekinkS Hengelo Gld.
Tel. 05753-2888

'ist ̂

ei

Een echte

jagerskijker
met hard gecoate lenzen
Voor grotere lichtdoorlaat en helder
gezichtsveld in de selectiemerken
Tasco, Prismatic, Bresser
en Steiner vanaf 99.-

sleed* doeltreffend.'

Donderdag a.s. koopavond 19.00-21.00 uur

WAPEN- EN SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9 - VORDEN

Telefoon 05752-1272

GOED GEBOUWD

GOED VERZEKERD

2 vertrouwde adressen
onder 1 dak

Aannemersbedrijf

WEVERS B.V.

Molenlaan 1a
7261 BS Ruurlo
tel. 1410

nieuwbouw
onderhoud
renovatie

en

WEVERS
ASSURANTIËN

verzekeringen
hypotheken
financiering

reizen

PAASSHOW
&DEMO
1-2-4 april

- 'CARRARO' multifunctionele trekkers
— POSCH allesversnipperaars
Demonstraties van ons zeer uitgebreide programma, o.a.
maaimachines, vegers enz. enz., alle topmerken.

Speciale aanbiedingen en acties.
7 Jaar lang uw zakken vullen ?

HONDJk NIEUW EN GEBRUIKT

Land- en tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Tel. 05753-2026

ADOR.AS., Etesia, Lawn
Boy, Honda, Mitsubishi,
Alpina, Carraro, enz.,
enz.
Ontwerp, Verhuur,
Reparatie- en
Slijpinrichting.
In- en verkoop van
machines en werktuigen
voor Bos - Land - Tuin -
Weg - Park en Camping.



GROTE VOORJAARS-

SHOW.„
BARENDSEN

* Tuinmeubelen
* Tuinverlichting
* Motormaaiers
* Tuingereedschappen
* Bosmaaiers
* Zitmaaiers

Elïï=Ti1
kwaliteitigoionmaoiers

DIVERSE
BEKENDE MERKEN
MOTORMAAIERS:
*ATCO
*QUALCAST
-SABO
*TORO
*HUSQVARNA
^BOSMAAIERS
*SIMPLICITY
*MTD

KETTINGZAGEN
o.a:
*DOLMAR
^HUSQVARNA

Tevens grote collectie
Weber-barbecues

Kom eens kijken en ontdek dat
kwaliteit wel degelijk bestaat

DEZE GRANDIOZE SHOW
WORDT GEHOUDEN OP:

DONDERDAG 31 MAART

VRIJDAG 1 APRIL

ZATERDAG 2 APRIL

2E PAASDAG

8.00-21.00

8.00-18.00

8.30-16.00

De meest veelzijdige zaak uit de regio met nog meer keus.

BARENDSEN Vorden b.v.
barbecues Zutphenseweg 15, telefoon 05752-1261



Kom gezellig even binnen wandelen en bekijk
onze paascollectie.
Fleur je huis eens gezellig op met een leuke
paasboom!

We hebben o. o.:
* nostalgische eieren
* houten haasfiguren
* leuke paaslopers

paastafelkleden
pluche kuikens
paasservetten etc

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat l - Vorden
Telefoon 05752-1742

Uw keuken uit Ruurlo
U hoort er steeds meer van...!

Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28, tel. 05735-2000

Wij wensen u prettige paasdagen



OOK VOOR DE
Wij naderen de paasdagen. Een gezellige tijd

waarbij gemoedelijke kleding natuurlijk

niet mag ontbreken. Bijvoorbeeld dit

heerlijk dragende jack, met blinde

sluiting. Uitermate geschikt voor

een ontspannen wandeling in

de natuur of een gezellig dagje

winkelen.

D A M E S M O D E
Kom snel eens langs!

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

Doetinchem Dr Huher Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

VRIJDAG 1 APRIL
8.30-18.00 uur

ZATERDAG 2 APRIL 14 APRIL - 2E PAASDAG
8.30-16.00 uur 10.00-17.00 uur

GRANDIOZE TUINMEUBELSHOW
Goossens Atomica presenteert u de gehele Hartman Topmeubelen in de kleuren wit, grijs, groen, bordeaux en champagne.
Een drankje staat voor u klaar.

BIJ AANKOOP VAN 4 STOELEN EN EEN TAFEL VAN HARTMAN

5 jaar garantie. Grote collectie kussens, parasols, kleedjes, ligbedkussens enz. Keuze uit ca. 70 verschillende dessins.

4 verstelbare STOELEN met ovale TAFEL
+ 4 dikke KUSSEN merk Jardin
/A/W/7NU9-delig_

IN BORDEAUX

Ook ROTAN meubelen verkrijgbaar _ vanaf

299,-
350,-
79,95

In ons tuinassortiment brengen wij u TUINVERLICHTING
(aluminium) in hoogte van ca. 50 cm t/m 2,75 m. NU met

10% KORTING
BIJ AAN KOOP VAN VIER KUSSENS (niet afgeprijsd)

KUSSENTAS GRATIS
DOETINCHEM

T la
/

' STEENDEREN/
BAAK/
TOLDIJK

ROTONDE

VORDEN/ZUTPHEN

Grote houten PARASOL
doosnede 300, 350 en 400 vanaf 99,-

GOOSSENS

TUINBANK in kunststof en in hout verkrijgbaar.

Houten en Nostalgie TUINSTOELEN
Enkele restanten KUSSENS, VOETENBANKKUSSENS en

KLEEDJESme._ HOGE KORTINGEN
Ook op WERKKLEDING tijdens de Paasshow
EXTRA kortingen!

VIJVERFOLIE 4.00 en 6.00 mtr. breed, A A c
0,5 mm dik NU ̂ fr^O p m2

TUINMEUBELEN - RIOOL- en HOGEDRUKBUIZEN
LAND-, TUIN-, BOUW- en VIJVERFOLIËN - WERKKLEDING

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. Telefoon 05753-2139

's maandags gesloten Bestellingen worden eventueel GRATIS thuisbezorgd.

Ook andere maten tegen meerprijs leverbaar!

KOM
VRIJBLIJVEND
EENS KIJKEN!



Win één van de vele prijzen in de
KLEURWEDSTRIJD van onze krant
samen met het Ponypark Slagharen!
Kijk naar de tekening en je ziet in één oogopslag dat er wat valt te kleuren!
Neem je kleurkrijt? Of kleurpotloden? Dat mag. Wil je liever een penseel ge-
bruiken? Of heb je nog een ander leuk idee waardoor de tekening erg mooi
wordt?

Maak er iets fijns van en win een van de vele
prijzen die beschikbaar zijn. Alle jongens en
meisjes tot en met 12 jaar kunnen meedoen!
Uit de tekeningen die we ontvangen gaat onze
redaktie er 26 uitzoeken die bijzonder mooi
zijn.
25 jongens en/of meisjes krijgen een speciaal
toegangsbewijs voor het Ponypark. Zo'n kaart
is geldig voor VIER PERSONEN. Je kunt dan
met vader en moeder en met een zus of broer
naar het Ponypark. Met je vieren heb je dan gra-
tis toegang!!
Hn deizene die de allermooiste tekening maakt,
ontvangt EEN SCHITTEREND COWBOY-
OF INDIANENPAK.

Natuurlijk krijgt óók de hoofdprijswinnaar een
toegangsbewijs voor vier personen.

Bovendien wordt er in ons Westernland 'Corral
City ' (op het terrein van het Ponypark( van de
winnaar in zijn of haar uitrusting een speciale
foto gemaakt, die naar de redaktie van deze
krant wordt gezonden

Hoor je de vreugdekreten al van de Indianen en
de Cowboys die in Corral City wonen? Je weet
niet watje ziet.
Je beleeft het allemaal als je de winnaar of win-
nares bent die de mooiste kleurplaat heeft ver-
vaardigd. Aan de si

LET OP: alle inzenzingen naar de re-
daktie sturen. Zo spoedig mogelijk
lees je de uitslag in onze krant.

Vergeet nietje naam, adres EN LEEFTIJD te
vermelden bij de tekening. Dat is van belang.
Het adres van onze redaktie is:

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

(Denk aan voldoende postzegels).

Inleveren voor 16 april a.s.

De Overijsselse & Gelderse
Karaoke kampioenschappen
1994

|s| Eindelijk is het dan zover, de karaoke koorts heeft mo-
menteel ook het oosten van het land bereikt.
Daarom komen de KARAOKE-KAMPIOENSCHAP-
PK1S ook naar Overijssel en Gelderland dit jaar.

Dit kampioenschap gaat als volgt:

* een 40-tal café's in de gehele regio zijn inmiddels bereid
gevonden om ieder 2 of 4 voorrondes te doen.

* een ieder die het café bezoekt op een voorronde-dag kan
d.m.v. een titellijst een nummer opgeven om te zingen,
waarbij de tekst in beeld verschijnt, dus het is niet meer no-
dig omd e tekst uitje hoofd te kennen.

* aan het eind van de avond maken de 2 begeleiders de fina-
list bekend die door gaat naar de finale in augustus 1994.

* daar strijden ongeveer 80 finalisten om de prijzen. Tevens
zal er een jury aanwezig zijn en treden er een paar artiesten
op.

In deze regio wordt het Karaoke Kampioenschap óp vrij-
dag 8 april gehouden in café-rest. „de Aanleg" te Almen
(zie ook de advertentie).

1e prijs
reis naar AMERIKA

en CD-opname
2e prijs

reis naar LONDEN

3e prijs
reis naar PARIJS





<JM HET ONGEMAK VAN

DE HERINRICHTING

VAN DE DORPSSTRAAT
VOOR U

AANTREKKE _IJK
MAKEN GEVEN WIJ

EXTRA
KORTING

1 e paar

10%
(hoogst geprijsde paar)

2e paar

20%
3e paar of meer

25%

GEVERINK
Schoenen - Lederwaren

RUURLO
PEDICUREN REPARATIE

Het Lindese Proathoes
houdt op zondag 12 juni

klootschiet-
toernooi

en daarom vanaf Pasen elke
zondagmorgen en woensdagavond
gelegenheid tot klootschieten.

En daarna gezellig een kopje koffie
drinken in het Proathoes.

Lindeseweg 23, Vorden, tel. 05752-6421
's Maandags gesloten

CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden
Tel. 2426

CORNER

Po be

Markt 21, Zelhem
Tel. 3706



Pesah, Paques, Ostern, Paskedag, Easter, Pasque, Pasen. Pasen wordt eigenlijk in alle christelijke landen gevierd. En wel
de eerste zondag na de eerste volle maan die op of na 21 maart valt.

Pasen was oorspronkelijk het lentefeest ter ere
van de zon. Een heidens offerteest waarvan vele
symbolen tegenwoordig nog steeds worden ge-
bruikt. Zo zou het eten van paasbrood een mo-
derne versie van de offermaaltijden zijn. Pasen
kent vele traditionele broden. Ze komen voor in
allerlei vormen, voornamelijk dieren, als sym-
bolen van vruchtbaarheid, geluk, ouderdom en
gezondheid.

In de achttiende eeuw schijnt het een gewoonte
geweest te zijn om met Pasen broden van de
fijnste tarwebloem aan vrienden, werknemers
of klanten weg te geven. Kinderen kregen vaak
paasmannetjes of -vogeltjes van wittebrood-
deeg die in het midden een ei bevatten.

Wat zit er eigenlijk
allemaal in paasbrood?
Het deeg bestaat uit fijne, witte patentbloem,
melk, boter, eieren, gist, suiker, zout en citroen.
Dan als vulling: rozijnen, krenten, sinaasap-
pelsnippers, sukade, aan te vullen met abriko-
zen, pruimen, appels, hazelnoten, cashewnoten,
walnoten, amandelspijs, rum en kruiden.

Het geheim van de
paashaas
Paaseieren komen natuurlijk niet uit de lucht val-
len. Dat weten kinderen ook wel. Maar wie de mys-
terieuze eierbrenger dan wel was, daar waren kin-
deren vroeger ook al erg nieuwsgierig naar. In ver-
schillende streken werden de eieren buiten de paas-
haas door een haan, hemelkip, ooievaar, koekoek,
vos en in het oostelijk deel van Zwitserland zelfs
door Sinterklaas gebracht. De haas heeft hen ech-
ter in de loop van de tijd allemaal afgetroefd.

Wat heeft de haas nou wel wat de andere eier-
brengers niet hebben? Natuurlijk is hij razend-
snel, zodat alle eieren op tijd versierd en ver-
stopt zijn. Maar daarbuiten staat hij bekend om
zijn vruchtbaarheid. Door middel van de eieren
geeft hij symbolisch de kiem van het nieuwe le-
ven weg, waarmee hij zelf zo rijk gezegend is.
Het konijn staat ook bekend om zijn voortplan-
tingsdrift, toch mag hij de paaseieren niet rond-
brengen. De reden hiervan is dat een paar hon-
derd jaar geleden er nog geen konijn te beken-
nen was in de noordelijke streken. Pas in de
Middeleeuwen kwamen konijnen via Spanje
ons land binnen. Maar echt leuk vonden zij het
hier niet: veel te nat. Konijnen houden meer van
droge grond. De haas, die een beetje nattigheid
niet erg vindt, woont al sinds mensenheugenis
in onze buurt. Het baantje als eierbrenger was in
feite al bezet.

De andere eierbrengers moesten hun bijbaan al
snel opgeven, omdat de haas veel meer dan de
hen bij de tijd van het jaar past. Hazen duiken
immers overal op als het lente wordt. Zij wor-
den gezien als de voorbode en begeleider van de
ontluikende lente. Ook de eigenschappen van
de haas worden alom bewonderd.

Ten eerste zal hij nooit een ander dier kwaad
doen, omdat hij planteneter is.
Ten tweede nemen hazen het voor elkaar op.
Het is bekend dat hazen elkaar afwisselen als ze
achterna worden gezeten door een roofdier.
Ten derde heeft hij niet de bescherming nodig
van holen of gangen. Hij voelt zich overal thuis.

Misschien begint het al te dagen: de paashaas
met al zijn trekjes en bijzonderheden is het
meest geschikt om eieren rond te brengen.

Al deze grondstoffen worden verwerkt tot paas-
brood, maar het vereist wel de nodige voorbe-
reiding. Allereerst moeten de vruchten gewas-
sen worden en laat de bakker ze wellen, even-
tueel besprenkeld met rum. Meestal doet hij dit
een dag van te voren zodat de smaak van de rum
er lekker intrekt.

De gehakte noten en kruiden worden tot een
geurige potpourri gemengd. Dan wordt het deeg
gemaakt. Omdat het deeg ontzettend veel vul-
ling krijgt, worden er zware eisen aan gesteld.
Het paasbrood moet immers goed kunnen rij-
zen. Na het kneden, rijzen, vullen en doormen-
gen, afwegen, opbellen, narijzen en afbakken is
het paasbrood bijna klaar. Na het bakken wor-
den de paasbroden soms nog in gesmolten
roomboter gedompeld en na afkoeling bedekt
met abrikozengelei en door amandeltjes gerold.

T,.IPS VOOR
LEKKERE BRUNCH-
BROODJES
Kaastoast met banaan en gember
(4 personen)

4 bolletjes gember, 3 eetlepels gemberjam, 3
bananen, 4 sneetjes wittebrood, 4 plakken
jong belegen kaas (ca. 100 gr), l bakje tuin-
kers.

Snijd de gember fijn en roer hem door de gem-
berjam. Rooster de sneetjes brood licht. Snijd
de banaan in plakjes. Besmeer de sneetjes brood
met jam en leg de plakjes banaan erop. Leg de
kaas erover. Schuif de sneetjes op een rooster
onder de voorverwarmde grille en laat de kaas
smelten. Knip de tuinkers erboven van het bed-
je.

Croissant gevuld mat
champignonragoüt
(4 personen)

1 uit, !/i rode paprika, l/z bakje champignons, 0,
2 plakjes ham, 4 croissants, 25 gr boter, 25 gr
bloem, !/2 bouillontablet, l theelepel paprika-
poeder, peper, koffieroom

Pel en snipper de ui. Was de paprika, verwijder
de zaadlijsten en snijd hem in kleine stukjes.
Poets de champignons schoon en snijd ze in vie-
ren. Snijd een kapje van de croissants en hol
ze uit. Laat ze in een voorverwarmde oven
(100° C) warm en knapperig worden. Verhit de
boter in een pan en fruit de ui. Bak de paprika,
champignons en ham ca. 3 minuten mee. Roer
de bloem erdoor en voeg al roerende scheutje
voor scheutje 2!/2 dl water en het 1/2 bouillonta-
blet toe. Blijf roeren tot een gebonden saus.
Maak op smaak met paprikapoeder, peper en
koffieroom. Zet de croissants op 4 bordjes en
schep de ragout erin en ernaast.





Als je veel moet lopen of
staan,

trek dan je Wolky's aan.

designedfor walking.
Officieel Wolky dealer.

IE5EH
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel.:08347-81378

•VORDEN ,
DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
cl.: 05752-3006

CAFE-RESTAURANT

Scheggertdijk l O - 7218 N A Almen - Tel. (05751) 1296

VRIJDAGAVOND 8 APRIL a.s.

Overijsselse en
Gelderlandse

Karaoke Kampioenschappen
1994

ER ZIJN MOOIE PRIJZEN TE WINNEN! Tel. 05751-1296

Uw briefpapier
komt overal.

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05762-1010 - TELEFAX 05752 1086

RIJSCHOOL BRUINSMA
RUURLO
GARVELINKPLEIN11
TEL 05735-1788

LOCHEM
TEL. 05730-54701

AUTO 06-52948351

Alle cursussen:
A, B, BE, C, CE, CCVB

Theorie A en B in muziekschool 'De Triangel',
iedere 14 dagen om 20.00 uur;

theorie CCVB in Borculo.

RIJSCHOOL BRUINSMA
NIEUWSTAD 22-7241 DP LOCHEM

direkt-klaar
camera met
close-up lens

Dorpsstraat 20-7251 BB Vorden - Tel. (05752)2812

Polaroid



B

PAASWEEK
KADOWEEK

De lente is begonnen ... Pasen komt eraan. In de week van

DINSDAG 29 MAART
t/m

ZATERDAG 2 APRIL

staat onze zaak geheel in het teken van Pasen. Een prima gelegenheid om te komen kijken en passen wat voor
NIEUWS de mode U te bieden heeft.

Om U alvast in een 'paasbeste' stemming te brengen hebben wij op onze 4 verschillende afdelingen tijdens
deze week een aantal prima aanbiedingen!

U bent van harte welkom.

Damesmode
Een sportieve modische blouse in
diverse kleuren voor de speciale
prijs van...

f79,-

Kindermode
Een spetter van een bodywarmer
voor de speciale prijs van ...

Herenmode
Een overhemd in streep- of ruit-
dessin in verschillende kleuren
voor de speciale prijs van ...

J49,-

Jeansmode
Een uni sweatshirt van een bekend
merk in vele kleuren voor de spe-
ciale prijs van...

f 49,-

l

BURG.GALLEESTRAAT9, 7251 EA VORDEN
Te/. 05752-1381



Het adres voor:

RIJWIELEN
GAZONMAAIERS
GEREEDSCHAPPEN
Verkoop, reparatie en
onderhoud.

WOLR^Gerate

Batavus - Gazelle - Giant

Verhuur van:
Tuinfrees Gazonrol
Vertikuteermachine Kettingzaag
Hogedrukreiniger Zaaimachine
Composthakselaar Elektr. gereedschap

B. FOKKINK
RUURLO
Garvelinkkampweg2a-7261 CH Ruurio
Tel.: 05735-3100 (b.g.g. 2886)

Sneller,
veiliger, gemakkelijker:

de geldautomaat van
de Rabobank

Rabobank S
Aangenaam

h
Als uw

wasautomaat
het te bont

maakt, helpen
wij u snel uit

de problemen

Speciale
Aktieprijs: 1499

Installatiebedrijf

ALTENA
Borculoseweg 9 - Ruurio

Tel. 05735-1364

Blomberg



De zuinige
Zweed

De ASKO wasmachine springt zuinig om met water,
energie en waspoeder. Hij is daarom milieuvriendelijk
en bespaart u huishoudgeld. Stelt u een programma sa-
men met E-toets dan
zal, nadat u de ther-

mostaat op een lagere temperatuur
heeft gezet, het energieverbruik aan-
zienlijk lager zijn. De halve beladings-
toets is geschikt voor kleine wasjes.
Op de standaard programma's kunt u
zelf veel variaties aanbrengen. De zui-
nige Zweed kent geen manchet en
heeft een motor zonder koolborstels.
De vier schokbrekers maken ophan-
gingaan de mantel overbodig.

2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE
5 JAAR LAGERGARANTIEEl ASKO

BELEEF HET NIVO VAN ASKO

INSTALLATIEBUREAU

BESSELING
DORPSSTRAAT 4 - RUURLO - TEL. 1328

OPENING fototentoonstelling
rond politieke moorden en
verdwijningen.

DINSDAG 5 APRIL 1944
14 .30 uur - Julianaplein Ruurlo

Uw aanwezigheid wordt zeer
gewaardeerd.

Amnesty International
groep Ruurlo

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

Ie Herberg"

BINNENKORT BIJ U THUIS:
E S T A T E Z O N W E R I N G S K R A N T

Deze valt binnenkort op uw mat. Hierin vindt u alles over zonweringssystemen.
De nieuwste trends op het gebied van schermen en screens, jaloezieën en lamellen.

En wat dacht u van extra beveiliging via rolluiken?
Tevens bevat deze krant leuke aanbiedingen. Dus ... lees die kran t !

HEGRO
parket en zonwering

Garvelinkplein 20

is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt het van

DRUKKERIJ
WEEVERS

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
/̂̂ S -̂N^X-̂ X

1e Paasdag
f . *^caTe geopend v.a. 20.00 uur

2e Paasdag
f . ^care geopend v.a. u.oouur

keuken geopend v.a. 12.00 uur

Voor de kleintjes
een leuke

verrassing!

Tevens zorgen wij ook graag
voor uw

SALADES
PUDDING
HAPJES

etc.

WILT U RESERVEREN OF
BESTELLEN

2243 BELLEN

Wij wensen u
Prettige Paasdagen.

Hannie en Personeel.
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