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Groot Enzerinck zat
tijdens bevrijding
van Vorden nog vast
Toen Vorden op l april 1945 bevrijd
werd en de Canadese tanks het kaste-
Icndorp binnen reden, zat plaatsge-
noot Henk Groot Enzerinck (79) nog
vast in het Huis van Bewaring in
Zwolle. Onder de schuilnaam Karel
Overijssel was Groot Enzerinck in de
laatste periode van de oorlog verant-
woordelijk voor de distributie van de
verzctskrant Trouw in Overijssel. Hij
was uitgeweken naar deze provincie
nadat hij in Vorden vanwege zijn
werk voor de Landelijke Organisatie
Onderduikers bijna was opgepakt
door de Sichcrheitsdienst. 'Maar ik
heb nooit echt ondergedoken geze-
ten', vertelt hij. 'Ik heb die laatste
maanden gewoon doorgewerkt in het
verzet.' Op 16 april werd Henk Groot
Enzerinck door de Canadezen be-
vrijd. Zondag precies vijftig jaar gele-
den. Weekblad Contact zocht de Vor-
dcnaar op en blikte met hem terug op.
de oorlogsjaren. Zie Tweede Blad.

Europa Kinderhulp zoekt gastouders

start milieu-actie
vanGamogenNuon
Onder het motto 'Doe meer voor het
milieu door minder energieverbruik'
zijn de Gamog en Nuon afgelopen
vrijdag in Vorden een gezamenlijke
actie gestart. Wethouder Aartsen gaf
die ochtend op het marktplein het
startsein van de actie door een bezoek
te brengen aan de informatiewagen
van beide nutsbedrijven. In de wagen
werden allerlei energiebesparende
tips gegeven. Eerder in de week had-
den beide nutsbedrijven huis aan huis
een folder verspreid. Wethouder Aart-
sen was vrijdagochtend vol lof over
het initiatief. 'In de eerste plaats is
energiebesparing goed voor ons mi-
lieu. Daarnaast levert het de burger
ook financieel voordeel op. Dus het is
goed voor de portemonnee', aldus

De Stichting Europa Kinderhulp, die elk jaar ruim 3000 kansarme kinderen een vakantie aanbiedt, kan voor de komende
zomer nog een aantal gastgezinnen gebruiken. De stichting zoekt gastouders, die een kind voor een periode van drie
weken in het gezin willen opnemen. Het gaat om kinderen tussen de zes en twaalf jaar uit Frankrijk, Duitsland, Engeland
en Nederland die thuis in de problemen zitten. Sommige kinderen wonen in hoge flatgebouwen waar geen speelgelegen-
heid is. Anderen leven in één-oudergezinnen waar gewoon regelrechte armoede heerst. Europa Kinderhulp probeert deze
kinderen een vakantie te bezorgen waar ze hopeliüuiog lang aan zullen terugdenken. Op deze foto enkele kinderen uit
Wit-Rusland die vorig jaar in Gelderse gastgezin^^ verbleven. Voor meer informatie kunt u bellen met dem^jilie Van
Tui l (05730-54981) o f de familie Polman (08340-23132).

Aartsen. Ook de gemeente houdt met
haar beleid zoveel mogelijk rekening
met het mil ieu. 'Zo hebben wij door
energiebesparende maatregelen ons
energieverbruik in sporthal 't Jebbink
in het laatste kwartaal van 1994 met
zestig procent teruggebracht. Het mes
snijdt dus van twee kanten', aldus
Aartsen.

WEEKENDDIENSTEN

Ruimtegebrek in brandweerkazerne

'Deze auto is een waardevolle aan-
vulling op de brandweeruitrusting.
Het is alleen jammer dat wij deze
auto vanwege plaatsgebrek niet in
onze eigen garage kunnen stallen.
De wagen blijft - met goedvinden
van garagebedrijf Groot Jebbink -
bij hun in de showroom. Een ver-
groting en verbouwing van de ka-
zerne is dan ook absoluut op zeer
korte termijn noodzakelijk gewor-
den', sprak brandweercomman-
dant G. te Velthuis maandagavond
in de kantine van de brandweerga-
rage nadat hij uit handen van bur-
gemeester E.J.C. Kamerling de
sleutels van de nieuwe manschap-
penwagen van het merk Ford Tran-
sit in ontvangst had genomen.

De auto werd in eerste instantie door
de leverancier overgedragen aan bur-
gemeester Kamerling. De laatste in
zijn funktie als hoofd van de Vordense
Vrijwillige brandweer. Burgemeester
Kamerling: 'Dat deze auto nodig was
is wel gebleken uit het brandweeron-
dcrzoek dat vorig jaar heeft plaatsge-
vonden. Wanneer er brand is, komen
de brandweermensen uit alle hoeken
en gaten aanstuiven. Dit omdat de be-
staande voertuigen niet genoeg plaats
bieden'.
Brandweerkommandant G. te Velt-
huis gaf vervolgens een hele uiteen-
zetting waarvoor de nieuwe wagen al-
lemaal gebruikt kan worden. 'Naast
allerlei hand- en spandiensten kan de
auto worden ingezet voor de Vorden-
se manschappen van de Waarschuw-
en Verkenningsdicnst die regionaal
moeten optreden bij grotere branden
cn/of ongevallen met gevaarlijke stof-
fen', aldus de brandwcerkomman-
dant, die de aanwezige gemeente-

raadsleden dank bracht voor het be-
schikbaar stellen van het krediet en
het vertrouwen dat in de Vordense
brandweer wordt gesteld.
Dat de Vordense raadsleden voor deze
overdracht van de nieuwe auto waren
uitgenodigd had een duidelijke be-
doeling. Gezien het gebrek aan ruimte
in de kazerne heeft de Vordense
brandweer namelijk een werkgroep
gevormd die deze avond plannen pre-
senteerde zoals zij die graag gereali-
seerd wil zien. Plannen die overigens
maar aan de halve raad ontvouwd
konden worden. Van het CDA was
zelfs niemand aanwezig. Uitgangs-
punt van de werkgroep was niet om
een nieuw complex te realiseren maar
om het huidige pand een facelift te la-
ten ondergaan. Prioriteitstelling num-
mer één is uiteraard om aan de derde
auto onderdak te bieden. Verder
vraagt men om een verbetering van
het huidige instrukticlokaal en de sa-
nitaire ruimte. Het ontwerp gaat het
ontwerp uit van een verplaatsing van
de entree naar de zuidzijde van de ka-
zerne. Ook dient volgens de werk-
groep het magazijn vergroot te wor-
den en moet er een speciale ruimte
voor de kommandant komen.
Peter van Zanten, die volgend jaar de
scepter van te Velthuis zal overnemen
zei tijdens de presentatie heel realis-
tisch: 'Hoe we het allemaal moeten
realiseren weet niemand. We hebben
de fantasie de vrije loop gelaten en ik
weet dat de harde werkelijkheid wel
eens anders is. We komen straks wel
met voorstellen bij de raad', zo sprak
hij. Kosten van de 'facelift' werden
niet officieel genoemd. Wel fluister-
den insiders de pers in het oor dat een
bedrag van een half miljoen de waar-
heid dicht zal benaderen.

Huisarts 15-16-17 april dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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 14-15-16-17 april J.J. de Kruif, Vor-
den, tel. 05752-3372. 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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje april: mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. tel. 1940. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND

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.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

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

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

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

Medewerkers en directie van
Drukkerij Weevers wensen u

prettige Paasdagen!

DIENSTEN ROND PASEN

R.K. Kerk Kranenburg
Vrijdag 14 april 18.30 uur Goede Vrijdag-viering, m.m.v. Rouw- en
Trouwkoor.
Zondag 16 april (Eerste Paasdag) 10.00 uur Eucharistieviering, Hoog-
mis m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vorden
Witte Donderdag 18.30 uur Familieviering m.m.v. de Kerkuiltjes.
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 15 april 2^ .30 uur Eucharistieviering, Paaswake.
Maandag 17april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekendwacht Pastores:
16-17 april Pastoor J. van Zeelst, tel. 05752-1735;
18 april Pastoor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Hervormde gemeente
Donderdag 13 april (Witte Donderdag) 10.30 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, korte avondmaalsviering in Villa Nuova. 20.15 uur ds. de Bruine,
dienst van Schrift en Maaltijd, instelling van het heilig avondmaal. Muzi-
kale medewerking van koor Interchrist. 19.30 uur mevr. R. Visser-van
der Sijde en ds. H. Westerink, avondmaalsviering voor ouderen in de
Wheme.
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. H. Westerink, dienst van
Schrift en Maaltijd, gedenken van de gevangenneming en veroordeling
van Christus. Muzikale medewerking van Kees de Bruïne, viool. 19.00
uur ds. Veenendaal, kruiswake. Gedenken van het lijden en sterven
van Christus. Doven van de paaskaars.
Zondag 16 april (Eerste Paasdag) 9.00 uur Paasontbijt voor alle kinde-
ren van de Hervormde en Gereformeerde Kerk; 10.00 uur ds. H. Wes-
terink, dienst voor jong en oud, feestelijke viering van de Opstanding
van Christus. M.m.v. gemeenteleden en muzikale medewerking van
koperblazers.

Geref. kerk Vorden
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) 19.30 uur ds. W. Stolte, Zutphen. Vie-
ring H.A.
Zondag 16 april (Eerste Paasdag) 10.00 uur ds. J. Jurjens, Schalkhaar;
19.00 uur ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn.

VIERAKKER - WICHMONI)

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 13 april 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, H.A.
Vrijdag 14 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, H.A.
Zondag 16 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort. Pasen. Gezinsdienst
m.m.v. kerkkoor.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Donderdag 13 april (Witte Donderdag) 9.00 uur Viering van Witte Don-
derdag met ouders, parochianen en schoolkinderen, Dameskoor.
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg, Herenkoor; 19.00
uur Avondviering van Goede Vrijdag.
Zaterdag 15 april (Paaszaterdag) 20.00 uur Paaswake, Dames- en
Herenkoor.
Zondag 16 april (Eerste Paasdag) 9.00 uur Hoogfeest van Pasen.
Eucharistieviering, Herenkoor.
Maandag 17 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Gebedsdienst, Dames-
koor, Viering van Woord en Communie.
Weekendwacht Pastores: 16-17 april Pastoor J. van Zeelst, tel.
05752-1735; 18 april Pastoor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.



vvyv
GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 14 april 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
1. naam aanvrager: de heer D. Bruil, straat en huis-

nummer: Okhorstweg 3, postkode/gemeente: 7251
RG Vorden, adres van de inrichting: Okhorstweg 3
te Vorden, betreft een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
met melkrundvee, vleesvarkens en fokvarkens;

2. naam aanvrager: de heer H.J. Wiggers, straat en
huisnummer: Brandenborchweg 8, postkode/ge-
meente: 7251 MC Vorden, adres van de inrichting:
Brandenborchweg 8 te Vorden, betreft een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een fokvarkenshouderij.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.
Gelet op de gewenste netto-milieuwinst zal in verband
met de overdracht van rechten de milieuvergunning
voor perceel Hackfortselaan 4 tegelijkertijd ingetrok-
ken worden.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend voor: 12 mei 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijke aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 11 april 1995
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving wijziging/intrekking vergunning
Algemene wet bestuursrecht (art. 20.10 en 20.11
Wmb en art. 3:5.4a Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur, en:
b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 14 april 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit tot intrekking van de vergunning van:

naam rechthebbende: Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten in Nederland, straat en huisnum-
mer: p/a Stokebrand 534, postcode/gemeente: 7206
ET Zutphen, adres van de inrichting: Hackfortselaan
4, voor een veehouderijbedrijf.

Strekking van het besluit:
Op dit bedrijf worden geen bedrijfsmatige aktiviteiten
meer uitgevoerd, waarvoor een vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer vereist is. De uit de vergunning
voortvloeiende rechten zullen tegelijk met intrekken
van de milieuvergunning worden overgedragen aan
de inrichtinghouder van het perceel Okhorsterweg 3.
Netto zal er een forse milieuwinst bereikt worden.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 26 mei
1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaarde besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 11 april 1995
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEME-

NE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

liggen vanaf 14 april 1995 gedurende 4 weken ter in-
zage het besluit op de aanvraag van:
1. naam aanvrager: bouwbedrijf Hulshof B.V., straat

en huisnummer: Enkweg 11 a, postkode/gemeen-
te: 7251 EV Vorden, adres van de inrichting: Enk-
weg 11 a te Vorden, betreffende een nieuwe, de ge-
hele inrichting omvattende vergunning voor een
bouwbedrijf;

2. naam aanvrager: de heer J.C. Kornegoor, straat en
huisnummer: Galgengoorweg 17, postkode/ge-
meente: 7251 KD Vorden, adres van de inrichting:
Galgengoorweg 17 te Vorden, betreffende een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een melkvee- en mestvarkenshouderij.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend voor onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het be-
lang van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.
BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het onwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht.
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel voor: 26 mei 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist. 4fc

Datum: 11 april 1995
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten ^ E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax
05752-7444

AlbertHeijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:

O Magere Varkenslappen L QO
kilo van 12,98 voor O f 7 O

1,69Jonagold
kilo van 2,50 voor

fSJ AH Zaanse Snijders wit - bruin - fijn volkoren

l 70800 gram van 2,55 voor m j i J

O Pouilly Fumé
0,75 liter van 13,95 voor

Hollandia Matzes
200 gram voor

10,95
_1,99

iSr AH RaQOUt kalk - rundvlees - kip - champignons

l 00400 gram van 2,39 voor l f f W

AH Slagroom
0,5 liter van 3,15 voor

Yorlcham
100 gram van 3,19 voor

Witte of Blauwe Druiven
500 gram van 3,99 voor

2,79
2,39
1,99

© AH Aardappelwafeltjes of
aardappelkroketjes l AQ
450 gram van 2,19 voor l j^ f

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
nu met Bonus Air Miles
om nog sneller fe sparen.

HET HELE JAAR DOEN WIJ ONS BEST VOOR UW l E KLAS KWALITEIT STUKJE
RUNDVLEES. EN DAT WILLEN WIJ U OOK GRAAG LATEN ZIEN.

OOK IN DE WINKEL ZIJN FOTO'S AANWEZIG.

WAAG EEN GOKJE EN RAAD HET GEWICHT
(GESLACHT) EN WIN EEN LEKKERE ROLLADE.

MAAR NATUURLIJK OOK ONS VARKENS-, LAMS- EN KALESVLEES is VAN SUPER-KWALITEIT.
DlT ALLES WORDT GESLACHT AAN DE DORPSSTRAAT EN DAAR WORDT ALLES HL- EN VERWERKT

TOT EEN (H)EERLIJK STUKJE VLEES EN DE EIJNSTE VLEESWAREN.

IETS WAAR WIJ TROTS OP ZIJN!

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TEL. 1470

Wij wensen u fijnepaasdagen toe- Jan, Nel, kinderen en medewerkers.

BIEFSTUKDAG

GEWONE!
BIEFSTÜK

ONGEWOON LEKKER!

2.85 *
E KIPFILET

1 KILO 9.95

Gebr. Runderrollade
100 GRAM 2.25 *

GEVULDE
VARKENSHAAS

500 GRAM 9.95 Marcassou
100 GRAM 2.49

ASYA ja NATUURLIJK
Wij zijn geopend op
Ie en 2e paasdag

v.a. 12.00 uur
(gesloten op dinsdag 18 april)

Pizza
Shoarma

ZUTPHENSEWEG l - VORDEN - TEL. (05752) 4222

ilVordense
Land bouwfederatie"

Avondexcursie op donderdag 20 april
naar het M.D.M.-bedrijf van de fam.
Eggink, Holterweg 74a, Laren G.

Jan Eggink is tevens initiatiefnemer
van de praktijkgroep Laren.
Vertrek om 19.45 uur bij het NS-
station.

Opgave tot 18 april bij Wim Mokkink,
Mosselseweg 22, tel. 6625.

Contactcommissie Vorden.

Floralia Bloemschikken
o.l.v. Mevr. Kip

Woensdag: 17 Mei
Woensdag: 31 Mei
Woensdag: 14 Juni
Woensdag: 30 Augustus
Woensdag: 6 September
Woensdag: 13 September

van 20.00-22.00 uur in het
Dorpscentrum

Kosten f 45,00 (excl. materiaal)

Opgave en Informatie:
Dini Oosterink, tel. 2945
Ina Bargeman, tel. 3442

Het kantoor van notaris
mr. R. Das te Vorden is op
Goede Vrijdag 14 april a,s.

de gehele dag gesloten.

GEVRAAGD:

agent/bezorger
voor de ochtendkrant Algemeen Dagblad in

Vorden. Verdienste ca. f 225,- p. mnd.

Inl. 05708-4052.



Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter en
zusje

Linda Bertha Gerdina

Linda is geboren op 3 april
1995 om 10.00 uur, weegt
2600 gram en is 43 cm lang.

Gerrit, Marian en
Stefan Weenk-Loman

Den Elterweg 111
7233 SM Vierakker

Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter

Jessica Alida Toos

Wij noemen haar

Jessica

Zij is geboren op 5 april 1995.

Jan en Jacqueline Rietman

Strodijk 8
7251 RS Vorden

Een heel groot wonder,
dit kleine nieuwe leven,
dochter, door God aan ons ge-
geven.

Catriona Dewi Liem

Roepnaam:

Dewi

7 april 1995

John en
Anja Supardjo-Oltvoort

Hoetinkhof203
7251 WH Vorden

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
vader en opa

ANTONIE
HERMANUSBRUIL

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

Fam. Bruil 'de Ockhorst'

Vorden, april 1995

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het plot-
seling overlijden van mijn lieve
man en onze lieve vader

FREE KLEIN
NENGERMAN

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

Vorden: Willy Klein Nengerman-
Oosterink
Fridy en Bert
Wilco en Marjan

Vorden, april 1995

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

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

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

• GEVRAAGD: weidegele-
genheid voor 2 a 3 1-jarige
New Foresthengsten. Stal
Nieuwmoed. Jurrius, Vorden.
Tel. 05752-6766.

• Alleenstaande vrouw met
zoon zoekt zelfstandige woon-
ruimte in de gemeente Vor-
den. Brieven onder no. 2-2V.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Verlies die ongewilde ki-
lo's snel en eenvoudig met
ons effectieve gewichtbeheer-
singsprogramma, 30 dagen.
Geldterug garantie. Bel: 05735-
1940.

• TE KOOP: org. fllpperkast,
bouwj. 1974. Merk: Magno-
tron, van D. Gottlieb en Co.,
USA, f 800,-. Tel. 08344-1423.

Mare Tiemessen
en

Karin Reintjes

trouwen op donderdag 20 april 1995
om 9.30 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden' te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 11.00 uur in de
St. Martinuskerk te Beek
(gem. Bergh).

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

Ons adres blijft:
De Voornekamp 13
7251 VK Vorden

Haar taak was volbracht. Precies 3 weken na
het overlijden van onze vader hebben wij af-
scheid moeten nemen van onze lieve, zorgzame
moeder en oma

GERDATh. GOTINK
WEDUWE VAN DAGORS M. F. GREUP

op de leeftijd van 73 jaar.

Kinderen en kleinkinderen.

7 april 1995
Margrietlaan 9
7251 AT Vorden

Geen bezoek aan huis.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Slechts 3 weken na het overlijden van haar man
is toch nog onverwachts van ons heengegaan
mijn lieve zuster en onze tante

GERDATh. GREUP-GOTINK

Vorden : M. Klein Brinke-Gotink
Puerto Rico : Ineke Cunningham-Klein Brinke

Larry Cunningham

Vorden, april 1995

d MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Uw Rabobank wordt opnieuw
ingericht.

Ongetwijfeld heeft u gezien, dat de
benedenverdieping van ons kantoor aan
de Zutphenseweg momenteel wordt
aangepast. Samen met alle bedrijven,
welke de werkzaamheden uitvoeren,
proberen we de overlast voor onze
bezoekers zoveel mogelijk te beperken.
Toch zal er mogelijkerwijs wat hinder
worden ondervonden wanneer u ons
kantoor bezoekt. Zeker in de laatste
weken van april kan dit het geval zijn,
wanneer het meubilair wordt
aangepast.
Hiervoor vragen wij uw begrip.
Wij zijn ervan overtuigd, dat we u
hierna nog beter van dienst kunnen
zijn, op een persoonlijke en deskundige
wijze, in een modem uitgerust kantoor.

Rabobank

Vorden

In verband met
Goede Vrijdag

14 april
a,s,

wordt de

KOOPAVOND
VERPLAATST NAAR

DONDERDAGAVOND
13 APRIL

de Vordense Ondernemersvereniging

De bibliotheek is

GESLOTEN
op

vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)

zaterdag 15 april

zaterdag 29 april (Koninginnedag)

vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

zaterdag 6 mei en

donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)

Contactjes
• VERHUISD: fam. R. Das
van: Het Jebbink 63, 7251 BK
Vorden naar: Christinalaan
3/d, 7251 AX Vorden, tel.(on-
gewijzigd): 2499.

• TE KOOP: Afzuigkap (Pel-
grum), partij oude waaltjes,
tel. (05752)4121.

• Recreanten (geen bondsle-
den) klootschiettoernooi Wil-
denborch. Zondag 23 april '95.
Aanvang 13.00 uur. Opgave
voor: vrijdag 21 april 1995 bij
DJ. Pardijs. Tel. 6820.

• TE KOOP: prachtig eiken
dressoir. Tel. 05752-2514.

• TE KOOP: jonge konijnen
(Hollandertjes en Vlaamse reus
Vlinders). Tel. 05752-3557.

Wij wensen iedereen een
Vrolijk en gewetensvol (!)
Paasfeest toe.

Wim en Liande Reuling

U bestelt toch ook een heerlijke salade voor de
Paasdagen hij 't Pantoffeltje.

Uit eigen keuken bereiden onze koks de volgende
salades:

HUZAREN
RUSSISCH EI
ZALMSALADE

7,50 p.p.
10,00 p.p.
13,50 p.p.

G.H. Sterringa
HUISARTS

GEEN PRAKTIJK
VAN 17 t/m 21
APRIL

Voor patiënten wier
achternaam begint met
A t/m K neemt waar

dr. J.M. Dagevos,
Vaarwerk 1,
tel. 2432.

Voor L t/m Z neemt waar
dr. W.J.C. Haas,
Christinalaan 18,
tel. 1678.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

VUIL TAPIJT/ VLEKKEN
BANKSTEL VUIL?

o

it het dan vakkundig reinigen door

HChem-Dry® Quick Service

* Tapijt droog binnen l uur!
* Beslist niet sneller vuil!
* Verwijdert de meeste vlekken!
* Ook meubelreiniging!
* Geen voorrijkosten
* Vrijblijvende prijsopgave!

Zutphen tel. 05750-43377
Doetinchem tel. 08340-61126

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Een salade van "t Pantotïeltje' is lekker makkelijk.

Voor bestellingen: tel. 05752-1770.

bodeqa

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

zondag 16 april
om 20.15 uur

in de Bakerwaard

Mogelijkheid om snoeihout
te brengen: vrijdag 14 en

zaterdag 15 april.

A/a afloop
de band Silhouette

bij zaal Herfkens.

PAASWEEKEND-AANBIEDING

'N PA AS-
SLAGROOMTAART

van22,50voor

(s. v.p. gaarne op bestelling)

Dit is Geweldig Lekker!

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

...ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN...

DIT WEEKEND:

ADVOCAAT
BAVAROISE VLAAI

van 20,50 voor l i y~~

(s. v.p. gaarne bestellen)

Ook hebben wij voor U een grote
sortering broodjes

om zelf af te bakken.

Wij wensen U prettige en
smakelijke Paasdagen.

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

fi %

^

10PPERS

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Bij de Verstoppers zal dit weekend
voor groot en klein

*jr

een PAASEI te verkrijgen zijn.

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 13, 14 en 15 april

VARKENSFILET
ROLLADE

8,95500 gram

Gebraden ROSBIEF
2,50100 gram

Vleeswaren-triootje:
100 gram KOOKWORST
100 gram LEVERWORST
100 gram ONTBIJTSPEK

samen voor

3,75
KEURKOOPJE alleen op donderdag 13 april:

DIVERSE SOORTEN T CA

FILETLAPJES 4VOOR / ,OU

SPECIAL

GEVULDE

PAASHAASJES
(varkenshaasje gevuld

met gehakt)

V LEESWAREN-
SPECIAL:

100 g ram 2,85

GEBR.

GEVULDE

FILETROLLADE

100 gram 2,75

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

o.a. Huzaren
Aard/rundvleffs

Aard/ei

DINSDAG
18 APRIL:

PANKLARE
Spitskool

500 gram 1 V 0

WOENSDAG
19 APRIL:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 1 V 0

dt
échte.

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

PAASSLOF
GOEDGEVULD, 100% AMANDELSPIJS

NU 9,95

van 22,50 voor

NIEUW VRIJDAG EN ZATERDAG

VOORGEBAKKEN
MINI-STOKBROODJES

EN
HARDE BROODJES

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



Lood om oud ijzer \
Nee!• Het maakt wel degelijk uit waar u uw

auto verzekert! Vergelijk zelf onze premies maar eens

met die van uw eigen verzekering! Stap eens bij ons

binnen, of bel voor een afspraak. Regelt u alles liever

thuis? Stuur dan de bon voor meer informatie van-

daag nog op.

Voorbeelden tarieven personenauto's
Meuvwaarde

f 15.000-
f 20.000-
f 25.000-
f 35.000,-
f 45.000-
f 55.000-
f 60.000-

WA

f 187,-
f 220-
f 252,-
f 312,-
ƒ 363-
f 409-
f 432,-

WA +
beperkt casco

f 220-
f 263-
f 306-
f 388,-
f 461 -
f 529-
ƒ 563-

All-Risks

345-
426-
506-
667-
825-
982-

f 1.061,-

De~e tarieven gelden \'oor
de wlgende gebieden:

Cniningen, Friesland.
Drenthe, Overijssel.
Flevoland, Noord-
Holland-Noord, Gelder-
land fe.\cl. Arnhem e.o..
Nijmegen e.o.). Goeree-
Ovcrflakkee. Zeeland.
Noord-Brabant-West.

Ik ben heel benieuwd of Univé mijn personenauto inderdaad
goedkoper kan verzekeren.

3 Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.
D Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van

onderstaande gegevens.

Mww: .... .... m/v

Bij de~e premies is uitgegaan van 70% no-claimkorting en een eigen risico
van f 300,-. Verzekerden van 24 jaar en ouder kunnen de verzekering
zonder eigen risico afsluiten tegen een vaste premietoeslag van ƒ 40,-.
Bij ruithreiik geldt bij vervanging altijd een eigen risico van f 300,-.

De premies gelden voor nieuwe personenauto 's die minder dan 20.000 km
per jaar en niet op diesel of LPG rijden, met een bestuurder tussen 24 en
65 jaar, excl. assuranliebelasting en poliskosten.

Bovendien:
• Gunstige nieuwwaarderegeling -onder beperking van het aantal

kilometers of het verzekerd bedrag
• Bonusbescherming: u raakt uw korting niet 'zomaar' kwijt
• Gratis hulpdienst en groene kaart
• Bouwjaarkorting voor het cascodeel bij auto's ouder dan 2 jaar

TJNWEV_V VERZEKERINGEN i J

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Adres:

PostcoJc: Woonplaats:

Telefoonnummer:

Lidnummcr:

Geboortedatum regelmatige bestuurder:

Merk: T\pe:

Bouwjaar: Kenteken:

Oorspronkelijke nieuwwuarde: ƒ

Bedrag te verzekeren accessoires: ƒ

Aantal km per jaar: Eigen risico: <~\ja ÜJnee
Aantal jaren schadevrij: Trede:

"l LPG/diesel

Gewenste verzekeringsvorm:

3 WA 3 WA + beperkt casco 3 All-Risks

Ven'aldcitum huidige polls:

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

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Barchem-Ruurlo
Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo
Telefoon: 05735-1635

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

l.v.m. Pasen

1EPAASDAG:

PAASBUFFET
AANVANG 16.00 UUR

32,50 pp

PAASMENU
42,50 pp

Gaarne
reserveren

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

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

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

KWAL TA
S T I C H T I N G E R K E N D E

Dorpsstraat^P Vorden
Tel. 05752-4355

leen 2e Paasdag
geopend tot 20.00 uur

Maak het u eens makkelijk tijdens de
Paasdagen met zo'n heerlijke salade
van,,de Buurman":

Huzaar f 7.= p.p.
Russisch ei f 9.= p.p.
Zalm f 11.= p.p.
Gaarne bestellen voor zaterdag

Paasstokbroodje f 4.25

Tevens gevraagd VAKANTIE- EN
WEEKENDHULPEN Tel 4355

Personeel „de Buurman"
wenst u fijne Paasdagen!

DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

tinter

Inlijsten van:
FOTO'S

BORDUUR-
WERKEN

OLIEVERF-
SCHILDERIJEN

AQUARELLEN
enz. enz.

k/
O

Vakfotograaf B.RN. lid
Colour Art Photo Internationaal

VAKFOTOGRAFIE
Hans Te/nrnink
Spalstr/at 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoópf: 05753-2386

. .

ftf: : Bent u in
verwachting?

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

• Garantie van zorg
m Keuze uit diverse aan t rekkelijke

urenpakkcttcn
• Ervaren kraamzorgvcrlcners
m Namvc samenwerking met

zorgverzekeraars
m 24 uur per dag bereikbaarheid,

7 dagen per week

Wanneer u zich in 1994 aanmeldt voor
kraamzorg ontvangt u:

• semafoon in bruikleen voor de
kraamhcer

m een 'levic-verzorgingspakket voor
de kraamvrouw

BEL VRIJBLIJVEND VOOR INFORMATIE:

05750 -16463
NTN Thuiszorg

Regiobureau Midden-IJssel
•Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

'n Plaatjeii

999
Interpolis

Bromfietsverzekering
'n Plaatje van 'n brommer verdient 'n plaatje van Interpolis

De beste bescherming voor je brommer is een betrouwbare bromfietsverzekering van

Interpolis. Alleen WA of WA-plus-casco. Ruime dekking. Scherpe premie. En supersnel

geregeld. Bij je eigen Rabobank. Bel voor een persoonlijke premie-offerte. Of nog beter:

kom even langs. Dan kun je her plaatje en het verzekeringsbewijs meteen meenemen.

Doen dus.

Rabobank

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

pp^Sl

K.RUIU- en
ONTBUTKOEK

SAMEN
"Su*

Deze week zachte maisbollen, Italiaanse bollen en muesli volkorenbollen 10 V00r 5,00



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 13 april 1995
57e jaargang no. 3

Henk Groot Enzerinck (79) over het verzet:

Vorig weekend werden er uit een
paardestal aan de Almenseweg enkele
rijzadels en hoofdstellen ontvreemd.
Deze bevonden zich in een tuigenkist.
Verder werden er op woensdag 5 apil
twee reeën aangereden. Het eerste on-
geval had plaats op de Wildenborch-
seweg. Een 42-jarige bestuurder
kwam met de schrik vrij. Op de Vier-
akkersestraatweg reed een 24-jarige
automobiliste uit Zelhem met haar
wagen tegen een ree.
In Kranenburg kwamen vrijdag 7
april op de Ruurloseweg een fietser en
een bromfietser met elkaar in botsing.
De 59-jarige fietser uit Vorden zag bij
het verlaten van de Ganzesteeg een
16-jarige bromfietser over het hoofd.
De bromfietser - afkomstig uit Zel-
hem - liep diverse schaafwonden op.
De man op de fiets kreeg een accute
liebreuk. De eerste hulp werd ver-
leend door dokter Sterringa.
Op zaterdag 8 april vloog en 34-jarige
automobilist uit Steendcren in de
Wicntjesvoort uit de bocht. Toen de
bestuurder een kat de weg zag over-
steken, remde hij krachtig met als ge-
volg dat de wagen op de kop in de
berm belandde. Volgens de politie had
de man teveel gedronken (l ,6 promil-
le). Er werd een proces-verbaal opge-
maakt en het rijbewijs werd ingeno-
men.
Verder houdt de politie van de basis-
eenheid IJsselstreek Oost de komende
dagen diverse steekproeven bij de
paasvuren die in deze regio zullen
worden aangestoken zoals in Kranen-
burg. Steeksproefsgewijs wordt ge-
controleerd of deze paasvuren vol-
doen aan de milieu-eisen. Naast de
vergunninghouders worden ook de
mensen gecontroleerd die materiaal
komen aanleveren voor het paasvuur.

Veel gereedschap en
bestelauto gestolen
uit de gemeentewerf
In de nacht van donderdag 6 april op
vrijdag 7 april is uit de gemeentewerf
een bestelwagen en een enorme hoe-
veelheid gereedschap weggehaald.
Volgens wethouder D. Muldcrije-
Meulenbrock was de totale waarde
van de gestolen goederen ongeveer
135.000 gulden. Aangezien de ge-
meente niet kan wachten tot de zaak
met de verzekering rond is, vroeg
wethouder Mulderijc dinsdagavond
in de commissievergadering toestem-
ming om alvast enkele nieuwe appa-
ratuur aan te schaffen zoals gras-
maaiers en trilstampers. 'Anders kan
er niet normaal doorgewerkt worden',
aldus Mulderije. De commisssie
stemde hiermee in. Ook wordt de ge-
meentewerf voorzien van beveili-
gingsapparatuur.

Heel toevallig stond dinsdagavond
het onderwerp 'Vervanging materieel
gemeentewerken' op de ag'enda.
'Maar het mag duidelijk zijn dat dit
agendapunt helemaal los staat van de
inbraak van vorige weck', benadrukte
de wethouder. De commissie stemde
in om en rolbezem, een trilstamper en
een werktuigendrager te vervangen.
Verder ging de commissie accoord
om een klepmaaier en ccn wegschaaf
te reviseren in plaats van vervangen.
De totale kosten van vervanging en
revisie van het materieel blijven ruim
56.000 gulden onder de beraming van
249.700 gulden.

'Ik had het gevoel dat er die dag iets ging gebeuren'

Gezinsdienst
In de Dorpskerk wordt er - na het
paasontbijt in de Voorde - op eerste
paasdag een gezinsdienst gehouden
met als thema 'Anders dan de nacht'.
Dominee Westerink gaat voor in deze
dienst. Centraal staat het paasevange-
lie. Er wordt gelezen uit Johannes 20:
1-18. Aan deze dienst wordt verder
meegewerkt door organist Rudi van
Straten en het koperensemblc van
Sursum Corda. Wanneer u meer infor-
matie wilt hebbben over het gezamen-
lijke paasontbijt dan kunt u contact
opnemen met één van de volgende te-
lefoonnummers: 1020,2056 of 2411.

De agenda van Henk Groot Enze-
rinck staat deze maand propvol
met afspraken. De 79-jarige Vorde-
naar geeft de komende weken di-
verse lezingen - met name op scho-
len - over zijn werk in het verzet.
Onder de schuilnaam Karel Over-
ijssel was Groot Enzerinck in de
laatste periode van de oorlog ver-
antwoordelijk voor de distributie
van de verzetskrant Trouw in Over-
ijssel. Hij was uitgeweken naar
deze provincie nadat hij in Vorden
vanwege zijn werk voor de Lande-
lijke Organisatie Onderduikers bij-
na was opgepakt door de Sicher-
heitsdienst. 'Ik had het gevoel dat
er die dag iets ging gebeuren. Daar-
om besloot ik die nacht niet thuis te
slapen. En dat is mijn geluk ge-
weest. Want 's nachts werd ons huis
aan de Zutphensweg door zestien
leden van dé Sicherheitsdienst
overvallen', aldus Groot Enze-
rinck. In die periode daarna heeft
Groot Enzerinck nooit echt onder-
gedoken gezeten. 'Ik heb altijd ge-
woon doorgewerkt in het verzet.'
Dit ging goed totdat hij in Zwolle
door de Duitsers werd opgepakt.
Op het moment dat Vorden bevrijd
werd en de Canadese tanks het kas-
telendorp binnen reden, zat Groot
Enzerinck gevangen in het Huis
van Bewaring in Zwolle. Op 16
april werd hij door de Canadezen
bevrijd. Zondag precies vijftig jaar
geleden. Weekblad Contact zocht
'Karel Overijssel' op en blikte met
hem terug.

- Hoe zag uw leven eruit voordat de
oorlog uitbrak?
'Heel gewoon. Thuis hadden wc een
rijwielzaak en ik werkte bij mijn va-
der in het bedrijf. Dat was aan de Zut-
phensweg. Ons huis stond destijds
voor de Gereformeerde Kerk. Dat
pand bestaat al lang niet meer. Toen
de oorlog uitbrak was ik 24 jaar. De
eerste jaren heb ik gewoon doorge-
werkt in de zaak. Want het leven ging
gewoon door. Zo ging dat toen.'

- Hoe bent u terecht gekomen in het
verzet?
'Dat is een lang verhaal. Ik had in die
periode verkering met een meisje uit
de gemeente Hardenbcrg. Op een ge-
geven moment gaf iemand uit haar fa-
milie mij de tip om eens op zondag
naar een kerkdienst te gaan van domi-
nee Slomp uit Heemse. Dat is een
plaatsje dat dicht in de buurt van Har-
dcnberg ligt. Wij zijn daar toen op een
zondag naar toe gegaan. En die kerk-
dienst is voor mij als het ware de eer-
ste aanleiding geweest om later in het
verzet te gaan. Want dominee Slomp
was geen 'gewone' dominee. Hij
waarschuwde in zijn diensten toen al
ontzettend tegen het nationaal-socia-
lisme. Van de Duitsers mocht hij al
niet eens meer in Duitsland komen.
Dat was verboden gebied voor hem.
Samen met mijn vriendin ben ik in die
periode diverse keren naar Hccmse
geweest om de kerkdiensten van do-
minee Slomp bij te wonen. Totdat
Slomp moest onderduiken voor de
Duitsers. Stom toevallig zag ik de do-
minee een tijdje later in de Gerefor-
meerde Kerk van Vorden. Hij zat op
dat moment ondergedoken bij de fa-
milie Dijkman in het Ruurlose Broek.
Slomp ging er die ochtend vanuit dat
niemand in de kerk in Vorden hem
zou kennen en dat hij bijzonder wei-
nig risico zou lopen. Toen ik hem na
afloop van de kerkdienst aansprak,
schrok hij aanvankelijk. Nadat ik uit-
gelegd had wie ik was, was Slomp
van de eerste schrik bekomen. Nadat
we bij ons thuis thee hadden gedron
ken, vroeg ik hem of hij een lezing

Henk Groot Enzerinck op de plek waar vroeger zijn ouders huis stond.

wilde houden voor de gereformeerde
jeugd in Vorden. Ik was daar voorzit-
ter van. Dat wilde hij wel. Een lezing
over het jeugdwerk contra het natio-
naal-socialismc. En zo is dus mijn
verzetswerk gestart. Dat was in
1942.'

- U werd toen ook lid van de verzet-
groep Vorden.
'Dat klopt. De Verzetsgroep Vorden
bestond uit negen personen. Vier van
de hervormde kerk, twee vertegen-
woordigers van de katholieke ge-
loofsgemeenschap en drie van de ge-
reformeerde kerk. Naast het onder-
brengen van onderduikers zorgden
we voor bonkaarten en onderhielden
we contacten met andere verzetsgroe-
pen in de regio. Ik woonde in die pe-
riode gewoon thuis. Aan de Zutphen-
seweg. In die beginperiode kon dat
ook nog wel, al was het natuurlijk wel
een publiek geheim dat ik in het ver-
zet zat.'

- Wanneer ging het fout?
'Dat was op 20 januari 1944. Ik moest
toen zelf onderduiken en heb ik de lei-
ding van de verzetsgroep overgege-
ven aan Jan Norde. Ik had die dag al
het gevoel dat er iets ging gebeuren.
Vier dagen daarvoor waren er al twee
Nederlandse SD'ers bij mij thuis ge-
weest die onder valse voorwenselen
probeerden te achterhalen wie ik was
en wat ik deed. Ze zeiden dat ze van
de ondergrondse waren. Ze vertelden
me dat ze iemand hadden ontmoet die
hen revolvers en bonkaarten had aan-
geboden. Maar ze wisten niet of deze
man te vertrouwen was. Toen ik hoor-
de dat het ging om Johnnie de Droog -
een SD'er en aardsvijand van ons -
begon ik al nattigheid te voelen. Ik
heb het spel toen meegespeeld en ge-
zegd dat - als ze het verzet echt een
warm hart toedragen - het beste deze
Johnnie de Droog hartstikke dood
konden schieten. De hele tijd hield ik
een van mijn handen in mijn broekzak

zodat het leek dat ik een pistool in
mijn hand had. Ze durfden daarom
niets te doen. De twee mannen be-
dankten mij voor het advies en gingen
er vandoor. Maar ik wist toen wel dat
het fout zat. Vier dagen later kreeg ik
een heel raar gevoel over me heen. Ik
had het gevoel dat er die dag iets zou
gaan gebeuren. Daarom besloot ik die
nacht niet thuis te slapen. En dat is
mijn geluk geweest. Want 's nachts
werd ons huis aan de Zutphcnseweg
door zestien leden van de Sicherheits-
dienst overvallen.'

- En toen moest u dus zelf onderdui-
ken.
'Mijn onderduiken is heel anders ge-
weest dan voor de meeste onderdui-
kers. Ik heb altijd gewoon doorge-
werkt in het verzet. Aanvankelijk was
het de bedoeling dat ik iets ging doen
voor de Landelijke Organisatie voor
Onderduikers in Deventer. Maar om-
dat in die plaats zoveel huiszoekingen

Extra voorstelling
van revue 'Kom
usan'oplSapril
De belangstelling voor de bevrij-
dingsrcvue 'Kom us an' is overweldi-
gend. Drie avonden was de zaal van
het Dorpscentrum totaal uitverkocht.
De Oranjevereniging heeft daarom
besloten om zaterdagavond een extra
voorstelling in te lassen. Kaarten hier-
voor zijn te koop bij de Abn/Amro
Bank en het Dorpscentrum.

Von Mengden krijgt
hulp bij beheer
landgoedcamping
Het echtpaar Erik Kokje en Janna
Wildenboer is vanaf l april het team
van landgoedcamping de Wientjcs-
voort komen versterken. Zij zullen de
heer en mevrouw Von Mengden gaan
helpen met het beheer van de cam-
ping. Op zaterdagavond worden ze
officieel welkom geheten.

Actie'Plons!'
Op dit moment komen er via de bank-
rekening nog bijdragen binnen van
particulieren en bedrijven voor hetju-
bileumgcschcnk van de Vordense be-
volking voor het 'jarige' zwembad.
Het totaalbedrag van de actie 'Plons!'
is dus nog niet bekend maar het is wel
zeker dat er straks op 10 juni een su-
pcrgrote klok plus een digitale tempe-
ratuuraanduiding aan het bestuur zal
kunnen worden aangeboden. Er is
door zeer velen voor dit sympathieke
doel namelijk royaal gegeven en er

zijn ook enkele bijzondere aanbiedin-
gen. Volgende weck zal naar ver-
wachting de totale opbrengst van de
actie bekend zijn.

Collecte
De collecte in Vicrakker en Wich-
mond voor de ontvangst van de Cana-
dese veteranen in Warnsvcld heeft
een bedrag van f 1.225,50 opgele-
verd. In de gemeente Warnsvcld werd
een bedrag van f 9.962,45 opgehaald.
Het comité 'Wclcomc Again Vete-
rans' bedankt alle collcctantcn en gul-
le gevers.

waren ben ik naar Olst gegaan. Daar
ontmoette ik Jan Pcning - een vriend
van me - die vertelde dat ze me bij
Trouw ontzettend goed konden ge-
bruiken. Ik ben toen in Overijssel
gaan zorgen voor de distributie van de
verzetskrant. Op een gegeven ogen-
blik had ik de leiding over de hele pro-
vincie Overijssel. Ik heb in die perio-
de veel controles meegemaakt. Maar
omdat ik een vals persoonsbewijs bij
me had van een overleden jongen uit
Gorssel, wist ik telkens te ontkomen.
Wanneer ze me wantrouwden, liet ik
ze het gemeentehuis in Gorssel bel-
len. En daar zaten allemaal mensen
die 'goed' waren. Dat was dus een
waterdicht systeem. Zo heb ik dat
laatste jaar rondgezworven in Over-
ijssel.'

- Toch bent u aan het eind van de oor-
log opgepakt.
'Dat was in Zwolle. Ik zou daar ie-
mand ontmoeten op het plein voor de
Sasscnpoort. Die zou ik naar de ande-
re kant van de IJssel brengen. Toen ik
daar zo'n tien minuten had staan
wachten, liep dat in de gaten en werd
ik door de Duitsers van drie kanten
omsingeld. Ik had die dag een vals
persoonsbewijs op zak waarin stond
dat ik woonachtig was in Zwolle. Er
kwam toen een spervuur van vragen
op mij af waar ik geen antwoord op
kan geven. Wie bent u? Waar woont
u? Is het uw eigen huis? Oh, u bent bij
iemand in de kost. En hoe heten die
mensen dan? Ik viel dus door de mand
en werd opgesloten in het Huis van
Bewaring. De eerste zeven dagen heb
ik niets gezegd. Dat waren zeven da-
gen zonder eten en drinken. Na die ze-
ven dagen zei ik tegen de Duitsers: ' Ik
wil alles bekennen'. Toen heb ik een
ontzettend groot risico genomen door
te zeggen wie ik was. Want bij de
Sicherheitsdienst in Arnhem zochten
ze me te vuur en te zwaard. Er waren
inmiddels zeven overvallen geweest
op mijn ouderlijk huis. Overvallen die
dus allemaal waren mislukt. Ik speld-
de hen het verhaal op de mouw dat ik
was ondergedoken omdat ik me als
krijgsgevangene moest melden. En
daar had ik geen zin in. Het gevolg
was dat ik veroordeeld werd voor een
kamp naar Duitsland. De eerste paar
weken heb ik toen in het Huis van Be-
waring vast gezeten. Op het moment
dat mijn woonplaats Vorden bevrijd
werd, zat ik dus vast in Zwolle.'

- Bent u ook daadwerkelijk op trans-
port gesteld naar Duitsland?
'Ja, alleen zijn wc nooit in Duitsland
aangekomen. Samen met 268 andere
gevangenen werd ik in een schip ge-
dreven dat richting Duitsland voer.
Maar aangezien het verzet de sluizen
in de Dedemsvaart stuk had gemaakt,
konden we ter hoogte van Lutten niet
verder. In die plaats werden we in een
school gedreven in afwachting van
wat er daarna zal gebeuren. We heb-
ben daar toen overnacht en een dag la-
ter was het de bedoeling dat wc weer
terug zouden gaan richting Zwolle, 's
Morgens vroeg ben ik toen samen met
enkele anderen gevlucht. Even daar-
voor was ook al een jongen die kok
was - en dus meer vrijheid had - er
vandoor gegaan richting Gramsbcr-
gen. Onderweg is hij Canadese tanks
tegen gekomen en heeft hij verteld dat
er in de school van Lutten een grote
groep Nederlanders werd vast gehou-
den. Drie van de zes tanks zijn toen
richting de school gereden en hebben
Lutten bevrijd. En dat was ook mijn
bevrijding, dus twee weken nadat de
Duitsers uit Vorden werden verjaagd
door de Canadezen. Mijn bevrijding
kwam op 16 april, zondag dus 50 jaar
geleden.'

Mies Dentz zoekt
onderduikfamilie
Antoinette Timmer uit Vorden is na-
mens Mies Dentz op zoek naar het on-
derduikadres van haar vader. In de
hongerwintcr van 1944-1945 heeft
Dentz ondergedoken gezeten bij een
boer in Vorden. Wanneer u meer in-
formatie kunt verschaffen over het het
onderduikadres van de heer Dentz,
dan kunt u contact opnemen met An-
toincttc Timmer, Brinkerhof 103, tel.
2027.



TJNWE
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Hierbij nodigt het bestuur van de Onderlinge Barchem-Ruurlo
haar leden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke gehouden zal worden op donderdag 27 april 1995 om
20.00 uur in h.c.r. Meilink te Barchem.

Enkele agendapunten: - jaarrekening 1994
- voorstel winstverdeling:

10% premie-restitutie over de
betaalde brandpremie

- bestuursverkiezing

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering
alsmedede jaarrekening 1994liggen vanaf heden in het kantoor
voor de leden ter inzage.

Tevens worden uitgenodigd de leden van Univé Verzekeringen
voor het bespreken van de resultaten over 1994 van Univé
Verzekeringen en haar werkmaatschappijen.

Het bestuur.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Barchem-Ruurlo e.o. W.A.

Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo, tel. 05735-1635

PAASSHOW
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)
Zaterdag 15 april
Maandag 17 april (2e Paasdag)
Dinsdag 18 april
van 10.00 tot 17.00 uur
Trakteren en Landbouwwerktuigen NIEUW en GEBRUIKT
Tevens openen wij onze nieuwe BOS & TUIN afdeling.

Profiteer van diverse aanbiedingen!

Graag tot ziens bij:

Zutphenseweg 31 7245 N R Laren (Gld) Telefoon 05738-1 227 Telefax 05738-2 131

f^Indoor 1
Beauty Sa/on

Vo r d e n J

TOT 15 APRIL

2O% KORTING

Overweg 76
7251 JS Vorden

telefoon 05752 - 3433

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

paaseitjes vindt u
• * ^**v s~^ *in onze

showr

Zaterdag
15 april

Komend paasweekend organiseren wij
2 bijzondere Promotie Dagen. En dat doen
wij op een wijze die u inmiddels van ons
gewend bent. Maak dus een aantekening
in uw agenda om zaterdag 15 of 2e
Paasdag 17 april aanstaande een bezoek te
brengen aan één van onze bedrijven in
Ruurlo, Enschede of Doetinchem.
En zet daar maar gerust met grote letters
"VOORDEEL HALEN" bij, want het wordt
eieren rapen zoals dat alleenjMaar in een
kinderdroom kan voorkomerW

Paaseieren met inhoud
Bovenop onze vele april-aan-
biedingen kunt u na aankoop van een
gebruikte auto tijdens onze Paas Promotie
een greep doen in de mand met eieren.
Deze zijn voor de verandering nu eens niet
gevuld met chocolade, maar met waarde-
bonnen die in waarde kunnen variëren
van ff 25O,- tot maar liefst ff 1.OOO,-.
Begrijpelijk dat 't met deze aanbiedingen
makkelijk moet zijn, onze showroom op
z'n Paasbest te verlaten... in uw Citroen .

NEDERLANDSE VERENIGING'
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Op al onze Eurocasions 12 maanden garantie
+ 6 maanden uitstel van betaling*
*Maximaal f 10.000,- o.^Jbetaalplanvoorwaarden CFN (toetsing en registratie bij BKR/Tiel).

Kom naar de gezellige
Paas Promotie van CITROEN

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM

RUURLO: De Venterkamp 11 - Tel. 05735-2004 ENSCHEDE: Kuipersdijk 14 - Tel. 053-308006
DOETINCHEM: Grutbroek 6 - Tel. 08340-23500

Tonny Jurtiërfs

GRANDIOZE

van 17 t/m 22 april

2e Paasdag geopend van 11.00-17.00 uur (alleen Hengelo Gld.).
De nieuwe voorjaarskollekties zijn binnen. Sinds kort ook dealer van
Fitform, de énige verantwoorde, op maat gemaakte zitvorm.

Op meubelen altijd 10% KORT l NG.

Tijdens de show ook 10% KORTING op vloerbedekking en
gordijnen.

Bij komplete inrichtingen berekenen wij geen werkloon.

Kom vrijblijvend binnen. De koffie staat klaar.

Tot ziens in de

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

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

ZATERDAG 15 APRIL
een feestelijke en gezellige

DANSAVOND
m.m.v. dansorkest

„SATURNUS"
AANVANG 20.30 uur ENTREE f l O - p.p.

incl. Ie consumptie en
een uitgebreid bittergarnituur

Reserveren voor groepen is ook mogelijk.

bodeqa

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

VRIJDAG 14 APRIL 1995

(Goede Vrijdag)
is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AV Vorden

Telefoon 05752-1455
Uitsluitend voor spoedgevallen kunt U kontakt

opnemen met:
dhr. Sprukkelhorst, tel. 05752-2138 of

dhr. Wanders, tel. 05753-3274.

DE ROTONDE
Kerkstraat 3- Vorden - Tel. 05752-1519

KEUZEMENU 37,50
kies uit 10 voor-, 8 hoofd- en 9 nagerechten

KEUZEMENU 47,50
kies uit 10 voor-, 12 hoofd- en 9 nagerechten

SENIORENMENU 31,50
kies uit 3 voor-, 5 hoofd- en 3 nagerechten

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN



PROFESSIONEEL
SCHILDERWERK, VERF EN
BEHANG, KLEUR EN INTERIEUR:
ALLES ONDER ÉÉN DAK
In onze geheel nieuwe showroom vindt u alles op het gebied
van kleuren interieur. Verf en behang, gord ij n stoffen,
vloerbedekking en raamdecoraties kunnen in één
handomdraai harmonieus op elkaar afgestemd worden.

Op ruim 1.100 m2 maakt u
moeiteloos de mooiste
combinaties voor ieder
vertrek.

2EPAASDAG-17 APRIL

OPEN HUIS
VANAF 10.00 UUR

Voor de kinderen is er een fantastisch groot (gra-
tis) springkussen en een clown! Voor iedere be-

zoeker is er een waardevolle attentie!

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21, tel. 05753 - 4000
Zelhem, tel. 08342-1998

kleurige bandana's

4,95

zijden singlets

TmmU'prijs H A QC
JLOJWm, I4,y0

PPC3
cH^^L
AKMO WOKKS

geruite overhemden

TuuMtt 'pr i js H Q |
X^rWWnu l *J,

modieus jack

T u u n k ' p r i | s 59,95

mode voor
het héle gezin

fashion

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

Lekker erop uit
in het

voorjaars-
zonnet je '

lekkere blouse

T u u n t e p r i j s

PURE
&

comfort

CITY
l t F E

piraat spijkerbroek

Tuunteprijs O C
/JiM^niu Ou,'

P J M

betalen met
je pincode

heren spijkerbroeken

Tuunteprijs OQ QC
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i.v.m. Goede Vrijdag op donderdag koopavond.

WIJ GAAN TROUWEN
l Robert Giesen

&
Alida Peters

\ op zaterdag 22 april 1995

i 'P-ƒ%& ̂  lËN- om 1 a°° uur in Kasteel Vorden
Kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 11.30 uur in de
St. Martinuskerk te Wehl

De receptie is van 15.00 uur tot
17.00 uur in zalencentrum
Van Bindsbergen,
Nieuwe Kerkweg 53
te Nieuw-Wehl

HUWELIJKS-AANBIEDING
VAN DONDERDAG 13 APRIL T/M VRIJDAG 21 APRIL

/• < >x;

ZATERDAG 22 APRIL GESLOTEN

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

BEATRIXPLEIN6
7031 AJ WEHL
Tel.:(08347)81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
Tel.: (05752) 3006

UITNODIGING

WOLTERING

Op zaterdag 15 april a.s. houden wij

OPEN Huis
Wij nodigen U hierbij uit tussen 14.00 en 18.00 uur een kijkje te komen
nemen in ons nieuwe bedrijf aan de Ambachtsweg 18 te Vorden.

Dir. J.J. Woltering & Zn. BV

Mocht U ons iets willen schenken, dan adviseren wij een gift in de
geplaatste bus bestemd voor het reumafonds.

Ambachtsweg 18 7251 KW VORDEN Tel. 05752-1264

Koop nu een GEBRUIKTE en
maak kans op een NIEUWE.

Wie vanaf 12-4-'95 t/m 30-4-'95 bij ons een gebruikte
auto koopt, krijgt een gratis lot van de

SURSUM CORDA
SUPERLOTERIJ

waarbij u kans maakt op een nieuwe Suzuki Swift of
één van de 100 andere interessante prijzen.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2-VORDEN
Tel. (05752) 1794



WITKAMP LAREN
PRESENTEERT

in
de grote zaal

m.m.v. DISCO FIRE SOUND

MANNHEIM

het café

Aanvang 21.00 uur

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

„Sc1Herhtr5"i
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

^^^~^^^
VRIJDAG 14 APRIL
LAATSTE LIVE-BANDJE

VAN HET SEIZOEN IN HET CAFÉ:

Aanvang 21.00 uur.

Wij maken onze cliënten erop attent,

dat onze kantoren op Goede Vrijdag 14 april

de gehele dag gesloten zullen zijn.

De gezamenlijke banken

van Vorden

ABN AMRO SNS» S Rabobank

Technische Dienstverlening

Besselink
U belt, wij komen! 24 UUR SERVICE

Al uwTuinsiersmeedwerk.
Las-, montage- en constructiewerk.
Nieuwbouw, onderhoud of schadeherstel
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - VIERAKKER - Tel. 05754-1825

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

l i*

BADKAMER VERBOUWEN ?

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

WEEKMARKT
a.s. vrijdag (14 april)
wordt verplaatst naar

parkeerplaats Hotel Bakker

HEEL VEEL GELE BLOEMEN 2 BOS 8,95

6 VASTE
PLANTEN
voor de tuin
10.— 7de gratis

BEGONIA'S
10-

Fysiotherapeut ontwikkelde spierolie die binnen 5 minuten werkt

Spierpijn verdwijnt terwijl ie wacht
l l v v v v

Door Karel Hooy

Als fysiotherapeut en sportmasseur geniet Daniël
van derPluym in Nederlandeen grote reputatie. Hij
heeft een goedlopende praktijk, waar mensen uit
het gehele land hem consulteren. Maar toen zijn ei-
gen vrouw ernstig ziek werd, bemerkte hij tot zijn
grote ontsteltenis dat hij juist haar niet kon helpen.

In 1982 werd mevrouw van der
Pluym plotseling getroffen door

een zware hersenbloeding. Het
gevolg was, dat de rechterzijde van
haar lichaam geheel verlamd raakte.

Tot overmaat van ramp kreeg ze
ook nog last van sterke verkram-
ping van de spieren in haar rechter-
arm en rechterbeen. De revalidatie
van zijn vrouw, die Daniël van der
Pluym zelf ter hand nam, werd ook
nog eens ernstig bemoeilijkt door
de vochtophoping in het onder-
been. Daardoor kwamen de
lymfevaten en de spieren in het
been onder een enorme pijnlijke
druk te staan.

Oplossing

Bij elke aanraking van de huid
verging mijn vrouw van de

pijn. "Ik wist me geen raad", vertelt
Daniël van der Pluym. "Het is
verschrikkelijk om je vrouw zo te
zien lijden. Toch moest er iets
bedacht worden om het vocht uit
haar benen te draineren en om de
spieren soepel te krijgen. Daarom
ging ik op zoek naar middelen om
mijn vrouw te helpen." Omdat de
Budelse fysiotherapeut gespeciali-
seerd is in aroma therapie, lag het
voor de hand dat hij in deze richting
ging zoeken naar een oplossing. Bij
deze therapie worden etherische
oliën toegepast, die als eigenschap

Onder handen bij Daniël van der Pluym

hebben om snel door de huid te
dringen. Daardoor kan met name
het spierweefsel gemakkelijk be-
reikt worden.

Toeval

Het leek een onbegonnen zaak.
Na eindeloos combineren en

drogisterij-parfumerie

Ten KATE
Zutphenseweg 2 - VORDEN
Telefoon 05752-2219

experimenteren, had hij nog geen
middel gevonden die bij zijn vrouw
het gewenste resultaat gaf. "Ik werd
er moedeloos van. Maar op een
dag werd ik enthousiast door mijn
vrouw geroepen. De vochtophoping
in haar been was sterk aan het
verminderen. Ook vertelde mijn
vrouw opgetogen, dat de pijn prak-
tisch was afgenomen. Ik was spra-
keloos. Nog geen vijf minuten
daarvoor had ik haar been weinig
hoopvol behandeld met een nieuwe
experimentele olie. Tot mijn grote
verbazing had ik bij toeval een
werkzame combinatie van etheri-

sche oliën ontdekt", aldus Daniël
van der Pluym. Tijdens de revalida-
tie van zijn vrouw, overtrof de
werking van Spierolie zoals hij zijn
preparaat heeft genoemd, zijn stout-
ste verwachtingen.Het had precies
de werking, die hij met zin experi-
menten voor ogen had gehad. Een
directe ontspanning van de spie-
ren, een onmiddellijke verbetering
van de doorbloeding van het spier-
weefsel, een vlotte afvoer van vocht-
ophopingen en een snelle vermin-
dering van de pijn.

Spierpijn

Gedurende de afgelopen jaren
heeft Daniël van der Pluym

Spierolie toegepast op de meest
uiteenlopende soorten spierpijn. In
alle gevallen werd binnen vijf minu-
ten resultaat bereikt. Hij vertelt:
"Spierpijn ontstaat door overbelas-
ting, waardoor de afvalstoffen zich
in de spieren ophopen en de
toevoer van voedings- en zuurstof-

rijk bloed wordt afgestoten. Door
de doorbloeding van het spierweef-
sel te verbeteren, heft Spierolie het
probleem onmiddellijk op. Ook kan
het zijn, dat na ongewone krachts-
inspanningen er scheurtjes ont-
staan. De pijn wordt dan veroor-
zaakt door de ontstane vocht-
ophoping, die druk uitoefent op de
zenuwuiteinden in de spier. Spier-
olie zorgt voor een snelle afvoer
van het vocht, waardoor de druk
afneemt en de pijn verdwijnt.

licht en spit

Daarnaast heeft de fysiothera-
peut ook uitstekende resulta-

ten bereikt bij spierpijn, veroor-
zaakt door ziekten als spierreuma,
jicht, artrose en spit. "De pijn zal
verdwijnen, maar de oorzaak van
de kwaal wordt natuurlijk niet weg-
genomen. Het gaat hier tenslotte
om een ziekte. Maar spierolie zal
wel een enorme verlichting bren-
gen." merkt Van der Pluym op.

AANBIEDING:

AROMEDICA SPIEROLIE

van 24.95 voor 7&C7O

Uw voordeel: 5.00

STUNT!!!

10x20 minuten
ZONNEN

vanaf 69,00
(Cabine 1)

BIJ

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 EO VORDEN
TEL. 05752-1044

Openingstijden:
ma-vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-17.00 uur
zo. alléén op afspraak

80 TON P O O T -
UIEN VUUR

B O S N I Ë

Voor 5 PIEK
verbouwt een
vluchtelingen-

familie zijn eigen
voedsel. Doe mee.

Giro 999
Stichting Vluchteling,

Den Haag.
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Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Telekids
Wij, groep 8 van school Het Hoge,
zijn zaterdag l april naar Telekids ge-
weest. We moesten er al vroeg zijn,
zodat we om 6.30 uur vertrokken.
Precies op tijd kwamen we aan bij de
studio van RTL 4 in Hilversum. De
Tak en Twijgschool uit Lochem was
onze tegenspeler.
Telekids is een totaalprogramma van
spelletjes, interviews en tekcnfilmss.
Tijdens de films zaten we in de kanti-
ne, voor de overige onderdelen moes-
ten wc in de studio zijn. Anja Besse-
link en Thomas Hartelman wonnen
het spel 'Ken je kanjer'. Daarna
moest Roei pasman zijn mening ge-
ven over een stripboek. Linda Bogc-
helman werd gevraagd iets over haar
paardcnverzamcling te vertellen en
martine Kip en Evelien Norde moch-
ten de Lambada dansen. Later kwam
T-Spoon het liedje 'Marccdes Bcnz'
zingen. Vcrvolcns was Jeremy Jack-
son van Bay Watch aan de beurt. Hij
was de 'Vraag Maar Raak Gast'. Op
het laatst zong hij 'You can run',
waarna hij onderden fans buiten be-
groette. Toen kwam de Mcga Blubber
Power Race, gespeeld door Wouter
Dijkman en Jacobinc Rodenburg. Ze
moesten het opnemen tegen twee Lo-
chemse kinderen en wonnen twee on-
derdelen, speelden er één gelijk en
verloren het afwasspcl. In de einduit-
slag bleek Lochem de betere ploeg:
jammer, toch was het een leuke en bij-
zondere dag.

Groep 8 Het Hoge

PaasvuurinBaak
Ook dit jaar zal er in Baak weer een
spectaculair paasvuur worden ontsto-
ken op de vertrouwde plek aan de
Bonte Koeweg. Deze happening
vindt plaats op Ie Paasdag. Muziek,
sfeer en gezelligheid is troef bij dit
traditiegetrouwe Paasvuur dat voorde
15e maal wordt ontstoken. In het be-
gin zal er een paashaas met traktatie
voor de jeugdige kijkers rondhuppe-
len. Het Jeugd en Jongerenwerk ver-
wacht zoals ieder jaar een grootscha-
lig publiek.
De aanvoer van snocihout is inmid-
dels al in volle gang. Net als voor-
gaande jaren is er weer een goed over-
leg met de Gemeente Stecnderen, de
brandweer en de politie geweest. Het
Jeugd en Jongerenwerk zal er zorg
voor dragen dat het paasvuur zo mi-
lieubewust mogelijk wordt. Dat wil
zeggen dat er alleen schoon snoeihout
aangevoerd mag worden. De minera-
len die in de as achterblijven vormen
een goede primitieve bemesting voor
de aarde. Denk maar aan onze voor-
ouders die stukken bos platbrandden
om er weer jaren vrucht van te oogs-
ten.

De organisatie vraagt weer de mede-
werking van iedereen om het vuur zo
mooi en groot mogelijk te maken, en
al het snocihout te sparen. Het schone
snoeihout kunt u op vrijdag 14 april
(Goede Vrijdag) en Paaszaterdag 15
april brengen op het terrein aan de
Bonte Koeweg. Op andere tijden is
het terrein afgesloten, mits er met ons
anders wordt overlegd. Voor inlich-
tingen: Marcel Schiphorst, tel. 05752-
1944.
Voor een ieder die snocihout brengt
geldt: niet alleen het milieu maar ook
de traditie eist dat wij met verstand en
zorg een brandstapel opbouwen. La^
ten we vooral milieu en traditie bij el-
kaar houden en zorgen voor een lang
voortbestaan van deze mooie traditie.
Het feest kan tot in de late uurtjes
worden voortgezet bij zaal Hcrfkens
met een optreden van de band Sil-
houctte. Zie advertentie elders in dit

. blad.

HVG Dorp
De Hervormde Vrouwenvereniging
heeft in de maand maart een tweetal
activiteiten gehad. Op 9 maart werd
een bezoek gebracht aan de RK Kerk
in Kranenburg waar onder deskundi-
ge leiding van pastoor Van Zeelst het
kerkgebouw werd bekeken. Verder
werd op 22 maart in de Voorde de
jaarlijkse paasbijeenkomst gehouden
waar een paasliturgie werd gelezen.
Mevrouw J. Leunk droeg daarna een
aantal gedichten voor en werd deze
avond afgesloten met het zingen van
gezang 393.

•VttWW

ERGUNNINGENf
In de week van 3 tot en met 7 april
1995 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:
- de heer G.J. Groot Jebbink, voor

het inpandig verbouwen van een
boerderij op het perceel Lindese-
weg 18 te Vorden;

- de heer W.D. Breuker, voor het
veranderen van een woning op het
perceel Almenseweg 58 te Vorden;

- mevrouw J.R. Fokkink-Wensink,
voor het bouwen van een berging
op het perceel Rommelderdijk 2 te
Vorden;

- de heer EJ. Anema, voor het ver-
bouwen van een woning op het
perceel Christinalaan 3 te Vorden;

- de heer W.D. Breuker, voor het
gedeeltelijk slopen van een koets-
huis op het perceel Almenseweg
58 te Vorden;

- de heer A.J.D. van Ark, voor het
geheel slopen van een houten
schuur op het perceel Insulinde-
laan 62 te Vorden;

- mevrouw J.A. Laughton-van Rijs-
bergen, voor het vellen van l spar
op het perceel Wilhelminalaan 24
te Vorden.

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

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

3 april 1995: de heer H.J. Biclderman,
voor het bouwen van een garage op
het perceel Prins Bernhardweg 3 te
Vorden;
5 april 1995: Bouwbedrijf Hulshof
B.V, voor het vergroten van een kan-
toor op het perceel Zutphenseweg l d
te Vorden.

Deze bouwaanvragen kunt u inzien
ter gementesecrctaric, sektor Grond-
gebied (koetshuis).

'RKZAAMHEDEN
OP H ET

INDUSTRIETERREIN
WERKVELD (OUDE

GEDEELTE)
Het project 'Revitalisering industrie-
terrein Werkveld' gaat van start.
Adviesbureau Oranjewoud zal de
komende weken de volgende werk-
zaamheden op het industrieterrein uit-
voeren:
- inventariseren van de bestaande

situatie;
- diverse landmeetkundige werk-

zaamheden;
- inspecteren van het bestaande

rioolstelsel;
- het maken van een twintigtal son-

deringen incl. onderzoek naar de
bodemopbouw.

Het kan zijn dat de medewerkers van
Oranjewoud voor deze werkzaamhe-
den particulier terrein moeten betre-
den. Men zal hiervoor eerst toestem-
ming vragen. De medewerkers van
adviesbureau Oranjewoud zullen
zich, indien gewenst, legitimeren.

• 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 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens af spraak.

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

^'GEMEENTEHUIS OP VRIJDAG 14 APRIL EN VRIJDAG
26 MEI GESLOTEN

Op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) is het gemeentehuis gesloten.
Op vrijdag 26 mei 1995 (de dag na Hemelvaartsdag) is het gemeentehuis even-
eens gesloten.

JDERZOEK 'GRIJS IN HET GROEN'
Studenten van de Universiteit van Amsterdam gaan, voor hun studie, een onder-
zoek uitvoeren naar de woonsituatie en maatschappelijke deelname van oude-
ren in oostelijk Gelderland.
Zij verzamelen gegevens door, aan de hand van vragenlijsten, vraaggesprekken
te voeren.
Ook uit de gemeente Vorden willen zij ongeveer 140 inwoners van 55 jaar of
ouder enquêteren. Zij leggen zich daarbij toe op de kernen Kranenburg en Vor-
den en het daarbij behorende buitengebied.
De vraaggesprekken zullen worden afgenomen op dinsdag 25, woensdag 26 en
donderdag 27 april a.s. De inwoners die daarvoor zijn geselecteerd ontvangen
van de Universiteit een brief met het verzoek aan het onderzoek mee te werken.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek
gebruikt. Bij het huisbezoek hebben de studenten, ter legitimatie, een 'op-
drachtbrief' bij zich met dezelfde naam en handtekening als op de brief die u
ontvangt (van projectleider drs. F. Thissen).
Van de eind-rapportage van het onderzoek krijgen burgemeester en wethouders
ook een exemplaar.
Zij kunnen hier waardevolle gegevens aan ontlenen. Wij vragen u daarom als u
voor het onderzoek benaderd wordt, hieraan mee te werken.

ASPOORTEN EUROPESE IDENTITEITSKAART
r
Voor het reizen naar het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig
reisdocument.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.
Ü kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese iden-
titeitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het rei-
zen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-lan-
den). Beide documenten zijn vijf jaar geldig.

AANvJRiEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort aanvragen!
Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het

)rtoftoeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. AJÊ^e aanvra-
ger staa^Bgeschrevcn in een reisdocument van één of beide oudé^pjan moet
het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet
overleggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voor-
zien van uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebe-
wijzen wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een
reisdocument hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van
een nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,-. Is het vermiste
reisdocument afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een
nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die
gemeente moet worden opgevraagd.
Bij de aanvraag moeten 2 goedgel ijkende identieke pasfoto's (van goede kwali-
teit; zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar)
mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op
school worden gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen kan alleen in een paspoort; indien er geen sprake is
van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen
bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis te
verkrijgen.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of
voogd voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort
geldt dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben
de toestemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toe-
stemming is op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit ach-
teraf worden gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer
terug hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocu-
ment is zeer storingsgevoelig, waardoor de 'klaar-terwijl-u-wacht-service' mis-
schien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw
begrip wanneer het niet lukt.

SCHENGEN AKKOORD
Schengen is een overeenkomst tussen een aantal landen van de Europese Unie
waardoor reizigers binnen het Schengen-gebied geen personencontroles aan de
grens meer hoeven te ondergaan.
U kunt echter niet zonder paspoort of Europese Identiteitskaart naar deze lan-
den reizen, omdat in de meeste van deze landen een identificatieplicht geldt.
Hierdoor kan bijvoorbeeld de politie in die landen in bepaalde situaties een
identiteitsbewijs vragen. Het is daarom aan te raden om een paspoort of identi-
teitskaart mee te nemen. Bovendien kan erom gevraagd worden bij geldop-
names of betalingen met creditcards. Folders over 'Schengen' zijn verkrijgbaar
in het gemeentehuis.

RAGENBOEKJE 'ALLES OVER BIJSTAND 1995'
Bij de Sektor Samenleving (afdeling welzijn) kunt u het vragenboek 'alles
over bijstand' krijgen. U vindt in dit boekje de antwoorden op de meest
gestelde vragen over de bijstand. Het vragenboek bevat elf hoofdstukken, die
elk een bepaald onderwerp behandelen. Soms zijn de antwoorden in het boekje
niet uitgebreid genoeg. Dan wordt verwezen naar een vervolgblad. Zo is er een
uitgebreid vervolgblad over woonkosten. De informatie op de vervolgbladen is
aangepast aan de laatste veranderingen.
U kunt de vervolgbladen ook thuisgestuurd krijgen, wanneer u gebruik maakt
van de twee bestelkaarten achterin dit boekje.
In het Vragenboekje is voorin een overzicht van de vragen opgenomen, achterin
staat een lijst met trefwoorden.

NZAMELING KANTOOR-, WINKEL- EN
DIENSTENAFVAL

Ingaande l september 1995 wil de gemeente een gewijzigde regeling voor het
inzamelen van kantoor-, winkel- en dienstenafval invoeren. Voordat een voor-
stel aan de gemeenteraad wordt gedaan stelt de gemeente belanghebbenden in
de gelegenheid hun zienswijze over de nieuwe regeling schriftelijk kenbaar te
maken. De reactie moet vóór l mei a.s. ingediend worden.
Door een wijziging van de Wet milieubeheer mag de gemeente alleen nog maar
huishoudelijk afval inzamelen. De afzonderlijke regeling voor het ophalen van
kantoor-, winkel- en dienstenafval is vervallen.
De gemeente is dus niet meer bevoegd om dit afval, hoewel het naar aard en
samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval, in te zamelen. Hetzelfde
geldt voor het zogenaamde grof (bedrijfs)afval.
De Wet milieubeheer geeft de mogelijkheid voor het kantoor-, winkel- en dien-
stenafval een speciaal inzamelregime in te voeren. Tot op heden hebben Rijk en
provincie de speciale regeling nog niet vastgesteld.
De gemeente zal, zolang er geen Rijks- of provinciale regeling is vastgesteld,
(nog) niet met de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval stoppen. Er
wordt een overgangsregeling voor kleinaanbieders getroffen, die er op neer-
komt dat alleen die bedrijven/instellingen, die voor de afvoer van al hun
bedrijfsafval kunnen volstaan met l groene en l grijze container, in de gele-
genheid blijven hun afval tweewekelijks aan te bieden. Aanbieders van grotere
hoeveelheden moeten zelf een regeling met een inzamelbedrijf treffen.
De gemeente beëindigt de inzameling van grof (bedrijf)afval volledig.
De overgangsregeling geldt alleen voor de bedrijven die ook nu hun bedrijfsaf-
val via de gemeente afvoeren.
De overgangsregeling betekent in de praktijk dat bedrijven/instellingen, die nu
2 of meercontainers ter inzameling aan de openbare weg plaatsen zelf een over-
eenkomst met een inzamelaar moeten sluiten.
Voor nadere informatie kunt u dagelijks tussen 1 2.00 en 1 2.30 uur contact opne-
men met de heer Brussen, doorkiesnummer 7485.

E VERLENEN BOUWVERGUNNING MET
VRIJSTELLING

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 1 8 A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verlenen aan het volgende bouwplan:
- het bouwen van een berging aan de Almenseweg 63, kadastraal bekend

gemeente Vorden, sektie L, nr. 462.

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 1 4 april
1995, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meesteren wethouders kenbaar maken.

jfm T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur ligt van 14
april tot en met 12 mei 1995 ter inzage: een melding algemene maatregel van
bestuur (artikel 8.41, lid l ) van:
1. de heer W.J.B. Besselink, Dorpsstraat 6, 7234 SN Wichmond voor het van

toepassing worden van het Besluit brood- of banketbakkerijen milieubeheer
op een reeds opgerichte brood- of banketbakkerij op het perceel Dorpsstraat
6 te Wichmond en voor het van toepassing worden van het Besluit detailhan-
del milieubeheer op een reeds opgerichte detailhandel op het perceel Dorps-
straat l O te Wichmond;

2. 2. de heer G.J. Rietman, Boshuisweg 8,7233 SE Vierakker voor het van toe-
passing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op een
reeds opgerichte melkrundveehouderij op het perceel Boshuisweg 8 te Vier-
akker.

riscaalnieuws
f 0,57 per kilometer aftrekken. Dan
zijn er nog overige verhuiskosten,
zoals de opslag van meubels, het leg-
gen en pasklaar maken van meegeno-
men vloerbedekking en stoffering. U
moet ook letten op de afschrijving van
onbruikbaar geworden vloerbedek-
king en stoffering. Als u gaat verhui-
zen en u kunt de gordijnen uit uw vo-
rige huis in uw nieuwe woning niet
gebruiken dan kunt u de restwaarde
van de oude gordijnen opvoeren als
aftrekpost. Verder kunt u bij overige
verhuiskosten denken aan de aansluit-
kosten van telefoon, licht, water, gas
en de CAI, maar ook aan schoon-
maakkosten van het oude en nieuwe
huis en de kosten die u heeft gemaakt
om het nieuwe huis op te knappen.

Aan de aftrek van verhuiskosten zit-
ten heel wat .haken en ogen. Als u
geen vergoeding van uw werkgever
heeft ontvangen en in 1994 bent ver-
huisd, dan kunnen de verhuiskosten
in sommige situaties als aftrekpost
worden opgevoerd. Dat is het geval
wanneer u moest verhuizen i.v.m. een
nieuwe werkkring. Of wanneer u
moest verhuizen i.v.m. uw huidige
baan, zoals bij overplaatsing of ver-
plaatsing van het bedrijf. Of wanneer
u de dienstwoning moest verlaten.
U kunt ook verhuisd zijn omdat u uw
reistijd wilde bekorten. Wanneer u na
zo'n verhuizing binnen een straal van
10 km. van uw werk woont zijn de
verhuiskosten aftrekbaar. Wanneer u
na zo'n verhuizing meer dan 10 km.
van uw werk woont, moet u aantonen
dat door de verhuizing een aanzienlij-
ke tijdwinst wordt geboekt.
Nu zijn er belastinginspecteurs die
van mening zijn dat het criterium van
die 10 km. alleen geldt bij verande-
ring van baan. Dat kan evenwel niet
worden afgeleid uit een uitspraak van
de Hoge Raad in 1993. Daarom is de
'Vereniging eigen huis' daarover een
zgn. cassatieprocedurc begonnen.
Mocht uw inspecteur de aftrekpost in
zo'n geval weigeren, omdat er geen
sprake is van een nieuwe baan, dan
doet u er verstandig aan een bezwaar-
schrift in te dienen en te vragen om
deze aan te houden totdat de Hoge
Raad in de cassatieproccdure uit-
spraak heeft gedaan.
Er zijn verschillende soorten verhuis-
kosten. De transportkosten van de
boedel zijn volledig aftrekbaar. Maar
u kunt ook overige autokosten aftrek-
ken die u heeft gemaakt voor bijvoor-
beeld de bezichtiging van het huis of
om afspraken te maken met de vorige
eigenaar. Daarvoor mag u voor 1994

Voor deze overige verhuiskosten en
voor de overige autokosten geldt wel,
dat deze kosten aftrekbaar zijn tot ma-
ximaal 12 % van uw bruto-jaarinko-
mcn van de baan waarvoor u bent ver-
huisd. Terwijl het maximaal aftrekba-
re bedrag f 12.000,- is. Naast deze
drie soorten aftrekbare verhuiskosten
zijn er ook nict-aftrekbare kosten die
bij een verhuizing kunnen spelen.
Daarbij moet u vooral denken aan
verbeteringen, zoals het aanbrengen
van een douche of vaste wastafels, de
kosten van achterstallig onderhoud of
het moderniseren van een keuken of
badkamer. Ook de betaalde omzet- of
overdrachtsbelasting voor de nieuwe
woning is niet aftrekbaar, evenmin als
de kosten van de notaris en de make-
laar. Althans voor zover deze laatste
kosten geen verband houden met de
financiering, want dan zijn ze aftrek-
baar onder het kopje hypotheekrente
en financieringskosten.

MrdrsB.H.J.deRegtFB



Vrouwenclub
Medler
Maandag 10 april waren de dames
van Vrouwenclub Medler weer bij el-
kaar. De heer Hazewinkel was uitge-
nodigd om deze avond te verzorgen.
Hij sprak over de tradities in de veer-
tig dagen tijd. Tevens had hij prachti-
ge dia's over dit onderwerp. Na de
pauze had Hazewinkel een kwis over
voorwerpen die men moest raden.
Mevrouw Wichers werd eerste. De
heer Hazewinkel werd aan het eind
van de bijeenkomst bedankt en kreeg
een attentie mee naar huis.

s qvvW W
VORDEN

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

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

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

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

Het eerste damesteam van volleybal-
vereniging Dash/Sorbo won zaterdag
overtuigend van streekgenoot S VS uit
Schalkhaar. Na de smadelijke 3-0 ne-
derlaag die de Vordense dames in ja-
nuari in de Schalkhaarse heksenketel
Het Haarhuus hadden geleden, was de
equipe van het scheidende coachduo
Luois Bosman en Nout van Houte be-
lust op revange. Er werd dan ook ge-
concentreerd aan deze laatste thuis-
wedstrijd begonnen, waarin Bertine
Vlogman, Evelyn Averdijk en Linda
Klein Brink afscheid namen van hun
trouwe supporters.
De eerste set gaf weinig problemen:
15-9. Gedurende de tweede rondgang
kregen de gasten wat meer vat op het
Vordense spel en kwamen ze zelfs op
setpoint. De dames uit Schalkhaar
verzuimden echter de zaak af te ma-
ken. Hetgeen Gerrie Koren voor
Dash/Sorbo wel deed. In één service-
beurt maakte zij er 16-14 van. In de
derde set zette de kentering zich voort
en verloor Dash na een gelijk opgaan-
de strijd met 10-15. Deze misstap
werd in de vierde set echter op over-
tuigende wijze rechtgezet (15-8). Op
22 april spelen de Vordense dames -
die een fraaie derde positie op de
ranglijst in de derde Divisie-B bezet-
ten - hun laatste wedstrijd tegen Dy-
namo uit en in Tubbergen.

Tafeltje Dek-je
Wist U dat:
Tafeltje dek-je al 1 9 jaar een begrip is
in Vorden?
er in 1994, 1 1 .730 maaltijden zijn be-
zorgd in 85 gezinnen?
dat ongeveer 40 maaltijden per dag
zijn?
dit gedaan wordt door 18 vrijwilligs-
ters?
zij gemiddeld l x per 5 weken, dit een
hele week doen?
u ook in aanmerking kunt komen voor
een warme maaltijd?
dit mogelijk is wanneer u niet in staat
bent zelf te koken?
u zich hiervoor kunt melden bij het
adres dat elke week in Contact staat?

Wist U dat:
U iedere woensdagmorgen in het
Dorpscentrum gezellige met leeftijd-
genoten kunt koffie drinken?
U dan ook kunt kaarten of andere
spelletjes doen?
U hiervoor slechts een kleine vergoe-
ding behoeft te betalen?

u gewoon even de Stichting Welzijn
Ouderen in Vorden kunt bellen om
een toestel aan te vragen.

Centrale Meldpost
voor hulpverlening
De intentie van de Stichting Welzijn
Ouderen in Vorden is om incidenteel
vrijwillige hulp te bieden in die geval-
len waarbij deze hulp niet of nog niet
door andere organisaties geboden
wordt. U kunt een vrijwilliger vragen
voor:
— klussen /onderhoud tuintje;
— autovervoer;
— het doen van een boodschap;

— het halen van medicijnen;
— begeleiding bij artsenbezoek of op

ziekenbezoek gaan;
— het meegaan bij een wandel ing;

— het meegaan naar de bibliotheek;

Rijtest

Alarmering

PV Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Hcverlee over een afstand van 181
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: G.J. Oldenhave l, 4, 17, 20; C.
Bruinsma: 2, 3, 5, 8, 9, 12,13, 18; A.
A. Jurriens: 6, 10, 11, 15; H. Stok-
kink:7,19; T. Wesselink: 14,16.

Wist u dat:
de SWOV geld heeft ontvangen van
het Juliana Fonds voor de aanschaf
van alarmeringstoestellen,
een alarmeringstoestel bestemd is
voor ouderen die in een noodsituatie
niet bij de telefoon kunnen komen om
hulp te vragen.
u bij de SWOV een toestel kunt huren
voor f 17,50 per maand,
u geen aansluitingskosten hoeft te be-
talen omdat wij met ervaren vrijwilli-
gers werken.

De senioren rijtest was dit jaar weer
een succes. 17 deelnemers hebben
met een instrukteur de test route gere-
den. De theorieavond, die voor iedere
ouder toegankelijk was, werd goed
bezocht.

Kwijtschelding
Als u een laag inkomen heeft, en niet
in staat bent de aanslag gemeentelijke
belastingen te betalen, komt u mis-
schien voor kwijtschelding of voor
een bijdrage/tegemoetkom ing voor
het gemeentelijk minimabeleid in
aanmerking. Denkt u hiervoor in aan-
merking te komen dan kunt u een aan-
vraag doen bij de sektor samenleving,,
postbus 9Q£1, 7250 HA Vorden.

Voor vragen over de aanslag kunt u
kontakt opnemen met de sektor mid-
delen, tel. 05752-7429 (doorkiesnum-
mer). U kunt ook inlichtingen en een
aanvraagformulier krijgen bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

Verstandig omgaan
met levensmiddelen
Wat staat er nog voor eten in de keu-
ken? Hoe lang staat het er eigenlijk
al? En wat staat er eigenlijk al veel te
lang in de koelkast? Door bedorven
voedsel te eten, kan men voedselver-
giftiging oplopen.
Veel mensen denken dat je kunt rui-
ken wanneer iets bedorven is. Aange-
zien van de vraag of je bederf kunt
ruiken, kun je daar als oudere niet te
veel op vertrouwen. Naarmate u ou-
der wordt, vermindert het reukvermo-
gen.
Vaak kunt u niet proeven of voedsel
bedorven is. Feitelijk kan men alleen
proeven of iets zoet of zuur of bitter
is. Geuren en luchtjes proeft men niet,
die ruikt men. Het is aan te raden al-
tijd te letten op de uiterste houdbaar-
heidsdatum, ook bij artikelen die in
uw voorraadkast staan.
Men treft die datum op de meeste
voorverpakte artikelen aan. Het is na-
tuurlijk niet zo dat na die datum alle
voedingsmiddelen niet meer eetbaar
zijn.
Voor meer informatie over de seniore-
nrubriek van deze maand kunt u te-
recht bij de coördinator van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden, louise
van Uden, tel. 05752-3405. Ook kunt
u met vragen over andere aktiviteiten
en voorzieningen voor ouderen bij
haar terecht. ^^

Gekruide varkensrollade

Bereidingstijd: l '/4 - 1 >4 uur
Benodigdheden voor 10-12 personen: l licht gekruide varkensrollade
van l '/2 - 2 kilogram, 3 eetlepels gedroogde tijmblaadjes, 5 eetlepels
slaolie, 100 gram margarine of boter, 2 takjes dragon, 2 takjes citroen-
melisse, 2 eetlepels uisnippers, peper, zout, l !/2 deciliter rode wijn, 4
kleine gepelde tomaten, 2 mespuntjes oregano blaadjes, worcestersaus.

Benodigd keukengerei: kannetje, boterkwast, grote vlees- of braadpan,
eventueel zeef, puntig mesje, vleesplank.

Bereidingswijze:
Wrijf de tijm in een kommetje wat kleiner en roerer 2'/2 eetlepel van de
olie door. Bestrijk de rollade rondom met deze olie.
Laat de rest van de olie zeer warm worden. Doe de rollade in de pan en
schroei het vlees aan alle zijden dicht.
Bak het vlees, onder af en toe toevoegen van 80 gram margarine, rondom
mooi van kleur.
Was de takjes dragon en melisse. Sla die droog en doe ze met de ui in de
bakboter indepan.
Bestrooi het vlees met naar smaak peper en zout en schenk langzaam
langs de wand 3 deciliter kokend water en de wijn in de pan.
Sluit die zodra de jus kookt en temper de warmtebron, laat het vlees in 30
minuten per 500 gram gewicht helemaal gaar worden.
Snijd 10 minuten voordat de rollade gaar is met een puntig mesje het
harde gedeelte onder de kelkjes uit de tomaten. Strooi in de openingen
wat oregano en leg daarop de rest van de margarine. Zet de tomaten naat
se rollade in de pan.
Laat de rolaadc, vóór die aan te snijden, 5 a 10 minuten op de vleesplank
rusten. Dit is nodig om te voorkomen dat er te veel vleessap verloren
gaat en het vlees te droog wordt. Verwijder van het gedeelte dat zal wor-
den gebruikt eerst het bindmateriaal.
Neem de tomaten en de kruidentakjes uit de jus of zeef die eventueel.
Proef de jus. Voeg zoveel kokend water toe tot de jus bestaat uit '/3 vet en
% bruin van jus. Controleer dat op een grote lepel. Maak de jus pikant
van smaak met worcestersaus, peper en zout.
Gameer het gerecht desgewenst met de tomaten en enkele takjes verse
kruiden.

Wijntip: Een lichte eenvoudige rode wijn of een fris zure witte wijn zal
heel goed smaken bij deze rollade. Geef bijvoorbeeld dezelfde wijn die u
bij de bereiding hebt gebruikt.

\
Tip van de kok:
Gameer het gerecht eens met tuin- of sterrekers. Knip van plukjes tuin-
kers de worteltjes met een stukje van de steel af. Spoel de plukjes groen
af en dep ze in een doek droog. Sprenkel vlak voor het serveren wat
citroenspa over de tuin- of sterrekers. Vervang de dragn en de citroenme-
lisse dooreen kruidnageltje en een stukje foelieblad.
Houd bij het kruiden van de rollade rekening met de kruiden die de sla-
ger bij het opbinden van het vlees heeft gebruikt.
U kunt de rollade ook uitstekend in de oven braden. Blus de jus dan niet
af en schep de braadjus regelmatig overhet vlees. Keer de rollade enkele
eren en braad het vlees in een magi hete oven (190° C) in l '/4 uur. Voeg
het water pas het laatste kwartier toe en sluit de pan of slede.

NATIONALE BEVRIJDINGSDAG

5 MEI

AANVANG: 14,00 uur
START: bij de toren Dorpskerk

Een ieder mag meelopen, jong en oud,

verkleed of met reclameshirts,

winkeliers, bedrijven, enz.

Sponsorlijsten verkrijgbaar bij de scholen,

slagerij Rodenburg - Dorpsstraat 32

Drukkerij Weevers - Nieuwstad.

Woningstichting 'Thuis Bes f over huurverhoging:

Gemiddeld 4,45 procent in 1995
Op l juli is het weer zover: de jaarlijk-
se huurverhogingsronde. Staatssecre-
taris Tommel van Volkshuisvesting
heeft besloten dat de totale huurop-
brengsten van sociale verhuurders en
dus ook voor woningstichting Thuis
Best met minimaal 3,5 procent moe-
ten stijgen. Het maximum waarmee
een individuele woning in huur mag
stijgen bedraagt 6 procent.

Sinds 1993 hebben woningcorpora-
ties de vrijheid naar eigen inzicht per
woning of woningcomplex de huur-
verhoging vast te stellen. Binnen
randvoorwaarden van minimum- en
maximum percentages voert ook wo-
ningstichting Thuis Best een flexibel
huurbeleid. Daardoor is zij in staat om
de prijs-/kwaliteitsverhouding van
haar woningen beter af te stemmen op
de woningmarkt. Woningen die goed
in de markt liggen, kunnen dus een
maximale verhoging krijgen, terwijl
voor minder aantrekkelijke woningen
dan met een geringere huurstijging
kan worden volstaan. Ook bevriezing
van de huur of zelfs huurverlaging be-
hoort tot de mogelijkheden. Als de
huuropbrengst van alle woningen te-
zamen maar met minimaal 3,5 pro-
cent toeneemt.
De grotere beleidsruimte bij het vast-
stellen van de huurverhoging is het
gevolg van verzelfstandiging van de

corporaties en de afbouw van rijks-
subsidies. Thuis Best moet dus zelf
voor het geld zorgen om haar woning-
bezit in goede staat te houden. Huur-
verhogingen zijn daarbij een belang-
rijke bron van inkomsten. Dat geld is
onmisbaar voor het noodzakelijke on-
derhoud nu en in de toekomst.
Het aantal wooneenheden van Thuis
Best bedraagt 2352. Daarvan wordt
voor 724 eenheden een rijksbijdrage
ontvangen, die met 5,5 procent wordt
afgebroken. Thuis Best heeft aan haar
huurdersverenigingen voorgesteld
een gemiddeld huurverhogingsper-
centage vast te stellen dat noodzake-
lijk is uit oogpunt van financiële con-
tinuïteit. Bedroeg de gemiddelde
huurverhoging bij Thuis Best in 1992
6,07 procent, in 1993 5,27 procent en
vorig jaar 5,0 procent, voor l juli a.s.
wordt gemiddeld 4,45 procent voor-
gesteld. (Landelijk wordt er 4,51 pro-
cent verwacht.)
Voor de toekomst wordt gerekend op
een daling naar 3,5 procent. De pre-
cieze verhoging per l juli per woning
moet nog worden vastgesteld. Deze
voorstellen worden nog met de huur-
dersverenigingen besproken. Na dit
overleg besluit Thuis Best over de de-
finitieve vaststelling. Daarna hoort u
van ons - in ieder geval voor l juni
a.s. - hoeveel de nieuwe huur voor uw
woning gaat worden.

't Mestprobleem
't Is zeker al wel zestug jaorn eleen,
too ko'j ut in elk darp nog zeen.
Bi'j mennig huus hadn ze wat vee,
Kippen, varkens, melkbeeste, een of twee.

De mestvaalte achter 't huus dat ging,
daor kwam dan alles bi'j mekare in.
In 't veurjaor nao 't land ebrach,
wat un stank kwam daor van af.

Och, de buurn waarn dat gewend,
want vake atten ze van 't land ok met.
Neet allene in 't darp is dat vcleden tied,
ok buutenaf bunt ze de kleintjes kwiet.

Un enkelen hef now volle vee,
maor de mest, daor zit ze mee.
Ze krabt zich de heure uut de kop,
wöd 't opehaald, vraog neet wat 't kost.

Tevölle mest daor gingen de beume an kepot,
die gingen allemaole dood in de top.
Natuurluk is 't met ut vee wel oaverdreven,
Maor de vliegtuugen en de auto's holt ze ok neet tegen.

De boern hebt 't ok neet expres edaon,
dee bunt met de tied met-egaon.
De beste oplossing kump met oaverleg,
dat is ons altied veur ezeg.

Ze laot zich neet in 't heuksken drukken,
eerder kriegt ze rare nukken.
Dus gaot bi'j mekare an taofel zitten,
en lik neet oaveral op te vitten! D. Lindeman.

VTP verrast voorzitter

Afgelopen zaterdag werd het echtpaar
Peter en Sylvia Pynappel aan de Beat-
rixlaan 22 verrast door de medebestuur-
sleden van Vordens Tennis Park. Aanlei-
ding hiervoor was het feit dat Peter en
Sylvia sinds 19 maart de trotse ouders
/ijn van een tweeling, te weten Bram en
Koen.

Tegen elf uur 's-morgens was het een
drukte van belang in de Beatrixlaan.
De medebestuursleden van Peter, die
de voorzittershamer van VTP han-
teert, kwamen één voor één aangere-
den. Peter, die juist een bezoeker uit-
liet, verbaasde zich hier wel over, want
niemand maakte direct aanstalten om
binnen te komen. Wat zou er toch aan
de hand zijn? Lang werd zijn nieuws-
gierigheid echter niet op de proef ge-
steld want om klokslag elf uur droegen
de VTP-ers een enorme krentewegge
op tennisrackets richting voordeur.

De krentewegge met een lengte van
bijna twee meter, was de dag tevoren
met kunst en vliegwerk gebakken door
Toon Schurink van de gelijknamige
bakkerszaak in de Galleestraat. Schu-
rink had zich op de hem bekende wijze
uitgeleefd met het maken en decore-
ren van deze niet alledaagse krente-
wegge. Het resultaat mocht er zijn.
Peter en Sylvia waren blij verrast door
deze stunt van Peters medebestuursle-
den. Snel was de koffie gezet en sneed
Peter onder applaus van eenieder het
brood aan, waarna iedereen zich het
brood en de koffie goed lieten smaken.

Voor Sylvia kon de bijeenkomst echter
niet zo lang duren aangezien zij naar
Het Spittaal in Zutphen moest om de
nieuwe wereldburgers Bram en Koen
daar sinds hun geboorte verblijven.
Hopenlijk kan het uitgebreide gezin
binnenkort weer herenigd worden.



AGENDA Veel nieuws op seniorenshow Visser
APRIL:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
12 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
13 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag
13 HVGWildenborch,Paasviering
16 Paaseieren zoeken, Kranenburgs

Belang, kantine Ratti
16 PaasvuurKranenburg
18 NCVB Mevr. Nieuwenhuis,

geheugentraining
19 HVGWichmond, dierenarts
19 HVGdorp,diavoordracht
19 Welfare handwerken, Wehme
20PCOBindcWehme
20 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

in'tStampertje
22 Plattelandsvrouwen, stekjes

ruilmarkt
23 Klootschiettoernooivoor

recreanten Wildenborch
23 Onderlinge kompetitie HS V

Snockbaas, vertrek Marktplein
24 VrouwenclubMedler
24 ANBO Klootschieten bij ' t Olde

Lettink
25 Soos Kranenburg
26 Uitvoering operette Warnsveld in

Dorpscentrum
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 OranjefeestKoninginnedag
30 Voorjaarstocht VRTC 'de Acht-

kastclcnrijdcrs'

MEI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

l Opening zwembad
1 ANBO Klootschieten bij ' t Olde

Lettink
2 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

prov. voorjaarsvergadering
3 DorpsccntrumKindervoorstelling
3 Welfare Hand werken, Wehme
3 HVGWichmond.ASR therapie
5 Oranjcvereniging, Bevrijdings-

feest
7 HS V de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
8 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
9 Soos Kranenburg

10 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
'Scherzo Duettino'

13 VVVLandelijkcfietsdag
13 Jaarlijkse uitvoering, Concordia in

het Dorpscentrum
15 ANBO klootschieten bij't Olde

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

fietstocht

De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging
'De Snoekbaars' heeft in de Berkel bij
Lochem zowel voor de senioren als de
jeugd een Paasviswedstrijd gehou-
den, waarbij de prijzen uit eieren be-
stonden. Ondanks de felle wind wis-
ten de 25 deelnemers in totaal 73 vis-
sen te vangen met een totale lengte
van 6 meter 51 centimeter. De uitsla-
gen waren als volgt: I A. Golstein 11
vissen met een totale lengte van 1,42
meter; 2 D. Heutink 5 stuks-96 cm; 3
V. Eikelkamp 6 stuks-82 cm. De
eerstvolgende wedstrijd voor de se-
nioren wordt gehouden op zondag 23
april.

Cursus Floralia
Floralia wil een cursus bloemschik-
ken starten met een nieuwe opzet. De
bedoeling is om drie crususavonden
voor de zomervakantie te houden en
drie avonden in het najaar voor de ten-
toonstelling. Mevrouw Kip zal deze
cursusavonden verzorgen. Met haar
creativiteit en kennis zullen het zeker
zes leuke avonden worden. Voor info:
Dini Oosterink (2945) en Ina Barge-
man (3442). Zie ook advertentie.

NCVB
Op dinsdagavond 18 april houden de
leden van de NCVB zich bezig met
het geheugen. Mevrouw M. Nieu-
wenhuis uit Eerbeek zal er van alles
over vertellen. Ook hoe men het ge-
heugen kan trainen. Geïnteresseerd?
U bent van harte welkom in het
Dorpscentrum.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt Tweede Paasdag een wedstrijd
eiergooien. Het spel wordt gespeeld
door teams van elk twee personen.
Het is de bedoeling dat er over een zo
groot mogelijke afstand eieren naar
elkaar worden gegooid, die uiteraard
opgevangen dienen te worden. De
wedstrijd heeft plaats bij de familie
Eskes aan de Kerkhoflaan.

Dinsdag 4 april stond Visser Mode
in het teken van de senioren. Een
vijftal seniordames (Miny, Hetty,
Elly, AH en Johanna) en twee heren-
senioren (Fred en Theo) lieten in
drie shows zien wat er door de se-
nioren gedragen wordt dit voor-
jaar.

Zij lieten sportieve, draagbare mode
'voor elke dag' en wat meer geklede
mode 'om uit te gaan' zien. De dames

showden sets van Ara, Weber en
Frankenwalder in mooie tinten groen,
geel en blauw. Ook de zandtinten blij-
ven belangrijk dit seizoen. Nieuw wa-
ren de warmrode tinten die ook juist
de senioren zeer flatteren. Gezellige
bloemetjes dessins waren er volop in
blouses met bijpassende rokken. Pan-
talons zagen we van Rosner, Gardeur
enZerres.
Uitstekende pasvorm hebben de rok-
ken van Seda. Deze zijn naast boor-
dloos nu ook met boord.

De beide heren lieten vlotte combina-
ties zien van Gross en Pierre Monec
met overhemden van Ledub en Mei-
ka. Voor de heren die geen pakken of
combinaties (meer) dragen, pantalons
(terlenka of katoen) met sportieve
pullovers van Roberto Sarto en Pierre
Monee. Ook de jacks van Melka en
Busch zijn prettig te dragen om een
eind te fietsen ofte wandelen. Kortom
Visser Mode heeft een prima collectie
'senioren' mode waarin u altijd kunt
slagen.

Open brief Raad van Kerken:

Zondagopenstelling winkels
In vele plaatsen in Nederland is de vraag al aan de orde geweest om ook zondags winkels open te stellen. Ook in
Vorden. Met deze open brief willen wij graag onze bijdrage geven aan de gedachtenwisscling hierover. De tijd ligt
achter ons dat de kerken alleen wisten hoe het hoorde. Kunnen wij onze bijbelse normen ook vandaag aanj^ dag
onverkort doen gelden in onze pluriforme maa^^appij waarin plaats is voor vele 'andersdenkenden'? E^^iaat-
schappij waarin ook velen zich niet meer kerkel^K gebonden achten.
Wij zijn ons ook bewust dat in onze huidige tijd - met haar recreatiecultuur - speciaal op zondag de nadruk ligt op
velerlei vormen van sport en recreatie met alle noodzakelijke dienstverlening er omheen. Maar toch. Hoe hard is
de bijbelse norm van zondagshandhaving? waar ligt precies de grens tussen recreatie en werk. Wat voor de een
werk betekent, kan voorde ander een welkome ontspanning zijn. Een duidelijke scheidslijn is moeilijk te geven.
Maar toch? Wij hebben het gevoel dat door ook op zondagen winkels open te stellen - althans voor vele Vordena-
ren - grenzen overschreden worden. De zondag is voor mensen eeuwenlang een welkome onderbreking geweest
van de zorgen om het dagelijks bestaan.
Bestaan die zorgen nog steeds? hebben wij als samenleving niet nog steeds behoefte aan een vast rustpunt waarbij
in onze maatschappij daarvoor de zondag het meest voor de hand ligt. Zijn de vele maatschappelijke symptomen
van welvaartziekte en stress niet een teken dat men nagenoeg niet meer toekomt aan de zo broodnodige rust?
Vroeger maakte de kerk en staat wel uit wat goed was voor de massa, doch wordt nu die keuze niet bepaald door de
concurrentie, welke met de dag harder en indringender wordt? Geldt nu niet teveel de moraal van de grote massa?
Deze standpuntbepaling bevat veel vraagtekens. Hieruit moge tot uitdrukking komen onze bezorgdheid over het
opofferen van de zondagsrust aan economische en commerciële belangen. In deze vraagtekens moge ook duide-
lijk ons standpunt doorklinken, hetgeen inhoudt dat wij als gezamenlijke kerken van Vorden de zondag nog steeds
primair als rustdag willen beschouwen. Een openstelling van winkels op zondag achten wij een aantasting daar-
van.

Raad van Kerken Vorden
p.a. Beeklaan 34
7234 SL WICHMOND

Voorjaarsvergadering Industriële Kring:

De Hoog geeft lezing over milieuzorg
De voorjaarsvergadering van de
Industriële Kring Vorden stond in
het teken van de Milieuzorg. Nadat
in eerdere vergaderingen al aan-
dacht was besteed aan bodemon-
derzoek, sanering en de problema-
tiek rondom de verwijdering, gaf
mevrouw Ir.C.P. de Hoog tijdens de
bijeenkomst van 28 maart een hel-
dere uiteenzetting over de vele as-
pecten van Milieuzorg. Mevrouw
de Hoog is verbonden aan Tebodin
Consultants en Ingenieurs te Hen-
gelo (O) en daar werkzaam op de
afdeling Milieu en Veiligheid.

Tebodin is een onafhankelijk advies-
en ingenieursbureau met deskundig-
heid op vrijwel alle technische vakge-
bieden. Ruim l .550 medewerkers in
Nederlandse en buitenlandse vesti-
gingen maken het mogelijk bijna elk
voorkomend (industrieel) project -
groot of klein - uit te voeren. Meer
dan 1/3 van de opdrachten van Tebo-
din hebben een relatie met de zorg
voor het milieu. Milieuzorg is immers
een belangrijke voorwaarde voor een
gezonde toekomst van elk bedrijf. Het

resultaat van systematische aanpak is
een samenhangend pakket van maat-
regelen en voorzieningen ter beheer-
sing en beperking van milieubelasting
binnen de geldende technische, eco-
nomische en organitorische rand-
voorwaarden.
Aandacht werd besteed aan de vele
onderdelen van Milieuzorg en Mi-
lieubeleid, waaronder water, bodem,
afvalstoffen, lucht, geluid, maar ook
vergunningen en preventie. Daarnaast
kwamen oplossingen van energie- en
veiligheidsvraagstukken aan de orde.
Zo kunnen milieu-effectrapporten
worden opgesteld en milieuzorgsys-
temen worden ontwikkeld. Om op-
drachtgevers bij het vaststellen van de
juiste milieustrategie te helpen en bij
te staan bij het oplossen van milieuk-
nelpunten, kunnen de nodige studies
worden uitgevoerd.
Voorzitter De Regt bedankte me-
vrouw de Hoog voor haar heldere ui-
teenzetting, die zij volgens hem op
een charmante wijze had gebracht en
waarvoor zij dan ook een bloemetje in
ontvangst mocht nemen. Maar omdat
zij de problematiek niet alleen char-

mant, maar vooral ook zeer deskun-
dig had gepresenteerd, ontving ze
daarnaast tevens een fles wijn.
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring werd vervolgens met name aan-
dacht besteed aan het periodieke
overleg dat het bestuur van Industrië-
le Kring Vorden mocht voeren met
Wethouder Mulderije op 21 februari.
Dat overleg werd als uiterst positief
ervaren en men had de indruk dat er in
ieder geval een open oog en oor voor
de problemen van het bedrijfsleven
waren gevonden. Ook de aktie 'Sa-
men sterk voor de dorpskerk' kreeg
de nodige aandacht. Naar aanleiding
van een ingebracht agendapunt door
de heer Besseling, werd bovendien
gediscussieerd over de Arbo-wetge-
ving, teneinde na te gaan in hoeverre
het mogelijk en zinvol zou zijn om ge-
zamenlijk aansluiting te zoeken bij
een Arbo-dienst.
In de komende tijd zal de Industriële
Kring Vorden onder de leden een en-
quête houden, waarbij het in de be-
doeling ligt om daar in de najaarsver-
gadering uitgebreid aandacht aan te
besteden.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
"Zöw zo eers nog un endjen gaon fietsen, aw vrog wat et köw nog wel un
uurken rondtoern veur de vesite kump. 'k Bun de hele wekke nog haos
neet buuten ewes. Dan köj metene ow ni'je fletse us prebeern."
Harm van de Timpe heurn nauweluks wat zien vrouw zei, hee zat daor
maor zo'n betjen te oeln. 't Was gistrenaovund ok knap late ewodn. Zee
waarn met Toon van de Spitsmoes en Riek nao de revue ewes."Dat mos i'j
ezeen hemmen", hadden kennissen van eur ezeg, daorumme waarn zee
d'r hen egaon en daor hadden ze niks gin spiet van.TjongeJonge wat had-
den ze elachen. (Veur die ut nog neet ezien heb: kommende zaoterdagao-
vund köj d'r nog weer hen).
Nao afloop waarn ze nog effen metegaon nao Toon, achteraf bezeen was
ut better ewes at ze metene in bedde waarn ekroppen. Zee hadden nog un
betjen nao-epraot en epimpeld, zo ongemarkt was ut twee uur ewes veur
zee in huus waarn. Vandaor dat Toon now zat te oeln.
Maor heel wol Hannie, zien vrouw, ok wel un plezier doen dus zei e:
"Laow maor doen." Zo zatten ze knap twaalf uur al achter de earpels en
waarn ze goed één uur al klaor umme te gaon fietsen, 't Was wel neet al te
warm buuten, um neet te zeggen kold,maorut was in ieder geval dreuge.
Dan bleef zien ni'je fletse, die hee van wekke orj zien vejeurdag had ekre-
gen, in ieder geval d'r nog un betjen ni'j uut zien.
"Wat veur kante goaw uut?"
"Laow Linde maor in gaon", zei Hannie. "Dan köw deur de Rommelder-
diek en de Bekmansdiek weerumme gaon, die mot ze pas opeknapt hem-
men, nao'k eheurd hebbe."
A'j un betjen goed in de klere zatten, veel ut met de koldugheid nog wel
met en van de wind hadden ze gin las, die hadden ze achter. Zo oaver 't
Zeüe toern ze op Reurlo an, wat wieter konnen ze dan zo linksaf de Rom-
melderdiek in en zo weer op huus an.
"Wi'j kont ok un endjen deurfietsen en drinken koffie bi'j ut Pannekoek-
huus", oppern Harm.
"En dan de vesitie veur too-deure laoten kommen, dat köw toch neet maa-
ken."Nee, dat begrep Harm ok wel. Van de Bekmansdiek hadden ze niks
tevölle ezeg, daorvan was ut fietspad prima in odder emaakt, ut was un ge-
not um hier in ut vrogge veurjaor te fietsen.
"Wat köj hier mooi op 'n Kranenbargsen toorn kieken", rearn Hannie ach-
terumme, too zee al weer aardug op Vodd'n anschotten.
Harm kek opzied maor metene, baats, daor lei e an de grond. Met de trap-
pervan de fletse was e tegen un vriga-paöltjen an ereen. De butte had e ge-
lukkug nog heel en ut dreuge zand kon e van de klere schudden. Maor too
hee wieter fietsen, marken e wel dat de trapper uut ut lood eslagen was.

Hee zei d'r maor niks van tegen Hannie. Dat gaf maor heibelderi'je. En
die is t'r al genog, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

School 't Beeckland neemt
afscheid van A. Schepers
Op vrijdag 31 maart namen be-
stuur, personeelsleden en leerlingen
van Scholengemeenschap 't Beec-
kland afscheid van mevrouw A.
Schepers-Verhey, die als lid van het
onderwijs-ondersteunend perso-
neel haar medewerking aan de
school beëindigde vanwege het be-
reiken van de Vut gerechtigde leef-
tijd.

Tezamen met haar man, kinderen en
kleinkinderen werd mevrouw Sche-
pers bij binnenkomst toegezongen,
waarna direkteur Paas alle aanwezi-
gen van harte welkom heette in de
voor de gelegenheid feestelijk met
voorjaarsbloemen versierde kantine.
De voorzitter van het schoolbestuur,
de heer J.P. Aartsen sprak van een ge-
denkwaardig moment, omdat op deze
dag afscheid werd genomen van de
laatste 'huishoudkundige' die ver-
bonden was aan een school die ooit
bekend stond asl 'een huishoud-
school '.

Met een knipoog naar de bekende
conference van Paul van Vliet, die als
gids bezoekers rondleidt door een re-
servaat van bekende Nederlanders,
leidde hij de toehoorders op ludieke
wijze rond in het 'Beeckland-reser-

vaat', waarin hij, denkbeeldig staande
voor de hokken van het reservaat, de
kwaliteiten van mevrouw Schepers
voor het voetlicht bracht. Daarin
prees hij de manier waarop mevrouw
Schepers haar taak een invulling had
weten te geven. Haar aandacht voor
leerlingen, haar hartelijke belangstel-
ling en haar soepelheid in de omgang,
maakte haar tot een markante persoo-
nlijkheid in de school. Namens het
bestuur en personeel bood hij haar een
cadeau aan.
Het voor deze gelegenheid samenge-
stelde schoolorkcst bracht vervolgens
een muzikale bijdrage, die werd afge-
sloten met een bloemenhulde, be-
staande uit een bouquet rozen. Na de
pauze voerde direkteur Paas het
woord. Hij bood mevrouw Schepers
een boekwerk aan, dat was samenge-
steld uit bijdragen van het personeel.
Als laatste onderdeel van het officiële
programma was er een optreden van
de personeelsleden die verkleed als
'huishoudkundige voorwerpen' een
demonstratie gaven van de veelheid
van taken, die mevrouw Schepers
voor de school had uitgevoerd. De
scheidende medewerkster dankte ie-
dereen in haar slotwoord waarna met
een geanimeerd samenzijn dit af-
scheid werd besloten.

Kranenburg maakt zich op
voor paasvuur op 16 april
Annemarie Wolbert straalt. De se-
cretaris van het Cultureel Collec-
tief Kranenburg heeft er alle ver-
trouwen in dat het paasevenement
op zondag 16 april gaat slagen. 'Vo-
rig jaar hadden we bijzonder veel
pech. Maar dat wil niet zeggen dat
we gelijk een punt zetten achter het
paasvuur in Kranenburg. Aller-
minst. We gaan er voor honderd
procent tegen aan', aldus een ent-
housiaste Annemarie Wolbert.

We gaan even een jaar terug. Vuurpop
1994 liep uit op een fiasco. Doordat
de wind gedraaid was, waaide alle
rook van het paasvuur de feesttent in
waardoor veel bezoekers van het
popspektakel in de tent vroegtijdig
naar huis gingen. Wolbert: 'Voordat
we het vuur aanstoken, stond de wind
nog goed. Dat de wind draaide, was
stom toeval. Dat neemt niet weg dat
we in 1994 een kleine inschattings-
fout hebben gemaakt. Maar daar heb-
ben we van geleerd. Het paasvuur ligt

nu aan de andere kant van de spoor-
baan op veilige afstand van de feest-
tent. Want zoiets overkomt je natuur-
lijk geen tweede keer'.
Vuurkoning Nico Lichtenberg - die
vorig jaar het vuurgooien won - zal
op 16 april de avond openen door het
paasvuur te ontsteken. Een half uur
later gaat het feest in de tent van start.
De organisatie heeft hiervoor twee
bands aangetrokken: Kas Bendjen en
de formatie de Flamingo's. Het kof-
fieconcert op Tweede Paasdag komt
te vervallen. 'De belangstelling daar-
voor was vorig jaar zeer gering. Dan
moet je daar ook niet mee doorgaan',
legt Annemarie Wolbert uit. 'we con-
centreren ons daarom op de sterke
punten van het Cultureel Collectief
Kranenburg. En dat zijn het paasvuur
en het bosfeest', aldus Wolbert.

Dit laatste feest heeft overigens plaats
op zaterdag 12 augustus en staat dit
jaar in het teken van 'Country en Wes-
tern'.



r SPORT-
NIEUWS

Diepenveen-Vorden
Deze wedstrijd was voor beide ploe-
gen van uiterst belang. Bij verlies is de-
gradatie bijna zeker. De opgaande lijn
bij Vorden werd ook deze middag
voortgezet. Een verdiende overwin-
ning voor Vorden.
Peter Jansen had zijn spelers opdracht
gegeven lekker vrijuit en aanvallend te
voetballen. Vanuit de achterhoede
werden goede aanvallen opgezet.
Vooral het combinatiespel tussen Pe-
ter Hoevers en Stefan Fleming liep
deze middag voortreffelijk. De voor-
waartsen van Vorden wisten zich di-
verse kansen te creëeren. Schoten en
kopballen van Dennis Wentink, Mark
Sueters en Ronald Visser scheerden
nipt over of langs het doel. Ook de
doelman van Diepenveen stak in een
goede vorm. Vlak voor het rustsignaal
ranselde de doelman een keiharde
schuiver van Mark Sueters uit het doel.
Ruststand dubbelblank en Diepen-
veen mocht de handen dicht knijpen.
In de tweede helft werd de gebless-
eerde Udo Hey vervangen door Oscar
Olthuis. Vorden trok weer massaal ten
aanval. In de 55e minuut lanceerde Os-
car Olthuis Rob Enzerink die doel trof:
0-1. Tien minuten later bracht Peter
Hoevers uit een corner met een kei-
harde kopbal Vorden op een 0-2 voor-
sprong. Diepenveen was rijp voor de
nederlaag. Vorden nam iets gas terug.
Hiervan profiteerde Diepenveen. Van-
uit een corner bracht Hans Brand-
wacht voor Diepenveen de stand op
1-2. Vorden moest even alle zeilen bij-
zetten om Diepenveen van zich af te
schudden. Een daverend schot van de
linkerspits van Diepenveen werd op
voortreffelijke wijze door Marinho Be-
sselink uit de bovenhoek geplukt. Het
verre opdringen werd Diepenveen
noodlottig. Met een verre uittrap
bracht Marinho Ronald Visser in stel-
ling. Met een paar handige bewegin-
gen omspeelde hij de mandekker en
de doelman en bepaalde de eindstand
op 1-3.

Uitslagen /programma
Voorst El-Vorden El 2-3, Vorden E2-
Wilhelmina SSS E5 3-7, Vorden Fl-
Brummen F2 2-3, Vorden F2-AZC F3
1-5,Vorden Al-Vosseveld Al 2-l,Vor-
den Bl-Baakse Boys BI 3-3, Vorden
C l-Lochem C2 5-0.
Diepenveen l-Vorden l 1-3, Etten
2-Vorden 2 1-0, Vorden 3-Angerlo 2
1-2, Grol 6-Vorden 4 2-2, Vorden
5-Steenderen 4 7-2, Reunie 6-Vorden
6 1-1, Vorden 7-Lochem 8 0-7.

Vorden Fl-Zutphania Fl, Brummen
F5-Vorden F2.
Vorden 2-Gendringen 2, Vorden
4-Vios Beltrum 4, Vorden 6-Grol 10.

AZC 5 - Ratti l
Ratti l (zondag) begon te gemakkelijk
aan de wedstrijd. Al in de vijfde mi-
nuut wer een cornerbal van AZC niet
goed weggewerkt 1-0. Vijf minuten la-
ter weer te gemakkelijk balverlies waar
AZC goed van profiteerde 2-0. Hierna
kreeg Ratti meer greep op het spel. Ri-
chard te Pas kon Jos Schröer met een
mooie pass bereiken 2-1. AZC begon
feller te spelen, wat een vrije trap ople-
verde omdat Robbie Heuvelink onder-
uit werd gelopen en die vervolgens de
bal om de muur krulde 2-2.
Na de thee een ander Ratti met meer
combinatievoetbal en betere inzet.
Ratti kreeg een strafschop toegewe-
zen, welke door Robbie Heuvelink
werd benut 2-3. De ban was gebroken
en met 'flitsend' voetbal werd AZC op
eigen helft vastgezet. Dit resulteerde
in een doelpunt van Gerrit Uenk 2-4.
Een lange pass van Antoon Peters
werd goed afgerond door Dinant Hart-
man 2-5. Een ongelukkige terugspeel-
bal van de aanvoerder van AZC op de
ver uitgelopen doelman betekende
2-6 waarna AZC nog eenmaal tegen-
scoorde 3-6.

Uitslag/programma
Ratti Al-Terborg A 0-5. Programma
15 april Ratti Al-Gendringen A2.

sv Socii

Gazelle Nieuwland E-Socii E 8-0,
Warnsveldse Boys D-Socii D 0-7, So-
cii B-Lettele B 3-2.
Steenderen-Socii 0-1, Lochem
4-Socii 2 3-3, Socii 3-Keijenborgse
Boys 5 5-0, Socii 4-Voorst 75-1,
Baakse Boys 4-Socii 5 2-3, Socii
6-Ruurlo 9 2-0.

Warnsveldse Boys F-Socii F, Socii
E-Zutphen E.
Socii 2-Sp. Klarenbeek 3.

V o l l e y b a l

De mannen van Dash speelden afgelo-
pen zaterdag hun laatste uitwedstrijd
tegen Voorwaarts uit Twello. Vooraf-
gaande aan de wedstrijs was al duid-
elijk dat de laatste plaats in de promo-
tieklasse was voorbestemd voor Dash.
Deze wedstrijd was dan ook alleen van
belang om het goede spel van de laat-
ste tijd vast te houden. Dit met het oog
op de aankomende promotie/degrada-
tiewedstrijd die moet worden afge-
werkt.
In de sporthal in Twello startte Dash
wat onwennig en keek daardoor al snel
tegen een achterstand aan. Daarna
kwam men beter in het spel en kon de
achterstand worden verkleind. Helaas
werd de achtervolging te laat ingezet
en werd de set alsnog verloren.
In de tweede set liep men weereen ach-
terstand op, maar door hard werken
werd deze achterstand omgezet in een
voorsprong. Wat uiteindelijk in een ge-
wonnen set resulteerde, waardoor
Dash de moreel weer wat kon opvijze-
len. Nu het in sets weer gelijk stond,
was de spanning ineens terug. De
derde set was dus van groot belang
voor de wedstrijd, maar doordat Dash
te weinig servicedruk kon uitoefenen,
liep Voorwaarts weer uit en wist de
derde set toch vrij gemakkelijk te win-
nen. In de vierde set was het weer Dash
die het betere van het spel had en
dwong daardoor de tegenstander tot
het uiterste. Ondanks een goede inval-
beurt van Robert Ellenkamp wist
Dash uiteindelijk de set niet te winnen.
Voorwaarts kwam met de schrik vrij en
mocht de drie punten in Twello hou-
den. Helaas voor de heren van Dash
die eigenlijk een puntje uit de wed-
strijd hadden moeten halen. Wel heeft
Dash kunnen bewijzen mee te kunnen
draaien in de promotieklasse en zien
dan ook de beslissende promotie/
degradatiewedstrijd met vertrouwen
tegemoet.

Uitslagen /prgramma
D P Voorwaarts l-Dash 2 0-3, D3A
Voorwaarts 5-Dash 4 0-3.
HP Voorwaarts 1-Dash l 3-1, D4C
Heeten 6-Dash 7 0-3, D2A Dash
3-ABS l 3-0, D4A Dash 5-Terwolde l
3-0, D4B Dash 6-Boemerang 4 3-0,
Hl Dash 2-Wilp l 1-3, H3A Dash
3-SVS 5 1-2, MC2 Dash 1-Boeme-
rang l 3-0, JB2 Dash 1-Boemerang l
2-1, JC Dash 1-ABS l 0-3.

HITerwolde 1-Dash 2.

BZR
Uitslagen woensdag 5 april, groep A: 1.
mevr/hr Polstra 64,6%, 2. heren Be-
rgman/v.d. Veen 60,8%, 3. dames
Broertjes/Gille 60,2%.
Groep B: 1. dames Den Elzen/van Ma-
nen 64,7%, 2. dames Gerichhausen/
Horstink 55,4%, 3. mevr./hr. Speulman
53,6%.

VTP

Uitslagen: Socii F-Wilhelmina SSS
2-4, Dierense Boys D-Socii D 1-0, De
Hoven 3-Socii 4 1-1.

Het eerste weekend van de tenniscom-
petitie is voor de teams van VTP bijz-
onder goed verlopen. De meeste
teams wisten de winst binnen te halen,
vaak zelfs met ruim verschil.
Het eerste herenteam en het eerste ge-
mengde team van de zondag wonnen
resp. met 4-2 en 7-1. Het eerste zater-
dagteam moest in Altec de meerdere
erkennen en liet alle punten in Aalten
door met 6-0 te verliezen.

Zaterdagcompetitie
Heren: Atec 2-Vorden l 6-0, Vorden
2-De Koem 3 3-3.
Gemengd 35+: Rapiditas 4-Vorden l
l-4, Vorden 2-Nieuwe Hellewei l 4-1,
Keislag l-Vorden 3 1-4.
Junioren gemengd t/m 14 jaar: Wehl
l-Vorden l 1-4.
Junioren jongens t/m 14 jaar: Vorden
l-'t Braamveld l 3-3.
Junioren jongens t/m 17 jaar: Zelhem
2-Vorden l 1-5, Vorden 2-Ruurlo l
5-1.

Zondagcompetitie
Heren: Colmschate l-Vorden l 2-4,
Vorden 2-Holten l 0-6.
Gemengd: Park Braband 2-Vorden l
1-7, Vorden 2-Park Braband 47-1.

Socii
Jeugd gemengd t/m 17 jaar: Socii
1-Groenlo l 4-1.
Senioren gemengd 5e klas: Socii 1-TC
Zuid 5 2-3.
Senioren heren 3e klas: Apeldoorn
Quick 2-Socii l 6-0.
Senioren heren 5e klas: Socii 2-Malle
Molen 2 4-2.
Heren veteranen 3e klas: Malle Molen
1-Socii l 3-3.

Wielrennen

RTV
Afgelopen zondag werd de 15e Ronde
van Hengelo Gld. verreden. Aan de
start stonden de nieuwelingen en de
amateurs A/B.

Bij de nieuwelingen stonden er 51 ren-
ners aaMte start die er een levendige
wedstrij^Jan maakten. Tot tien ron-
den voor het einde waren er diverse
ontsnappingen geweest, allemaal zon-
der succes. Maar toen ging Jan-Hen-
drik We^^uit Molenend op avontuur
en hij liei^eeds verder weg van het pe-
loton. Zijn voorsprong verder uitbou-
wend tot plm. 40 seconden werd hij
winnaar van deze wedstrijd. In de
sprint van het peloton om de verdere
ereplaatsen werden Alain van Katwijk
(Aalst/Waalre) en Marco Bos (Roden)
tweede en derde. Jaldert Steenblik uit
Hengelo kon helaas geen ereplaats ver-
overen.

Bij de amateurs gingen plm. 110 ren-
ners van start. Het tempo was vanaf de
eerste rond,zeer hoog. Dit had tot ge-
volg dat veel renners het hoge tempo
niet konden volgen en afstapten. Na
een ronde of tien gingen twee renners
aan de haal te weten Freddy Wolsink
en Bennie van Leijen. Ze veroverden
al snel een grote voorsprong die ze in
het verloop van de koers uitbouwden
tot zo'n 50 seconden. Op ongeveervijf-
tien ronden voor het einde ontsnapten
weer 8 renners uit het peloton met o.a.
Wim Bosman (Warnsveld) en Nico
Heekelaar (Velp). Door eendrachtige
samenwerking wisten zij uit de greep
van het peloton te blijven. Ook Peter
Makkink (Hengelo Gld.) en André
Schrader (Spankeren) wisten twee ron-
den voor het einde weg te komen uit
het peloton. In de sprint versloeg
Freddy Wolsink met overmacht Be-
nnie van Leijen. In de sprint van de
tweede groep wist Nico Heekelaar be-
slag te leggen op de derde plaats terwijl
Wim Bosman de achtste plaats wist te
bereiken. Peter Makkink werd elfde
terwijl Rudi Peters (Wichmond) zesti-
ende werd en Edwin Maalderink
(Warnsveld) achtiende.

Ook werd zondag op de Lemelerberg
een ATB-wedstrijd gehouden. In de
Expertklasse was het Jan Weevers
(Vorden) die samen met Gerben de
Knegt al in het begin wegreden. Vier
ronden voor het einde schudde Jan
zijn medevluchter af en wist zijn
tweede overwinning dit seizoen te be-
halen. Mare van Orsouw (tweede) en
Ap Hilhorst (derde) wisten de andere
ereplaatsen voor zicht op te eisen.
Zaterdag was er voor de clubcompeti-
tie de Ronde van Drenthe voor ama-
teurs-A. Hier was het door de harde
wind een 'slagveld'. Van de 120 ge-
startte renners haalden er plm. 40 de fi-
nish. Marcel Meijer (Stofwolk/RTV/
Twentse Ros) behaalde de 21e plek,m
terwijl Edwin Maalderink op een 34e
plaats eindigde.

Bevrijdingsboek
Zojuist is er een bijzonder boek ver-
schenen over de bevrijding van ons
land. Het is tot stand gekomen onder
redactie van een tweetal specialisten
op het gebied van de militaire ge-
schiedschrijving; de heren Christ
Klep en Ben Schoenmaker. Ze verza-
melden een schat aan gegevens die
een beeld geven van de periode van de
landing in Normandië tot 'de bevrij-
ding langs een omweg' van Neder-
land boven de grote rivieren. Er staan
veel tot nu toe onbekende gegevens in
dit met veel foto's geïllustreerde
boek. Wie wil weten waarom de ope-
ratie 'Market Garden' bij Arnhem nu
precies is mislukt of waarom het zo
lang heeft geduurd voor 'de rest van
Nederland' is bevrijd, kan het lezen in
dit boek.
De bibliotheek vond dit boek zo be-

langrijk dat het is opgenomen in de
'Sprinter-service'. Belangrijke boe-
ken worden in dit geval versneld aan-
geschaft (normaal duurt het zeker drie
maanden voor een boek in de collectie
kan worden opgenomen). Ze zijn dan
echter wel duurder dan bij normale
aanschaf. Ze kunnen door de leden,
tegen betaling van een extra bedrag
van f 2.50 per weck, maximaal twee
weken worden geleend. Als er meer
gegadigden zijn worden ze gereser-
veerd. Wie dus snel kennis wil nemen
van het boek 'De bevrijding van Ne-
derland 1944-1945' kan dit opgeven
bij de Openbare Bibliotheek.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Platteland-
svrouwen houdt woensdag 12 april
een bijeenkomst die geheel wordt ver-
zorgd door het zogenaamde ccndags-
bestuur. Wat de dames in petto hebben
blijft een verrassing. Deze bijeen-
komst wordt in 'De Herberg' gehou-
den. Dinsdag 11 april en dinsdag l K
april maken de Vordensc dames een
excursie naar de rozenkwckcrij van
de familie Van Dalen in Zutphen. Za-
terdag 22 april is er wederom de stck-
jesruilmarkt. Dan kunnen er stekjes
en planten geruild worden. De markt
wordt gehouden bij de Ncd. Her-
vormde Kerk.

Gelderland Persfoto
van 18 april tot 2
mei in bibliotheek
Van 18 april tot en niet 2 mei is de ten-
toonstelling Gelderland Pcrsfoto te
zien in de galerie van de Vordcnse bi-
bliotheek. Deze fotovcrzameling is
samengesteld uit de zestig beste Gel-
derse persfoto's van het afgelopen
jaar. Voor deze reizende expositie is
de afgelopen jaren veel belangstelling
geweest. De openingstijden van de
tentoonstel ing zijn gelijk aan die van
de bibliotheek.

CONTACT
Lokaliseert wat u
eclit interesseert

Volleyballers Socii in het nieuw

De heren van het eerste team van de
Wichmondse volleybalvereniging Socii
zijn geheel in het nieuw gestoken. Plaat-
selijk ondernemer Henk Arend s besloot
om de voortdurende drang tot prestatie-
vergroting van de Socii-heren te honore-
ren met een nieuwe outfit.

Henk Arends vergelijkt de werkzaam-
heden van zijn bedrijf- auto's en twee-
wielers - graag met teamsport. "In een
team moet de een van de ander op aan

kunnen. Dat is in ons bedrijf ook het
geval. Werkplaats, verkoop en kantoor
spelen als een team met elkaar samen,
zonder uiteraard de aandacht voor de
individuele taken te verwaarlozen. Dat
streven naar kwaliteit, niet alleen op
enig moment maar voortdurend, con-
stateer ik ook bij de leiding en spelers
van de afdeling volleybal van Socii.
Vandaar dat ik samen met mijn echtge-
note heb besloten om tot sponsoring
over te gaan", aldus Arends.

De Socii-mannen zijn er zeer content
mee. Goed in een representatief tenue.
waardoor in ieder geval op dat vlak al
een eenheid wordt gevormd, draagt
mede bij aan verder succes.

Zaterdag 15 april heeft de bekerfinale
volleybal van het district IJsselstreek
plaats in de sporthal te Wichmond. In
de damesfinale speel WIK Steenderen
tegen Vios Eefde. De herenfinale gaat
tussen Voorwaarts en Vios Eefde.

Velocitas 5 in het nieuw

Op vrijdag 10 maart is het vijfde team van 7VV Velocitas in hel nieuw gestoken door Hannie en Patricia van Kwalitaria
'De Buurman'. Dat de spelers deze gift waardeerden hl eek wel uit de daarna gespeelde wedstrijd teen AZSV die met 11-4
werd gewonnen. Mede hierdoor maakt het team een goede kans om promotie naar de tweede klasse te bewerkstelligen.



FEESTELIJKE UITGAVE VAN WEEKBLAD "CONTACT"

Uitgegeven door Drukkerij Weevers BV, Vorden

Koninginnedag 29 april / Bevrijdingsfeest 5 mei

De feesten dit jaar zijn wel heel bijzon-
der. Vijftig jaar bevrijding. Waar blyft de
tijd? Velen van u zullen zich de bevrij-
dingstijd herinneren, doch ook angstige
ogenblikken die de oorlog met zich mee
bracht. Gelukkig mogen wy nu vieren
wat onze bevrijders voor ons hebben ge-
daan, ledere vijf jaar wordt er in heel
ons land de vijfde mei als nationale
feestdag aangemerkt. Nu voor de tiende
keer. Wij als Oranjevereniging proberen
dit jaar een afwisselend programma te
brengen voor jong en oud.

rOp 5 mei zal de aubade en de ceremonie van het aan-
steken van het bevrijdingsvuur plaats vinden voor de
Dorpskerk. Dit vuur wordt 's nachts opgehaald van-
uit Wageningen. Op 5 mei zullen de hele dag festi-
viteiten worden gehouden met als afsluitend hoogte-
punt het vuurwerk, ingeleid door een delegatie van
Sursum Corda in de bekende Glenn Miller sfeer. Dit
belooft een grandioos sluitstuk te worden.

Koninginnedag wordt dit jaar gevierd op zaterdag 29
april. Voor de schooljeugd is er een leuk programma.
Dat begint voor hen altijd met een aubade bij het
gemeentehuis van Vorden.
Burgemeester E.J.C. Kamerling zal ons toespreken
namens Hare Majesteit Koningin Beatrix. Natuurlijk
zijn die dag de kermisattracties weer volop aanwezig.
Ook de plaatselijke horeca zal ongetwijfeld haar
steentje bijdragen en de stemming erin brengen.

Vele enthousiaste medewerkers en instellingen geven
hun vrije tijd aan deze activiteiten. Daarvoor zijn wij
veel dank verschuldigd: gemeente, EHBO, brand-
weer, politie, Sursum Corda en Concordia en de Vor-

dense Ondernemers Vereniging voor het aanbrengen
van de vlaggen in de Dorpsstraat. Ook hartelijk dank
aan al die medewerk(st)ers die op welke wijze dan
ook zich inzetten voor het welslagen van beide
festiviteiten.

Dan besluit ik met:

EEN STERKE ORANJEBAND
IN ONS EIGEN NEDERLAND.

Namens
de Oranjevereniging,

Joh. A. Norde
voorzitter.

Functie van de Nationale Herdenking

Hij de Nationale Herdenking worden alle burgers en militairen her-
dacht, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op
heden, wanneer of waar ook ter wereld, in het behing van liet
Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties
zijn gevallen dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn
omgekomen.

De Nationale Herdenking is niet alleen herdenken van diegenen die
hun leven verloren, maar houdt ook bezinning in op heden en toe-
komst. De herdenkingsbijeenkomst vormt een appèl op de individuele
verantwoordelijkheid als op de collectieve verantwoordelijkheid in
de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking,
discriminatie en onverdraagzaamheid.





Programma
Oranjefeest 1995

Koninginnedag 29 april
Ochtendprogramma

os.oo uur: Klokluiden

08.30 uur: Afhalen van de Schutterskoning

08.30 uur: De kinderen van de groepen l t/m 8 van de basisscholen

en de kinderen van dezelfde leeftijd die een school elders

bezoeken verzamelen zich achter de Openbare Basisschool

op het schoolplein. Vertrek vanaf hier, voorafgegaan door

de Muziekvereniging Sursum Corda. Aangekomen bij het

kasteel stellen kinderen en muziek zich op.

08.45 uur: Aubade
Welkomstwoord.

* Hijsen van de vlaggen door verkenners van scouting

"David G. Alford" onder begeleiding van trompetsignalen.
* Zingen van het Vordens Volkslied (3 coupl.)

* Toespraak burgemeester E.J.C. Kamerling.

* Zingen van het "Wilhelmus" (l en 6).
* Driewerf Hoera.

* "Lang zullen ze leven".

* Dankwoord van Voorzitter Oranjevereniging.
* Afmars muziekvereniging met schoolkinderen naar

het Dorpscentrum.

09.30 uur: Feestprogramma voor de kinderen
In het Dorpscentrum.

10.30 uur: Einde kinderprogramma

09.30 uur: Oriëntatierit
Per fiets voor groep 7 en 8 en zij die elders scholen

bezoeken t/m 14 jaar. Opgave bij de basisschool Dorp

vanwaar ook gestart wordt.

De prijzen voor deze groep worden uitgereikt tijdens de
kinderzeskamp om ca. 14.45 uur.

09.45 uur: Start 15 jaar en ouder. Inschrijfgeld f 2,50.
Prijzen afhalen na huldiging Schutterskoning in

Hotel Bakker om 17.00 uur.

10.00 uur: (exact) Vogelschieten
Voor dames en heren aan de Horsterkamp. Inschrijfgeld
f 5,-. Na de derde ronde f 1,50 bijbetaling. Groepen

inschrijven op 28 april bij Fa. Barendsen. Individueel op 29
april voor 9.45 uur aan de Horsterkamp. Om 10.00 uur

worden de eerste schoten gelost door de koning van 1994

de heer D. Tijssen en de burgemeester van Vorden de heer

E.J.C. Kamerling. Indien de vogel voor 12.30 uur niet naar
beneden is gekomen, dan beslist het lot. Een bestuurslid
van de Oranjevereniging zal de trekking verrichten.

10.00 uur: Buksschieten
Op de vrije baan. Inschrijfgeld f 2,- per kaart van 3 schoten.

10.00 uur: Demonstraties in de Dorpsstraat van o.a. "Indoor Sport

Vorden" met zelfverdediging, judo, aerobic en step-aerobics.

10.00 uur: Aanspanning "In de Reep'n" organiseert het ringsteken

per dogkar voor dames en heren in de Dorpsstraat.

Inschrijfgeld: f 2,- voor niet-leden en f l,- voor leden.

11.00 uur: In de Dorpsstraat Demonstratie Roller Skate, door
"Inline Skate Vorden".

10.00 uur Demonstratie Indoor Sport Vorden

Op Koninginnedag verzorgt het team van Indoor Sport Vorden een
demonstratie boxing aerobics en city-jam. Boxing aerobics is een nieuwe

vorm van fitnesstraining op muziek en vindt zijn oorsprong in Amerika.
Het is een "kruisbestuiving" van originele aerobic-oefeningen,

zelfverdedigingsbewegingen en traditionele trainings-technieken die bij
het boksen horen. Ook city-jam is een fitness-rage die over is komen

waaien uit de Verenigde Staten. De demonstratie van Indoor Sport
Vorden heeft plaats in de Dorpsstraat.

11.00 uur Inline Skate Vorden
Inline Skate Vorden is ontstaan uit een aantal enthousiaste schaatsers
die buiten het schaatsseizoen toch willen schaatsen, en wel op inline
skates, schaatsen met vier wielen. Ook bij het inline skaten is het

noodzakelijk datje bescherming draagt zoals een helm, elleboogbe-

schèrming en polsbescherming. Als je dat hebt kun je gaan inline ska-

ten. Op Koninginnedag geeft Inline Skate Vorden een demonstratie in
de Dorpsstraat om 11.00 uur. De Vordense groep bestaat uit: Willem

Paul Bakker, Torn Suter, Peter van Helden, Jaap Suter en Wouter van
Helden.



ASSURANTIE-, ADVIES- EN
BEMIDDELINGSBURO

Burg. Galleestraat 10, Vorden
Tel. 05752-1967

Onafhankelijk en
betrouwbaar advies
voor al uw:

VERZEKERINGEN

Schildersbedrijf

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

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

Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

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

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

Ook UW bijdrage wordt zeer
op prijs gesteld WORDT LID

VAN DE ORANJEVERENIGING

Muziek op Koninginnedag

Herberg
te Vorden

08.30-12.00 uur.

KOFFIE met APPEL- of
ORANJEGEBAK f 5,-

(Voor de nieuwe schutterskoning ligt weer een waardebon klaar
t.w.v. f 50,-!)

10.00 -14.00 uur in het café:

"HANSKA DUO"
•BB 15.00-18.00 uur: JBBBBBi

Dans- en Showorkest
"REFLEX"

Entree vrij.

20.00 uur in het café:

"HANSKA DUO"

ORANJE-BAL
Dans- en showorkest REFLEX

(entree f 7,50; voor leden oranjever, f 6,50)

KAARTEN IN VOORVERKOOP f 7,50; zaal f 8,50

Op deze dag zijn de konsumptiemunten
van " 't Pantoffeltje" en "De Herberg"

in alle twee zaken te gebruiken.

Wij staan overdag ook met een tap op het feestterrein.

Een verhaal dat nooit overgaat
De bevrijding van het zuiden van Gelderland

in de herfst van 1944 en de bevrijding van de rest
van Gelderland, die moest wachten tot mei 1945.

"GELDERLAND BEVRIJD!!!"
Christ Peters

f 49,90
"VORDEN TOEN EN NU"

Peter Besselink

f 58,90

Raadhuisstraat 22 - VORDEN - Tel. 3100

Rabobank



Programma
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13.30 uur:

13.30 uur:

Koninginnedag 29 april
Middagprogramma

Feestterrein Horsterkamp

Kinderzeskamp.

16.30 uur:

17.00-17.30 uur:

Bungy Jump.
Voor inschrijving bij H. Barendsen f 100,-
per sprong.
Eventueel opgave op het feestterrein mogelijk.

Afhalen van de Schutterkoning.
De nieuwe schutterskoning zal met een open
landauer door het dorp rijden begeleid door muziek-
vereniging "Concordia".

Prijsuitreiking Hotel Bakker.
Met de huldiging van de schutterskoning(in).
Verder de prijsuitreiking van de andere prijzen
gewonnen bij het vogelschieten, baanschieten,
ringsteken, oriëntatierit, en andere spelen en
wedstrijden.

B U Q
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Bungy Jumpen
13.30 uur

Een nieuwe attractie op Koninginnedag is het Bungy Jumpen.
Deelnemers hiervoor kunnen zich reeds opgeven bij Henri Barendsen
aan de Zutphenseweg.
Ook is opgave mogelijk op het feestterrein bij Kasteel Vorden.
Het Bungy Jumpen in Vorden voldoet aan alle veiligheidseisen en zal
verzorgd worden door een internationaal erkend team.

LEDENWERFAKTIE
Het is voor het bestuur ieder jaar een hele
toer om financieel rond te komen, want er
zijn geen andere inkomsten dan ledengeld
en sponsors.

In een grote bus op het feestterrein kunt u
een vrije gift deponeren.
U mag zich ook opgeven als lid.

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen
kunnen de gehele dag gebruikt worden.
De kinderen op de basisscholen ontvangen
deze kaartjes op de scholen.
Kinderen die basisscholen buiten Vorden
bezoeken kunnen wijkaartjes afhalen bij de
ABN-AMRO vanaf 25 april.
De Kermis blijft zoals elk lustrumjaar tot
en met 5 mei staan.



NU

bij:

AIR MILES SPAREN

AUTOBEDRIJF

/!!\ Groot
ULJ Jebbink

op: Onderhoud
Auto wassen

Reparaties
Shopartikelen
Motorbrandstoffen
Schadereparaties
Voorruitreparaties

Autobedrijf GROOT JEBBINK Rondweg2

j WEGENBOUW

VORDEN

Turnkey projekten

Aanleg van rioleringen

Grondwerken

Bestratingen, asfalteren

Ook voor erfverharding,
asfaltverharding en
aanleg sportvelden

ONSTEINSEWEG 20
7251 ML VORDEN
TELEFOON 05752-6691

Ter gelegenheid van de
komende nationale
feestdagen uit voorraad
leverbaar:

VLAGGEN
100x150 en 120x180

WIMPELS

VLAGGE-
STOKKEN

VLAGGE-
HOUDERS

HELMINK
meubelen

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

Tevens glazenwassen en
dakgoot reinigen

Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon 05752-2414 of 05759-21 18

TENNISKLEDING

ZWEMKLEDING

RUITERKLEDING

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•

ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41 • VORDEN • Tel. 05752-1318

MEUBELSPECIAALZAAK

J.W. Klein Kranenbarg
en Zn.

EXCL. MASSIEF
EIKEN MEUBELEN

NAAR EIGEN ONTWERP

Hackforterweg 31
7234 SH Wichmond
05754-1269

Kerkstraat 9
7251 BC Vorden

05752-2425

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor
grotere lichtdoorlaat en helder
gezichtsveld in de merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Bresser

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden



Aankleding van het dorp
De Vordense Ondernemers Vereniging zal wederom haar medewerking verlenen door prachtige vlaggemasten neer te
zetten en de driekleur te laten wapperen. De aankleding van de Dorpsstraat ziet er dan ook perfect uit. Toch bleven er
bij de Oranjevereniging wensen om nog meer te doen.

Oud-bestuurslid L.G. Weevers kwam met het voorstel om torens te laten maken die het negenkastelendorp symboliseren. Het huidige bestuur heet! dit

plan verder uitgewerkt en is tot de volgende opstelling gekomen (zie afbeelding). Op Koninginnedag zal de eerste van de drie kasteelpoorten bij de

oprijlaan van Kasteel Vorden staan.

Financieel was het toch een hele opgave. Drie Vordense ondernemers, te weten transportbedrijf Woltering, schildersbedrijf Van der Wal en de

Rabobank stelden de Oranjevereniging in staat om het te verwezenlijken. Fantastisch dat deze ondernemers de Oranjevereniging - eigenlijk de

Vordense gemeenschap - op deze manier hun steun geven. Duizenden guldens zijn hiermee gemoeid.

Onder leiding van de heer B. Bekman is men druk bezig met het bouwen van deze prachtige torens. Verder hebben de volgende aannemers hun hulp

toegezegd met het opbouwen ervan: Rondeel, Bosch, Ruiterkamp en Bargeman. De firma Barendsen zorgt voor het ijzerwerk, de firma Wi l l ink voor het

zinkwerk. Van der Wal voor het schilderswerk en bouwbedrijf Rondeel voor het plaatwerk. De poort is ontworpen door architectenbureau Vaags. De

Oranjevereniging bedankt hen allen voor de spontane medewerking.

Links:
De kasteelpoort, ontworpen door architectenbureau Vaags.

Onder:

Sponsor L. Westerhof van schildersbedrijf Van der Wal.

Rechts:

Het nieuwe pand van sponsor transport

bedrijf Woltering

Onder:

Rabobank Vorden is de derde sponsor

van de poort bij Kasteel Vorden.

Rabobank



(J

Drukwerk is een belangrijke factor in uw zakelijke communicatie.

Om uw boodschap duidelijk en goed over te brengen zijn tekst en illustraties
alleen onvoldoende, u hebt ook en vooral eersteklas drukwerk nodig.

U bent altijd
NUMMER l

met drukwerk van

DRUKKERIJ
CERTIFICAATHOUDER

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752 1086 ISO 9002

KONINGINNEROL

ORANJE BOVEN GEBAK

VRUCHTJES EN
APPELTJES VAN ORANJE

Banketbakkerij
J. WIEKART

Telefoon 1750
• *~

Specialiteit: zwanehalzen

ORANJEFEEST
IN 't PANTOFFELTJE

Vanaf 10.30 uur LIVE MUZIEK met
"WEEKEND"

Gratis entree!

Directe straalverbinding met schietterrein, verzord door
WOLSING HI-FI BV

's Avonds vanaf 20.00 uur GRANDIOOS FEEST
met Top Sfeer Orkest

Entree ƒ 7,50
Gereserveerde tafels houden wij tot 20.00 uur vast.

Munten van "De Herberg" en 't Pantoffeltje"
zijn in beide zalen te gebruiken.

V
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

Ruurloseweg 53 Vorden
Tel.:05752-1258 b.g.g. 2392

Het adres voor al Uw: BOUWKUNDIGWERK

Vergeet
niet te
vlaggen!!

D

.* en gastvrijheid één zijn

ca

damesmode

herenmode

kindermode

jeansmode
mode

burg. galleestraat 9 - vorden



Herdenking 4 mei
VORDEN

Het herdenkingsprogramma voor 1995 ziet er als

volgt ui t :

18.30-19.15 uur: Herdenkingsbijeenkomst
In de N.H. Kerk te Vorden, m.m.v. het Vordens

Mannenkoor;
* tijdens de herdenkingsbijeenkomst houdt de bur-

gemeester van Vorden een korte toespraak;

* draagt een leerling van een basisschool een

gedicht voor en

* draagt een lid van het comité 4 en 5 mei een
gedicht voor.

19.15 uur:

,, 19.50 uur:

Stille tocht vanaf de N.H. Kerk naar de Algemene

Begraafplaats te Vorden; opstellen vanaf 19.15 uur

bij de N.H. Kerk te Vorden, vertrek 19.20 uur.

Aankomst bij de begraafplaats, vanwaar vertrek

naar de graven van de geallieerden en het symbo-

lisch graf voor hen die vielen uit Vorden.

20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte.

20.02 uur: Kransleggingen, achtereenvolgens door:

* de burgemeester van Vorden;

* Comité 4 en 5 mei Vorden.
Aansluitend het lied "Boven de sterren"

gezongen door het Vordens Mannenkoor.

Gelegenheid om een individuele bloemenhulde
te brengen.

Van 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle

kerken luiden. De burgemeester heeft de horeca-ondernemers verzocht de

exploitatie op 4 mei op passende wijze te laten plaatsvinden.

WICHMOND
Enkele leden van de Oecumenische Werkgroep en het Oranjecomité
Wichmond/Vierakker zyn volop bezig met de voorbereidingen van de
4 mei herdenking.
Ook aan Wichmond/Vierakker zijn de oorlogsjaren niet voorbij gegaan. Zo

werd er een vliegtuig neergehaald waarbij enkele Engelse soldaten om het

leven kwamen. Evenals andere jaren zal er op 4 mei een stille tocht zijn.

Om 19.30 uur vertrekt men bij de Nederlands Hervormde kerk in Wich-

mond. Na een korte plechtigheid op de begraafplaats gaat men weer terug
naar de kerk voor een herdenkingsdienst. Wethouder M. Aartsen-den

Harder zal hier namens de gemeente aanwezig zijn. Ook hoopt de Oecume-
nische Werkgroep dat er veel oud-strijders naar deze dienst komen.

Programma 5 mei
HELE DAG KERMIS

os.oo uur: Klokluiden

^09.00 uur: Aankomst Bevrijdings Vuur
Het bevrijdingsvuur zal om 9.00 uur in Vorden aankomen
bij Kluvers. Daar zullen de lopers door de leden van het

Comité 4 en 5 mei Vorden en de leden van het bestuur van

de Oranjevereniging worden ontvangen. Vervolgens wordt

het vuur door de lopers, voorafgegaan door de muziek naar
het centrum van het dorp gebracht.

09.15 uur: Schooljeugd komt met veel bombarie van meerdere kanten

naar het grasveld voor de dorpskerk.

09.15 uur: Alle koningen en koninginnen, die meedoen aan het

Keizerschieten, stellen zich met hun gevolg op rond

het grasveld.
Aansluitend zal de voorzitter van het 4-5 mei comité,

drs. A.J.A. Hartelman, het welkomstwoord uitspreken.
* Vlaghijsen door verkenners scoutinggroep

"David G. Alford"
* Ontsteken bevrijdingsvuur. Een oud-verzetsstrijder

draagt de fakkel over aan een leerling van de basis-

school, die het grote vuur ontsteekt.
* Toespraak burgemeester E.J.C. Kamerling.

* Zingen Wilhelmus coupletten l en 6.

09.45 uur: Ballonnenwedstrijd gesponsord door ABN-AMRO.

10.00 uur: Keizerschieten

10.00 uur: Ringsteken voor kampioensdames uit de gemeente Vorden.

10.30 uur: Optreden voor kinderen in Dorpscentrum.

12.00 uur: Bevrijdingspop op de middag:
op autopodium voor de Tuunte.

14.00 uur: Sponsorloop
Voor het dak van de Dorpskerk.

14.30 uur: De Knupduukskes start bij huishoudschool een optocht van
internationale folkloristische groepen. Na een omzwerving

door het dorp eindigt dit bij het Pantoffeltje in de feesttent.
Vrije toegang bij de optredens.

AVONDPROGRAMMA op defeestweide

19.30-21.30 uur:

21.15 uur:

21. 30 uur:

Optreden van "The Sursum Corda Liberation Band".
In de pauze zal de officiële huldiging van de

KEIZER en KEIZERIN plaatsvinden. Hierna zal
"De Zwarte Hand" een impressie geven. De leden

van de Zwarte Hand, allen oud-Vordenaren, bieden
de Vordense bevolking het vuurwerk aan.

Doven Bevrijdingsvuur en vlag strijken.

GROOT VUURWERK!



SORBO hier,
SORBO daar ,
SORBO huishoudhulpjes

staan altijd klaar!

bloemen horen er bij
bij alle gelegenheden,
bij elk feest

voor kwaliteit
en service
naar dijkerman

Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

BOUWBEDRIJF
GROOT ROESSINK BV

Kwaliteit bestaat nog!
Als u dat wilt,

bel dan voor grote
en kleine werken.

IXIVOB
Nederlands Verbond
van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

HENGELOSEWEG 9 - VORDEN
05752-1437

't Is oranje
t Blijft oranje

Koninginnedag vieren
met een extra feestelijk tintje.

Daarbij horen:

Koninginnerollen,
diverse soorten oranje gebak

en ... oranje soezen

nu 5 halen, 4 betalen!

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

Ook UW bijdrage wordt op prijs
gesteld.

WORDT LID VAN DE
ORANJEVERENIGING!

Vergeet
niet te
vlaggen!!

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u een plezierige koninginnedag
en een vrij gevoel op 5 mei toe.
Buiten deze dagen gaarne tot uw dienst.

k Ruurloseweg 21,7251 LA Vorden Telefoon: 05752-1485 Telefax: 05752-1689



Ballonwedstrijd van de
ABN-AMRO Bank

Op 5 mei doet de ABN-AMRO bank mee in de vorm van
een ballonwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar
(incl. peuterspeelzaal). Om kwart voor tien 's morgens
worden alle ballonnen tegelijkertijd opgelaten.

Degene wiens ballon het verste is gevonden krijgt van de ABN AMRO
Bank een leuke prijs. De kaarten zullen aan de kinderen worden
uitgedeeld via de scholen en kunnen ook ter plekke worden verkregen.
Evenals de vrijkaartjes van de Oranjevereniging kunnen kinderen die
buiten Vorden naar een basisschool gaan de kaartjes bij ABN AMRO te
Vorden ophalen.

WORDT LID
VAN DE ORANJEVERENIGING!

10.00 Keizerschieten
Eén van de aktiviteiten op 5 mei is het zogenaamde keizerschieten. Alle
schutterskoningen van het dorp en haar buurtschappen kunnen hieraan
meedoen en strijden om de titel "Keizer van Vorden". Het gaat hier dus
niet alleen om schutterskoningen van het laatste jaar maar ook om
mensen die in de jaren zestig, zeventig of tachtig tot "koning" zijn
gekroond, ledereen die ooit schutterskoning is geweest in de gemeente
Vorden mag dus meedoen.
Het vogelschieten in Vorden heeft al een lange traditie. Wie herinnert
zich niet Karel Marlens en Ap Weenink bij het vogelschieten. Dat zijn
twee figuren geweesi die helemaal bij het vogelschieten hoorden. Ap
maakte de vogel en dan hielpen zij elkaar het kruit in het geweer doen en
kreeg je het geweer in de hand. Je vroeg dan "Woar zak 'm raak'n" en
vaak kreeg je wel een aanwijzing. Helaas zijn zij beiden overleden maar
bl i jven bij velen van de schutters in de herinnering.
Bennie Bats heeft de firma Marlens overgenomen. Hij was al vele jaren
in het wapenvak en werkzaam bij Marlens. Hel is clan ook een goede /aak
dal hij de firma Marlens heeft overgenomen en op de vertrouwde wijze de
Iradilie voorlzet. Toen de Oranjevereniging hem vroeg om het Keizer-
schielen ie sponsoren, zei hij ook spontaan: "Da's mooi". Er verder geen
woorden aan toevoegend. De Oranjevereniging bedankt hem vorstelijk
voor de spontane toezegging.

Bevrijdingspop op 5 mei
Het was vorig jaar met Koninginnedag bijzonder gezellig op het terrein voor de Dorpskerk waar voor het eerst
"Oranjepop" plaats had. De Vordense bands "Solid Diaper" en "Almost Sober" gaven een swingend concert waar jong
en oud van hebben genoten. Het bestuur van de Oranjevereniging was na afloop bijzonder enthousiast over dit
initiatief. Met de woorden "Tot volgend jaar" sloot voorzitter J. Norde het popspektakel af. En hij heeft woord
gehouden want dit jaar staat er wederom een popfestival voor de jeugd geprogrammeerd. Alleen niet op Koningin-
nedag maar op 5 mei: Bevrijdingspop.

12.00-12.45 uur I^UTIO
Curio is een pure rockband afkomstig uit de Zulphense w i j k "De Hoven".
De band werd in 1990 opgerichl en speelt stevige covers van artiesten
zoals Hallo Venray, The Scène, The Cult, Neil Young en U2. Curio is
bekend in Zutphen en omslreken en heeft al aardig wal optredens achter
de rug waaronder een succesvol voorprogramma van Hallo Venray in de
Exelse Molen. Curio wordt vooral gevraagd voor optredens in cafés.
lijdens feeslen en op feslivals. De band bestaat uit Nico Klumper t
(zang/gilaar). Wilber de Heus (gi taar/zang), Rcmco Meijer (basgi taar) en
Vincent Ooink (drums).

Almost Sober13.00-14.00 uur
De band Almost Sober is twee jaar geleden opgerichl aan de bar van café
De Herberg. Die bewusle avond was de stemming niet zo best, aangezien
er gesproken werd over het ter ziele gaan van de Chess Bluesband. Vor-
denaar Qbus van Dijk was de bassist van deze formatie. Plots ontstond
het idee om een nieuwe groep op te richten. En dat was hel begin van
Almost Sober. Eerst was het de bedoeling om na een eenmalig optreden
tijdens Oranjepop 1994, een punt te zeilen achler deze gelegenheids-
formatie. Maar gezien de positieve reacties na afloop van het optreden
tijdens Koninginnedag besloot de band door te gaan. En met succes.
Almost Sober gaf het laatste jaar diverse optredens in deze regio met als
hoogtepunt de cassette "Still Drunk" die op 13 januari in De Herberg
werd gepresenteerd. Almost Sober speelt een mix van Barrelhouse
(swingende bluesmuziek) en ZZ Top. Deze covers worden afgewisseld met enkele eigen geschreven nummers zoals "Almost Sober" en "Jetla". De
band beslaal uit: Oscar Rondeel (zang), Paula Biekart (zang), Joost Strijd (gitaar), Mare Besselink (toetsen). Maarten Graaskamp (drums), Ard
Schouten (gitaar) en Bert "Qbus" van Dijk (bas).

uur Kas Bendjen
Dialect, humor en herkenbare teksten. Dat is het recept van de Vordense
formatie Kas Bendjen die het afgelopen jaar echt is doorgebroken in deze
regio. Veel nummers komen van eigen hand en worden geschreven aan
de keukentafel. Daarnaast worden er ook covers ten gehore gebracht.
Alleen wordt daar door Kas Bendjen wel een geheel eigen t in t je aan
gegeven. In 1994 heeft de groep een muziekcassette uitgebracht waarin
enkele dorpsfiguren in Vorden worden bezongen zoals "de Bakfietsen-
kearl". Omdat ook de laatsle oplage al weer een tijdje is uitverkocht en
de toekomst echt op de cd is gericht, hebben de jongens van Kas Bend-
jen de stoute schoenen aangetrokken. Begin maart zijn ze de studio inge-
doken om met de opnamen voor een cd Ie slarten. Wanneer a l les naar
wens verloopl zal deze cd begin juni op de markl verschijnen. Kas
Bendjen bestaai u i l : Hans Krabbenborg (zang/gitaar). René Groot
Wassink (drums), Ard Schouten (bas), Roberl Wagenvoort (zang/gilaar).
Kasper Sasse (accordeon).



Oranje
Tompoucen

6 halen 5 betalen

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Keuze uit meer dan
500 fietsen!

VICO
GAZELLE

GIANT
SPARTA
UNION
BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

Ook UW bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld.

WORDT LID VAN DE
ORANJEVERENIGING

MIJN SMAAK
IS ALLEREENVOUDIGST:

IK BEN ALTIJD TEVREDEN
MET HET BESTE.

(OSCAR WILDE)

SIGNATUUR VOOR EVOLUTIONAIR WONEN

Auto-, Rijwiel- en Taxibedrijf

A. KLEIN
Zutphenseweg 85, 7251 DJ Vorden, tel. 05752-1256

PEUGEOT

Ook voor:
VERKOOP, REPARATIE

en VERHUUR

UW GAZELLE DEALER

Voor party of lekker thuis. Iets hartigs hoort erbij.
De Keurslager maakt er werk van!

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden. Tel. 1321

Uw geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

De ABN-Amro heeft alles in huis om 't u financieel naar de zin te maken.
Maak er vooral gebruik van.

;i;jp 't Geeft ook een feestelijk gevoel, als uw geldzaken goed geregeld zijn.

Raadhuisstraat 1 tel 1886 A B N * A M R O D€

DE ROTONDE
Kerkstraat 3 - Vorden - Tel. 05752-1519

KEUZEMENU 37,50
kies uit 10 voor-, 8 hoofd- en 9 nagerechten

KEUZEMENU 47,50
kies uit 10 voor-, 12 hoofd- en 9 nagerechten

SENIORENMENU 31,50
kies uit 3 voor-, 5 hoofd- en 3 nagerechten

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN



Wilt u dit jaar
uw woning of

bedrijfspand nog
geschilderd

hebben?

Wij maken graag
een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE
PRIJZEN MET BEHOUD

VAN KWALITEIT

schiberste
V 4 N i * D

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039

Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Ook UW bijdrage
wordt op prijs gesteld.

WORDT LID VAN DE
ORANJEVERENIGING!

NATIONALE BEVRIJDINGSDAG 5 MEI

SPONSORLOOP
AANVANG: 14.00 uur
START: bij de toren Dorpskerk
Een ieder mag meelopen, jong en oud, verkleed of met reclameshirts, winkeliers, bedrijven, enz.

Sponsorlijsten verkrijgbaar bij de scholen,
Slagerij Rodenburg - Dorpsstraat 32
Drukkerij Weevers - Nieuwstad.



Voor al uw

nieuwbouw
rLTLTLn verbouw
l J ratirti/oticrenovatie

BOUWBEDRIJF
B.V.

Vorden
Ruurloseweg 42
Telefoon 05752-1479

WILINK
/ SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

IE5EH
SOHOEIMIVIODE

designedfor walking!

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel.:08347-81378

L-VORDEN
DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

tel.: 05752-3006

BV
aannemersbedrijf

h.j. ruiterkamp bv
lindeseweg 26 - 7251 ns vorden

telefoon 05752-6631

Het adres voor al Uw bouwwerkzaamheden,
zowel in nieuwbouw als renovatie.
Ook levering van alle soorten trappen in
vuren- en/of hardhout,
op houten en/of stalen
onderbouw.
Vraag ons eens om een
prijsopgaaf.

Beleefd aanbevelend.

LOON- EN GRONDVERZET

FA. A. BEEFTINK EN ZN.

ÏV.M

Machinale bosbouw
Handel in zand en grint enz.

Joostinkweg 12 - Vorden
Telefoon 05752-1249 bgg 2503

Fax 05752-2095

30
april
1995

86e verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana
56e verjaardag van Mr. Pieter van Vollenhove

De viering van de 57e verjaardag van
Hare Majesteit Koninging Beatrix

vindt plaats op:

Koninginnedag 29 april



Folkloristisch Festival in Vorden
De Knupduukskes ontvangen dit jaar weer een aantal folkloristische (dans)groepen uit binnen- en buitenland. In
overleg met het Oranjecomité is er voor gekozen om deze groepen op 5 mei in Vorden te hebben. De Knupduukskes
hebben daarom gezocht naar groepen uit landen welke een groot aandeel in onze bevrijding hebben gehad. Ze hebben
deze gevonden in Polen en Engeland met als extra groep Leuven in België.

Groepen
Uit de plaats Biala in Polen de groep "Podlasie". Deze groep bestaat uit 32 dansers en 8 muzikanten. Zij studeren al len aan de sportakademie. Uit de

plaats Essex in Engeland de groep Cockshell Clog, deze groep bestaat uit 21 personen. Uit de plaats Leuven in België komt de volkskunstgroep

Reuzegom. Zij brengen steltenlopers en vendeliers mee naar Vorden. Uit Nederland de groepen 't Aol Volk uit Emmen en De Ljouwerter Skotsploech

uit Leeuwarden. Tevens zullen aan de optocht hun medewerking verlenen de muziekverenigingen Sursum Corda en Concordia en uit Loenen

muziekvereniging Alto. Ook zal de ouderwetse kleedwagen weer van stal gehaald worden. De Knupduukskes zullen zelf weer in bruidsstoet

langskomen, waarbij de brulfteneugers U weer van een hartversterker zullen voorzien en U uitnodigen om bij de Pantoffel te komen om de groepen te

zien optreden.

Programma 5 mei
10.00-12.00 uur: De groepen uit Polen en Engeland treden op bij de

Wehme en de Bundeling (in Ruurlo). Tevens wordt

hier de warme maal t i jd voor hen verzorgd.

11.30 uur:

14.00 uur:

14.30 uur:

15.30-17.30 uur:

21.00 uur:

De rest van de gasten wordt ontvangen in school

't Beeckland aan 't Hoge.

Opstellen voor de optocht.

De optocht vertrekt.

Het eindpunt van de optocht bij 't Pantoffeltje,

waar de groepen een optreden zullen verzorgen.

Het Europabal met als muziek het orkest "De St i l l e

Waldkapel" bestaande uit tenminste 18 personen.

Deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk.

Het is de bedoeling dat iedereen de kans krijgt om

een praatje te maken met onze buitenlandse gasten.

"f)ij Knupduukskei

Glenn Miller Band

"Zwarte Hand'
De "Zwarte Hand" is in de
oorlogsjaren opgericht door jon-
gens uit de klassen 5 en 6 van de
Dorpsschool.

De groep bestond uit jongens /oals Huib

Pröpper, Jan Elbrink. Jan Albers, Boy Plas,

Jopie Henk. Harde Lauckart, Peter Vögt-

lander, Rudi Huurneman, Joop Stapper! en

Rob 'd Aumerie. Alle jongens hadden

bijnamen /oals "Snelvoet" en "Vliegende

Pijl". Hen stel van de/e Vordcnse boys

bieden de Vordense gemeenschap het

bevrijdingsvuurwerk aan.

De Oranjevereniging bedankt hen voor

de/e fantastische geste. Voordat het vuur-

werk van start gaat. /uilen enkele van de

leden van de "/.warte Hand" op hel

feestterrein vertellen over hoc /c de oorlog

beleefd hebben.

De oproep van de Oranjevereniging heeft de Chr. Muziekvereniging Sursum Corda op het idee gebracht een band te
formeren om muziek uit de jaren 440-'45 ten gehore te kunnen brengen zoals dat destijds door de bekende band van
Glenn Miller gebeurde.

Onder leiding van dirigente I ra Wunnekink zal The Sursum Corda Liberation Band bekende werken zoals o.a. de "Moonlight Serenade", "In the

Mood", "American Patrol" enz. uitvoeren, maar ook de bekende liederen van Vera Lynn, zoals "We'11 meet again", "From the time you say goodbye",

en "White cliffs of Dover" staan m.m.v. de zangeres Marion Knol op het programma; alsook de muziek uit de film "Soldaat van Oranje" en een

Bevrijdingsmedley. De uniformen z i j n verzorgd door het Museum "De Veteraan", Eefde en gesponsord door de Nedac Sorbo Groep.



Breng kleur en fleur in uw
tuin, dan zal ook uw tuin er
feestelijk uitzien.

Vraag vrijblijvend vakkundig advies bij:

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

*|3 Hoveniersbedrijf
^ Kettelerij b.v.

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden - Tel. (05752) 20 54
B.g.g. 11 64 Fax (05752) 1992

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC

siebelink vorden
was-en textielverzorging b.v.

industrieweg 3 / 7251 jt vorden / telefoon 05752-1465

Zoekt u een aannemer
voor al uw reparaties en renovaties,
timmer- en metselwerken?
We maken zelf met moderne machines al
uw wensen op timmergebied, o.a. trappen,
kozijnen, deuren, ramen, dakkapellen, enz.

ZEER SCHERP
IN PRIJS!

A. Bosch
Timmer en aann. bedr.
Schuttestraat 11. Tel. 6673.

Een begrip in Vorden en omstreken
sinds 1930.

Voor bruiloften en partijen,
diner-dansants,

dans- en/of stemmingsmuziek

duo
„de Players"

Telefoon (05752) 26 83

R. Koers.

M

•

ORANJE
is één van de 1200 kleuren
welke wij voor u mengen
in Herberts hoogglans- of
zijdeglansverf, in
Herberts muurverf en
in Herberts Noviocoat
en Unicoat
(dekkende beits
voor buiten),

ALLEEN BIJ DE
ECHTE VERF-
EN
BEHANG-
SPECIAALZAAK

schildersbedrijf - verfhandel

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