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Bungyjumpen
vrijdag voortgezet
Het Bungy Jumpen werd afgelopen
zaterdagmiddag in verband met tech-
nische problemen aan de kraanwagen
vroegtijdig afgebroken. Om het pu-
bliek en de deelnemers niet teleur te
stellen, komt het Bungy Jump Team
vrijdagmiddag opnieuw naar Vorden
toe. Op de parkeerplaats van Hotel
Bakker zullen de waaghalzen - die af-
gelopen zaterdag niet aan de beurt
kwamen - alsnog hun sprong kunnen
maken. Zie Tweede Blad voor een
verslag van 'Koninginnedag 1995'.

Nel Rodenburg gaat
een rondje kruipen
tijdens sponsorloop
Tijdens de sponsorloop die vrijdag-
middag ten bate van de restauratie van
de Dorpskerk in het centrum van Vor-
den wordt gehouden, zal Nel Roden-
burg het parcours kruipend afleggen.
Voorwaarde is wel dat er minimaal
tien mensen zijn die haar voor 25 gul-
den willen sponsoren. 'Men kan zich
bij ons in de winkel opgeven', vertelt
Nel Rodenburg. 'En desnoods vrij-
dagmiddag aan de start. Als er maar
tien mensen zijn die 25 gulden willen
neerleggen'.
De afgelopen week hebben diverse
Vordenaren sponsorlijsten opgehaald
bij slagerij Rodenburg en drukkerij
Weevers. Zo loopt bijvoorbeeld de
A-jeugd van voetbalvereniging Vor-
den mee. Ze worden gesponsord door
makelaarskantoor Pelgrum. Sommi-
ge deelnemers hebben op voorhand
een recordbcdrag aan sponsoren bin-
nengehaald. Gerrit Vlogman ver-
schijnt aan de start in de wetenschap
dat hij dertig gulden per rondje voor
de Dorpskerk binnenhaalt. Saillant
detail is dat hij die middag geen shirt-
je zal dragen van zijn werkgever - de
ABN-AMRO - maar van de Rabo-
bank. Er zijn nog steeds sponsorlijs-
ten te verkrijgen bij slagerij Roden-
burg en drukkerij Weevers. Deze kun-
nen tot aan de start van de sponsor-
loop worden ingeleverd.

Midden IJssel kiest
waarschijnlijk toch
voor Stedendriehoek
Alleen de gemeente Raalte kan een
fusie tussen het Gewest Midden IJssel
en het Samenwerkingsorgaan Oost-
Veluwe nog verhinderen. Statutair
moeten minimaal zeven van de elf ge-
meenteraden van het Gewest Midden
IJssel accoord gaan met de fusie. Op
dit moment hebben reeds zes gemeen-
ten 'ja' gezegd tegen het opheffen van
het gewest en de vorming van de nieu-
we Regio Stedendriehoek. Raalte is
de enige gemeente die nog moet be-
slissen. De verwachting is dat de raad
van Raalte op 9 mei ook accoord gaat.
De gemeente Vorden heeft zich vori-
ge week dinsdagavond al uitgespro-
ken voor de fusie.

Marathonlopers halen 5 mei vredesvuur

De Sursum corda Liberation
Band die vrijdagavond op de
feestweide van kasteel Vorden
speelt bestaat uit Johan Boers-
toel, Gerrit Groot Nuelend, El-
len Schuurman, Robert Vis-
schers, Joanne Wichers, Marjo-
lein Hilferink, Marlies Pelgrum,
Dick Boerstoel, Gina Schouten,
Gijsbert Eggink, Wim Wichers,
Ewout Hilferink, Herman Aal-
pol, Marleen Wichers, Wim
Denkers, Erik ter Beest, Anita
Lieverdink, Gerrit de Niet en
Elise Kramer. Het gezelschap
staat onder leiding van dirigente
Ira Wunnekink. De uniformen
van de band worden verzorgd
door het Museum 'de Veteraan'
in Eefde. Het optreden wordt
gesponsord door de Nedac Sor-
bo Groep.

Een groep Vordense marathonlopers gaat in de nacht van vier op vijf mei wederom het vredesvuur uit Wageningen opha-
len. In deze plaats werd vijftig jaar geleden in Hotel 'de Wereld' de vrede getekend. Vanuit Wageningen wordt het vredes-
vuur verspreid over heel Nederland. Veelal gebeurtdit lopend. De groep Vordense marathonlopers bestaat uit (v.l.n.r.)
chauffeur Jan Berentsen, Ton ten Have, Henk Leej^ig, Juul Honing, Ernst te Veldhuis, Jan de Gruyter en Ê Slütter.
Samen zijn ze goed voor 65 marathons in binnen^m buitenland. Ze deden onder andere mee aan de marc
Athene, Apeldoorn, Amsterdam, Rotterdam, Berlijn en New York.
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Nedac Sorbo sponsort Sursum Corda Liberation Band

Zeer gevarieerd bevrijdingsprogramma
Een twintigtal leden van Sursum
Corda is vanaf januari wekelijks
aan het oefenen voor het bevrij-
dingsconcert van vrijdagavond 5
mei. Onder de naam 'Sursum Cor-
da Liberation Band' zullen ze op de
feestweide van kasteel Vorden een
optreden geven met muziek uit de
jaren 40-45. Het concert - dat wordt
gesponsord door de Nedac Sorbo
Groep - moet het het hoogtepunt
worden van het bevrijdingspro-
gramma dat de Oranjevereniging
voor vrijdag 5 mei heeft samenge-
steld.

Nadat de Vordense marathonlopers
vanuit Wageningen zijn gearriveerd
en het bevrijdingsvuur voor de Dorps-
kerk is aangestoken, staat op vrijda-
gochtend allereerst het Keizerschie-
ten op het programma. Alle schutters-
koningen van het dorp en haar buurt-
schappen kunnen hieraan meedoen en
strijden om de titel 'Keizer van Vor-
den'. Het gaat hier dus niet alleen om
de schutterskoningen van het laatste
jaar maar ook om mensen die al lang
geleden tot 'Koning' zijn gekroond.
De dames dingen naar de titel 'Keize-
rin'. Voor hen staat het Vordense kam-
pioenschap ringsteken op het pro-
gramma. Voor de kinderen is er 's
ochtends een ballonnenwedstrijd en
een kindervoorstelling in het Dorps-
centrum.

Bevrijdingspop
Rond het middaguur zal de band Cu-
rio uit Zutphen de spits afbijten van
'Bevrijdingspop 1995'. Dit popfesti-
val is een vervolg op 'Oranjepop' dat
vorig jaar op Koninginnedag werd ge-
houden in het centrum van het dorp.
Het concert heeft ditmaal plaats op
een podium wagen voor de Tuunte.
Naast Curio zullen ook de Vordense

bands 'Almost Sober' en 'Kas Bend-
jen' van de partij zijn. Het belooft een
spektakel te worden dat zowel jong
als oud niet mag missen. Ditzelfde
geldt voor de sponsorloop ten bate
van de restauratie van de Dorpskerk.
De start is 's middags voor de ingang
van de N.H. Kerk. Ook het Bungy
Jumpen staat vrijdagmiddag weer op
het programma. Op de parkeerplaats
van Hotel Bakker zullen de waaghal-
zen - die afgelopen zaterdag niet aan
de beurt kwamen - alsnog hun sprong
kunnen maken.

Folklore
De folkloristische dansgroep 'de
Knupduukskes' uit Vorden houdt op
vrijdag een folkloristisch festival met
medewerking van dansgroepen uit
binnen- en buitenland. In verband met
de 5 mei viering, hebben 'de Knup-
duukskes' gezocht naar groepen uit
landen die ook een aandeel in onze
bevrijding hebben gehad. Zo komt uit
de plaats Biala in Polen de groep Po-
dlasie en uit het Engelse Essex de
dansgroep Cockshell Clog. Deze
twee gezelschappen worden aange-
vuld met de volkskunstgroep Reuze -
gom uit België, 't Aol Volk uit Em-
men en De Ljouwerter Skotsploech
uit Leeuwarden. Nadat de groepen uit
Engeland en Polen een optreden heb-
ben gegeven in de bejaardencentra De
Wehme in Vorden en De Bundeling in
Ruurio, wordt er vrijdagmiddag een
folkloristische optocht gehouden
door Vorden. Aan deze optocht zal
muzikale medewerking worden ver-
leend door de plaatselijke muziek-
corpsen van Sursum Corda en Con-
cordia en muziekvereniging Alto uit
Loenen. De Knupduukskes zullen
zelf weer in bruidsstoet langkomen,
waarbij de 'brulfteneugers' u weer
van een hartversterker zullen voor-

zien en u uitnodigen naar de Pantoffel
te komen om de groepen te zien optre-
den.
Op de kasteel weide heeft 's avonds
een groots optreden plaats van de Sur-
sum Corda Liberation Band. Een
twintigtal leden van de Vordense mu-
ziekvereniging zal muziek uit de jaren
40-45 ten gehore brengen zoals dat
destijds door de bekende band van
Glenn Miller gebeurde. Onder leiding
van dirigente Ira Wunnekink zal de
Sursum Corda Liberation Band be-
kende werken uitvoeren zoals 'Moon-
light Serenade', 'In the Mood' en
'American Patrol'. Ook het repertoire
van Vera Lynn komt aan bod. Zo zal
zangeres Marion Knol het nummer
'We'll meet again' vertolken.

Vuurwerk
Het feestprogramma wordt afgesloten
met een groot vuurwerk. Dit vuur-
werk wordt aangeboden door de
'Zwarte Hand', een jongensclub die
in de oorlog werd opgericht door
scholieren uit de klassen klassen 5 en
6 van de Dorpsschool. Eén van hen
was Jan Elbrink. 'Toen aan het eind
van de oorlog de school werd geslo-
ten, kregen wij als kinderen zeeën van
vrije tijd. Dat gaf een extra uitstraling
aan de 'Zwarte Hand', vertelt Jan El-
brink. De jongensgroep haalde volop
kattekwaad uit. Zo werden op een dag
overal in het dorp 'zwarte handen'
verspreid en opgeplakt. 'De Duitsers
vroegen zich af wie daar achter zaten.

Onze ouders kregen het Spaans be-
nauwd, maar gelukkig liep alles met
een sisser af', aldus Elbrink. Voordat
het vuurwerk vrijdagavond van start
gaat, zullen enkele leden van de
'Zwarte Hand' op het feestterrein ver-
tellen over hoe ze de oorlog beleefd
hebben.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Donderdag 4 mei 18.30 uur Raad van Kerken,
in de Dorpskerk m.m.v. het Vordens Mannen-
koor, voorafgaand aan de stille tocht, de doden-
herdenking en de kranslegging.
Zondag 7 mei 4e zondag in de Vijftigdagentijd
10.00 uur SoW gezinsdienst ds. D. van Doorn
(Almen) m.m.v. koor van het Hietveld.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 mei 10.00 uur gez. gezinsdienst in
N.H. Kerk; 19.00 uur ds. A.B. Wolters, Stap-
horst.

RK Kerk Kranenburg
Donderdag 4 mei 18.30 uur Dodenherdenking.
Dienst Raad van Kerken in N.H. Dorpskerk.
Zaterdag 6 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Donderdag 4 mei 18.30 uur Dodenherdenking.
Dienst Raad van Kerken in N.H. Dorpskerk.
Zondag 7 mei 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.
Weekend-Wacht-Pastores: 5 mei Pastoor C.
Loeffen, tel. 05730-51457; 7-8 mei Pastoor W.
Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 6-7meiör. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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 5-6-7 mei F.A. Kuyl, Lochem, tel.
05730-51684. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen 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
06-8808 (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 Ruurio, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mei: mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. tel. 6875. 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. l/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 7 mei 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.
Gezinsdienst.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 mei 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 7 mei 10.00 uur Gebedsviering, Heren-
koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 5 mei Pastoor C.
Loeffen, tel. 05730-51457; 7-8 mei Pastoor W.
Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

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.

Thuis Best helpt
met aan vraag
van huursubsidie
Voor l juli moeten de aanvraagformu-
lieren voor de huursubsidie voor het
tijdvak 1995-1996 worden ingele-
verd. Woonstichting Thuis Best stelt
haar huurders in de gelegenheid deze
formulieren in te leveren op speciaal
daarvoor te houden spreekuren. In-
dien nodig is er de mogelijkheid om
vragen te stellen en eventueel wordt
assistentie verleend bij het invullen

van het formulier. De spreekuren wor-
den op 15 en 16 mei gehouden in het
kantoor van de woningstichting aan
de Schoolstraat l la. U dient wel van
te voren telefonisch een afspraak te
maken. Dit kan tijdens kantooruren
via telefoonnummer 05753-1460.

Voor een correcte afhandeling dient u
naast het aanvraagformulier een ko-
pie van het aangiftebiljet inkomsten-
belasting 1994 mee te nemen. Wan-
neer u dit niet heeft, moet u een kopie
van de jaaropgave van de uitkering-
sinstantie of werkgever meebrengen
of een IB-60 formulier.



Starten
als een auto

Betrouwbare 42 cm
benzinemaaier van Wolf
met sleutelstart.

Motor: 4-takt, max.
vermogen 2,9 kW (4,0 PS)
Sleutelstart
40 cm maaibreedte
Centrale maaihoogte-
instelling
Soft-grip handvatten en
wielen
Perfect maaien en vangen
zelfs bij nat gras

Aktie/lnruilprijs 1.149,-

B. FOKKINK
Ruurlo
Garvelinkkampweg 2a- 7261 CH
Telefoon 05735-3100 (b.g.g. 2886)

Raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Te koop: Hyundai pony XP
1500, bouwjr. '87, 1e eigenaar,

kleur met. blauw.
RlfTMAH

AÜWSAHDfH
Slotsteeg 18,7255 LH Hengelo (G.)

Tel. 05753-2779

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN ö DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel :08347-81378 tel:05752-3008

's MAANDAGS DE HELE DA<3 GESLOTEN

Briefkaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

TE KOOP GEVRAAG D:

CAFETARIA of
LUNCHROOM

met woning
in de regio Vorden e.o.

Brieven onder no. V6-1.
Buro Contact, Postbus 22,

7250 AA Vorden.

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

OP DONDERDAG

11 mei

Plaats: kantine

Aanvang: 20.00 uur

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

BEVRIJDINGS HAP
co
m

BEVRIJDINGS HAP
CL

o
co

Heel Vorden viert feest ...
Geen tijd om te koken?
Geen nood!
Hotel Bakker maakt 't U gemakkelijk.
Vrijdag 5 mei vanaf 1 2.00 uur. CC

/ij
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S Bevrijdingshap voor f 15,--
Vanaf 15.00 uur zorgt
organist John Williams
in het café voor 'n gezellige

(/) bevrijdingsstemming.

I

Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden
Dorpsstraat 24 • Tel. 05752-1312
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BEVRIJDINGS HAP BEVRIJDINGS HA

GELDIG MAANDAG 1/5 T/MZATERDA

UIT ONS VERS VLEESASSORTIMENT:

KEER EN KLAAR VARKENSFILETLAPJES 1000 gram van 25,90 voor 17,90
KEER EN KLAAR ROSBIEFLAPJES 1000 gram van 27,90 voor 19,90
CORNKIPSTICKSperSstuksnu 4,98

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENTIJGER 800 gram gesneden van 1,99 voor 1,49

VERGEER KAAS VERS VAN HET MES
extra belegen kaas 500 gram
van 7,25 voor 6,48
rambol notenmix 100 gram _ A
van 2,89 voor 2,49

SNIJVERSE GEMÜSE
COCKTAIL
100 gram van 1,89 voor

ZILVERMERK ROOMBOTER
pakje a 250 gram van 1,99 voor 1,79

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

V/D T.V.: GRANNY SMITH zak a 11/2 kilo van 4,98 voor 2,89
KIWI'S 1000 gram van 2,98 voor 1,98
BROCCOLI 500 gram van 2,98 voor 1,49

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

1,49

RODE KIDNEY BONEN/CHILI BONEN OF WITTE BONEN
in tomatensaus blik a 400 gram van 0,99 voor U,4y
KLETSKOPPEN pak a 175 gram van 1,89 voor 1,49
LU SCHOLIERTJE pak è 150 gram van 2,89 voor 2,49

HARIBO SNOEP COLA FLESJE/PERZIKEN/COLA BIJEN OF ICE-TEA
zak a 200 gram van 1,89 voor 1,49

UIT ONZE DIEPVRIES:

GRIZZY GIGANT BRUIN doos a 3 stuks van 3,25 voor 2,99
G RIZZ Y ROOMIJS bak a'/i liter van 1,99 voor 1,69
GRIZZY CHOCOSTICKS doos a 12 stuks van 2,69 voor 2,39
HEBRO HAM/KIP LOEMPIA I75gram van 1,69 voor 1,39

Dit wordt reeds de 2e week van de waardebonfolder met een
totaalkorting van fl. 49,-.
Nog geen bon ontvangen, vraag even bij Diana of Jeanet van
de vleeswarenafdeling!

In verband met Bevrijdingsdag zijn wij
vrijdag 5 mei 1995 de gehele dag gesloten.

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van
u

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

•u \
06-0506

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag van

l O tot l 2 en van 2 tot 4 uur
kunt u gratis bellen met onze
service-afdeling. Daar kunt u
ook terecht voor het adres

van de Edah bij u in de buurt.

Edah G. BOTTERMAN B.V,
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

ff Het is er weer weer voor

GEZELLIG BARBECUEN'.

SPECIALITEITEN
Hamburger Speciaal

5 halen,

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram ƒ 0,98

Schouderham

100 gram ƒ 1 ,39

WEEKEND

Haas/rib karbonade

1 kno ƒ 9,95
Barbecue worstjes

500 gram ƒ 4,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kilo ƒ 7,95

Speklapjes

1 kilo ƒ 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,"

Rundergehakt

1 kno ƒ 12,50

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752 - 1470

GERANIUM- en PERKPLANTENMARKT VANAF 4 EN 6 MEI
Rechtstreeks van de k weker ij:
& vele soorten geraniums <9s ruim 150 soorten
$B diverse soorten fuchsia's perkplanten
* allerlei kuip- en potplanten enz. enz. enz.

SPECIAAL voor moederdag:
Bronckhorster Geraniums

Terra Cotta en Maleis aardewerk 1500 m2 verkoopruimte 5 mei gesloten

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak
Baak (bij de kerk) Tel. (05754) 1406

OPENINGSTIJDEN: ma-vrij 8.00-12.00 uuren 13.30-18.00 uur
woe tot 12.00 uur - zat 8.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

BIC NKK WORKINC FOR
fHE WEEKEND

mmv. BARRY STEVENS. DANNY LUCASSEN

liï Entree leden AJAX-supportersclub f 10.= - niet leden f 12.50

BALANCE SESAM
VOLSNDAMSS AVOND

PIET VEERMAN 9e NEXT ONE
ANNIE SCHILDER, OEOROE BAKER

Kaarten voorverkoop f 20,= - Avondkassa f 25,=

PPM BAND TRAINBAND
HEMELVAARTSDAG

N RENDEZ VOUS
Voorverkoop f 1 2,50

NEVER MINDliy OtlAL HEAT
VEP^VoÖtNVOV'-^."AO-6A^A5 M

Busvervoe'



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Torn Berend Antonius

We noemen hem

Torn

Herbert, Carla en
Kim Olthof

1 mei 1995

Ons nieuwe adres is:
Brinkerhof 47
7251 WX Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
onze vader, opa en broer

H.M.A. HELMINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

A.M.J. Helmink-Nijenhuis
Kinderen en kleinkinderen
A. Helmink

Vorden, mei 1995

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor partl-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
rcgels;elkercgelmecrf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
wordennletgeplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

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

• Denkt u aan de bloem-
schikcursus Floralia begin-
nende op 17 mei. Opgave en
info: tel. 2945/3442.

• TE KOOP: t.e.a.b. ca. 1000
ouderwetse holle rode dak-
pannen. Tel. 05735-2422.

• Denkt u aan de bloem-
schikcursus Floralia begin-
nende op 17 mei. Opgave en
info: tel. 2945/3442.

• Rommelmarkt 13 mei a.s.
bij de molen, Het Hoge 66 van
10.00 uur t/m 16.00 uur. Heeft
u nog spullen (geen grote)? In-
leveren 12 mei van 17.00 uur
t/m 18.00 uur bij de molen. Af-
halen kan ook. Tel. 05752-
3060 of 2871.

• TE KOOP: 3 stalen bu-
reaus. Prijs per stuk f 100,-.
Tel. 05752-1813.

• MET SPOED GEZOCHT:
woonruimte voor jonge vrouw
+ hond, omgeving Ruurlo. Ca.
f 450,- per maand. Tel.
(08819)72336.

• Denkt u aan de bloem-
schikcursus Floralia begin-
nende op 17 mei. Opgave en
info: tel. 2945/3442.

• TE KOOP: motorgazon-
maaier met opvang, 43 cm
breed, i.z.g.st. Prijs f 350,-.
Tel. 05735-3144.

Wij gaan trouwen:

Bert-Jan Wijs
Margaret Seesink

^-
Op woensdag 10 mei 1995 om 13.30 $
uur in het gemeentehuis te Vorden.

l Het Hoge 8
f; 7251 XW Vorden

' • : : ; " • • • : • , - • , : • ' • • : .!. ; (

mmm I$$<MN»

Donderdag 11 mei a.s. hopen wij

Op 2 april jl. waren wij 25 jaar
getrouwd en dat hebben wij J|
geweten.
Voor de vele blijken van be- &
langstelling, in welke vorm
dan ook, zeggen wij u allen
heel hartelijk dank.
Ons zilveren feest hadden wij %
voor geen goud willen missen. 0

: ;:

Ludo en Jet Eykelkamp
•-:

; -
Past. Thuisstraat 5
Keijenborg

J.W. Ruiterkamp
en

C.A. Ruiterkamp-Pellenberg

met kinderen en kleinkinderen ons
50-jarig huwelijk te vieren.

• ' : • • •
U bent welkom op onze receptie van '^
19.30-21.30 uur in Hotel Meilink,
Borculoseweg 4 te Barchem.

r :

-;;-.

Ê
> mei 1995

Vordenseweg 13
7244 PR Barchem kadotip: ISI J

l i

Na langdurige ziekte heeft zij, ondanks al haar
levenslust en wilskracht, de strijd niet kunnen
winnen.
Intens verdrietig hebben wij afscheid genomen
van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder

GERRITJE REERINK-
WUNDERINK

Gerrie

Zij is 49 jaar geworden.

In onze herinnering koesteren we de momenten
die we met haar mochten beleven.

Henk Reerink
Wilma
Janine

25 april 1995
Burg. Galléestraat 15
7251 EA Vorden

De begrafenis heeft 28 april jl. te Vorden plaats-
gevonden.

Het kantoor van notaris

Mr. R. DaS teVorden

is op vrijdag 5 mei a.s.

DE GEHELE DAG

GESLOTEN

De
bibliotheek

is

GESLOTEN
op vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag),

zaterdag 6 mei en donderdag 25 mei
(Hemelvaartsdag)

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

EEKMARKE
.V.M. BEVRIJDINGSDAG

VRIJDAG 5 MEI IS ER

GEEN MARKT

Bedroefd delen wij U mede, dat op 73-jarige
leeftijd onverwacht is overleden onze geliefde
zuster, schoonzuster en tante

HENDRIKA ARFMAN
WEDUWE VAN H.J. HARMSEN

Vorden

Vorden
Vorden

Baak, 26 april 1995

G.D. Gotink-Arfman
L. Gotink
M. Ruesink
H. Arfman-Ruesink

Neven en nichten

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Intens verdrietig berichten wij U dat onze aller-
liefste zo zorgzame moeder en oma

ANNIGJEN PETERS
SINDS JUNI 1994 WEDUWE VAN ROELOF SLAGER

vandaag na moeitevolle maanden eindelijk
Thuis mocht komen. Ze was 83 jaar.

Hierbij willen wij onze dank kenbaar maken aan ieder-
een die moeder met aandacht, zorg en verpleging
heeft gesteund in de afgelopen maanden. Met name
de medewerksters van de Zorggroep Oost-Gelder-
land en het verplegend personeel van het ziekenhuis
Het Nieuwe Spittaai, alsmede de huisarts de Heer
Sterringa.

Haar Kinderen.

1 mei 1995
7251 AL Vorden
Dr. W.C.H. Staringstraat 16

De dienst van Woord en Gebed zal worden ge-
houden op donderdag 4 mei om 12.00 uur in de
Hervormde Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsheb-
ben om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Kerkhof laan te Vorden. Na afloop
gelegenheid tot condoleren in 'de Voorde' te-
genover genoemde kerk.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere
pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis
dat van ons is heengegaan onze vader, schoon-

1

vader en opa

JAN TEUNIS BOSCH

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden : Arno Bosch
Vorden : Carlo en Irma Bosch-Woltering

Jeremy

Zutphen, 1 mei 1995
Correspondentieadres:
de Eendracht 24,7251 GB Vorden

Vader is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4A te Vorden, waar woensdag 3
mei van 20.00 tot 20.30 uur gelegenheid is tot
condoleren en afscheid nemen.
De samenkomst zal worden gehouden op don-
derdag 4 mei om 10.30 uur in uitvaartcentrum
Monuta te Vorden, waarna aansluitend de ter-
aardebestelling zal plaatshebben om 11.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er eveneens nog gelegen-
heid tot condoleren in bovengenoemd uitvaart-
centrum.

KWALITA
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

EN

IJSSALON

„Kerkepad"
vieren ook Bevrijdingsdag.

Wij doen Koninginnedag nog eens een keer
goed over!

Vanaf 12.00 uur op het terras
zanger en gitarist

„DANKO"
Van 16.00 uur tot 17.00 uur

„PIEKUUR"
bij de „De Buurman"

Heeft u zin om een patatje te kopen,
„de Buurman" is tot heel laat open.

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Te koop: Honda Clvic 1.5 16V,
bouwjr. 'SO, kleur met. blauw;

licht met. velgen + banden.
R/fTMAH

AUTOBANDfH
Slotsteeg 18,7255 LH Hengelo (G.)

Tel. 05753-2779

't Blijft Oranje Boven !

Heeft U ze at geproefd?

...echte
LIMBURGSE
VLAAIEN...

DIT WEEKEND:

VRUCHTENVLAAI
met diverse soorten fris fruit

van 20,- voor 17-
...ORANJE

BOVENBOLLETJE...
'n heerlijke krentebol met krenten, rozijnen,

appel, spijs en oranjefondant

nu van 1,50 voor 1,25 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

Uitnodiging
Zaterdag 6 mei

14.00 uur

Opening Winkel

ROEKEVISCH

Lochemseweg 13 - Barchem

U bent van harte welkom!

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op Bevrijdingsdag 5 mei

de gehele dag gesloten zullen zijn.

De gezamenlijke banken
van Vorden

ABNAMRO SN& é Rabobank



Kurocasion
• 3 maanden BOVAG/basisgarantie aangevuld met
Eurocasion-garantie • APK-gekeurd • 14 dagen om-
ruilgarantie • garantie/ekerheid in b i jna heel Europa
• geen kilometerbeperking • vervangende auto bij
reparatie • aangesloten bij de Nationale Autopas.

Met een occasion van

RUÉSINK
bent u altijd op de goede weg

Op zoek naar een bijzondere en
betrouwbare auto? Rij dan naar Ruesink in

Ruurlo, Enschede of Doetinchem.
Waar wij u dan graag een eind op weg

helpen, en waar wij gemiddeld meer dan
200 goedgekeurde occasions

van alle merken op voorraad hebben.

MOOIE JONGE OCCASIONS

IN RUURLO
Citroen XM V6

Ambiance Break groen 1994 75.000-

Citroën Xantia 1.8 X rood 1993 31.000-
Crtroën Xantia 1.8 SX grijs 1993 35.000,-
Citroën ZX Furio rood 1994 29.500,-
Citroèn ZX 1.4 Avantage rood 1994 25.950-
Citroën ZX 1.9 D Reflex rood 1993 26.500,-

Citroën ZX 2.0 16 V groen 1992 37.250-
Citroën ZX Volcane 1.9 LPG rood 1991 22.000-
Crtroën BX Deauville wit 1992 18.750-
Citroën BX 19 GTI zwart 1992 25.250-

Citroën BX Cannes wit 1991 16.950-
CitroënAXH TGE blauw 1994 20.500,-
Crtroën AX First Impression groen 1994 21.000,-
Citroën AX First D rood 1993 19.950-

CitroënAX11 TGE wit 1992 15.500-
CitroënAX11E wit 1989 9.750,-
CitroënAX11 TRE rood 1987 7.250-
FiatTempra groen 1993 20.750-
Mitsubishi Galant 1.8 rood 1990 14.750-
Peugeot 309 1.4 blauw 1992 19.950,-
Nissan Bluebird 2.0 LPG grijs 1991 12.950-
Nissan Micra rood 1992 14.500-
Peugeot 205 Accent 1.1 rood 1990 12.950-
RenaultSGTX grijs 1987 8.750-

Ford Sierra 1.8 CL wit 1988 8.950-
Peugeot405 grijs 1993 25.500-

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM

RUURLO: De Venterkamp 11 - Tel. 05735-2004
ENSCHEDE: Kuipersdijk 14 - Tel. 053-308006

DOETINCHEM: Grutbroek 6 - Tel. 08340-23500

R U E. S l N K
D E R E U Z E - D A L E R

V A N C I T R O E N

Bel voor nog meer interessante occasions
010-4472002 (circa 10 ct/min).

I N F O R M A T I O N
E U R O C A S I O N
0 1 0 - 4 4 7 2 0 0 2

BIJZONDER CITROEN

THEO TERWEL
• AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Batsdijk 6B - 7261 SP RUURLO
Tel.: 05735-2560 - Fax 05735-1184

Vanwege de toenemende stroom opdrachten is
er bij ons plaats voor:

-ervaren straatmaker
- leerling straatmaker
-opperman
- machinist op kleine laadschop

Voor diegene die voor één van deze functies
opgeleid wil worden is opname in 't leerling-
stelsel mogelijk.

Tevens is er werk voor vakantiehulpen.

Wij gaan weer een
zonnige tijd tegemoet.
Bestel dus op tijd uw zonwering voor
binnen en buiten.
Wij geven u als specialist graag vrijblij-
vend advies en prijsopgaaf.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

Opgelet:: l n verband met de nationale viering
van bevrijd Nederland zijn wij 5 mei de

i gehele dag in zowel Hengelo 6. als i ;
: Ruurlo gesloten.

Is uw drukwerk v/erk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

SIGMA SCt&KELVERF
GRONDVERF EN AFLAK

IN N BUS
Eénpotsysteem van een

rotvoorkomendekwaliteits-
verf m een driekwart glans-
graad. Bovendien op onze

mengcomputer in
elke kteur te maken.

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel. :05753-4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

Zaterdag 6 mei
De jaarlijkse Vordense

Ratti- Nieuws
3 juni a.s. jaarlijks

SIX-
TOERNOOI
Opgave voor 21 -5-'95.

Tel. 05752-3271 /
05752-6474.

Te koop: Peugeot 505 GL,
bouwjr. '85, lichte voorschade,

teg. elk redelijk bod.
RlfJMAH

AUWBANDM
Slotsleeg 18.7255 LH Hengelo (G.)

Tel. 05753-2779

Meer dan 30 soorten
geraniums en fuchsia's

met daarbij alle soorten perkgoed

Plaats:
Burg. Galleestraat bij onze zaak

U bent van harte welkom
van 10.00 tot 17.00 uur.

Graag tot ziens!

Georganiseerd door de plaatselijke bloemist J. W. Elbrink.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Met medewerking van Eugelink zonwering
en kunststof techniek.
*Bij elke aankoop gratis koffie!!!
Breng uw eigen bloembak mee,
wij planten de door u gekochte
geraniums of perkgoed tegen in-
levering van de door ons geplaatste
advertenties of strooifolder gratis
in potgrond.

Bloemsierkunst

Ibrink H
Tel. 05752-1436 VORDEN

Goed bereikbaar.

DE VIIVER
Vijverfolie

4 75per m2 ̂ >f •*

Vijverpomp
79,-

Goudvis
10 stuks 10,-

Zuurstof-
planten
4 stuks 10,-

Visvoer
1000 ml 10,"

VRIJDAG 5 MEI GEOPEND

ORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

VERWARMING DEFECT?
OLDENHAVE LAAT U
NIET IN DE KOU ZITTEN!
Als plotseling de verwarming uitvalt, moet deze
zo snel mogelijk gerepareerd worden. Snel en
vakkundig. Installatiebedrijf Oldenhave laat u
niet in de kou zitten. Dankzij onze unieke dag en
nacht service kunt u ten alle tijde bellen als uw
woning in een ijskast dreigt te veranderen.

Maar natuurlijk installeren we ook com-
plete verwarmingsinstallaties tijdens
nieuwbouw, verbouw of renovatie van
woningen. Snel, veilig en vakkundig!

Voor storingen dag en nacht bereikbaar, tel. 05750-18383

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754-1755

EIBERGENIZUTPHEN1ULFT

Vrijdag 5 mei bevrijdingsdag

'SLAPEN
INFORMATIEDAG

Alles wat u moet weten over verantwoord slapen

Persoonlijk advies voor individuele wensen

Diverse aanbiedingen

LATTOFLEX BEDSYSTEEM

Kom proef liggen
op het unieke
computerge-
stuurde meetbed

PULLLMAN BOXSPRINGS

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

SOFTSIDE WATERBEDDEN

CASCADE

De laatste ontwikkelingen op het gebied
van slapen op water.

VERSTELBARE LATTENBODEMS

Demonstratie van de vele mogelijkheden
van een verstelbaar bed.

:

SENIOREN BEDDEN AUPING AURONDE

Comfort, kwaliteit en tijdloos design.

apng

Tevens meubelshow met de nieuwste woontrends!

LUBBERSWOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1286
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PolitièTforwz
Vorden

Bert Fokkink wordt schutterskoning

Een 72-jarige inwoonster uit Hengelo
verleende vorige week dinsdag geen
voorrang aan en auto die van rechts
kwam. De vrouw reed met haar auto
op de Beeklaan in Wichmond. De an-
dere wagen kwam uit de Baron van
der Heijdenstraat. Gevolg was flinke
materiële schade. Het kentekenbewijs
van de auto van de vrouw uit Hengelo
moest zelfs worden ingenomen.
Op de Vierakkersestraatweg vloog
woensdagavond 26 april een auto uit
de bocht. Twee broers reden achter el-
kaar aan toen op een gegeven moment
de achterste wagen in de slip geraakte
en tegen een boom belandde. Volgens
de politie reed het tweetal waarschijn-
lijk te hard. De auto die uit de bocht
vloog werd bestuurd door een 22-jari-
ge jongen uit Zutphen. Hij werd
zwaar gewond afgevoerd naar het
Nieuwe Spittaal.
In de nacht van 27 op 28 april werd er
ingebroken bij een installatiebedrijf
aan de Burgemeester Galleestraat. De
dieven gingen er vandoor met een
koelkast, een boormachine, circel-
zaag, elektrische kabels en enkele
schakelklokken. In de nacht van 28 op
29 april werd een winkelruit vernield
van een kapper aan de Zutphenseweg.
Dit gebeurde met een fietsenrek af-
komstig van de tegenover gelegen su-
permarkt.
Op Koninginnedag is het vrij rustig
geweest in Vorden. Naast enkele ver-
nielde fietsen werd een aantal recla-
meborden vernield. De politie ver-
moedt dat dit gebeurd is door baldadi-
ge jeugd. Terwijl een bewoonster van
de Dr. Staringstraat aan het feestvie-
ren was in het dorp, werd er bij haar
een aantal spullen weggehaald uit de
woning. De daders kwamen via een
regenpijp en een openstaand slaapka-
merraam binnen. Naast zeven flessen
wijn werden een videorecorder een
een klein geldbedrag ontvreemd. Ook
werd er met koninginnedag een ATB-
fiets weggehaald aan de Kerkstraat.
Het gaat hier om een zwarte moun-
tainbike van het merk Ovtec.

Kerkdienst
7 mei is het de zogenaamde 'zondag
jubilate'. In de Dorskerk wordt die
dag een gezinsdienst gehouden waar-
in veel gezongen zal worden door on-
der andere het koor van het Hietveld
uit Beekbergen. Ds. Van Doorn uit
Almen zal de dienst leiden. Centraal
staat het thema 'Omzien naar...'.

Bevrijdingsavond
op vrijdag 12 mei
in Lindese Molen
Theater onder de Molen houdt op vrij-
dag 12 mei een bevrijdingsprogram-
ma met Dini Hiddink en Peter Hoef-
nagels. De twee schrijvers lezen op
deze avond voor uit hun boeken over
de bevrijding. Dini Hiddink schreef
het boek 'Onderduiken in Zwiep' en
Peter Hoefnagels is verantwoordelijk
voor 'De onbekende bevrijding'. San-
ne en Britt Möricke zorgen voor de
muzikale omlijsting van de avond.
Op zondag 30 april bezocht een groep
Canadezen die vijftig jaar geleden in
de Achterhoek vochten en Oost-Ne-
derland bevrijdden, de gerestaureerde
Lindese Molen. Het werd een gezelli-
ge middag. Onder het genot van kof-
fie met koek - aangeboden door het
Bestuur van de Stichting de Linde-
sche Molen - werden herinneringen
opgehaald. Ondanks de leeftijden van
de Canadese bezoekers beklommen
zij alle verdiepingen van de molen.
Men luisterde aandachtig naar de uit-
leg van het Bestuur en er werden vra-
gen gesteld. Het was een vrolijke en
gedenkwaardige middag.

Bungy Jumpen door technische problemen afgelast
Het zat de Oranjevereniging op ko-
ninginnedag niet mee. Het Bungy
Jumpen - wat het hoogtepunt van
de dag had moest worden - werd
door technische problemen vroeg-
tijdig afgeblazen. Slechts de helft
van de opgegeven waaghalzen
maakte een sprong. Op het moment
dat Alle Lamberts uit Warnsveld
aan de beurt was, moest de organi-
satie uit veiligheidsoverwegingen
de handdoek in de ring gooien. Vrij-
dagmiddag zal Alle Lamberts de
eerste zijn die opnieuw een poging
mag wagen. De kraanwagen van
het Bungy Jump Team staat dan op
de parkeerplaats van Hotel Bakker
en kan Vorden weer opnieuw gaan
nagelbij ten. Een impressie.

'Wil Richard Hartman zich melden
bij de organisatie'. De stem van de
vrouwelijke speaker klinkt uiterst
vriendelijk maar voor Richard Hart-
man komt het aan als een donderslag
bij heldere hemel. Het is zover. Over
een kleine tien minuten zal hij vanaf
vijftig meter hoogte een sprong ma-
ken boven de gracht van kasteel Vor-
den. Nadat zijn gewicht is gemeten,
worden beide voeten van een elastiek
voorzien. Ook rond zijn middel wordt
Richard op veilige wijze vastgemaakt
aan de 'jojolijn' die hem een met dui-
zelingwekkende vaart naar beneden
zal laten suizen.
Terwijl het hart van Richard Hartman
sneller begint te kloppen, maakt het
publiek grapjes richting de waaghal-
zen die zich reeds hebben opgegeven.
'Heb je het donorcodicil wel opzak?',
vraagt Oscar rondeel aan Hans Norde
die als zesde op de lijst staat. 'En wat
voor bloemen wil je op je graf?'. Ter-
wijl Hans Norde met trillende handen
een sigaret probeert te roken, stapt
Richard Hartman in de open kabine
die hem naar boven voert. Als de ka-
bine op vijftig meter hoogte hangt,
wordt het stil rondom het kasteel. Met
het verstand op 'nul' laat Richard
Hartman zich als een speer naar bene-
den vallen. Als hij het applaus van het
publiek in ontvangst heeft genomen,
slaat hij beide handen voor het ge-
zicht. De eerste sprong is een feit. Als
Richard Hartman weer met beide be-
nen op de grond staat, vraagt Johan
Norde, de voorzitter van de Oranjeve-
reniging, naar een eerste reactie. 'Het
viel me in alle opzichten mee', zegt
Richard Hartman, die voordat hij de
sprong maakte enkele biertjes achte-
rover had geslagen om zichzelf moed
in te drinken. 'Dat heeft me er door-
heen geslagen', lacht hij.
Appie Loman - die bij dit soort evene-
menten altijd van de partij is - staat als
vierde op de lijst. Met gevoel voor
show en zwaaiend naar het publiek
gaat Appie naar boven. Net voordat
hij de sprong maakt, houdt hij zich

nog even stevig vast aan de ijzeren ka-
bine. Op het moment dat het publiek
gaat twijfelen of Appie wel springt,
maakt hij een snoekduik richting de
gracht van het gemeentehuis. Na af-
loop bedankt hij het publiek aange-
zien ze in zeer groten getale naar 'zijn

sprong' waren komen kijken. 'Met
name de mensen van café Uenk en 't
Olde Lettink wil ik in het bijzonder
bedanken voor hun komst'. Appie zal
Appie niet zijn als hij handig de twee
namen van zijn sponsoren noemt.
Nadat Hans Norde weer veilig aan de

grond staat, is het de beurt aan Gerwin
Weijs. Deze laat het publiek vreselijk
schrikken, aangezien hij met de han-
den het water raakt. Achteraf horen
we dat hij aan de organisatie heeft ge-
vraagd of hij net even iets verder
mocht duiken dan de rest. En dat kon.

Door het gewicht van alle deelnemers
van te voren te wegen, kan de organi-
satie namelijk op de centimeter nauw-
keurig de sprong bepalen. De sprong
van Gerwin Weijs was dus geen af-
wijking van het elastiek. Joka Rex-
winkel is de eerste dame die naar be-
neden gaat. Op de vraag van Johan
Norde hoe de sprong was geweest,
kan ze alleen maar de woorden 'Heel
eng' uitbrengen. Voor Joka Rexwin-
kel dus ééns maar nooit meer.
Op het moment dat nog maar de helft
van de opgegeven waaghalzen heeft
gesprongen, laat de takelwagen het
afweten. Alle Lamberts uit Warnsveld
- gehuld in een shirtje van drukkerij
Weevers - staat op dat moment aan de
start. Nadat het Bungy Jumpen eerst
vooreen halfuur is uitgesteld, besluit
de organisatie uit veiligheidsoverwe-
gingen de handdoek definitief in de
ring te gooien en het springen uit te
stellen tot vrijdagmiddag. Op bevrij-
dingsdag is Alle Lamberts de eerste
die opnieuw een poging mag wagen.
De kraanwagen van het Bungy Jump
Team staat dan op de parkeerplaats
van Hotel Bakker. Vorden kan dan
weer opnieuw gaan nagelbijten.
Tenminste als ze vrijdag komen kij-
ken. Want het was heel opvallend dat
zaterdagmiddag een groot gedeelte
van het publiek het feestterrein van
kasteel Vorden al halverwege het
spektakel had verlaten. 'Na een paar
sprongen heb je het wel gezien', was
een veel gehoorde opmerking. Waar-
schijnlijk had dit ook te maken met
het feit dat het publiek ruimt vijftig
minuten moest wachten voordat het
springen begon. Koninginnedag be-
gon overigens met het traditionele vo-
gelschieten. Bert Fokkink had het ge-
luk de houten vogel naar beneden te
schieten. Verder waren er demonstra-
ties van Indoor Sport en Inline Skate.
Vanwege een gebrek aan deelname
ging de kinderzeskamp 's middags
niet door. Daarvoor in de plaats stond
er voor de jeugd een stoelendans op
het programma. De uitslagen van de
verschillende spelen zijn als volgt:
Vogelschieten: l Bert Fokkink (schut-
terskoning ); 2 A. Golstein (kop); 3 J.
ter Huerne (rechtervleugel); 4 H. Bes-
selink (linkervleugel); 5 W. Bijenhof
(staart). Buksschieten (personele
baan); l W. Bosman; 2 D. Besselink;
3 H. J. Hulstijn. Buksschieten (vrije
baan): l A. Balvert; 2 M. Eskes ; 3
J.W. Abbink. Ringsteken: l J. Koren-
blek; 2 G. Berendsen; 3 D. Huetink.
Orienteringsrit l O t/ m 14 jaar: l
Maarten en Alex van Kranenburg; 2
Martijn Nijhof; 3 Niels Kuiper. 15
jaar en ouder: l Olde Hoge I; 2 Olde
Hoge II; 3 De Gruyter. Winnaar stoe-
lendans groep l en 2: Henrieke Huk-
ker. Winnaar groep 3, 4 en 5: Mathijs
Balvert. Winnaar groep 6, 7, 8: Cou-
lette Cruyzen.

Kas Bendjen treedt
vrijdag 5 mei twee
keer op in Vorden
De Vordense dialectband Kas Bend-
jen heeft vrijdag een druk program-
ma. Nadat het vijftal 's middags haar
opwachting maakt tijdens 'Bevrij-
dingspop' voor de Tuunte, zal de
groep 's avonds optreden in het café
van de Herberg. Dit ingelaste concert
is op het allerlaatste moment tot stand
gekomen. In de zaal van de Herberg
speelt die avond de formatie 'Reflex'.

Zie ook advertentie.

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.

Zwembad 6In de
Dennen4 geopend
Het Vordense zwembad 'In de Den-
nen' is maandagmiddag l mei voor
het publiek open gesteld. Weliswaar
was het op de kant nog wat frisjes, de
temperatuur van het bassis bedroeg
23,5 graad zodat het aangenaam was
om een paar baantjes te 'trekken'. Op
deze openingsdag waren een paar
honderd zwemlustigen, waaronder
veel jeugd, aanwezig om een duik te
nemen. Gezien de weersverwachtin-
gen voor de komende dagen, waar-
schijnlijk een prima start van het sei-
zoen. Vanaf volgende week maandag
beginnen de eerste zwemlessen. Vol-
gens chefbadmeester Martin Westerik
is er eind mei voor de eerste keer de
mogelijkheid een zwemdiploma te
halen. Voor Hemelvaartsdag staat er
dauwzwemmen op het programma.

PV Vorden
Leden van PV Vorden hebben deelge-
nomen aan een wedvlucht vanaf Qua-
rain over een afstand van 264 kilome-
ter. De uitslagen waren als volgt: C.
Bruinsma 1,2, 10; Mevrouw Olden-
have 3, 5, 6, 13, 16, 17, 18; Olijslager
4, 19 ; A.A. Jurriens 7 ; H. A Eykel-
kamp 8, 20; H. Stokkink 9, 14; T.
Wesselinkll ,12,15.

Herdenking 4 mei
VORDEN
18.30-19.15 uur: Herdenkingsbijeenkomst

In de N.H. Kerk te Vorden, m.m.v. het Vordens Mannenkoor;
* tijdens de herdenkingsbijeenkomst houdt de burgemeester 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: Stille optocht 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.

19.50 uur: Aankomst bij de begraafplaats, vanwaar vertrek naar de graven van de geallieerden en het
symbolisch 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 Mannekoor.
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

19.30 uur: Vertrek stille tocht bij N.H. Kerk in Wichmond. Na een korte plechtigheid op de begraafplaats
gaat men weer terug naar de kerk vooreen herdenkingsdienst.
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5 MEI
STORTPLAATS

ARMHOEDE
GESLOTEN

DELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de viering van Bevrij-
dingsdag 1995 op 5 mei 1995, hebben
burgemeester en wethouders besloten
om op die dag van 08.00 tot 03.00 uur,
of zoveel korter of langer als nodig is
de volgende tijdelijke verkeersmaat-
regelen te treffen:
- afsluiten voor alle verkeer behalve

voetgangersvandeDorpsstraatvan-
af de Raadhuisstraat/Burgemees-
ter Galleestraat tot aan de Horster-
kamp, de Kerkstraat, de burge-
meester Galleestraat vanaf het
kruispunt Dorpsstraat-Zutphense-
weg tot aan de Molenweg-het leb-
bink en de Insulindelaan vanaf de
Molenweg tot aan de Dorpsstraat;

- de Schuttestraat vanaf de Vorden-
sebosweg tot aan de Ruurloseweg;

- instelling van een parkeerverbod
voor de westzijde van de Horster-
kamp vanaf de Ruurloseweg tot
aan de Christinalaan en voor beide
zijden van de burgemeester Gal-
leestraat.

ERGUNNINGENf
In de week van 24 tot en met 28 april
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
- de heer A. Pellenberg, voor het

gedeeltelijk vernieuwen en veran-
deren van een toiletgebouw op het
perceel Larenseweg l te Vorden;

- de heer G.H.E. Greven, voor het
bouwen van een berging op het
perceel het Stroo l O te Vorden;

- de heer S. van der Meulen voor het
vergroten van een werktuigenber-
ging op het peceel Kapelweg 12 te
Vorden;

- de heer J. Krooi, voor het vergro-
ten van een woning en het bouwen
van een carport op het perceel
Christinalaan l O te Vorden;

- de heer H. Bargeman, voor het
bouwen van een erker op het per-
ceel Het Hoge 40 te Vorden;

- de heer J.W. Kornegoor, voor het
veranderen van een stal op het per-
ceel Koekoekstraat 21 te Vierak-
ker;

- de heer G.P.M. Hetterscheid, voor
het bouwen van een serre op het
perceel het Leemgoor 18 te Vor-
den;

- de heer P.G. Bunkers, voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel de Voornekamp 43 te Vor-
den;

- H. Bogaard en P.M. Hafkamp,
voor het bouwen van een dakkapel
op het perceel het Wiemelink 18 te
Vorden;

- R.W.A. Hartman, voor het gedeel-
telijk slopen van een wagenloods/
stalling op het perceel Wilden-
borchseweg 4 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.

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

UILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM

PLAN VAN TIJDELIJK GEBRUIK
De landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling genaamd Hengelo-Zel-
hem deelt mee, dat gedurende veertien dagen, vanaf l mei 1995 t/m 14 mei
1995 in het kantoor van de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem, Hengelosestraat
26b te Keijenborg op werkdagen, behalve zaterdagen, van 10.00 tot 11.00 uur
voor eenieder kosteloos ter inzage ligt het ontwerp-plan van tijdelijk gebruik, of
een gewaarmerkt afschrift daarvan, als bedoeld in artikel 190, derde lid.
Uiterlijk veertien dagen na de laatste dag waarop de in artikel 190, derde lid
bedoelde stukken ter inzage hebben gelegen (dus t/m 28 mei 1995) kan iedere
belanghebbbende gebruiksgerechtigde zijn bezwaren bij de Landinrichtings-
commissie Hengelo-Zelhem, Postbus 59 7140 AB Groenlo, indienen.

INLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1995

Ondergetekende

Straat

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001

7250 HA VORDEN

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is
van hond(en) ouder dan 3 maanden.
Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het
registratienummer en de kennelnaam vermelden,
registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan 'geen' in.
Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en
ondertekend,
Vorden, 19

(handtekening)

NATIONALE BEVRIJDINGSDAG

5 MEI

AANVANG: 14.00 uur

START: bij de foren 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.

SPORT-
NIEUWS

Vorden - Epse
In deze wedstrijd waren de belangen
voor beide ploegen erg groot. Winst
voor Vorden betekende dat de geel-
zwarten ook het komende jaar weer in
de Hoofdklasse mogen uitkomen.
Epse moest winnen om zich nog vast
te kunnen klampen aan de laatste
strohalm.
In de eerste helft waren beide ploegen
goed tegen elkaar opgewassen. Aan
het vertoonde spel was duidelijk te
zien dat beide ploegen erg gespannen
waren. De kansen voor zowel Vorden
als Epse waren schaars, wel troffen
beide ploegen een keer het houtwerk.
Na rust was het spel aan Vordenzijde
beter verzorgd en kwamen de passes
beter aan, terwijl Epse steeds meer
moeite kreeg om de bal in bezit te hou-
den. Vorden moest nog tot de 75e mi-
nuut wachten voordat Stefan Fleming
door de verdediging van Epse soleerde
en binnen de beruchte lijnen door de
doelverdediger van Epse onderuit
werd gehaald. Dit betekende geel voor
de doelverdediger en een penalty voor
Vorden. Bennie Wentink stelde zich op
achter de bal en trof feilloos het doel
1-0. Na dit voor Vorden bevrijdende
doelpunt werd het nog erg spannend
omdat Epse alle zeilen bijzette om de
stand weer gelijk te trekken. Wilco
Klein Nengerman was het die in de
89e minuut aan alle illusies van Epse
een einde maakte door middels een ge-
plaatste bal de stand op 2-0 te brengen.
Dit betekende degradatie voor Epse
en klassebehoud voor Vorden.
In de kantine - waar toch al een feest-
stemming hing omdat het vijfde elftal
het kampioenschap had behaald door
met 1-0 van AZC 5 te winnen-was het
de overwinning van het eerste elftal
nog een gezellige boel. ^^

Uitslagen/programttuP
Vorden 1-Epse 12-0, Vorden 5-AZC 5
1-0, Vorden 7-Diepenh8im 6 4-1.

Vorden Al-Zelhem Al^prden Bl-
Bredevqort B l, Vorden d^leddo Cl.
WWNA 1-Vorden l, Pax 3-Vorden 2,
Vorden 3-DCS 6, Vorden 4-Eibergen
5, Vorden 5-De Hoven 3, Ruurlo
5-Vorden 6, Vorden 7-GSV63 5.

Socii 4 - Ratti l
Ratti l zondag begon te gemakkelijk
aan de wedstrijd door een misser van
Antoon Peters waardoor Gerrit Weenk
1-0 aantekende. Vijf minuten later
werd slecht wegwerken van de bal
door Jan Kieskamp wederom door
Gerrit Weenk afgestraft 2-0.
Na de thee een ander Ratti dat door
snel en goed combinatiespel de
tweede helft domineerde. Na tien mi-
nuten leverde dat een kans op voor Ge-
rrit Uenk die de bal via een tegenstan-
der inschoot 2-1. Enkele minuten later
werd een corner van Percey onhoud-
baar door Jan Kieskamp ingekopt 2-2
en tien minuten voor het einde kon
Gerrit Uenk een pass van Erwin
Weenk achter de doelverdediger wer-
ken 2-3. Een afstandsschot van Robby
Heuvelink kon aan de stand niets
meer veranderen.

Socii
Socii l-Nieuw Heeten 12-1, Baakse
Boys 2-Socii 2 0-9, Socii 4-Ratti l 2-3,
Oeken 3-Socii 5 1-2.

Hercules F-Socii F, Wilhelmina SSS
E-Socii E, WUp B-Socii B.
Wolfersveen l-Socii l, Zutphania
2-Socii 2, Socii 3-Zeddam 3, Socii
4-Zutphen 5, Ratti 2-Socii 5, Socii
6-Vios Beltrum 11.

Wielersport

RTV
Woensdag 26 april werd de tijdrit over
17,5 kilometer verreden om de Snelle-
man-trofee op het parcoers in Baak. Er
stonden 11 renners aan de start. Win-
naar werd Peter Makkink uit Hengelo
in een tijd van 0.24.48, tweede werd
André Bargeman, derde Wim Bosman.
Afgelopen zaterdag 29 april waren di-
verse coureurs van de RTV in aktie bij
verschillende wedstrijden. Zo werd in
Tiel een 50+-koers gehouden. Deze

wedstrijd werd een overwinning voor
Evert Dickhof uit Oldebroek. Jan Pie-
terse uit Wichmond werd hier achtste
en Jan Bemelaar uit Zutphen negende.
In IJsselstein stond Wim Bosman bij
de A-amateurs aan de start. Hier ont-
stond een kopgroep van 5 man en daa-
rachter een van zes. Winnaar werd hier
Takken voor Ben van Leijen. Wim Bos-
man legde in de sprint van de tweede
groep beslag op de zevende plaats.
In Heerenveen was de Ronald McDo-
nald-race voor de B-amateurs. Na een
felle koers (gemiddeld 46 km/uur) ont-
stond vijftien kilometer voor het einde
een kopgroep van acht man. Deze wer-
den niet meer achterhaald. Winnaar
werd hier André van Reek uit Lisse
voor Gerrit Visscher uit Hoofddorp en
Jan Westland uit Umuiden. Ralf Vos
uit Zutphen werd in de sprint van het
peloton 25e.
Ook was zaterdag inde clubcompetitie
de Zand- en Veenrondomme voor
A-amateurs. De combinatie Stofwolk/
RTV/Twentse Ros eindigde met drie
man bij de eerste twintig waardoor de
nodige punten werden binnenge-
haald.
Zondag 30 april was er in Geldrop een
criterium voor A-amateurs. Hier ging
al vlot een groep van drie man weg met
daarachter een groep van negen man
en daarachter een groep van tien man.
Winnaar werd hier Harald Dat. Edwin
Maalderink werd 19e.

VRTC
Afgelopen zondag hield de VRTC De
Achtkastelenrijders haar eerste open
fietstocht van het seizoen over een af-
stand van 120 km, 90 km en 40 km met
start en finish bij De Herberg.
Dat men als toerfïetser de Achterhoek
met zijn typische landschappen van
singels, bossen en essen zeer Aveet te
waarderen, bleek wel aan het aantal
deelnemers: ruim 275 haalden hun
startkaart af voor een tocht met als ver-
ste punt de grenspost Zwillbrock nabij
Eibergen om zo via Haaksbergen,
Neede, Borculo terug te keren naar
Vorden. De 90 km kwam tot Neede ter-
wijl de 40 km richting Borculo ging.
Op zaterdag 13 mei is de VRTC mede
organisator van de Graffel-toertocht
met afstanden van 35 km, 50 km, 90
km en 150 km. Voor inlichtingen 05730-
52872 of 05750-22133.

BZR Vorden
Groep A: 1. mevr./heer De Bruin
58.9%, 2. mevr. Den Hartog/heer Ma-
chiels 58.4%, 3. mevr./heer Scholten
56.7%.

Groep B: l. dames Den Elzen/Van Ma-
nen 56.8%, 2. mevr./heer Führi Sneth-
lage 55.7%, 3. mevr. Bergman/heer De
Bie 55.0%.

Op dinsdagavond 25 april kwam een
groep enthousiaste rolskiërs uit de re-
gio bijeen om te brainstormen over
een vervolgaanbod van rolski-activitei-
ten. Naast de lessen, die regelmatig in
Vorden en omgeving worden gegeven,
was er behoefte ontstaan aan andere
activiteiten voor de meer ervaren rols-
kiërs. Een initiatiefgroep had hiervoor
een aantal voorstellen geformuleerd
die goed aansloten bij de wensen van
de deelnemers van de bijeenkomst.
Concreet komt het er op neer dat er
voorlopig tot aan de zomervakantie
eenmaal per veertien dagen een condi-
tie- en techniektraining wordt georga-
niseerd en dat er twee tochten worden
gehouden. Hiervoor is een aparte com-
missie in het leven geroepen.
De training staat open voor ervaren
rolskiërs die op recreatief en op wed-
strijdniveau hun sport beoefenen. De
eerste training is zondagjl. van start ge-
gaan bij de vaste thuisbasis 't Olde Let-
tink. Er waren 20 deelnemers waaron-
der 7 jeugdige rolskiërs. Een aantal van
hen is ook actief bij landelijke wedstrij-
den. Een deel van de trainingen wordt
buiten Vorden gegeven op de Posbank
en bij Bussloo. De trainingen worden
verzorgd doorMartien Pater van Free-
wheel rolski- en langlaufinstructie uit
Vorden. De tochten worden 21 mei en
2 juli gehouden in Vorden en directe
omgeving. Na de zomervakantie
wordt bekeken of dit initiatief een ver-
volg moet krijgen en of er wordt over-

gegaan tot het oprichten van een ver-
eniging.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Albertine van Zeeburg die voorlo-
pig het secretariaat op zich heeft geno-
men, telefoon 3052.

V o l l e y b a l

Dash Heren l
Ondanks de laatste plaats in de compe-
titie moet Dash aanstaande zaterdag 6
mei een promotie/degradatieduel spe-
len. Coach Bert Vrieler heeft weer .de
beschikking overeen complete en fitte
groep en vertrouwt mede door het be-
tere spel van de laatste weken op een
positief resultaat. Tegenstander is het
eerste team van DSC uit Diepenveen
dat het afgelopen seizoen goed in de
eerste klasse meedraaide en derhalve
op een derde plaats is geëindigd.
Het is duidelijk dat Dash dit duel moet
winnen om klassebehoud nu al veilig
te stellen anders hangt de toekomst
van Dash l af van de mogelijke terug-
trekking van Boemerang. En de heren
kunnen daarbij alle steun van zoveel
mogelijk supporters gebruiken.
Daarom deze oproep aan ieder die tijd
en zin heeft om aanstaande zaterdag
om 15.00 uur in sporthal De Kei te
Warnsveld tijdens de wedstrijd Dash-
DSC de heren van Dash te komen on-
dersteunen. Met deze steun hoopt
Dash zich te handhaven en ook volg-
end jaar weer in de promotieklasse te
volleyballen.

Paardesport

De Graafschap
Bij het concours hippique in Eibergen
dat op 28,29 en 30 april werd gehou-
den, behaalden de ruiters en amazo-
nes van De Graafschap de volgende
prijzen.
Paarden: Lilian Cuppers met Horino-
coflow in de M2-dressuur een eerste
prijs met 173 punten een vierde prijs
met 165 punten. Bij het L-springen be-
haalde Wim Lenselink met Ike een
vierde prijs en Irene Regelink met
Freya een zevende prijs.
Ponies: Inge Regelink behaalde met
Lady een eerste prijs in de L-dressuur
met 163 punten en de tweede prijs in
het M-springen. Jessica Peppelen-
bosch behaalde met Kelly de derde
prijs in de B-dressuur met 156 punten
en de vijfde prijs in het B-springen. An-
nemarie Garssen behaalde met Fiury
de eerste prijs in de B-dressuur met
166 punten. Janneke Heuvelink be-
haalde met Polly de eerste prijs in het
B-springen categorie A/B.

Vorden Tennispark
Zaterdagcompetkie. Heren: Lochem
2-Vorden l 5-1, Vorden 2-Laerveld l
0-6.
Gemengd 35+: Lelystad 1-Vorden l
4-1, Vorden 2-Almen l 0-5, Zeddam
2-Vorden 34-1.
Junioren gemengd t/m 14 jaar: Altec
1-Vorden l 1-4.
Junioren jongens t/m 14 jaar: Vorden
I-Nieuweling l 0-6.
Junioren jongens t/m 17 jaar: De Sto-
ven 1-Vorden l 5-1, Vorden 2-Malle
Molen 2 0-6.

Zondagcompetitie. Heren: Haanen-
bergh 1-Vorden l 0-6., Vorden 2-Her-
cules 2 2-4.
Gemengd: Wildbaan 2-Vorden l 6-2.

Woensdagcompetitie. Junioren ge-
mengd: Neede 1-Vorden l 2-3.
Junioren jongens: Vorden 1-DeKoem
l 5-1, Vorden 2-Lochem l 6-0.

Dinsdagcompetitie. Dames: De Kei
3-Vorden l 3-3, Vorden 2-'t Braam-
veld 2 1-5.

Donderdagcompetiüe. Dames dubbel:
Ruurlo 1-Vorden l 4-0, Vorden
2-Wehl 2 1-3.

Socii
Jeugd gemengd t/m 17 jaar: Socii
1-Bergh l 2-3.
Senioren gemengd: Socii l-Doesburg
44-1.
Senioren heren: Eerbeek 2-Socii l
5-l,Socii2-Ruurlo l 5-1.
Veteranen heren: Groenlo 2-Socii l
1-5.
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Spoorstraat 28, 7261 AE Ruuflo

ÏÏSSfSv"00 • BOUWMATERIALEN BV

ALLES VOOR DE BOUW
sierbestrating

zonwering
rolluiken etc.

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

Geopend ma t/m vrij 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond}. Zaterdag 9.00-13.00 uur.

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanton

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten
* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - Tel. 05753-1395

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
w 05750-22816

Wij gaan verhuizen
naar de Revelhorst
(bij Nieuwe Spittaal).

[I
De Leo-Stichting is
een landelijke resi-
dentiële voorziening
voor opvang, verzor-
ging, begeleiding en
behandeling van jongens
en meisjes in de leef-
tijd van 8 tot 18 jaar.

Leo-Stichting
Postbus 201
7270 HB Borculo
Telefoon 05457-71441

Sinds l september 1994 is de Leo-
Stichting gestart met het Project
Minderjarige Vluchtelingen (PMV).
Dit project draagt zorg voor
huisvesting en begeleiding van
Minderjarige Vluchtelingen, afkomstig
uit veelal afrikaanse landen, die zonder
ouders/verzorgers in Nederland
arriveren.
Voor het Project in de gemeente
Vorden zijn wij op zoek naar een

VRIJWILLIGER
M/V

die op termijn kans maakt
op betaalde baan

Functie-omschrijving:
- begeleiding gericht op

zelfstandigheid en zelfredzaamheid
van de jongeren.

- begeleiding in de integratie van de
jongeren in de woon-/leefomgeving.

- stimuleren van deelname van de
jongeren aan buitenschoolse
activiteiten.

- begeleiding betreffende omgang met
financiën, persoonlijke verzorging,
opleiding etc.

Wij zoeken iemand die:
- zelfstandig kan functioneren.
- affiniteit heeft met de doelgroep.
- op de hoogte is van de plaatselijke

activiteiten en mogelijkheden.
- woonachtig is in de gemeente

Vorden.
- bereid is om in onregelmatige

diensten te werken.
- leeftijdsindicatie: 23 jaar of ouder.

Wij bieden:
- Bij uitbreiding van het project en

gebleken geschiktheid, de
mogelijkheid tot een betaalde baan
voor 28 uren per week voor de duur
van het project in de gemeente
Vorden.

Sollicitatie:
Schriftelijke sollicitaties binnen 10
dagen na het verschijnen van dit blad
richten aan de directeur van de Leo-
Stichting, de heer H.Th.M. Brevink,
Postbus 201, 7270 HB Borculo.

Inlichtingen:
Nadere informatie is telefonisch
verkrijgbaar bij de coördinator PMV,
dhr. A.J.M. Hafkamp, telefoon
05457-71441, 's morgens van 9.00 uur
tot 12.00 uur.

fTcAÏÉ - REST. - DIV. ZALEND

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
^\X^x^\^\>^

VRIJDAG 5 MEI

na afloop van het vuurwerk

VUURWERK BIJ DE
HERBERG !

m.m.v.

CAFÉ KAS 8ENDJEN
ZAAL REFLEX

P.S. Donderdag café open vanaf 20.30 uur.
Maandag is er klaverjassen en jokeren.

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

tttdt Jotltrtffeiull

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

14 MEI
MOEDERDAG

Enkele tips:

* reukhart

* beeldjes ^

* Marjolein Bastin
* kaarten
* postpapier
* adresboekje A

in leuke geschenkverpakking

* rieten plantenhangers

* fruitkaarsen

* ceedees

Voor nog meer ideeën,
kom dan naar

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 057S2-3566

Voor al uw heerlijke

PIZZA'S
BROODJES
SCHOTELS

BEL ONS
Wij maken het voor U klaar!

Wij zijn op 4 mei om 19.00 uur
gesloten.
Op 5 mei is het f eest bij ons en
zijn we de hele dag open!

Pizza
Shoarma

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

Onbeperkt
ASPERGES eten

met boerenham
of schnitzel

32,50

Gaarne
reserveren

WITKAMP LAREN
PRESENTEERT

*DE GROTE ZAAL

In cafó 5iT
De Cherry's

Bevrijdingsdag
Vrijdag 5 mei

Aanvang 21.00 uur

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 - VIBRAKKER - Tel. 05754-1825

Albert Heijn
Met onze TOP 10
aanbiedingen:

O AH Sinaasappelsap
l liter van l ,69 voor

Magere Varkenslappen
l kilo van 12,98 voor

Geroosterde Achterham
1 00 gram van 2,89 voor

0,99
7,98
2,19

& AH Yoghurtdrink d»V. smaken
l liter van l ,69 voor

© Chico Valencia
Late Handsinaasappels
l ,5 kilo van 3,99 voor _

0 AH Wasmiddel
ultra, co/or, kleur en fi/'n
435 gram voor

2,99

2,50
Cote Mini's Duozak of
Lila Pauze Mini's Duozak
400 gram van 7,78 voor

ED AH Appelsap
l liter van l ,39 voor

AH Pindakaas d/V. smaken
350 gram van 2,89 voor

AH Volkorenbrood V.G.
800 gram van 2,31 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo,
waar u altijd riant kunt parkeren.

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Vuren vloerplanken 140 x 19 L 5,7 m f 17,50 p.m2

Watervaste Vloerplaten 92,5 x 244,7 dik 19 mm
f 14,-p.m2
Tuinplanken geïmpregneerd 19 x 145 div. L v.a.
f 2,-p.m
Rabatplanken geïmpregneerd 19 x 145 L 5,7 m
f 3,25 p.m

Buitenvelderweg 1 - RUU R LO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

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

O f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

Op tapijt met Anso-
laat u minder sporen athter!

ZUTPHENSEWEG l -VORDEN-TEL. (05752) 4222

Hef conventionele tapijt
Als tapijt pas gelegd is, voelen de vezels
zacht en veerkrachtig aan, maar na ver-
loop van tijd worden sporen van intensief
gebruik zichtbaar. Het tapijt verliest aan
veerkracht en.... looppaden worden zicht-
baar.

Tapijt met Anso-REFLEX
Dankzij het nieuwe Anso-REFLEX procédé

Normaal
tapijt

Tapijt mét
Anso-REFLEX

blijft uw tapijt langer mooi. De onderling
verbonden vezels in het tapijt zijn sterker
en veerkrachtiger. De vezels richten zich na
iedere belasting (voetstap) weer op, waar-
door het tapijt zijn schitterende charme
langer behoudt.

Vijf kwaliteiten in aktuele kleuren
Er zijn vijf kwaliteiten: Cachet - Alzar -
Robine - Smaragd en Vital; allen verkrijg-
baar in een groot aantal sensationele kleu-
ren. Overtuig uzelf van de unieke eigen-
schappen van tapijt met Anso-REFLEX bij
uw tapijtleverancier.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurtoseweg 2 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurto - Tal. 057)5-3193
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Zie onze etalages en ook ligt er een folder voor u klaar

UJ

o
Kerkstraat 11, Hengelo GId., telefoon 05753-1235

Moe? Lusteloos?
Prikkelbaar?

6-corripieX

Vaak het gevolg van een tekort aan

vitamine-B! Neem dan de B-vitaminen

van Dagravit. Voor een dagelijks opti-

maal energiepeil gebruikt u Dagravit

vitamine B-complex en voor een krach-

tige, snelle aanpak Dagravit Becoforte,

dé oppepper bij uitstek.

De vitaminen van Dagravit®, dat maakt het verschil!

drogisterij-parfumerie

TenKATE
Zutphenseweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-2219

Aanbiedingen Top-10

Rabobank

oo/c üiv reisbureau

l F 100,00 korting: bij vertrek in JUNI, div. vliegreizen in Europa!

2 Slowakije: juni/okt., Hotel, eigen vervoer, 1 week H P, v.a. F 294,00

3 Costa Brava: 12/5,8 dgn., vlucht en app. F 495,00

4 Algarve: 8/5,12/5, App. 8 dgn. F 575,00

5 Kreta: 5/5 en 12/5, App. 8 dgn. F 575,00

6 Torremolinos: 6/5,13/5, App. 8 dgn. F 595,00

7 U.SA.: v.a. sept. '95,2 weken Special one way motorhome, incl. vlucht
Denver/Los Angeles of San Francisco, huur motorhome en div.
extra's v.a. F 1458,00

8 Indonesië: vertrek in mei, Singapore/Lombok starter, incl. vlucht, 1 nacht
Singapore LG en 4 nachten Lombok LO F 1995,00

9 Aruba: 15 juni/30 sept., 16 dagen per KLM, Hotel Aruba Sonesta Resort,
LG, F 2395,00

10 Cruise 'Sovereign of the Seas':
vertrek 17 mei, 16 dagen, incl. vlucht Miami, 7 nachten hotel LG en
7 nachten cruise V P, F 2995,00

Meer informatie? BEL: 05752-7837
Reisbureau Rabobank Vorden

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 - VORDEN - Tel. (05752) 1 794

per 1 mei

maandag t/m vrijdag van 7.30 t/m 1 7.30 uur

zaterdag van 9.00 t/m 1 6.00 uur

05752-1794

P.S. Maak tijdig een afspraak voor de caravan

contro/ebeurt.

ZONDAG 7 MEI
OPENING PERKGOEDSEIZOEN

METO.A.

KUIPPLANTEN GERANIUMS

enz. enz.

Bij besteding van f 50,- aan perkplanten 1 liter plantenvoeding GRATIS.

Openingstijden: 10.00-17.00 uur

ORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN
_ TEL. 05752-3671

Tonny Jur
AUTOSCHADE

ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

WIM BOSMAN
! ! N S T A L L AlgggÊ B E D R I J F

voor doel- treffend installatiewerk

tel. 05752-2827

gas-en watertechniek

kunstof dakbedekking

ventilatie In stallen

sanitair

elektrawerk

c.v.-installaties

zlnkwerk
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de deuren open van een

gloednieuwe Music Shop,

jevestigd in de winkel

Expert Arendsen. Zo'n

opening laten we

natuurlijk niet ongemerkt

voorbij gaan. Kijk maar

aar al die ongelooflijke

aanbiedingen. En als klap

op de vuurpijl t/m

zaterdag 6 mei op alle
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eicpert ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo (GId.) - Telefoon: 05753 - 4261
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Folklore-optocht
De route van de folkloristische
optocht van vrijdagmiddag ziet
er als volgt uit: start huishoud-
school, Van Bramerenstraat,
Van Heeckerenstraat, Voorne-
kamp, Steege, Jebbink, Decani-
jeweg, Zutphenseweg, Smids-
straat, 't Hoge, Raadhuisstraat,
Nieuwstad, Staringstraat, Mar-
grietlaan, Horsterkamp, Sta-
tionsweg, Galleestraat, Dorps-
straat, 'tPantoffeltje.

Koninklijke Onderscheiding Grefhorst

Kroes wordt nieuwe
voorzitter SWOV
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens
de jaarvergadering van de SWOV gaf
mevrouw T. van de Laag te kennen
dat zij haar funktie als voorzitter va-
cant wilde stellen. Na zes jaar met
hart en ziel de belangen van de oude-
ren in Vorden behartigd te hebben,
wilde zij een stapje terug doen. De
heer A. Kroes bleek bereid de funktie
te willen overnemen. De kersverse
voorzitter maakte direkt van de gele-
genheid gebruik om mevrouw Van de
Laag te bedanken voor haar enorme
inzet en betrokkenheid bij al haar
werk voor de Stichting. De scheiden-
de preases die overigens nog zitting
houdt als bestuurslid kreeg behalve
bloemen ook nog een cadeaubon
overhandigd.
De heer Th. Linthorst, hoofdagent
van IJsselstreek Oost hield na de ver-
gadering een lezing over inbraakpre-
ventie en veiligheidsgevoel. Door
middel van een fillmpje liet hij zien
hoe gemakkelijk inbrekers door open
slaapkamerramen, bovenlichten of
deuren met eenvoudige sloten kunnen
binnen komen. Zelfs sommige cylin-
dersloten vormden geen enkel pro-
bleem. Ook besprak hij welk hang- en
sluitwerk toegepast kunnen worden
om inbraken te voorkomen. Verder
gaf de heer Linthorst tips voor het be-
waren van waardevolle voorwerpen.
Na de lezing konden de aanwezigen
op een showbord diverse soorten
hang en sluitwerk bekijken. De heer
Linthorst toonde zich na zijn lezing
bereid beschikbaar te zijn voor het ge-
ven van telefonische informatie. De
folders over inbraakpreventie zijn
verkrijgbaar op het kantoor van de
SWOV.

De heer H. Grefhorst uit Vorden kreeg vorige week vrijdag uit handen van burgemeester E.J.C. Kamerling een Koninklij-
ke Onderscheiding. In de raadszaal van het gemeentehuis speldde burgemeester E.J.C. Kamerling hem de gouden ereme-
daille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op. Grefhorst is 33 jaar werkzaam geweest bij de Nederlandse Spoor-
wegen. In september van het vorig jaar maakte hij gebruik van de 55-plus regeling. De laatste twee jaar was hijperron-
dienstleider in Zutphen. Naast zijn werk bij de Nederlandse Spoorwegen maakte Grefhorst zich bijzonder verdienstelijk
voor de vervoer'sbond CNV waar hij talloze kaderfuncties vervulde. Verder heeft Grefhorst in 1970 samen met enkele
andere Vordenaren een volkstuinvereniging opgezet waarvan hij tot 1986penningmeester was.

Eliesen Baak al
60 jaar begrip
in de Achterhoek
Eliesen Elektronika Installatie in
Baak viert dit jaar haar 60-jarig jubi-
leum. De heel maand mei is het daar-
om feestmaand bij Eliesen. Zo zijn er
in de winkel in Baak op zaterdag 6 en
zondag 7 mei diverse demonstraties
en kan men meedoen aan het electro-
nische Rad van Avontuur. Er zijn
grandioze prijzen te winnen zoals een
zonnebank, magnetron, walkman en
een haardroger. Verder zijn er nog tal-
loze 'kleine' prijzen te winnen.

Huldiging van
Koe Marie II
Groot fe^Bbij de familie van Henk
Meijerini^tan de Rommelderdijk 1.
Dit vanwege het feit dat koe Marie II
het heeft gepresteerd om ruim
100.000 kg melk te produceren. Van-
wege dit unieke feit kreeg Marie uit
handen '̂ bdc heer Kamerling, bur-
gemeestervan Vorden een krans om-
gehangen. De heer G. Harmsen van
het Gelders Rundvee Syndicaat over-
handigde de familie Meijerink een
oorkonde en een prachtig ingelijste
foto van Marie. De heer R. Mennink
bood namens de Coberco een zuivel-

rnand met inhoud aan. Ook de buurt
verrastte de familie Meijerink. Marie
- inmiddels 18 jaar oud - liet al deze
huldebetonen rustig herkauwend over
zich heen gaan.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdcling^vdcn van
de Plattelandsvrouwen 'nWben een
uitstapje gemaakt naar het plaatsje
Lent in de Betuwe. Tijdens deze
'bloesemtocht' hebben de dames on-
der begeleiding van een gids kunnen
genieten van de vele prachtig bloeien-
de boomgaarden.

BFj ons
in d'n Achterhoek
Ut veel zaoterdagmaarn nog ens neet zo hard met umme op tied te kom-
men bi'j de aubade. Wi'j zoln bi'j Toon en Riek langskommen um samen
den dag deur te brengen. Maor zee hadn Köttelkamps Willem op dit
vrogge uur al in de kokken zitten. Den kwam de krante haaln, die least ze
samen, dat schealt in de pottemenee. Now is den Willem un beste kearl
maor un betjen un lolla zo a'j dat in goed Achterhooks nuumt. A'j um op
'n kökkenstoel heb zitn,bu'j um nog zo neet weer kwiet. Meespat leg Toon
um de krante ok wel op de hegge maor dat had e vanmaarn vegetten.
Willem, den altied nog hopt dat e un lintjen krig veur al ut wark wat e veur
de gemeenschap had wiln doen, was an ut uutleggen wat t'r allemaole ve-
keerd was bi'j de uutreiking van die lintjes. Un verhaal dat wi'j al wel tien
keer heb motten anheurn. Gelukkug tikken zien vrouw veur de roetn, d'r
was tillefoon veur um. Zo wazze wi'j um op un nette meniere kwiet en
kow op weg nao de aubade.
Wi'j waarn op slag van half negen in ut darp, de tied waorop ze af zoln mas-
jeern, maor too was de meziek al bi'j ut gemeentehuus. Schienbaor hadn
ze d'r nogal zinne an, of messchien dors? Zodoende missen wi'j de helfte
van de veurzittersspeech (oaveruggens goed in vorm dizzen maarn) en
begonnen ze al meteene de vlaggen de loch in te trekken. Iets wat nao
volle maratten lukn.
Gelukkug was t'r, ondanks ut vrogge uur, toch volle volk bi'j de aubade.
En volle volk was t'r wieter un heeln dag in Vod'n op de bene. Ok bi'j ut vo-
gelschietn en daor hoeven gelukkug neet elot te wodn,zo tao was den vo-
gel dit jaor neet. Wieters zölt de luu, met zuk mooi weer, allemaole bes ge-
noten hemmen van wat t'r zoal op touw was ezet en da's altied heel wat in
ons darp. Met als trekpleister ut 'Bugy Jump'. Ik zol ut in de bokse doen a'k
van zo'n heugte springen mosse. Maor gelukkug waarn d'r andren zat die
d'r honderd gulden veur oaver hadn um an zo'n ellastiek te jojojen.
Al kon de kinderzeskamp dit keer neet deurgaon, un gemis was dit neet.
Deur de veurzitter en de penningmeister van de Oranjevereniging wodn
un stoelendans veur de kinder op touw ezet. Stoelendans was ut eigenluk
neet, meer un matjesdans, maor dat ging nog better. Onder leiding van ge-
nuumde heren veleep alles prima. Ze wissen goed met de kleinen umme
te gaon en zaogen d'r op toe dat alles eerluk ging. At ze bi'j de Oranjevere-
niging nog 's un keer un kindercreche op de feestweide wilt inrichten, dan
kont ze de veurzitter en de penningmeister röstug met ut toezicht be-
lasten.

En as leste: 'k leazen met in de krante dat ze Durkum zondagmaarn bi'j de
herdenkingsdienst in de Grote Karke daor, oaver de heupe rotzooi mos-
sen trean um in de karke te kommen. Ok de uutgeneudugde Canadezen.
Dat was hier neet zo. Daorveur meu'w de luu wel danken die den pröttel
operuumd hadn too ut dagelukse leaven weer begon. Want umme op zon-
dagmaarn, nao zo'n fees, al zo vrog uut bedde te kommen en dan te gaon
veagen, daor vin i'j d'r neet zo volle veur, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

sH • vooïAe flotV8^

Programma 5 mei Vorden
HELE DAG KERMIS

08.00 uur:

09.00 uu r:

09.15 uur:

09.15 uur:

09.45 uur:

10.00 uur:

10.00 uur:

10.30 uur:

12.00 uu r:

14.00 uur:

14.30 uur:

15.00 uur:

Klokluiden

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 Oranjeve-
reniging worden ontvangen. Vervolgens wordt het vuur door de lopers, voorafgegaan door de
muziek naar het centrum van het dorp gebracht.

Schooljeugd komt met veel bombarie van meerdere kanten naar het grasveld voor de dorps-
kerk.

Alle koningen en koninginnen, die meedoen aan het Keizerschieten, stellen zich met hun ge-
volg op rond het grasveld.
Aansluitend zal de voorzitter van het 4-5 mei comité, drs. A.J.A. Hartelman, het welkomst-
woord uitspreken.
* Vlaghijsen door verkenners scoutinggroep "David G. Alford''
* Ontsteken bevrijdingsvuur. Een oud-verzetsstrijder draagt de fakkel over aan een elerling

van de basisschool, die het grote vuur ontsteekt.
* Toespraak burgemeester E.J.C. Kamerling.
* Zingen Wilhelmus coupletten l en 6.

Ballonnenwedstrijd gesponsord door ABN-AMRO.

Keizerschieten

Ringsteken voor kampioensdames uit de gemeente Vorden.

Optreden voor kinderen in Dorpscentrum.

Bevrijdingspop op de middag:
op autopodium voor de Tuunte.

Sponsorloop
voor het dak van de Dorpskerk.

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.

Bungy jumpen op parkeerplaats Bakker.

AVONDPROGRAMMA op de f eestweide

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!

Wim Polman schrijft oorlogsherinneringen op

'En toen zag ik mijn ouders huilen'
Een aantal weken terug las ik in
Contact het artikel van Ruud
Huurneman. Hij schreef over zijn
oorlogsherinneringen en zijn bele-
ving van de bevrijding van Vorden.
Zijn verhaal sprak mij bijzonder
aan, want hetgeen hij schreef was
voor mij heel herkenbaar.

Persoonlijk ken ik Ruud Huurneman
heel goed, wij zijn van dezelfde leef-
tijd en hebben ook gedurende de lage-
re schoolperiode in dezelfde klassen
gezeten. Met name in het schooljaar
1944-1945, toen onze school gevor-
derd was door de Duitsers, kregen wij
de lessen thuis bij de ouders. We zaten
dan met z'n allen in de huiskamer of
op een kantoor, waar het zo uitkwam.
We vonden het best wel gezellig, het
was heel anders dan op school en van
echt veel leren kwam ook niet zoveel
terecht. Er was ook geen regelmaat in
het naar school gaan. Met echt heel
mooi weer gingen wij niet graag,
want op zo'n dag was de kans heel
groot, dat er vliegtuigen aanvallen de-
den op de spoorbaan, en zulke aanval-
len waren er vele. Waren wij toch er-
gens op school en kwamen er vlieg-
tuigen, dan moesten wij direct onder
de tafel kruipen of met een noodgang
de schuilkelder in. Zelf was ik als de
dood voor die bombardementen. Ze
hoefden mij ook niet te zoeken, ik was
dan ook meestal de eerste die onder de
tafel zat. Ik herinner me nog een bom-
bardement, waarop wij met het hele
gezin in de kelder waren, behalve
mijn broer Bert, die was weer eens op
pad en nergens te vinden. Mijn ouders
waren heel erg ongerust en daarom
ging vader toch op zoek naar hem.
Uiteindelijk vond hij mijn broer, die
zich verstopt had in de werkplaats on-
der de tafel.

Heel goed herinner ik me de Duitse
Wehrmachtsoldaten, die 's middags
hun eten kregen uit de keuken van
Hotel Jansen (nu hotel Bakker). De
keuken was gevorderd door de Duit-
sers. De soldaten marcheerden dan
vanaf de Kiefskamp naar het dorp en
mochten dan hun eten in ontvangst
nemen via een schutting tussen ons
huis het het hotel. Overal gingen de
soldaten zitten - veelal op de grond -
en het was verboden ook maar iets
van de soldaten aan te nemen. Maar
soms kan je toch de verleiding niet
weerstaan.
De bevrijding was voor ons een op-
luchting. Heel goed herinner ik mij
het moment, dat colonnes van tanks,
voertuigen en manschappen vanuit de
Ruurlose kant het dorp binnen kwa-
men. Het was één groot feest. Het was
ook de eerste keer dat ik mijn ouders
van blijdschap zag huilen. Van de Ca-
nadezen kregen wij witbrood, choco-
lade, cakes en wat al niet meer. Mijn
vader rookte weer sigaretten en ik had
het gevoel dat er alleen nog maar feest
was.
Daarna kwam er de tijd van de clubs
en kregen wij jongensachtige 'oor-
logsneigingen'. Ik was tenslotte net
tien jaar. De 'Zwarte Hand' was één
van die clubs. Al deze jongens ken ik
goed en ik verheug mij erop samen
met hun op 5 mei herinneringen op te
halen. Toentertijd werd er bij de
'Zwarte Hand' streng geselecteerd.
Daar kwam je niet zo maar bij en in
onze ogen was het destijds ook een
elitaire club. Het gevolg is dat wij zelf
een club opgericht hebben. Van onze
club waren lid, Wim Bielderman,
Herman Albers (onderwijzer Olden-
zaal), Henk Wiekart, Wim Eggink
(slagerij te Ruurlo), Bert Polman (Ir.
bij Stork) en ondergetekende. Onze

hut was gemaakt in een bomtrechter
tegenover de 'Boerenleenbank' (nu
administratiekantoor De Regt). En
onze 'haven' was bij het 'eiland' aan
de Vordense Beek. Daar hadden wij
een vlot gebouwd van lege Canadese
benzineblikken.
Op een zekere dag trokken wij 'ten
strijde' over de Vordense Beek rich-
ting de leerlooierij (nu Sorbo). Nog
voor wij de brug bij de Nieuwstad be-
reikt hadden, werden wij verslagen
door een groep jongens, waarvan ik
nog steeds denk dat dit de 'Zwarte
Hand' was. Het 'vlot' en al het andere
'oorlogstuig' werd ons afgenomen en
met veel schelden over en weer dro-
pen wij af. Kort daarop werd onze hut
vernield. Er werd ons verteld dat een
club uit de 'Leuke' dit op haar gewe-
ten had.
Gewapend met stokken trokken wij
op een zondag richting de Leuke. Bij
de boerderij van Dies Eggink troffen
wij een auto onbeheerd aan, waarvan
de motor en de wielen waren verwij-
derd, maar verder nog in goede staat
verkeerde. Voor ons was dat de 'hut'
van de vijand en hebben dan ook niet
geschroomd deze auto tot op de bo-
dem te slopen. Op de daarop volgende
maandag werden wij uit school opge-
wacht door onze ouders, die ons vroe-
gen wat wij de zondag daarvoor ge-
daan hadden. 'De vijand verslagen'
was ons antwoord, hoewel we op dat
moment beseften dat er iets fout zat.

De werkelijkheid was heel anders. De
bewuste auto werd door de familie
Eggink gebruikt als schuilplaats,
wanneer het regende op het land. De
straf was niet gering, per man moes-
ten wij 25 gulden betalen en 14 dagen
lang na schooltijd helpen bij Eggink
met allerlei werkzaamheden.



Escaalra^wws
Een nieuwbouwwoning wordt vaak in
termijnen betaald. Over de termijnen
die vóór de ondertekening van de
koop-/aannemingsovereenkomst al
zijn vervallen, berekent de bouwer
meestal een financieringsvergoeding.
De berekening daarvan loopt vanaf de
datum die daarvoor in de overeen-
komst is genoemd, tot aan de zoge-
naamde 'per-datum'. Die 'per-datum'
kwam al eens eerder aan de orde.
Deze wordt aangegeven op het voor-
blad van de overeenkomst. Deze ver-
goeding wordt echter niet beschouwd
als rente, maar als deel van aanne-
mingssom en is daarom niet aftrek-
baar!
De bouwer zal uitstclrentc berekenen
over alle termijnen, die bij onderteke-
ning van de koop-/aannemingsover-
eenkomst al zijn verschuldigd en over
de termijnen die tussen het moment
van dat tekenen en de eigendomso-
verdracht bij de notaris nog vervallen.
De rente wordt berekend vanaf de
'per-datum' en voor de latere termij-
nen vanaf de vervaldatum, tot aan de
datum van de notariële eigendomso-
verdracht. Zoals ik al eerder schreef,
is de betaalde uitstelrente fiscaal wel
aftrekbaar, omdat deze rente samen-
hangt met de financiering.
Ook kamerverhuur roept altijd vele
vraagtekens op. Als u één of meer ka-
mers verhuurt in het huis waarin u ook
zelf woont, dan geldt ccn vrijstelling
van f 5.600,-. Maar de kosten die u
maakt voor deze verhuurde kamers

zijn dan niet aftrekbaar. Als uw huur-
inkomsten meer dan die f 5.600,- be-
dragen dan heeft u geen recht op de
vrijstelling en zijn de kosten wel af-
trekbaar.

Ouders met studerende kinderen zit-
ten vaak met een flinke kamerhuur
opgescheept. Daarom wordt er vaak
over gedacht om een flatje of een
2-kamer-appartement te kopen.
Als uw studerende zoon of dochter
zoiets zou kopen voor bijvoorbeeld
f 90.000,- met u als financi-le borg,
ziet het plaatje er als volgt uit: Uw
kind moet dan zelf één kamer verhu-
ren aan een mede-student voor bij-
voorbeeld f 350,- per maand. Die
huuropbrengst blijft onder de zojuist
genoemde huurvrijstelling en is daar-
door een netto opbrengst. Op die ma-
nier worden de maandelijkse woo-
nlasten voor het studerende kind aan-
zienlijk lager. Op de netto hypothec-
klasten kan de netto huuropbrengst in
mindering worden gebracht en ook al
moet nog rekening worden gehouden
met gas, licht, water en onderhoud,
kan dit een hele aardige investering
zijn. Deze zal per saldo vaak beter uit-
komen dan wanneer maandelijks de
huur voor een dure kamer moet wor-
den betaald. Uiteraard is dit o.a. af-
hankelijk van de koopprijs van het ap-
partement en natuurlijk ook van de
staat van onderhoud.

MrdrsB.H.J.deRegtFB

sterk op innovatie gerichte toeleve-
rancier van draai- en freesdelen voor
hoofdzakelijk de high-tech industrie
zoals bijvoorbeeld de meet- en re-
gelbranche alsmede de optische en
medische industrie. Andere specifie-
ke kenmerken van Mevo zijn de spe-
ciale technieken die worden toegepast
zoals het werken met zes-assige draai/
freesbewerkingscentra en nabewer-
kingen zoals het elketrochemisch ont-
bramen en polijsten.
De vooruitstrevende houding van
Mevo heeft geresulteerd in een goed
gevulde orderportefeuille in een sek-
tor van de industrie die gedurende de
laatste jaren toch alleszins onder druk
heeft gestaan. De toenemende be-
drijfsactiviteiten hebben eveneens ge-
leid tot de aankoop van een naastgele-
gen lokatie. Het personeel van Mevo
bestaat uit 35 medewerkers. Als dank
voor de inzet zal het voltallige perso-
neel en partners gedurende een drie-
daagse volledig verzorgde reis de stad
Parijs bezoeken.

ENDA
MEI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
3 Dorpscentrum Kindervoorstelling
3 Welfare Handwerken, Wehme
3 HVGWichmond,ASR therapie
4 Dodenherdenking, Wichmond
5 Oranjevereniging, Bevrijdings-

feest
7 HS V de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
8 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
9 Soos Kranenburg

10 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
' Scherzo Duettino'

13 VVV Landelijke fietsdag
13 Rommelmarkt bij de molen,

't Hoge 66
13 Jaarlijkse uitvoering, Concordia in

het Dorpscentrum
15 ANBO klootschieten bij't Olde

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

fietstocht
17 HVG Wichmond, slotavond
17 H VG dorp, Schrijven een

Ambacht?
17 Welfare Handwerken, Wehme
ISPCOBindeWehme
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 HVGWildenborch, sketches
20 Voorjaarsconcert 'Jubal' in

Vierakker
21 HS V de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
22 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink

23 Soos Kranenburg, Leerlooierijen
inOost-Gelderland

24 Bejaardensoos Vierakker
25 De Wiersse, openstelling tuinen
25 Zwembad Dauwzwemmen
27-28 Internationaal Sorbo Toernooi,

velden v.v. Vorden
28 ProathoesKlootschiettoernooi
29 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
31 HSV de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
31 Welfare Handwerken, Wehme

JUNI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

l SursumCorda, Concert sporthal
i.s.m. Kon. Luchtmachtkapel

l VVV.Spookritperfiets

Jong Gelre

Concordia
De Vordense muziekverening 'Con-
cordia' houdt zaterdagavond 13 mei
in de grote zaal van het Dorpscentrum
haar jaarlijkse uitvoering. Onder lei-
ding van dirigent Hans Kraxner is het
harmonieorkest al geruime tijd bezig
met het repeteren teneinde het publiek
een stijlvol concert aan te kunnen bie-
den. Datzelfde geldt voor de drum-
band onder leiding van Bert Lamers
en voor de leerlingen van harmonie en
drumband.
De harmonie heeft dit jaar voor twee
thema's gekozen. Voor de pauze
wordt een programma gebracht dat
het best omschreven kan worden als
'Romantiek in muziek'. Na de pauze
wordt er muzikaal aandacht besteed
aan '50 jaar bevrijding' met onder an-
dere muziek van Glen Miller en Vera

Lynn. De drumband treedt op onder
het motto 'Caribean a go go' met ui-
teraard muziek uit warme landen. Al
met al een afwisselend programma
dat plaats heeft in het Dorpscentrum.
De toegang is gratis.

Mevo
De directie van het Vordense bedrijf
Mevo Precision Technology heeft be-
sloten om de inzet van het personeel
te belonen door middel van een spe-
ciaal voor dit doel georganiseerde
'personeelsuitstapje'. De activiteiten
van het bedrijf zijn in het afgelopen
jaar behoorlijk toegenomen hetgeen
voor het personeel eveneens heeft ge-
resulteerd in een toename van de te
verrichten werkzaamheden.
Mevo Precision Technology is een

De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt op vrijdag 12 mei de voorjaar-
sledenvergadering welke plaats heeft
in het Dorpscentrum. Na het officiële
gedeelte heeft het bestuur na de pauze
nog een 'verrassingsprogramma' sa-
mengesteld.

Univé
De Univé Onderlinge Barchem-Ruur-
lo hield op 27 april haar jaarlijkse le-
denvergadering in hotel Meilink te
Barchem. Voorzitter de heer Geerligs
opende de vergadering en verwel-
komde helaas een gering aantal leden.
Secretaris de heer Boeijink las de no-
tulen voor en daarna werd door direc-
teur de heer Rensink het jaarrapport
over 1994 besproken. De groei in aan-
tal leden en brandverzekeringen was
goed; de aanwas in aantal varia- en le-
vensverzekeringen was zeer goed; de
kosten stegen in lichte mate; het uit-
eindelijke resultaat was bevredigend.
Met het bestuursvoorstel om 10%
over de betaalde brandpremie te resti-
tueren ging de vergadering accoord.
Voor het boekjaar 1995 zijn de ver-
wachtingen goed en mogelijk beter
dan de behaalde resultaten in 1994.
De aftredende en herkiesbare be-
stuursleAn de heer Arfman en de
heer BiWnendal werden herkozen.
Voor het aftredend en niet herkiesbaar
financieel commissielid de heer Esse-
link werd de heer Klein Brinke geko-
zen. Alslaatste agendapunt werden
de resu^fen over 1994 van de werk-
maatscmq>pijen van Univé Verzeke-
ringen (de overkoepeling) besproken.

Dames 5 van Dash overtuigend kampioen

Dames 5 van volleybalvereniging Dash is met overtuiging kampioen geworden. Zij moesten met 3-O winnen van Harfsen.
En dat gebeurde ook. De setstanden waren 15-1, 15-3 en 15-5 gewonnen. Op de foto staand van links naar rechts: Ge
Verheem (trainer), Inekjjj^tmphuis, Carien Vruggink, Mirjam Enierink, Marije Jansen en Pamela Brandenburg. Zit-
tend: Sabine Jansen, Jo^falderink en Diane Boers. Fokke Voerman, eveneens trainer van dit team, ontbreekt op de foto.

In c/e maand mei:

bij een permanentbehandeling
GRATIS: COLORANCE KLEURSHAMPOO
6 weken houdbaar - mild - veilig - egaal

Dorpsstraat 30 Vorden - Kapsalon tel. 1423 - Schoonheidssalon tel. 2033

ANI< IECOIFFEUR
dépositaire van GOLDWELL

Uw meubels
versleten ? <?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

interieuradviseur
'® &

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

De Achterhoekse drukker
landelijk erkend

VPGI-
CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002
internationaal erkend

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne MilieuZorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFIQUIZ

Ook uw bedrijf kan zich profileren
met verzorgd drukwerk van de
Achterhoekse drukker

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWST AD 30 - POSTBUS 22 - 726O AA VORDEN
TELEFOON 06762-1010 - TELEFAX O67B2-1O86

BEVRIJDINGSFEEST 5 MEI
IN' T PANTOFFELTJE
Vanaf 10.30 uur LIVE MUZIEK met dansorkest

„FESTIVAL" in de zaal.

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

15.30 uur Folklore dansen met o.a. dansgroepen uit: Engeland, Polen en België

's Avonds vanaf 21.00 uur GRANDIOZE DANSAVOND

„DE STILLE WALDKAPEL"
(l8 personen)

ENTREE GRATIS

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

Zondag 7 mei dansavond m.m.v. dansorkest

„FESTIVAL"
Aanvang 19.30 uur. Entree f 10,- (incl. l kopje koffie en bittergarnituur)

bode<

't iMtoffritt
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.
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