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Opknapbeurt
sporthal'tjebbink
Het college van de gemeente Vorden
wil 520.000 gulden beschikbaar stel-
len voor energie- en waterbesparende
maatregelen en een opknapbeurt van
sporthal 't lebbink. Een groot gedeel-
te van dit geld is bestemd voor het uit-
breiden van het aantal gymnastieklo-
kalen van twee naar drie. Nu al kun-
nen alle lessen gymnastiek niet in
goedgekeurde lokalen worden gege-
ven. Met name de lessen van het
Beeckland worden veelal in de grote
sporthal gegeven, waar deze hal ei-
genlijk niet voor geschikt is.
Verder is de vloer van de in 1982 ge-
bouwde sporthal afgeschreven en aan
vervanging toe. Ook zijn er niet vol-
doende bergingsmogelijkheden voor
zowel gymnastiektoestellen en ande-
re materialen. Vandaar dat B. en W.
kiest voor een uitbreiding van de be-
staande berging van de sporthal. De
opknapbeurt staat gepland voor de pe-
riode juni-september. Woensdag-
avond 18 mei zal in een commissie-
vergadering het voorstel van het col-
lege worden behandeld.

Ondertekening convenant met brandweer Zutphen op 6 juni

Vorden gaat Zutphense commandant inhuren

gemeente Deventer
Zes jaar geleden besloot Vorden om
samen met de gemeenten Gorssel,
Lochem en Warnsveld een sociaal-re-
chercheur aan te stellen. Toen deze
vorig jaar vertrok ontstond er een va-
cature. Nadat invulling van deze va-
kante post problemen gaf, is de ge-
meente Vorden een aantal opties gaan
onderzoeken om op andere wijze tot
invulling van de vacature over te
gaan. Het college van B. en W. wil
daarom samen met de bovengenoem-
de gemeenten aansluiting zoeken bij
de sociale recherche in Deventer.
Deze uitbesteding aan de gemeente
Deventer kost Vorden voor 1994 on-
geveer 9.000 gulden. Dit college-
voorstel staat voor woensdagavond
18 mei op het programma tijdens de
commisievergadering milieu, wel-
zijn, personeelszaken en financiën.

Bijdrage gemeente
voorBronsbergen
Het pand van dierentehuis Bronsber-
gen in Zutphen is nodig aan renovatie
toe. De desbetreffende stichting heeft
echter het geld niet om deze plannen
ook alleen te verwezelijken. Vandaar
ook dat de omliggende plaatsen ge-
vraagd zijn om naar ratio van het aan-
tal inwoners een gemeentelijke garan-
tie te verlenen.
De verdeling ziet er als volgt uit:
Warnsveld (f 24.300,-), Ruurlo
(f20.500,-), Lochem (f 49,200,-),
Zutphen (f83.600,-) en Vorden
(f 22.400,-). Het verzoek moet nog
door de Vordense gemeenteraad wor-
den goedgekeurd.

Pieter Pad Milieu-
estafette
De deelnemers aan de Pieter Pad mi-
lieu-estafette passeerden afgelopen
weekend Vorden. De wandelaars
kwmaen vrijdagmidag aan bij Hotel
Bakker. Volgens traditie verwelkom-
de mevrouw Van Zantvoort de deel-
nemers met harmonicamuziek.
De volgende ochtend vertrokken de
deelnemers rond de klok van negen-
uur. Helaas voorde organisatie viel de
deelneming wat tegen. Er waren
slechts een 25-tal lopers, waronder
drie Vordenaren van boven de zestig.
De eerste etappe liep tot Zelhem (17
kilometer). De tweede etappe was van
Doetinchem naar Hoog Elten (13 ki-
lometer).
Zondag 15 mei ging de tocht naar
Groesbeek, waar men de deelnemer
vanuit Hoek van Holland ontmoette.
Met hen zal deze week het restant van
de route tot aan de Pietersberg worden
gewandeld. De oorzaak van het gerin-
ge deelnemersveld vanuit Vorden had
te maken met de fietstocht 'Rondje
West-Graafschap', die rondom Vor-
den was uitgezet.

Doordat op l januari 1996 de heer
G. te Veldhuis vertrekt als com-
mandant bij de Vordense brand-
weer, ontstaat er een vacature die
door het ontbreken van de benodig-
de papieren niet kan worden inge-
vuld door het korps zelf. Vandaar
dat de heer P. van Zanten, brand-
weercommandant van Zutphen
deze taak op zich gaat nemen.

De beide gemeenteraden zullen eind
deze maand na alle waarschijnlijk-
heid het plan goedkeuren. Op 6 juni
zullen dan vervolgens de burgemees-
ters Brouwer en Kamerling een con-
venant ondertekenen. In de commis-
sievergadering Bestuur en Ruimtelij-
ke Ordening die gisteravond plaats-
had, wilde burgemeester Kamerling
één ding recht zetten. 'In verschillen-
de perspublicaties wordt de indruk
gewekt dat de Vordense brandweer
onder het commando van Zutphen
komt te vallen. Dat is pertinente on-
zin. Het gaat hier slechts om een con-
venant en het inhuren van deskundig-
heid.' Het contract met de gemeente
Zutphen zal per l juli ingaan en de

Kamerling: 'Inhurendeskundigheid...'

heer Van Zanten zal tot l januari 1996
in deelt'ijd (twee dagdelen van vier
uur) werkzaam zijn als algemeen
coördinator van de Vordense brand-
weer. Daarna zal hij het commandant-
schap in Vorden gaan vervullen.

Inwerken
Raadslid W.M. Voortman (PvdA)
vroeg zich af waarom Van Zanten al

per l juli in dienst treedt van het Vor-
dense korps. Burgemeester Kamer-
ling maakte duidelijk dat dit noodza-
kelijk is. Kamerling: 'Op die manier
kan hij zich langzaam inwerken en het
korps leren kennen. Daarnaast is ook
de ondercommandant onlangs met
functioneel leeftijdsontslag gegaan.
Ook die post moesten we invullen.'
Voor het vervullen van het comman-
doschap in Vorden vraag de gemeente
Zutphen 15.000 gulden op jaarbasis.
Voor het verrichten van piketdiensten
door de Zutphense officieren van
dienst zal jaarlijks een bedrag van
3500 gulden in rekening worden ge-
bracht.

Hoewel alle commissieleden spraken
over een 'goede oplossing' merkte
raadslid M. Bakker (D66) tot slot op
dat het wenselijk zou zijn dat er bin-
nen het korps meer doorstroming
'naar boven' zou plaats vinden. Vol-
gens burgemeester Kamerling was dit
reeds beleid bij de brandweer en vol-
gen op dit moment vier nog jonge
brandweermannen een cursus tot be-
velvoerder.

l ,3 miljoen voor onderhoud wegen in 1994

'Ik ben geschrokken van dat bedrag'
De gemeente Vorden wil dit jaar
ruim 1,3 miljoen gulden uit trekken
voor onderhoudswerkzaamheden
aan wegen binnen en buiten de be-
bouwde kom. Tijdens de commis-
sievergadering die gisteravond
werd gehouden zeiden de heren
A.C. van Voskuilen (CDA) en J.M.
Pelgrum (VVD) geschrokken te
zijn van de hoogte van dit bedrag.

'Is er hier spake van enkel achterstal-
lig onderhoud of kunnen we ook be-
paalde zaken uitstellen tot bijvoor-
beeld 1995 of 1996. Op die manier
drukken we het kostenplaatje', aldus
A.C. van Voskuilen. De heer Pelgrum
(VVD) zei verder: 'Ik dacht dat het
met de kwaliteit van de wegen in dit
gebied wel goed zat. Ik ben dan ook
geschrokken van het bedrag dat nodig
is om voor de onderhoudwerkzaam-
heden.'
Wethouder DJ. Mulderije-Meulen-
broek verzekerde de commisieleden

dat het ege alleen de hoognodige
onderhouüsmaatregelen op het pro-
gramma van 1994 staan. Mulderije:
'De Riethuisweg, Kruisdijk en Spie-
kerweg zijn onder andere door bud-
gettaire redenen niet eens opgenomen
in deze^fcroting. Die werkzaamhe-
den scnfWen we bijvoorbeeld door
naar 1995. Maar je moet niet ten koste
van alles gaan uitstellen. Want dan
kan het op den duur wel eens duurder
uitvallen en komt zelfs de verkeers-
veilighied in gevaar.' De commisiele-
den stemden dan ook in met het col le-
gevoorstel. Van Voskuilen voegde
daar wel aan toe dat hij in de komende
raadsvergadering terug zou komen op
de plannen van het college.

Prins Willem Alexanderlaan
Tijdens de commisievergadering wa-
ren ook de heren E.J. Anema en G.P.
Geldof aanwezig die klaagden over
schokken en trillingen ten gevolge
van zwaar verkeer op de Prins Willem
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Alexanderlaan. Al eerder stuurde de
heer J. Groen, ook wonende aan deze
straat een brief naar de gemeente toe
over dit onderwerp. Geldof: 'Naast de
hinder die wij ondervinden, dreigen
verschillende woninger^kk schade
aan het zware verkeer te SRrvinden.
In mijn huis gaan er al scheuren in de
muren onstaan.' Het tweetal stelt dan
ook voor het wegdek te veranderen en
de snelheid van het verkeer met drem-
pels te verminderen. £^

Wethouder D.J. Mulderije-Meulen-
broek deelde de heren mede dat de
herbestrating van de Prins Willem
Alexanderlaan nog dit jaar op het pro-
gramma staat. Op welke wijze dit ge-
daan zou worden kon ze nog niet zeg-
gen. Het verzoek om verkeersdrem-
pel zou ze bespreken met de andere
collegeleden.

Broodbakken bij
Wesselink
Donderdagmorgen 19 mei zal er bij
de familie Wesselink aan de Eiken-
laan 23 een demonstratie broodbak-
ken worden gegeven. Er wordt be-
gonnen met het stoken van de oven,
waarna ongeveer anderhalf uur later
met het bakken van de broden kan
worden begonnen. Na 45 minuten
komt dan het brood uit de oven.

Veel keus tijdens
garaniummarkt
'De mensen vinden het zo'n gedoe dat
geknoei met aarde. Vooral als je op
een flat of etage woont. Ze vinden het
heel fijn dat het kant en klaar voor ze
in orde wordt gemaakt', zo sprak de
plaatselijke bloemist J.W. Elbrink, die
vorige week woensdag voor het
tweede achtereenvolgende jaar in de
Burgemeester Galleestraat een gera-
niummarkt organiseerde.
'Je moet eens wat verzinnen om in
beeld te blijven', aldus Elbrink met
een knipoog richting commercie. Nu
is een geraniummarkt niet zomaar het
neerzetten van potten en planten.
Daar komt wel iets meer voor kijken.
Elbrink: 'De voorbereidingen begin-
nen eigenlijk al in januari. Aanvragen
van de vergunning, het bezoeken van
veilingen en kwekerijen om te bekij-
ken of ern nog nieuwe soorten gera-
niums op de markt gebracht zijn.'
Woensdagochtend werd reeds om
half zeven 's ochtends met een ploeg
van zeven man begonnen met het op-
bouwen vna de kramen, het rang-
schikken van de 21 verschillende
soorten geraniums, 18 soorten fuck-
sia's, zes soorten Franse geraniums
en nog vele soorten perkgoed.
De verkoop liep goed. In totaal werd
er ongeveer 2500 liter potgrond ver-
werkt op deze zonnige dag.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 22 mei 10.00 uur. Geen dienst in de
Dorpskerk. Gezamenlijke dienst voor de Vor-
dense Kerken. Plaats: In de openlucht op de
weide voor kasteel Vorden. Voorgangers uit de
drie kerken, uitzending van de fam. Lotterman.
Preek: ds. J. Zijlstra uit Amsterdam. Muzikale
medewerking: Sursum Corda.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 22 mei Pinksteren 10.00 uur Oecumeni-
sche dienst bij kasteel Vorden. Voorganger ds.
J.R. Zijlstra, Amsterdam; 19.00 uur ds. G.A.
Westerveld, Apeldoorn.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 21 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
Pinksteren met 30+ koor.
Zondag 22 mei 10.00 uur Openluchtviering bij
het gemeentehuis met de Kerken van Vorden.

RK Kerk Vorden
Zondag 22 mei 10.00 uur Openluchtviering bij
het gemeentehuis met de Kerken van Vorden.
Maandag23 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 mei Pastor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735; 24 mei
Pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 22-23 mei dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
Iaan18.

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

Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 21-22-23 mei G. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mei mevr. Gille, tel. 2151, b.g.g.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor 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.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 mei Pinksteren 10.00 uur ds. A. Wal-
pot-Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 22 mei Hoogfeest Pinksteren 11.00 uur
Eucharistieviering. Dames- en Herenkoor.
Maandag 23 mei 2e Pinksterdag 10.00 uur
Gebedsdienst. Viering van woord en communie.

Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 mei Pastor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735; 24 mei
Pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

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 ledere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Rondleiding
N.H. Kerk
Op woensdagavond 25 mei wordt er
een rondleiding gehouden in en om de
dorpskerk. Diverse bijzonderheden
van het kerkgebouw en haar geschie-
denis worden toegelicht door de heer
J. van den Broek. De heer Eggink,

oud-koster van deze kerk vertelt ver-
volgens over het interieur van deze
kerk. De heer H. Klaassen geeft tot
slot informatie over het liturgisch-
theologische gedeelte en over gebrui-
ken in de kerkdiensten. Voor Vorde-
naren maar ook voor mensen van bui-
ten een mogelijkheid om meer infor-
matie te krijgen over de Vordense
dorpskerk.



Zwem- en Poloclub viert 30-jarig bestaan
De Zwem- en Poloclub Vorden'64
bestaat volgende week 30 jaar. Dat
feit wordt zaterdag 4 juni voor het
merendeel op sportieve wijze ge-
vierd in het Vordense zwembad 'In
de Dennen'.

De afgelopen week hebben de basis-
scholen in Vorden een uitnodiging
ontvangen om die zaterdag aan het
zwemfeest mee te doen. Met als the-
ma 'Spelen met water' worden zowel
in als rondom het bad allerlei spelle-
tjes georganiseerd voor kinderen in de
leeftijd van 8-12 jaar. Dit is niet zon-
der bijbedoeling want de Zwem- en
Ploclub kampt met een groot tekort
aan jeugdleden en wil op deze wijze
het nuttige met het aangename vereni-
gen met de hoop dat een aantal kinde-
ren zich bij de club zal aanmelden.
Arjan Mengerink, voorzitter van Vor-
den'64 is over de huidige gang van
zaken binnen de Zwem- en Poloclub
niet erg optimistisch. Mengerink:
'Over het totaal van ons ledenbestand
van 80 mogen we beslist niet ontevre-
den zijn. We hebben zo'n 25 trim-
zwemmers en deze groep groeit nog
steeds. Daarnaast hebben we twee he-
renteams en één damesteam waterpo-
lo. Het ergste is dat we geen enkel

jeugdteam hebben. Sterker, we heb-
ben maar drie jeugdleden. We kunnen
dan nog wel jaren doordraaien maar
als er geen jeugd bijkomt dan is het op
een gegeven moment over', zo con-
cludeert Arjan Mengerink.
De oorzaak is volgens hem niet zo
moeilijk aan te wijzen. 'Vroeger was
waterpolo en zwemmen een buiten-
sport. De zwemsport is echter geheel
verplaatst naar een activiteit dat 's
winters in de binnenbaden plaats
vindt. In die periode zijn er juist voor
de kinderen zoveel andere dingen te
doen, waardoor het erg moeilijk
wordt jeugd te krijgen. Niet alleen bij
ons, deze tendens doet zich bij vrijwel
alle verenigingen voor. Wat wij met
name bij Vorden'64 wel zien is dat de
afgelopen jaren steeds meer oud-le-
den terugkomen. Nogmaals, onder de
18 jaar zit niks en dat baat mij zor-
gen', zo zegt Mengerink.

Financieel gezond
Wat betreft de financiën, mag Vor-
den'64 zich gelukkig prijzen dat het
een gezonde vereniging is. Weliswaar
kosten training en wedstrijden in de
'thuishaven', het overdekte zwembad
in Eefde, een veel geld, de club kan
zich echter bedruipen. Mengerink:

'Van de contributies en de gemeente-
lijke subsidie redden we het niet. We
organiseren elk jaar een paar acties
zoals bijvoorbeeld de Pretty Markt en
de verkoop van ijstaarten. 'De op-
brengst van deze acties moeten er ons
financieel doorheen slepen. Geluk-
king lukt ons dat door de inzet van
onze leden', zo zegt hij.

Receptie
Na afloop van de zweminstuif van de
jeugd, wordt er zaterdagmiddag 4 juni
een begin gemaakt met het spelen van
een drietal waterpolowedstrijden,
waarbij onder meer teams van 'oud-
leden' het zullen opnemen tegen spe-
lers van de huidige dames en herense-
lecties.
Wanneer de 'kruitdampen' van de
waterpolowestrijden zijn opgetrok-
ken, geeft het bestuur op het zwem-
bad aansluitend een receptie, 's
Avonds wordt er een feestavond ge-
houden voor leden, oud-leden en do-
nateurs.

Oud-leden van de club die zaterdag 4
juni aanwezig willen zijn, kunnen
zich tot 20 mei opgeven onder de vol-
gende telefoonnummers: 05752-1866
of05753-2400.

Ruim duizend bezoeker s Vorden veur Achterhoek

Familiefeest voor jong en oud
Mede door het goede weer kunnen
Frank en Mirjam Meulenbroek te-
rug kijken op een geslaagd 'Vorden
veur Achterhoek' dat op Hemel-
vaartdag plaats vond. In samen-
werking met André Schröer van de
Ham-party hadden de eigenaren
van 't Pantoffeltje een groot festijn
op poten gezet waar vier Achter-
hoekse dialectband hun medewer-
king aan verleenden. Ruim duizend
bezoekers bezochten de tent die
achter het café-restaurant was ge-
plaatst.

In deze tent traden achtereenvolgens
Spöl, Boh Foi Toch, Op Drift en de
Jan Ottink Band op. Muziek voor
jong en oud. En dat bleek ook wel op
Hemelvaartdag.
Frank Meulenbroek: 'Het was een
echt familiefeestje. Iedereen was er,
van opa tot kleinkind. En dat was ook

onze opzet. Hemelvaartdag is een fa-
miliedag. Je moet zo'n dag dan ook
op een zo breed mogelijk publiek af-
stemmen.'
Over het aantal bezoekers hadden de
organisatoren niet te klagen. De tent
was geheel uitverkocht, maar doordat
er ook volop gebruik werd gemaakt
van de terassen op het terrein was het
in de volle tent goed uithouden. Meu-
lenbroek: 'Wat dat betreft hadden we
natuurlijk geluk dat het mooi weer
was. De bezoekers konden zodoende
in en uitlopen en naast de muziek ook
genieten van de zon.'

Dat 't Pantoffeltje volgend jaar weer
een dergelijk spektakel houdt, staat
eigenlijk al wel vast. Frank Meulen-
broek: 'Alleen weet ik nog niet hoe
we het dan aan gaan pakken. En het
zou ook heel goed kunnen dat we het
dan met Pinksteren organiseren.'

Little Earth Band in De Woage
Aanstaande zaterdag speelt in de
grote zaal van discotheek De Woage
de Limburgse rock-formatie Little
Earth Band. In de 'Ken ie die zaal'
zal de Nonkel Ney's Rhytm & Blues
Band haar opwachting maken.

De Little Eath Band scoort hoog in het
Nederlandse dancing-circuit. Onder-
steund door een perfecte geluidsins-
tallatie en een uitgebreide lichtshow
krijgt de band met een repertoire van
schitterende Gouwe Ouwe en heden-
daagse stevig Top-100 werk elke zaal
zonder meer plat.
De grote ervaring van deze musici
staat garant voor een perfecte uitvoe-

ring van de uiterst herkenbare songs,
waarmee deze formatie met onver-
minderd enthousiasme het publiek
avond aan avond van begin tot eind
weet te boeien. Onlangs is het werk
van Little Earth Band uitgebracht op
CD, zodat de fans thuis kunnen nage-
nieten van de verrichtingen van de
Limburgse rockers.

In de 'Ken ie die zaal' speelt de rebel-
se Nonkel Ney's Rhythm & Blues
Band. Dit gezelschap heeft zich nooit
een fluit aangetrokken van een uitges-
tippelde loopbaan. De noodzaak te
kunnen optreden is de drijfveer. En
dat laatste dat kunnen ze.

Speciale huurderslijn geopend
Medewerkers van Thuis Best staan
graag voor u klaar als u vragen
heeft die te maken hebben met hu-
ren of wonen. Maar sinds kort is er
ook een landelijk telefoonnummer
geopend, waarop individuele huur-
ders alle vragen over rechten en
plichten kunnen voorleggen.

Deze huurderslijn is een initiatief van
de Nederlandse Woonbond, een orga-
nisatie die landelijk de belangen van
huurders behartigt, en waarvan de
Huurdersvereniging Hengelo-Vorden
een afdeling is. Het nummer van de
huurderslijn is 06-91091098. De ge-
sprekken kosten vijftig cent per mi-
nuut. De Woonbond heeft de informa-
tielijn opgezet toen bleek dat huurders
maar ten dele op de hoogte waren van
hun rechten.

Legitimatie
Schoorsteenvegers, schilders, ver-
warmingsmonteurs en de onder-
houdsmedewerkers van Thuis Best:
er zijn heel wat mensen op stap om
onze woningen in goede staat te hou-
den. Het spreekt onderhand vanzelf
dat u onbekenden die aanbellen, niet
zomaar binnen laat. Werklui, die zich

melden voor onderhoudswerkzaam-
heden of het opknappen van een klus-
je, kunt u gerust vragen zich te legiti-
meren. Ze hebben een pasje bij zich
van het bedrijf, waarvoor ze werken.
Dat geldt niet alleen voor werknemers
van Thuis Best maar ook voor perso-
neel van andere bedrijven die door
Thuis Best worden ingeschakeld. Het
geldt natuurlijk ook voor meteropne-
mers van het energie- of waterlei-
dingsbedrijf.

Wanneer u niet (meer) wist dat er een
karwei zou worden uitgevoerd, belt u
de technische dienst van Thuis Best
dan gerust even op om het na te vra-
gen. Het telefoonnummer daarvoor is
05752-1494.

Controle huursubsidie
Dit jaar verandert het een en ander
rond de individuele huursubsidie. Dit
gelet op de grote som geld dat met de
huursubsidie is gemoeid. Daarom is
besloten de controlemaatregelen zo-
danig aan te scherpen, dat er nog beter
dan voorheen op wordt toegezien dat
de subsidie echt alleen terecht komt
bij de mensen die de huursubsidie ook
echt nodig hebben.

Balletuitvoering
Muziekschool
De Muziekschool in Zutphen houdt
van vrijdag 27 tot en met zondag 29
mei drie voorstellingen van de ballet-
afdeling. Deze worden gehouden in
de Bührmann-Ubbenszaal van de
Hanzehof in Zutphen. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met de muziek-
school. Tel. 05750-15350.

Bejaardensoos
Vierakker- Wichmond
Woensdag 25 mei is er Bejaarden-
soos-middag in het Ludgerusgebouw.
Na de koffie en openen met medede-
lingen zal Mina Greutink-Bielderman
uit Laren^le middag verzorgen met
gedichte|^an eigen werk; we zullen
hopen dat de opkomst weer goed is.

• Dus tot ziens op 25 mei!

HVC^Vichmond
Dinsdag^rnei had men het jaarlijkse
reisje. Men vertrok 's morgens uit
Wichmond richting Brabant. Men
werd om 9.30 uur verwacht in Goirle,
bij de textielfabrieken van de firma H.
van Puyenbroek. Men was goed op
tijd, want de koffie stond klaar met
een heerlijk gebakje erbij. Onder de
koffie werd verteld hoe het via spin-
nen en weven tot produktie komt.
Na die inleiding vertrok me richting
Tilburg. Daar aangekomen ging men
in twee groepen de moderne spinnerij
en weverij door. Het was erg interes-
sant.
Daarna ging men naar het Nationaal
Likeurmuseum. Het museum omvat
een compleet ingerichte likeurstokerij
anno 1833. Daar werd verteld hoe er
vroeger advocaat en likeur gemaakt
werd. Natuurlijk mocht men ook
proeven. Er was een winkel bij, waar
men van alles kon kopen: van boeren-
jongens tot advocaat en vele soorten
likeuren, waaronder de 'Brabants eli-
xer'.
Men vertrok hier om vier uur richting
Nijmegen. In Lent in restaurant 'het
Witte Huis' stond een heerlijk diner
klaar.

lOeMeimarkt
Zutphen
Voor de tiende keer in successie heeft
op zondag 29 mei de zeer populaire
Zutphense Meimarkt plaats. Dit eve-
nement omvat een 500-tal marktkra-
men, de crème de la crème onder de
Nederlandse standwerkers met onder
andere oude ambachten. De markt is
in feite een opvolger van de jaarmark-
ten die al sinds het begin van de elfde
eeuw in Zutphen - ook toen al in mei -
plaats had. In de loop der eeuwen
heeft deze jaarmarkt steeds meer aan
belang moeten inboeten, totdat in
1985 de Junior Kamer in Zutphen de
draad weer oppakte. De afgelopen ja-
ren is de organisatie in handen van ge-
meente en de Centrale Vereniging
voor Ambulante Handel. Het is dui-
delijk een succesformule: jaar op jaar
trekt de Meimarkt zo'n 100.000 be-
zoekers.
Naast vele standwerkers is er ook
plaats voor muziek, dans en gezellige
terrasjes. Op het grote podium op het
's Gravenhof speelt de gehele dag on-
der andere de Vordense band 'Big
MamaisMad'.

KRAS-
LOTEN
2,50 p.st.

bij Uw spelnet-winkelier

KLUVERS
SPORT TOTAAL

Zutphenseweg 41,
Vorden.

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

AANBIEDING:

10 Geraniums

17,50

ORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

Ook met Pinksteren staan wij met
fijne specialiteiten voor u klaar

Extra aanbevolen:
VERS HOLLANDS

LAMSVLEES
DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakti kiio 12,50
Magere Speklapjes 500 gram 3,75

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

PIZZA
per stuk

6,45
SPECIALITEITEN

Kalkoen
Tornedo
per stuk l, / O

Smeerleverworst
100 gram 0,69

Casselerrib
100 gram 1,89

DONDERDAG BIEFSTUK

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Runder gehakt
1 küo 8,95

Kipfilet
o 13,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE: WIJ ZORGEN ER VOOR

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen.

MAGERE VARKENSROLLADE
A 1 kilo van 13,90 voor

GEHAKT CORDON BLEU c ft0
per 6 stuks NU 0,C7O

1,49

VOOR UW ONTBIJT:

TARVO VOLHlREN
000 GRAM, gesneden van 1,99 voor

PINKSTERBROOD
MET SPIJS « OQ
750gram NU O,C7O

VERGEER KAAS SMWEBS

JONG BELEGEN KAAS Q QQ
1 kilo van 11,98 voor O,i/O

BOEREN JONG BELEGEN
KAAS 500 gram van 8,65 voor f ,

BRIE van de mat 60% .
100 gram van 1,99 voor l j

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

SPERCIEBONEN 500 gram van 3,98 voor 1,89

FRANSE GOLDEN DELICIOUS
zak a 11/2 kilo van 3,98 voor 2,98

DEZE WEEK EXTRA VOORDEEL MET:

D.E. DECAFE c
GEMALEN 500 gram van 6,79 voor ö,

PAIN MINUTE STOKBROOD
WIT OF BRUIN verpakt, 200 gram van 1,59 voor ,

SISISINAS 1/2 LITER OF

KOOLZUURVRIJ van,,99 voo, 1,79

GROENTECONSERVEN
WINKELMERK
KEUZE UIT 6 SOORTEN

potje 212 ml van 0,79 voor

PICKWICK VRUCHTENTHEE
DIVERSE SMAKEN per pakje van 1,59 voor

BUITONIMELBA TOAST n oo
pak 200 gram van 1,29 voor U,«/%/

Namens de familie Botterman en het EDAH-team
wensen wij U ... „. ffijne Pmksterdagen!

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

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

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

BOTTERMAN B.V,



Dolgelukkig en dankbaar zijn
wij met de geboorte van onze
zoon

Matinus Gerrit Jan

Wij noemen hem

Mathijs

10 mei 1994

Bennie Enzerink
Gerrie Enzerink-Hendriksen

Zelhemseweg 15
7261 LN Ruurlo

Dinsdag 10 mei 1994 is onze
dochter geboren.

Wij noemen haar

Mirre

TON en ELLEN
GROOT-OLTHOF

Het Heyink 6,
7251 VC Vorden.

Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur
en na 21.30 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

STEFFY LAURIEN

Wij noemen haar

Steffy

MARCEL ROUWENHORST
HENNY ROUWENHORST-

ADDINK
MARIEKE

12 mei 1994.
Vordenseweg 18,
7231 PA Warnsveld.
Tel. (05750) 24986.

Lisa

Op 13 mei 1994 is ons derde
kindje geboren.

Zusje van Anne en Vera.

BENNIE EN MARITA
BERNS

Russerweg 8,
7227 DD Toldijk.

Dankbetuiging

Woorden schieten ons te kort
om U iets te zeggen en te be-
danken voor datgene wat U
voor mij en de kinderen ge-
daan en betekend hebt na het
overlijden van mijn man, onze
vader en opa

JAN
KRABBENBORG

Het heeft ons goed gedaan.

DINY KRABBENBORG
en kinderen

Vorden, mei 1994.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; eikeregel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen ( 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
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.

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

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

• TE KOOP: 4 ha kuilgras.
Gebr. Schotsman, Heijendaal-
seweg 1, Vorden. Zaterdag 21
mei briefjes inleveren 20.00
uur.

• HULP GEVRAAGD voor
schoonmaken kantoren en
magazijn 's vrijdagmiddags
gedurende 2 è 3 uur. Brieven
onder nr. 8-1, Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: Fuchsia's, ge-
raniums en perkplanten.
Groot Jebbink, Lindeseweg
21, Vorden, tel. (05752) 6482.

• A.s. zaterdag 21 mei Rom-
melmarkt op het schoolplein
van de St. Willibrordus. Aan-
vang 18.00 uur.

David Staley
en

t Mieke Rouwenhorst

gaan trouwen
op 21 mei 1994 in het stadhuis in
Brentwood (Engeland).

Ons adres is:
26 Gordon Road, Shenfield
CM 158 LR Brentwood
Essex - England.

.

Op 28 mei 1994 zijn wij 40 jaar
getrouwd.

Hierbij nodigen wij u uit voor de
receptie die van 14.30 tot 16.00 uur
gehouden wordt in restaurant
„De Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Op vrijdag 27 mei 1994 gaan wij,

Martin van Middelkoop
en

Gerard Kappert
Ali Kappert-Bruggeman

Dr. W.C.H. Staringstraat 15,
7251 AL Vorden.

Dinie Maalderink

Wim Rietman
en

Linda Groot Jebbink

gaan trouwen
op donderdag 26 mei 1994
om 10.30 uur in gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Bodega ,,'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

i Ons adres:
Baakseweg 12, 7251 RH Vorden.

m

Dankbaar hopen wij
op donderdag 26 mei a.s.
ons 40-jarig huwelijk te
herdenken.

Gerrit Eggink

T. Loman
J.W. Loman-Ruesink

Gelegenheid tot feliciteren
van 14.30 tot 16.00 uur
in café-restaurant „Den Bremer" te
Toldijk.

II Mei 1994.
„'t Wissink"
Heerlerweg 5, 7233 SG Vierakker.

m

trouwen om 10.00 uur in het
gemeentehuis te Warnsveld.

De kerkelijke bevestiging en
inzegening vindt plaats om 10.30 uur
in de Martinuskerk te Warnsveld
door de weieerwaarde heer
R.A. van Oosten.

U bent van harte welkom op onze
receptie, die gehouden wordt van
16.00 tot 17.30 uur in café-restaurant
'De Boggelaar', Vordenseweg 32,
Warnsveld.

Ons adres:
Lochemseweg 22A, 7231 PE Warnsveld.

organiseert
DONDERDAG 19 MEI

KLAVER-
JASSEN

EN

JOKEREN
AANVANG: 20.00 UUR

Plaats: Clubgebouw „DE ARK"

en

Wilma Rossel

gaan trouwen
op vrijdag 27 mei 1994 om 8.45 uur
in het gemeentehuis te Lochem.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 9.30 uur in de NH Kerk
te Lochem.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 17.30 uur in „de Exelse Molen",
Oude Lochemseweg 4 te Exel.

Ons adres wordt:
Bouwdijk 2, 7241 NH Lochem.

In plaats van kaarten.

Op donderdag 2 juni 1994
is het 50 jaar geleden dat wij elkaar het ja-woord
hebben gegeven!

D. Meijerink
D. Meijerink-Verstege

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur
in Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34,
Vorden.

Mei 1994.
De Delle 13, 7251 AJ Vorden.

Na een kortstondige ziekte is op 74-jarige leef-
tijd overleden mijn innig geliefde, zorgzame
vrouw, onze moeder en oma

GEERTRUIDA WILHELMINA
BUIS-VANDER WAL

geboren op 26 januari 1920.

Vorden: H. Buis

Roden: J. Buis
M.G. Buis-Haverkorn

Driebergen: G. During-Buis
H.J. During

en kleinkinderen.

14 mei 1994.
Insulindelaan 28, 7251 EK Vorden.

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in
familiekring plaatsgevonden.

PINKSTER-
AANBIEDING

BIJ

DEMI BIJOU

OP ALLE
HAARMODE

20%
KORTING!

Zutphenseweg 8, Vorden,
tel. (05752) 3785.

Maandagmorgen
gesloten.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Dick Vliem
&

.;:§

Karin Hermans

gaan trouwen
op vrijdag 27 mei 1994 om 12.00 uur
in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie die van 15.00 tot 16.30 uur
gehouden wordt in Bodega
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34
te Vorden.

Ons adres blijft:
Zutphenseweg 50, 7251 DL Vorden.

Henri Eskes

Anita Mulder

gaan trouwen
op vrijdag 27 mei 1994 in het
gemeentehuis te Ruurlo om
13.00 uur.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 15.15 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden.

Daarna zien wij u ook graag tijdens
onze receptie van 16.15 tot 17.30 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Ons adres:
van Heemstrastraat 37, 7204 GH Zutphen.

In plaatse van kaarten

Biej leaven en gezondheid bunne wiej
op 26 mei vieftug jaor etrouwd.

Driekus Kettelerieje
en

Dine Kettelerieje-Gaykhorst

Op zaoterdag 28 mei wille wiej dat met de
kinder en kleinkinder viern.

Aj ons wilt filseteern kan dat van half viere tot
half zesse in de eatzaal van Hotel Bakker.

Bloemen vinne wiej wel fijn,
maor ons huus is wel arg klein.

Het Jebbink 48,
7251 BN Vorden.

(astoebleef neet roken).

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

ss^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 8 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
191:08347-81378 tel:05752-3008
•» MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN;

Op vrijdag 27 mei 1994
is het 25 jaar geleden, dat wij

Greet & Wim Enzerink

zijn getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie op zondag 29 mei 1994
van 15.00 uur tot 17.00 uur
in Hotel Bakker te Vorden.

Brinkerhof 10, 7251 WR Vorden.

fi
Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

fi
**

Vo/t

KEUR
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Wij wensen U
ZONNIGE Pinksterdagen toe!

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat.19, 20 en 21 mei

MOOIE MALSE

KIPFILET
7,98500 gram

LEKKER VOOR OP DE BOTERHAM:

ZEEUWS SPEK
100 gram 1,45

KEUR KOOPJE dond. 19 mei:

GEMARINEERD
SATÉVLEES

500 gram 6,95
SPECIAL:

DIMl/CTCDPINKoTch
LOFJES

gekr. varkensgehakt
met witlof + spek

100 gram 1 ,^/D

VLEESWAREN
SPECIAL:

PEPER CARRÉ

1 00 gram

2,85

KEIRSLACER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

PANKLARE SNIJBONEN

3,95500 GRAM

N U ca. 700 gram 4,95

GRANNYSMITH
HANDAPPEL

2 KILO 4,95
DINSDAG 24 MEI:

PANKLARE
ANDIJVIE

500 gram 1 V 3

WOENSDAG 25 MEI:

PANKLARE
WORTELTJES

500 gram 1 fcO

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

PINKSTERSLOF
gevuld met noten, rozijnen,

krenten en
100%AMANDELSPIJS.

DIVERSE SMAKEN.
Lekker bij de koffie of thee!

NU

per stuk

HAKFORTJES
PER STUK 1,40

OOK VOOR EEN HEERLIJK
PlNKSTERONTBIJT HEBBEN WE

WEER DIVERSE

LEKKERE BROODJES!

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



Kom maar snel naar Jac.Hermans, want daar
is de harde Hollandse gulden nog meer
waard dan u al gewend bent. Piekfijne
produkten voor piekfijne prijzen. Kom dus
maar snel winkelwagens vullen bij Jac.Hermans.

DE HARDE
HOLLANDSE GULDEN
IS NOG MEER WAARD
IN DE JAC.HERMANS
PIEKENPA
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MELK

Frou-frou
pakje 1 75 gram
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Bamigroenten
500 gram

Bolletje
beschuit
rol 13 stuks

PIEKFIJNE PRODUKTEN VOOR PIEKFIJNE PRIJZEN
Aanbiedingen alleen geldig in dit filiaal t/m zaterdag 21 mei 1994 en zolang de voorraad strekt.
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Koffiemelk
halfvol
fles 0,5 liter
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Gouda's
Glorie
culi-naise
pot 350 ml.

van 2̂09̂

JacHermans

NIEUWSTAD 5, VORDEN

Q Volop parkeergelegenheid bij
Jac. Hermans. Dus welkom autoklanten.

NU BU JAC. HERMANS!



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 19 mei 1994

56e jaargang no. 8

ULLE TIN ORDEN

mTelèfoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8*00 tot 12.30 uur-* opwoensdag
ook van 13JO tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9-10uuren
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.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 9 tot en met 13 mei
jongtsleden zijn de volgende bouw-
aanvragen ingediend:

— bouwbedrijf Hulshof voor het
bouwen van een bergruimte/op-
slagruimte op het perceel Enkweg
11 a te Vorden;

— de heer B.H.G. Wolbrink, voor het
bouwen van een berging/loods op
het perceel Broekweg l te Wich-
mond;

— maatschap Rictman-Makkink,
voor het bouwen van een ligbox-
enstal op het perceel Boshuiswcg 3
te Vierakker.

Vorige week stond abusievelijk ver-
meld dat de Maatschap Pardijs op
het perceel Beckenstraat 4 gaat
bouwen. Dit moet zijn Becken-
straat l te Vierakker.

ERGUNNINGEN

In de week van 9 tot en met 13 mei
1994 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:

— de heer G.J. Kroese, voor het
bouwen van een garage op het per-
ceel Julianalaan 17 te Vorden;

— de heer A.A. Walgcmoet, voor het
bouwen van een garage/berging op
het perceel Deldenseweg 1 1 te
Vorden;

— de gemeente Vorden voor het kap-
pen van 8 sparren in Addinkhof te
Vorden;

— de heer H.G. Beumer, voor het vel-
len van l beuk en l eik aan de Bek-
mansdijk te Vorden.

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

NLICHTINGEN T.B.V. DE H ON DEN BELASTING
BELASTINGJAAR 1994 GEMEENTE VORDEN

POSTBUS 9001
7250 H A VORDEN

Ondergetekende.

Straat.

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 ver-
melden

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)

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN

In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 22, 23 en 29
mei aanstaande, hebben burgemeester
en wethouders besloten om de vol-
gende tijdelijke verkeersmaatregelen
op die dagen te treffen:
— een parkeerverbod voor beide zij-

den van de Brandenborchweg voor
het gedeelte vanaf de Ruurlosewcg
tot de spoorbaan;

— afsluiten van de Wierserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers.

ATI S COMPOST OP DE MARKT VAN 20 MEI 1994
- .

•*

Op 20 mei 1994 kunt u op de markt gratis compost afhalen. Dit compost is ge-
maakt van GFT afval dat u zelf hebt aangeboden in de groene mini-containers.

Compost is een waardevol produkt vooreen blijvende structuurverbetering van
uw grondboor het gebruik maken van compost draagt u bij aan hculuiten van
de natiu^Bvc kringloop. Jfc

GFT compost is rijk aan organische stof, wat gunstig is voor de structuur en
bewerkbaarheid van de bodem. Planten krijgen daardoor een goede wortelont-
wikkeling en een betere opname van alle noodzakelijke voedingsstoffen.

GFT-co^^st wordt ook veel gebruikt in de akkerbouw en de^llegronds
groenteteelt. GFT-compost blijft gedurende een aantal jaren voedingsstoffen
voorde planten afstaan.

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

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

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

ERSTRAATWERKZAAMHEDENINDE
RAADHUISSTRAAT

Ter afronding van de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van het
centrum van Vorden zal de Raadhuisstraat tussen de Zutphenseweg en Het
Hoge opnieuw herstraat moeten worden.

In verband met deze werkzaamheden zal dat gedeelte van de Raadhuisstraat
voor alle verkeer worden afgesloten.

De werkzaamheden zijn gepland in de periode van maandag 30 mei tot en met 3
juni 1994

Poppenbeurs
Erve Kots
Op Eerste en Tweede Pinksterdag
wordt in Erve Kots te Lievelde een
grote poppenbeurs gehouden. Dit fes-
tijn kent de afgelopen jaren zoveel
succes dat organisator Max Wolters
besloten heeft de beurs over twee da-
gen te verspreiden. De bezoekers ko-
men niet alleen uit kringen van pop-
penliefhebbers. Ook mensen die
handgemaakt werk op waarde weten
te schatten behoren tot de belangstel-
lenden van dergelijke beurzen. Juist
omdat het hier voor de volle 100 pro-
cent puur om poppen gaat, zijn de
poppenbeurzen zo in trek.

Er zijn op beide Pinksterdagen pop-
pen te zien van zo'n 30 deelneems-
ters, enkele honderden in totaal in
vele verschillende stijlen. Ook zal op
beide dagen poppen- en berendokter
Henk Hemkes spreekuur houden. Hij
repareert stukgespeelde poppen en
beren. Hemkes is gediplo
meerd restaurateur en richt zich ook
op de waardevollere verzamelpop-
pen. Kleine reparaties kunnen tijdens
de beurs zelf gedaan worden. Voor
grote reparaties moeten de poppen
mee naar de poppenklinick in Den
Haag.

De organisatie van de beurs raadt be-
zoekers aan zoveel mogelijk te komen
op Eerste Pinkster
dag, aangezien ze verwacht dat het
Tweede Pinksterdag bijzonder druk
gaat worden.

TWnen De Wiersse geopend

De tuinen van De Wiersse zullen
deze maand drie maal voor het pu-
bliek worden opengesteld. Ten eer-
ste op eerste en tweede Pinkster-
dag, 22 en 23 mei. Op De Wiersse
verwacht men dan een weelde aan
bloeiende voorjaarsplanten: blau-
we regen en vroege klimrozen tegen
de muren van het huis, weidebloe-

men in het hooiland en lelietjes-
van-dalen en dalkruid in de wilde
tuin. Iris en trollius bloeien in de
borders van de lage tuin en clematis
siert de pergola. Overal in tuin en
park ontkrullen zich de vele ver-
schillende soorten varens en ook de
vroege rododendrons en azalea's
staan in bloei.

Op zondag 29 mei zijn de tuinen weer
opengesteld.
Dan zullen de rododendrons in de 16
hectare grote tuinen en het in Engelse
landschapsstijl aangelegde park in
volle bloei staan. Daarnaast kan men
genieten van een grote verscheiden-
heid aan weide-, bos-, border- en
klimplanten.

ERKEERSSITUATIE CENTRUM

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan:
1. parkeerverboden in te stellen in de:

a. Dorpsstraat, beide zijden;
b. Zutphenseweg (gedeelte Dorpsstraat tot de Steege), beide zijden;
c. Burgemeester Galleestraat (gedeelte Zutphenseweg tot het lebbink), bei-

de zijde n;
d. Kerkstraat aan de noordzijde voor de woningen l t/m 3 en 13 t/m 23 (one-

ven) en aan de oostzijde voor de hoofdingang van de N.H.-kerk, door mid-
del van antiparkeerpalen. De palen voor de Kerkstraat 13 t/m 23 worden
demontabel gemaakt;

2. de doorgang voor het autoverkeer vanaf het marktplein langs het VVV-kan-
toor naar de Kerkstraat te belemmeren door het plaatsen van een demontabe-
le antiparkeerpaal ter hoogte van het V VV-kantoor;

3. eenrichtingsverkeer in te stellen in de Kerkstraat vanaf de Dorpsstraat rich-
ting Burgemeester Galleestraat, met uitzondering van fietsers en/of brom-
fietsers;

4. om een vrije doorgang te creëren naar het kerkplein door de parkeerplaats op
het Kerkplein ter hoogte van het verkeerslicht te laten vervallen en een naast-
gelegen open ruimte voor een kastanje inrichten als parkeerplaats. In de ver-
vallen parkeerplaats worden vier antiparkeerpalen geplaatst, waarvan twee
in een demontabele uitvoering.

Tevens zijn burgemeester en wethouders van plan om de parkcerstrook voor
Zutphenseweg l als laad- en losplaats te bestemmen.

Voordat zij definitief beslissen, kunt u tot 16 juni 1994 uw mening schriftelijk
kenbaar maken.

Voor de punten l c, ld, l e en 2 liggen tot die datum op de afdeling gemeentewer-
ken (koetshuis) twee tekeningen ter inzage.

'XTRAINZAMELRONDE
VOOR KLEIN CHEMISCH AFVAL

Op dinsdag 31 mei aanstaande zal de chemocar op 4 verschillende plaatsen in
Vorden staan.

-13.15-13.45 Wijk Zuid, Burgemeester van Arkelplein;
- 14.00- 14.30Verzetsplein;
-l 4.45-l 5.15 Sporthal;
- 15.30 - 16.00 Hoetinkhof/Brinkerhof, parkeerplaats bij het voetbalveldje.

Op maandag 25 en dinsdag 26 april jongstleden heeft de chemocar al een ronde
door Vorden gemaakt. De informatiebrief hierover blijkt echter op veel adres-
sen te laat bezorgd te zijn, waardoor de komst van de chemocar mogelijk aan uw
aandacht is ontsnapt.

Let erop dat u alleen klein chemisch afval inlevert. Wat daaronder wordt ver-
staan kunt u lezen in de extra pagina die dit jaar bij uw afvalwijzer is gevoegd.

Géén klein chemisch afval:

— lege plastic verpakkingen van bijvoorbeeld shampoo, (af)wasmiddel of
schoonmaakmiddel. Dit kan in'dé grijze container.

— gewone gloeilampen mogen ook in de grijze container;
— van cosmetica is alleen nagellak en remover chemisch afval;
— spuitbussen zijn alleen chemisch afval als er schadelijke spullen in zitten of

hebben gezeten;
— u mag injectienaalden aanbieden als deze zijn verpakt in een afgesloten fles

van hard plastic.

Bij twijfel kunt u informeren bij de chauffeur van de chemocar of bij de Afval-
informatielijn, telefoon: 05700-37755, van 13.30 tot 15.00 uur.

Degene die wel eens naar een aktualiteiten-rubriek op de TV kijkt
wordt daar regelmatig geconfronteerd met het woord gestigmati-
seerd, meestal als het gaat over vluchtelingen of asielzoekers.
Gestigmatiseerd betekent nl. gemerkt, afgeleid van het Griekse
stigma «• merkteken.
In dit stukje gaat het echter over een andere betekenis van stigma-
tisatie, namelijk het op gezette tijden verschijnen van kruisvormi-
ge blaren waaruit bloed komt op handen en voeten van gelovigen
(in de regel r.k.). Deze verschijnselen doen zich in het algemeen
voor in de passietijd en meestal op vrijdag.
De meesten zullen met enige reserve van dit verschijnsel bij be-
paalde personen kennisnemen. De R.K. Kerk heeft nooit geen
uitspraken over deze verschijnselen gedaan en medisch is er ook
geen aannemelijke verklaring voor te geven. De personen waar-
bij het zou zijn voorgekomen hadden overhel algemeen een grote
neiging tot het mystieke.
Franciscus van Assisi was een der eersten waarbij deze verschijn-
selen zouden zijn waargenomen. Ook Therese von Neuman
(1898-1962) een boerin uit Beieren wordt in dit verband vaak ge-
noemd.
Bekendheid door dit verschijnsel in onze omgeving kreeg Dorot-
hea Visser, geboren te Gendringen 29 september 1819 en overle-
den te Olburgen op 12 juli 1876.
De genoemde verschijnselen deden zich bij haar steeds op een
vrijdag voor. Bijzonder van haar is dat zij genezingen voorzegde.
Zelf leed ze geruime tijd aan een blaasverlamming waarvan ze na
zeven jaar genas.
Door een opvallende grafsteen op het kerkhof te Olburgen wor-
den we aan haar bestaan herinnerd.
En als u toch in de buurt bent kijk dan ook eens naar de molen te
Rha. Dan ziet u hoe iets moois door het achterwege blijven van
onderhoud heel lelijk kan worden.

H.G. Wullink.



Eerste openluchtdienst
gezamenlijke kerken
Voor het eerst in de geschiedenis
van Vorden zullen de drie plaatse-
lijke kerken op Eerste Pinksterdag
een gezamenlijke ochtendienst hou-
den.

Deze heeft plaats op de weide van
Kasteel Vorden en zal in het teken
staan van 'ontmoeting en zending'.
Voorgangers in de dienst zijn ds J.
Zijlstra uit Amsterdam en de plaatse-
lijke pastores pastoor J.A. van Zeelst
en ds. H. Westerink. Sursum Corda
zorgt voor de muzikale begeleiding,
terwijl de koren Interchrist, Cantemus
Domino, 30+ koor, Vordens tiener-
koor en de Kerkuitjes met zang hun

medewerking zullen verrichten. Ver-
der zal tijdens deze ochtendbijeen-
komst de familie J. Letterman af-
scheid nemen, aangezien ze binnen-
kort weer naar papoea Nieuw Guinea
vertrekken waar Johan als bijbelver-
taler werkzaam is. De Vordense Loka-
le Omroep zal de openluchtdienst
rechtstreeks uitzenden.
Na de dienst is er gelegenheid om on-
der het genot van een kopje koffie nog
even na te praten en de kramen van de
diakonieën, Katholieke Bijbelstich-
ting, Nederlands Bijbelgenootschap
en Evangelische boekhandel te be-
zoeken. Voor de kleintjes is er oppas
op het terrein.

Winst en verlies
V.V. Vorden
Op Hemelvaartdag moest Vorden
aantreden tegen promotiekandidaat
Sallandia. Na ruim een halfuur spelen
trok Bob Steenbergen van Sallandia
de bal voor en via Jan Groot Jebbink
verdween de bal in het doel van Vor-
den: 1-0. Een paar minuten later brak
Sallandia door Edward Rijsdijk de
stand op 2-0.
Hierna zette Vorden een offensief in
maar de broertjes De Beus en Reint
Jan Westerveld hadden geen geluk.
Liefst vijfmaal achter elkaar werd de
plaal of lat van het doel van Sallandia
getroffen.
Na de rust hetzelfde beeld. Een sco-
rend Sallandia en een aanvallend Vor-
den. In de 55e minuut bracht Derk Jan
Bensink de stand op 3-0. Reint Jan
Westerveld kopte hierna Vorden naar
3-1. Even later werd het 4-1 voor Sal-
landia door Marco Toerink. Ronald de
Beus verkleinde de achterstand tot
4-2. Tien minuten voor tijd werd het
5-2 door John van Wijk. In de slotfase
kopte Reint Jan Westerveld Vorden
naar 5-3.
Afgelopen weekend kwam degrada-
tiekandidaat ZVV in Vorden op be-
zoek. Bij gelijkspel had ZVV nog
hoop op behoud van de hoofdklasse.
Vorden daarentegen wilde de laatste
competitiewedstrijd goed voor de dag
komen en zocht meteen de aanval op.
In de achtste minuut was het Ronald
de Boer die met een harde knal de bal
in de rechter bovenhoek schoot. Een
paar minuten later werd de bal in de
Vordense achterhoede niet goed weg-
gewerkt. Marco Liefferink bracht
daardoor ZVV weer op gelijke hoog-
te: 1-1. Vlak voor het rustsignaal
omspeelde Reint Jan Westerveld de
doelman van ZVV, doch gescoord
werd er niet.
Vijf minuten na de theepauze bracht
Marco Liefferink ZVV op voor-
sprong en de meegereisde supporters
waren doorhet dolle heen. Deze wer-
den monddood gemaakt toen Peter
Hoevers in de 75e minuut met een
fraaie omhaal scoorde en de partijen
weer op gelijke hoogte bracht. In de
laatste minuut kopte Rob Enzerink
Vorden naar een overwinning: 3-2.
Tweede Pinksterdag speelt Vorden
thuis tegen de promotiewedstrijd voor
een plek in de KNVB tegen Vaassen.

Uitslagen
Vorden A l -Lochem A l 4-5, KS V B l -
Vorden BI 5-1, Vorden Cl-Diepcn-
heim Cl 11-0, Vorden C2-Zelos C2
1-3, Vorden l-ZVV l 3-2, Vorden
2-Witkampers 2 2-3, Vorden 3-AZC 4
13-2, Vorden 4-Socii 4 3-3, GSV'63
2-Vorden 5 0-2, GSV'63 3-Vorden 6
1-1, Reunie 7-Vorden 72-1 , Vorden
8-Ruurlol01-3.

Sociï
Uitslagen
11 mei: Sociï-WWNA-Hoza 201.
14 mei: KI. Dochteren C-Sociï C
11-1.
F-toernooi 14 mei: 1. Helios F l, 2.
Angerlo F4, 3. Helios F2,4. Sociï Fl;
1. Witkampers El , 2. neede El , 3.
VVG 25 E3, 4. VVG 25 E-meisjes;
Fair Play Cup: Baakse Boys F l.
15 mei: Sociï-Labor 1-0, Warnsv.
Boys-Sociï 2 3-3, Sociï 3-Sp. Does-
burg 3 0-9, Vorden 4-Sociï 4 3-3, So-
ciï 5-Baakse Boys 41-1, Sociï 6-Die-
rense Boys 6 0-2.

Op zaterdag 21 mei is er een Toer-
nooi voor D-pupillen en B-junioren
op het Sociï-terrein.

Programma
22mei:Emst-Sociï.

Diplomazwemmen
op 28 mei
Zaterdag 28 mei is voor de eerste keer
in dit seizoen de mogelijkheid een

zwemdiploma te behalen. Het proef-
zwemmen vindt plaats op woensdag
25 mei. De komende zomer wordt
evenals voorgaande jaren elke woens-
dagavond een cursus snorkelzwem-
men gegeven. Tevens kan de oplei-
ding 'Vaardigheid plus' gevolgd wor-
den. Het betreft een vervolg op de
basiszwemdiploma's en omvat onder
het motto 'Red je zelf de onderdelen
kunstzwemmen, reddend zwemmen
en waterpolo. Deze opleiding vindt
evenals de 'langebaantraining' ook
op de woensdagavond plaats. Voor
deze cursussen kan men zich opgeven
aan de kassa van het zwembad of tele-
fonisch op 05752-1203.

Computer-
programma wint
damnacht
Het computerprogramma DIOS'93
van Eibergenaar Chris Jurriëns is de
verrassende winnaar geworden van
de negende damnacht van Vorden.
DIOS'93 eindigde gelijk met Evert
Dollekamp (Amstelveen) in het regu-
liere toernooi, maar de beslissende
barrage werd met 4-0 gewonnen.
Tjeerd Harmsma uit Utrecht werd
derde.
Er deden 64 dammers mee aan de
damnacht. Henk Grotenhuis ten Har-
kel eindigde als zesde en werd daar-
mee de beste Vordenaar.

De Snoekbaars
Op zondag 15 mei werd de derde se-
niorenwestrijd gehouden van de vis-
vereniging De Snoekbaars. Er deden
15 vissers aan mee en plaats van han-
deling was de IJssel. In totaal werden
er 42 vissen gevangen met een een to-
tale lengte van ruim l O meter. Uitslag:
l. R. Golstein, 12 stuks, 3,05 meter, 2.
A. Golstein, 9 stuks, 2,50 meter, 3. W.
Molders 6 stuks, 2,02 meter. De vol-
gende wedstrijd voor senioren is op
25 mei.

Jaarvergadering
PCOB
Onlangs hield de PCOB haar jaarlijk-
se ledenvergadering. Na het ope-
ningswoord van de voorzitter werd
het jaarverslag voorgelezen en deed
het bestuur het programma tot 1995
uit de doeken. In de pauze was er ge-
legenheid om even gezellig bij te pra-
ten. Vervolgens was het woord aan de
heer W. Smeitink uit Hengelo. Deze
hield een pleidooi voor het dialect en
wees op het belang van het doorver-
tellen van volksverhalen in de taal van
de streek waar men woont. De leden
van de PCOB ervaarden de middag
als 'anders en zeer geslaagd'. Op 23
juni staat het uitstapje van de PCOB
gepland.

Tennisuitslagen
Junioren: mix t/m 17 Lochem l-Vor-
den l 3-2, mix t/m 14 Didam l-Vor-
den l 0-5, mix t/m 14 Vorden 2-De
Kei l 2-3, jongens t/m 17 Vorden
1-Beinum l 6-0, jongens t/m 14 Vor-
den 1-Gorssel l 1-5. Zaterdag Senio-
ren: mix Ruurlo 4-Vorden 14-1, mix
35+ Vorden l-Sprenkelaar l 3-2, mix
35+ ALTB-Vorden 2 2-3, mix 35+
Vorden 3-Voorst l l -4, heren Zutphen
2-Vorden l 0-6, heren Vorden 2-IJs-
selweide 6 1-5. Zondag Senioren: he-
ren Vorden 1-Groenlo l 4-2, heren
Tepci l-Vorden 2 0-6, mix TC Zuid
l -Vorden l 3-5, mix Vorden 2-
Sprenkelaar 3 6-2.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij het concours voor ponnies op za-
terdag 14 mei in Laren werd het pony-
viertal eerste in de klasse L met 125
punten. In de individuele dressuur be-
haalde Rody Heuvelink met Rayka de
eerste prijs in de B-dressuur met 130
punten. Inge Regelink werd met Lady
tweede in de L l-dressuur met 127
punten.
Nikki woestenenk behaalde met Star-
light de vijfde prijs in de B-dressuur
met 123 punten en Rinie Heivelin
werd met Gorby zesde in de B-dressur
met 122 punten. Bij het concours hip-
pique voJApaardcn op zondag 15 mei
in Laren^Rlen de volgende prijzen:
bij het springen klasse B behaalde Jo-
rien Heuvelink met Elfriede de vierde
prijs en in de klasse L Martine Rutting
met Eras^fe de negende prijs.
Bij de irw^iduele dressuur behaalde
Mariëlle Kamphorst met Ebony de
eerste prijs inde M l -dressuur met 129
punten en de tweede prijs in de M2-
dressuur met 124 punten. Susan
Groot Jebbink behaalde met Efanie de
derde prijs in de M l -dressuur met 123
punten en Heidi Vruggink met Danny
de derde prijs in de M2-dressuur met
123 punten.

(nagekomen familie-advertenties)

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Toon van de Spitsmoes ston vanuut de holtlooze de loch te bekiekn too
'k maondagmaarn bi'j um kwamme.
'Zie'j ze al vliegen, zo vrog op 'n maarn?'
'Now, nee dat neet, 't lek mien vanmaarn mooi weer umme de looze 's
bli'j te maakn met 'n laögjen carboleum maor a'k 't mien zo bekieke zet
ze boaven de gieter weer op de kop, zo hier en daor volt al wel 'n drop'.
'Och, kan wean dat 't ok wel bi'j 'n vlogkaorn blif en da's bi'j dat wark
neet zo slim'. A'j zunnig weer heb zoas met Hemelvaart dan hoef i'j d'r
helemaol neet an te beginnen, dan he'j de kop zo vebrand.' 'Dat zo'w
toch al wel haos op de fietse kriegen.'
'Zo, bu'j nog hen dauwtrappen ewes?'
'Oh jao, en nog 'n duftug ende ok, wi'j haddn 's aovunds de blaorn an de
konte. 't Was eavenwels oaveral merakels druk den dag, mien eerluk
ezeg völs te druk. A'j aans koffie wolln drinken of 'n stuksken eaten
duurn 't wel hoelange veur a'j wat haddn.' 'Bu'j met ow beiden ewes?'
'Nee, Jehan en Mina uut de Bempte haddn ons evraogd um met te gaon.
Neet da'w zo weg bunt van eur maor de vrouwluu ziet mekare nog wel 's
bi'j de plattelandsvrouwen en dan wöd t'r wel 's wat afepraot wao'j
soms later spiet van kriegt. Maor a'j A zekt mo'j ok B zeggen. Wieters
veel 't nog wel met. Mine mag dan wel 's wat row in de mond wean en
meschien in huus neet al te schone, wi'j hoeven bi'j eur in huus niks te
gebruukn en op zien tied kö'j d'r goed met lachen.'
'Vri'jdagmaarn bun'k ok nog met eur nao 'n dokter ewes. Jehan had de
auto kepot en too belln ze of ik neet met wol gaon. Ze was al 'n paar dage
van peceel ewes, onder 't dauwtrappen was ze al 'n maol of wat hoeter-
dekoetde busse in evloagen umdat ze zo'n hoge nood had.'
'Was 't op de fietse soms slimmer ewoddn?' 'Meschien dat dat d'r ok gin
veurdeel an edaon hef maor zoak al zeie die sloerugheid in de hoed had
ze al 'n paar dage. Zee had de ziektes van eur beeste vetelln ze mien, 't
zelfde trouwens ok an den dokter.
's Maans mos ze drinken as 'n kalf, 's meddags was ze zo mak as un
schaop en 's aovunds zo muu as un peerd.'
'Lao'k ow dan maor 's goed onderzuuken', had 'n dokter ezeg. En zo
gebeurn 'tok.
Too hee d'r met klaor was zei e:' 't Volt nog wel zovölle met, maor 'k heb
nog 'n vierde beeste ziekte bi'j ow evonnen, i'j bunt ok nog zo smerug as
'n varken. Danderbi'j bu'j ok völs te vet!'
En dat leste is Mine neet allene, dat bunt t'r nog volle meer, bi'j ons in
d'n Achterhook.

/ƒ. Leestman.

Het is me een droeve plicht, u mee te delen, dat
nog vrij onverwacht is overleden mijn lieve broer

CAREL MARTENS

Hij werd 69 jaar.

Het is nog maar zo kort geleden, dat velen hem
vol dankbaarheid tegemoet traden bij zijn af-
scheid van de zaak.

Gré Martens

18 mei 1994
Het Molenblick 8
7251 BR Vorden

De avondwake is op vrijdag 20 mei 1994 om
19.00 uur in de Christus Koning Kerk, Het Jeb-
bink 8 te Vorden, waarna gelegenheid tot het ne-
men van afscheid in de aula van de Monuta-
stichting, Het Jebbink 4a van 19.45 tot 20.30
uur.
De uitvaart is op zaterdag 21 mei om 10.30 uur
in dezelfde kerk, waarna begrafenis op het R.K.
kerkhof te Kranenburg.
Condoleren in Hotel Bakker te Vorden.

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer/
Algemene wet bestuursrecht

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.4A.3.1 Awb)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf 24 mei 1994 op
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op de woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavond in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur gedurende 4 weken ter inzage het
ontwerp-besluit inzake de aanvraag van:

1. de heer B.W.J. Taken, Lankhorsterstraat 6, 7234
SR Wichmond. Adres inrichting: Lankhorsterstraat
6 te Wichmond;

2. Mts. E. Maalderink, Spiekerweg 4, 7251 RA Vor-
den. Adres inrichting: Spiekerweg 4 te Vorden;

3. Urtica De Vijfsprong, Reeoordweg 2, 7251 JJ Vor-
den. Adres inrichting: Reeoordweg 2 te Vorden.

en aanvragen om een nieu-
' vattende vergunning voor

De nummers 1 en 2 bete
we, de gehele inrichtin
een agrarisch bedrijf.
Nr. 3 betreft een aanvraag voor het wijzigen van een
land- en tuinbouwbedrijf.

De strekking van het ontwerp van het besluit luidt:
voor zover thans reken^^altte houden met toekom-
stige ontwikkelingen va^PI milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-beslui-
ten kunnen zowel schriftelijk als mondeling (na af-
spraak) door een ieder worden gemaakt binnen 4 we-
ken na de datum van terinzagelegging. De bezwaar-
schriften moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend voor voor 21 juni 1994.

Indien gewenst worden de persoonlijke gegevens van
degene die een bezwaar- schrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuurworden ingediend.

Datum: 17 mei 1994
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

RTV-nieuws
Resultaten
In de ronde van Obbicht behaalde Ed-
win Maalderink z'n eerste seizoen
overwinning bij de Amateurs B. Bij
de Amateurs A reed Wim Bosman
zich in dezelfde plaats naar een
tweede stek. Junior Andre Bargeman
werd hier zesde bij de Junioren.
In de omloop van Scheemda, een
wedstrijd over 90 km werd Rudie Pe-
ters Zesde.
Jan Pieterse reed in Brakel, in het land
van Maas en Waal, zich naar een goe-
de dertiende plaats.
Wim Bosman deed in de ronde van
Eerbeek goede zaken door zich weer
naar een tweede plaats te rijden.

Denemarken
Zaterdag 7 en zondag 8 mei stonden
vier amateurs A van de RTV in Dene-
marken aan de start voor een tweetal
wedstrijden. Martin Weijers, Jan
Wullink, Peter Makkink en Wim Bos-
man hadden 's zaterdags een wed-
strijd van 205 km voor de kiezen,
waarvan 18 km over een soort gravel
voerde.
's Zondags moest een wedstrijd voer
170 km met verschillende heuvels
overwonnen worden. Hierin wist Jan
Wullink nog een zestiende plaats te
behalen.
Met weer een ervaring rijker keerde
men midden in de nacht huiswaarts.

Na een slopende ziekte is toch nog plotseling
van ons heengegaan

C.A.M. Martens

nadat hij 29 april afscheid had genomen als di-
rekteurvan de Fa. Wed. A.B. Martens B.V.

Directie en medewerkers
Wed. A.B. Martens B.V.

Vorden ,18-05-'94

In verband met het overlijden van de heer

C.A.M. Martens

is het bedrijf gesloten op zaterdag 21 mei.

Zutphenseweg9-7251 DG Vorden

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat dé gemeenteraad van Vorden in zijn verga-
dering van 26 april 1994 heeft vastgesteld de Verorde-
ning tot wijziging van de Verordening identiteitskaart
gemeente Vorden.

Deze Verordening ligt vanaf heden ter gemeentese-
cretarie ter inzage en is tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar.

Deze verordening treedt in werking per 1 juni 1994.

Vorden, 19 mei 1994,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer/
Algemene wet bestuursrecht

Openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3.5.4a Awb).

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu) ligt vanaf 24 mei 1994 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur gedurende 4 weken ter inzage het
besluit inzake de aanvraag van:

1. de heer H. Hukker, de Horst 2, 7251 PT Vorden.
Adres inrichting: de Horst 2 te Vorden;

4. de heren A.G.M, en I.J.D. Hummelink, Wiersser-
broekweg 1, 7251 LG Vorden. Adres inrichting:
Wiersserbroekweg 1 te Vorden.

Nummer 1 betreft een aanvraag om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf.
Nummer 2 betreft een aanvraag om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch- en klein ambachtelijk bedrijf.

De strekking van deze besluiten (verlening) luidt: voor
zover thans rekening valt te houden met toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrich-
ting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrich-
tingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.

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

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

denkingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Graven-hage
en wel voor 5 juli 1994. Zij die beroep instellen kunnen
bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling bestuursrecht Raad van
State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terin-
zagelegging van kracht worden. Een niet terstond van
kracht verklaarde besluit wordt pas van kracht als op
dat verzoek door de Raad van State is beslist.

Datum: 17 mei 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.



SPECIALE PINKSTERAANBIEDING:

Lekkere frisse

VRUCHTENVLAAI
ZOALS:

APPEL-MIRACLE
ABRIKOZEN KRUIMEL

APPEL KRUIMEL
en BOSVRUCHTEN

DIT WEEKEND van 8,50 voor

7,50
* * * * * * * * * *

SPECIAAL voor de Pinksterdagen:

PINKSTERSLOFFEN
gevuld met noten, rozijnen en amandelspijs

'N WARE DELICATESSE!

* * * * * * * * * *
Heeft U ze al geproefd?

ONZE

PIZZA- en/of
HAWAI

STOKBRODEN
'N LEKKERE VARIATIE!

Dit weekend extra voordelig.

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

MUZIEKVERENIGING CONCORDIA VORDEN

Vrijdag 6 mei jl. vond de eerste openbare trekking
plaats ter gelegenheid van de jubileumverloting van
Muziekvereniging Concordia. De trekking werd
verricht op het kantoor van notaris R Das te Vorden.
DE UITSLAG: Lotnr.

1e prijs dames- of herent iets 2143
2e prijs kledingbon 1557
3e prijs dames- of herenhorloge 1646
4e prijs trainingspak 1057
5e prijs fototoestel 1644
6e prijs half varken 1038
7e prijs sorbo pakket 2746
8e prijs frituurpan 0203
9e prijs bloemenbon 1840

10e prijs salade 1886
11 e prijs bloemenbon 2528

Heeft u gewonnen even 05752-3688 bellen en wij
zorgen ervoor dat uw prijs thuis bezorgd wordt.
Onder voorbehoud van eventuele type-fouten.

l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

WILINK
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

VAN30MEIT/M13JUNI

KAPSALON
BEERNING

RAADHUISSTRAAT 11
VORDEN-Tel. 1462

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurio
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Uw woning, bedrijfsgebouw, kantine,
kantoor e.d.

al voor ca. f 700,-

tegen INBRAAK beveiligd.

Tevens het adres voor:
ROLLUIKEN, ZONNESCHERMEN,

SCREENS en JALOUZIEËN

Spoorstraat 28 - Tel. 2000*

ONTDEK TIJDENS ONZE PINKSTERSHOW PALETTE RVSTIQUE
DE ROMANTIQVE VAN EEN LANDELIJK INTERIEUR

Eerlijk eiken voor een
huiselijk karakter!

2E PINKSTERDAG GEOPEND
VAN W.OO-17.00 VW

De nieuwe Palette Hustique-collectie
welke nu bij Helmink Meubelen te
/ien is, cjeef't uw interieur een
romantische charme.
Het eerlijke, rustieke karakter /.orgt
voor een intieme sfeer van harmonie
en warme huiselijkheid.
Al de/.e eiken meubelen /ijn naa r
keu/e in blank patiné, honing, blank
antiek, blank gelakt, donker
eiken/patiné en copie antiek.
Wie meubels koopt wil variëteit
maar ook /ekerheid.
Dat vindt u natuurlijk PALETTE
bij Helmink Meubelen. llJSTIOJt

HELMINK
meubelen

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Vorden Zutphcnscwcg 24 Tel. 05752-1514
Eibercjen J. W. Hugcmiinstruut 3 Tel. 05454-74190

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

Keuze uit talloze

PANNEKOEKEN vanaf 6,75

SPECIALE
KINDERPANNEKOEKEN

vanaf 4,25
IEDERE

3-gangen

KEUZE-MENU vanaf 22,50
Eigen parkeerterrein.

Geopend van l l^ü-20.00 uur.

1AG GESLOTEN.
Groepen vroegtijdig reserveren.

Gauw tot ziens, de medewerkers.

PETIT-RESTAURANT

Hengeloseweg 14
7251 PE VORDEN

Dinsdag na Pinksteren gesloten.

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoSed lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
de merken
Swift, TascOjAertel en Reuss,
Bresser

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Ittdi doellrtflrnJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

SPECTACULAIR NIEUWS VOOR
MILIEUBEWUSTE GAZONBEZITTERS

Toro introduceert de Toro Recycler. Niet alleen een nieuwe naam maar ook een geheel
nieuw maaiconcept. Met de Toro Recycler wordt het gras zeer fijn versneden en met

behulp van gepatenteerde deflector platen weer terug geschoten in de zoden.

De voordelen van dit systeem zijn: • geen gesjouw met grasvangers • geen over-

JL volle vuilcontainers • geen belasting van het milieu • maartijd wordt met 38%

bekort • het gazon wordt op natuurlijke wijze bemest • en toch een per-

^ fect geschoren gazon.

vrijblijvend een demonstratie voor u.

uw TORO DEALER;

TORO

Vraag uw
dealer naar het
Toro GTS
garantieplan:
indien de
motor niet
start na twee
keer trekken,
wordt de
machine gratis
gerepareerd!

BARENDSEN
Zutphenscweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

VALLE VERZASCA * Vijveraanleg en
onderhoud

* Tuinhout
* Vijverartikelen
* Folie verwerking

rCtfi
BRONKHORSTERSTRAAT 9 ̂
KEIJENBORG 05753-1195

Geopend iedere zaterdag
van 9.00-17.00 uur

AANBIEDING:

ZUURSTOFPLANTEN
3 bos. .voor

ONDERWATERVERLICHTING
20 watt van 145,- voor

10,-

99,-

TEHUUR:

Bomers zodebemester
3 m met 7.0001 tank (v.a. 75 pK)

Slootsmid sleufkouter-bemester
5 m met 7.0001 tank (v.a. 60 pK)

LOONBEDRIJF

W.M. HISSINK
RIETGERWEG 3, VORDEN, Tel. (05752) 1705, b.g.g. 3840

organiseert:

"Koffie Squash"
Squash en koffie zoveef U w/ff J.'

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

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

Rackets te koop/huur in het centrum.

Sportschoenen met witte zolen s.v.p.

Squash Confrum

5 Squos/iJbanen, gehele dag
instructeurs aanwezig.

NIEUW bij „d'Olde Smidse'

BARBECUE
PAKKETTEN
6,95 per persoon

5 SOORTEN VLEES.

Tevens ook verkrijgbaar:
SALADES, SAUZEN,
STOKBRODEN

CAFETARIA

„b' ©Ibe femtttóe"
Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden - Tel. (05752) 3487

****

***
•ff

Ml»
KEN IE DIE ZAAL

NONK NI YS
PINKSTERDAG

l ̂  l VA
Illf INKSTERDAG
SON OF FARZAN
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232



DE WONERIJ
waar de S van SERVICE héél belangrijk
is, houdt op 2e PINKSTERDAG

SHOW
van 11. 00 tot 1 7.00 uur

Wij bieden u een groot assortiment in

TAPIJT / VINYL
GORDIJNEN / VITRAGES
ZONWERING (voor binnen en buiten)

MEUBELEN

Voor leuke kadosuggesties kunt u
terecht in onze kadohoek,

Kom gerust even langs,
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit
Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

De TUINEN van DE
WIERSSE, VORDEN

open op eerste en tweede
Pinksterdag

zo. 22 mei en ma. 23 mei,
alsmede op zo. 29 mei
van 10.00 tot 18,00 uur.

Entree f 6-p.p.
GRATIS PARKEREN.

De grootste sortering:

GEBRADEN
VLEES
INBLIK

Voor de vakantie en voor
het gemak in huis.

Voor 2,4 en 6 pers. zonder
toevoeging en

conserveringsmiddelen.

Slagerij

Klein Lebbink
Dorpsstraat 10 - ALM E N

Tel. 05751-1219

THEO TERWEL l
II AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO G ld.)

De goedkoopste van Nederfor ' 'n o//o merken en moten
APK keuren klaar, vljIUwqcht

Vraag prijsopgave: tel. 05753*1256

VAN 6 TOT EN MET 21 MEI

WOON- EN SLAAPSHOW
VOOR SENIOREN

Fauteuils op maat

Seniorenbankstellen

Relaxfauteuils met lift

Inruil van oude meubelen mogelijk

Verstelbare-, verrijdbare- en koppelbare

seniorenbedden
Hoofdkussens, dekens en dekbedden

Scherpe aanbiedingen

Voor een juiste zithou-
ding kunnen de volgen-
de punten naar wens

aangepast worden:

1, Lendesteun
2. Armlegger hoogte
3. Zitdiepte
4, Zithoogte

Heeft u geen vervoer? Even een telefoontje, en we komen u gratis halen en brengen!

LUBBERSWOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1286

VERBOUWING*
START MEI OJVt UUR

I

BIJ TEUNISSEN IN RUURLO
Wij gaan verbouwen. Dus moeten wij ruimte
maken. De hele winkel en magazijnen wor-

den leegverkocht. Daar kunt u van profiteren

MET
KORTINGEN

TOT WEL
KIES NU UIT AKTUELE

- DAMES- EN HERENMODE ZOALS:
JAPONNEN, PAKJES, ROKKEN,

BLOUSES, SHIRTS, BERMUDA'S, BLA-
ZERS, PULLOYERS, LINGERIE, ENZ.
OF: JACKS, KOSTUUMS, KOLBERTS,
PANTALONS, SHIRTS, TRUIEN, ENZ.
BOVENDIEN ALLE NACHTMODE

VOOR HEM EN HAAR

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

Bus bestelleiQ
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. 05758-

Tonny Juraërfsl
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBI

Tuunte Fashion heeft haar 9e ^
filiaal in 's-Heercnberg geopend
Een reden om samen met onze klanten feest te vieren.
Op 18-19- 20 en 21 mei geven wij geen bloemen, maar enkele

SUPERKOOPJES
Profiteer van deze SUPER AANBIEDINGEN.

UNISEX SHORTS
Een mooie jersey kwaliteit bedrukt met een
in de maten S t/ m EL.
Onze normale prijs
is 12.50

SPECIALE
FEESTPRIJS slechts

5 k: een klein printje •7|o|
KUITBROEKEN
Voor groot en klein. Prachtige elastische katoen
kwaliteit in meerdere kleuren.
Onze normale prijs is

Kindermaten 9,95
FEESTPRIJS SLECHTS
Grote maten 12,50
FEESTPRIJS SLECHTS

6.OO
7.5O

LOOPEVEN
BINNEN

WANTHET
LOONT WEER
DE MOEITE

AANBIEDINGEN
ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG
T/M

ZATERDAG

DAMES
T-SHIRTS

Ze zijn er in verschillende
modellen o.a. met 10 knoopjes en

aangeknipte mouw of met een
wijde hals.

Onze normale prijs is 12.50
SPECIALE FEESTPRIJS slechts

WELIGE
MEISJESSETS

In een prachtige bedrukte tricot
kwaliteit met bijpassende topjes in

de maten 116 t/m 176
Onze normale prijs is 22.50

SPECIALE FEESTPRIJS slechts1500



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 19 mei 1994

56e jaargang no. 8

- Laten we eerst eens terug gaan in de
tijd. Uit wat voor soort gezin komt u ?
'Ik ben groot gebracht in een echt
middenstandsgezin. Het pand van
bakkerij Oplaat in de Dorpsstraat in
Vorden is mijn ouderlijk huis. Mijn
vader en moeder hadden daar vroeger
ook een bakkerszaak en in dat opzicht
ben ik dus een echte bakkersdochter.
Het opgroeien in een dergelijk gezin
betekende dat je al zeer snel op eigen
benen moest staan. Onze ouders had-
den hun handen vol aan de winkel en
wij waren als kinderen dus zeer sterk
op ons zelf aangewezen. Je kunt dat
als een handicap zien, maar ik heb dat
persoonlijk eigenlijk nooit zo erva-
ren. Je leert op die manier voor jezelf
opkomen en veel dingen zelf te rege-
len.'

- Moesten jullie ook meehelpen in de
zaak?
'In de periode dat ik nog op de dorps-
school zat, hielp ik dagelijks met het
rond brengen van het brood. Op mijn
fiets had ik dan zo'n kleine bakkers-
mand, meer het model slagersmand
en daar deed ik dan mijn ronde mee.
Ik weet nog goed: iedere ochtend om
acht uur moest ik bij kasteel Hackfort
op de stoep staan; met vijf verse
kadetjes van drie cent per stuk. Tus-
sen de middag bezorgde ik dan bij de
boeren. En als ik 's middags in tijd-
nood kwam, ging ik na afloop van
school opnieuw de fiets op. Soms was
ik wel drie keer per dag op pad. En zo
heb ik alles leren aanpakken, dat vond
ik helemaal niet gek, dat deed je
gewoon. Later heb ik zelfs nog een
klantenwijk gehad in Leesten. Daar
ging ik dan elke dag op de fiets naar
toe om het brood rond te brengen.'
Mevrouw Wolters bezocht na de
Openbare Lagere School de U.L.O.
die toen gevestigd was aan de Smid-
straat. 'Jammer genoeg werd deze
naar twee jaar opgeheven. De U.L.O
verhuisde naar Doetinchem. De
schoolleiding heeft mijn ouders toen
nog wel gevraagd of ik ook meeging
naar Doetinchem, maar daar voelden
ze niks voor. Mijn vader zei destijds
gekscherend: 'Je hebt nu lang genoeg
de kantjes ervan afgelopen, het wordt
tijd dat je gaat werken. Witte-boord-
jes-mensen zijn er al genoeg, er komt
nog eens een gebrek aan domme men-
sen.' En daar heeft hij natuurlijk wel
een beetje gelijk in gehad. Als je nu
om je heenkijkt, zie je dat steeds meer
jongeren doorstuderen met als gevolg
dat niemand meer het zogenaamde
vuile werk wil opknappen. Dat vind
ik eerlijk gezegd een verkeerde ont-
wikkeling.'

- Maar heeft u er nooit spijt van
gehad dat u niet heeft doorgeleerd?
'In het begin wel. Maar het is natuur-
lijk ook zo dat je jezelf door het lezen
van dingen toch ook wel verder kunt
ontwikkelen. Een school is niet altijd
heilig. Toch moet ik zeggen dat ik op
de U.L.O. op taalgebied veel heb
geleerd waar ik later in de drukkerij
veel gemak van heb gehad.'

- Wanneer bent u in de drukkerij
komen werken?
'Dat was na ons trouwen in 1931.
Mijn man had destijds een boekhan-
del annex drukkerij in Hengelo. Dat
was toen nog in opbouw. Achteraf
gezien een hele moeilijke tijd aange-

In gesprek met,
Tekst: Peter Besselink

Foto: Nicole Schrok

Mevrouw Wolters-Schuppers (85) uit Vorden:

'Ik stoor me enorm aan spelfouten'
Toen ik mevrouw Wolters opbelde met de vraag of ik haar mocht interviewen voor deze rubriek,
reageerde ze aanvankelijk zeer terughoudend. Ze vroeg zich af waarom uitgerekend zij in aan-
merking kwam voor een dergelijk interview. 'Ik hoef namelijk niet zonodig meer de krant te
halen', zei ze letterlijk. Een opmerkelijke uitspraak voor iemand die zestig jaar geleden samen
met haar man aan de wieg stond van het weekblad Contact. In 1934 startte het tweetal namelijk
met dit huis-aan-huis-blad dat in eerste instantie verscheen in de gemeenten Hengelo en Vorden.
Drukkerij Wolters verhuisde twee jaar later naar Vorden en werd — aangezien geen van de
kinderen het bedrijf wilde overnemen -4Én 1965 verkocht aan de heer Weevers. OndajriK het feit
dat mevrouw Wolters in november van net vorig jaar 85 is geworden, volgt ze de kranwnwereld
nog steeds op de voet. 'Ik mag graag lezen en wat mij dan opvalt zijn de vele spelfouten die de
laatste tijd in de kranten staan. Ik moet je eerlijk zeggen: daar stoor ik me enorm^m.' Een
gesprek met een krasse tante die vroc^Ade rode pen hanteerde als de kopij van de ̂ ^ respon-
denten binnen kwam.

zien de crisisjaren aanbraken. Onder-
tussen was er al een paar keer sprake
van geweest dat iemand in Vorden een
drukkerij wilde beginnen in de oude
Empo-fabriek aan de Insulindelaan.
Dat is tot twee keer toe afgeketst. Om
de concurrentie voor te blijven heb-
ben wij toen zelf besloten om op die-
zelfde plek een filiaal te beginnen. Ik
was degene die mijn man destijds
heeft aangespoord om dat te doen.
Het bleek een goede zet te zijn en na
een halfjaar besloten we onze druk-
kerij in Hengelo van de hand te doen
en ons definitief in Vorden te vesti-
gen. We hebben tot 1950 op die plek
gezeten en zijn toen met de drukkerij
verhuisd naar de Nieuwstad.'

In 1934 begon het echtpaar Wolters
ook met de uitgave van het wekelijkse
huis-aan-huis blad Contact. Een
werkloze buurjongen vroeg op een
dag aan Derk Wolters of hij niet met
een advertentieblaadje wilde begin-
nen. Hij zou wel zorgen dat er adver-
tenties binnen kwamen en in ruil daar-
voor kreeg hij een bescheiden inko-
men en had hij wat te doen. Allereerst

werd er gestart met een gratis blaadje
voor de gemeenten Hengelo en Vor-
den en al snel kwam daar ook de editie
Ruurlo bij. Mevrouw Wolters: 'In het
begin verscheen Contact nog op
zaterdag. Een dag dat de kinderen
thuis waren. In veel gezinnen werd er
dan om het blad gevochten. Iedereen
wilde het lezen. Vader en moeder
mochten dan blij zijn dat ze het blad
nog ongehavend in handen kregen.'

- Uw man was destijds dirigent van
het verschillende koren en dus veel op
pad. Moet ik hieruit concluderen dat u
de drijvende kracht was achter het
bedrijf?
'Nee, dat is teveel gezegd. Je moet het
zo zien: als mijn man met de muziek
bezig was dan zorgde ik ervoor dat
hier alles op rolletjes bleef lopen. Je
moet weten, mijn man ging helemaal
op in de muziek. Jammergenoeg heeft
hij daar nooit zijn beroep van kunnen
maken. In die tijd kon je ook niet
alleen van de muziek leven. Tegen-
woordig heb je overal in Nederland
conservatoria maar toen was er
slechts één; in Amsterdam. Dat was

veel te ver weg. Hij was dan ook
genoodzaakt om er iets anders naast te
doen en dat was dan de drukkerij.
Maar zijn hart ging natuurlijk hele-
maal uit naar de muziek.'

- Gevolg was wel dat veel op uw
schouders terecht kwam.
'Maar dat vond ik ook helemaal niet
erg. Mijn man heeft me allerlei dingen
geleerd zodat ik overal verstand van
kreeg. Ik hoefde dan niet voor elk
wissewasje bij hem aan te kloppen.
En in de avonduren dat mijn man op
pad was voor de muziek dan zat ik
soms hele avonden teksten te corrige-
ren van de correspondenten. Ze kon-
den vroeger ook van zulke nietszeg-
gende zinnen op papier zetten. Ik zal
je een voorbeeld noemen; er was één
correspondent die schreef als volgt:
'De spreker, het woord verkrijgende,
begon met te zeggen...'. Afschuwelijk
gewoon. Daar ging dan ook flink de
rode pen doorheen.'

In 1965 verkochten de heer en
mevrouw Wolters de drukkerij aan de
heer Weevers. 'Mijn man was 65

Jong Gelre houdt Midpoint
Meeting
Het bestuur van de Regio West
Achterhoek is vanaf donderdag 26
mei tot en met zondag 29 mei 'gast-
heer' van een 40-tal buitenlandse
stagiaires tijdens de zogenaamde
'Midpoint Meeting'.

Deze buitenlandse jongelui, afkom-
stig uit Amerika, Canada, Australië,
Rusland, Japan, en vele andere lan-
den, verblijven op initiatief van de
stichting 'Uitwisseling Bergen' een
aantal maanden bij Nederlandse agra-
rische bedrijven om op die manier
kennis en ervaring op te doen.
Donderdagmorgen 26 mei worden zij
in het Dorpscentrum door het bestuur
van de regio West Achterhoek ont-
vangen. Vervolgens gaan ze naar
gastgezinnen in deze regio. Er wor-
den gedurende dag dagen in Oost-

Gelderland verschillende activiteiten
ondernomen. Zo komt het gezelschap
donderdagavond bijeen bij de familie
Oudenampsen in Laren waar de bui-
tenlanders een echte onvervalste Ach-
terhoekse bocrenbruiloft krijgen voor-
geschoteld.
Vrijdagochtend 27 mei wordt er een
bezoek gebracht aan het Openlucht-
museum in Arnhem, 's Middags is er
een excursie naar de sluizen in Dricl,
terwijl er voor de vrijdagavond een
gezellig samenzijn is gepland bij de
familie Van Beek in Doesburg.
Zaterdag 28 mei wordt per fiets een
gedeelte van de achtkastelentocht ge-
fietst, waarna er 's avonds in De Pauw
in Warnsveld een feestavond is. *

Zondagmiddag vertrekken de jonge-
lui weer naar hun stage-adres.

MEI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
18 HVGWichmond, Slotavond
18 H VG Dorp, dhr. Marsman uit

Laren
18 Plattelandsvrouwen in de Herberg
18 Welfare Handwerken in de Wehmc
19 VVVBroodbakkenbijWessclink
19 de Vogclvriend, Ledenvergadering

in het Dorpscentrum
19HVGWildenborch,

Keuringsdienst van waren
19 Bejaardenkring Dorpsccntrum
21 Rommelmarkt

Willibrordusschool, Vierakker
23 Kleine Steege, Folkloredag
23 Wicrsse, openstelling tuinen
25 Bcjaardensoos Vierakker
25 HSV'de Snoekbaars',Onderlinge

seniorwedstrijden
26 HSV 'deSnoekbaars',Onderlinge

jeugdwedstrijdcn

28 Vijfsprong, Open dag
28-29 De Wiersse,openstelling

tuinen
28-29 Sorbovoetbaltocrnooi
30 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
31 Soos Kranenburg m.m.v. Pater

Koopman

JUNI:
ledere dag SWOV Open Taf el inde
Wehme.

1 Welfare Handwerken, de Wehme
2 Bejaardcnkring,Dorpscentrum
3 Jeugdhonk w Vorden
5 HSV de Snoekbaars,

ledenwcdstrijd
6 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
8 HSV de Snoekbaars, onderlinge

seniorwedstrijden
9 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijden
11 Concordia, concours in de sporthal
13 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
13 t/m 16 Avondvicrdaagse Sparta.
14 Soos Kranenburg
14 Plattelandsvrouwen reisje

geworden en we wisten dat geen van
de kinderen het bedrijf over wilde
nemen. Dit leek ons de beste oplos-
sing. Mijn man en ik zijn toen ook in
dit huis komen wonen aan de Beatrix-
laan. Helaas is mijn man toen een half
jaar later gestorven. Daar heb ik het
ontzettend moeilijk mee gehad. Hij
kon zich eindelijk helemaal wijden
aan de muziek en toen ging hij dood.'

- Was u zelf ook muzikaal?
'Toen ik vijftien was ben ik al bij het
Gemengd Koor gekomen. Ik zong
graag. Daarnaast heb ik ook altijd
enorm genoten van de bonte avonden
die we hielden in het Nutsgebouw. Na
de oorlog ben ik bij het Dameskoor
gegaan. Het Gemengd Koor bestond
toen al niet meer. In de oorlog is deze
namelijk opgeheven en nadien waren
er te weinig mannen om het koor weer
nieuw leven in te blazen. De meeste
heren waren bij het mannenkoor
gegaan. Er waren er geloof ik nog
drie, die graag met ons mee wilden
zingen. Maar dat was natuurlijk veel
te weinig voor een Gemengd Koor.
De dames zijn toen alleen verder
gegaan.'

- Zingt u nog steeds?
'Niet meer bij het Dameskoor. Daar
ben ik afgegaan. Ik kon merken dat
mijn stem minder werd en zag het niet
zitten om nog langer lid te blijven. Ik
heb me onlangs wel aangemeld bij het
koor van bejaardenhuis De Wehme.
Dat doe ik met veel plezier. Daarnaast
heb ik nog voldoende andere hobby's
zoals puzzelen en tuinieren. Behalve
het grasmaaien doe ik dat nog altijd
zelf. Veel mensen verbazen zich daar-
over. Maar als je nog goed kunt
waarom zal je het dan niet zelf doen.'

Ondanks het feit dat mevrouw Wol-
ters in november van het vorig jaar 85
is geworden straalt ze de kracht en
vital i tei t uit van een zestiger. Ze voelt
zich in haar woning aan de Beatrix-
laan dan ook helemaal in haar nopjes.
'Ik moet er niet aan denken om in één
van die bejaardenhuisjes te wonen in
de zijstraatjes van Plan Zuid. Je ziet
dan iedere dag diezelfde oude kop-
pen. Dat is hier wel anders. De Bea-
trixlaan is een weg waar volop ver-
keer is, fietsende schoolkinderen van
en naar 't Beeckland, dat geeft je het
gevoel dat je er bijhoort. Ik doe 's
avonds dan ook nooit zo vroeg de gor-
dijnen dicht, je sluit je dan als het
ware af. En als ik in de zomer in de
tuin aan het werk ben, dan groeten de
kinderen me ook altijd. Dag Oma,
zeggen ze dan. Kijk, dat vind ik leuk.
Oudere mensen kunnen vaak zo zeu-
ren om de jeugd van tegenwoordig.
Ze deugen niet, ze zijn brutaal. Daar
heb ik persoonlijk helemaal geen last
van. Het is maar hoe je om gaat met
kinderen. Als jij hele dagen achter het
de ramen gaat zitten kijken of de kin-
deren tijdens het spelen met de bal iets
in de tuin vernielen, dan vraag je ook
om problemen. Wat dat betreft ben ik
altijd heel makkelijk geweest. Ik heb
ook nooit erg gevonden dat mijn
kleinkinderen in de tuin voetbalden.
Als je al dat soort zaken gaat verbie-
den dan komen ze ook niet meer graag
bij oma. Ik zeg wel eens: een koe
moet weten dat hij zelf kalf is
geweest. Dat wordt maar al te vaak
vergeten.'

20 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg

23 PCOB Uitstapje
23 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijden
25 Rommelmarkt PV Vorden
26 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Vorden/Hengelo/Gorssel
27 ANBOKlootschietenbijdc

Goldberg
28 Soos Kranenburg
29 HSV de Snoekbaars, onderlinge

seniorwedstrijdcn

P. V. Vorden
De leden van de P.V. Vorden hebben,
afgelopen weckend deelgenomen aan-
een wedvlucht vanaf Comegne over'
een afstand van 386 kilometer.
De uitslagen waren: G. en H. Boes-
veld ( 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7, 13, 17, 18, 21,
23), E. Bruinsma (3, 22), H. Stokkink
(8, 10, 16), A. en A. Winkels (9, 20),
H. Eykelkamp en Zn (l 1), C. Bruins-
ma(12,14),M.OHjslager(15),G.O|-
denhavc (19), A.A. Jurricns (24) en
W.oldenhave(25).

Rabo/Dash
volleybaltoernooi
In samenwerking met de plaatselijke
Rabobank organiseert de Vordensc
volleybalvereniging 'Dash' een vol-
leybaltoernooi. Dit wordt vanaf dins-
dag 24 t/m zaterdag 28 mei gehouden
in de sporthal 't Jcbbink. Voor dit
toernooi hebben zich inmiddels 48
teams opgegeven. Teams samenge-
steld uit straten, buurten, bedrijven,
verenigingen e.d. De ploegen worden
ondergebracht in 12 poules van vier.
De no.'s één en twee gaan naar de
A-poule. Deze poule zal nog met en-
kele 'best' geplaatste nummers drie
worden aangevuld. De 'rest' komt
dan in de B-poule. De finales worden
op 28 mei gespeeld.

Toertocht van
Graafschaprijders
De Vordcnse auto- en motorclub De
Graafschaprijders is organisator van
een driedaagse toertocht die in het
Pinksterweekend wordt gehouden
naar Saucrland. In totaal nemen hier-
aan zo'n 70 personen deel. Niet alleen
leden van de club maar ook motorrij-
ders uit geheel Nederland staan zater-
dagochtend aan de start. Het vertrek is
die morgen vanaf het clubhuis van de
Graafschaprijders. Die dag zal er
plusminus 3(K) kilometer gereden
worden met als einddoel het plaatsje
Wasserfall in de buurt van Winter-
berg. De terugreis wordt op Tweede
Pinksterdag aanvaard.

Gelre's Kamerkoor
zingt in Almen
Het Gclre's Kamerkoor geeft op
zaterdagavond 21 mei een bijzonder
concert in de N.H. Kerk in Almcn.
Het koor, dat uit 25 leden bestaat
voert de 'Kleine orgclmcss' van
Haydn en het 'Requiem' van Fauré
uit , alsmede composities van Bruck-
ner en Thompson.
Solistische medewerking verlenen
Ineke de Geus (sopraan), Kees Vos
(bariton) en Gerric Mcijcrs (orgel).
Het geheel staat onder leiding van
Geert Brockstceg. Het bovengenoem-
de concert werd reeds eerder met veel
succes ten gehore gebracht in Arnhem
en Doorwerth.

Krentebroodvoor
dauwzwemmers
Toch vooral fietsen en in iets mindere
mate wandelen zijn voorde Nederlan-
ders de meest geliefde bezigheden op
Hemelvaartdag. Het Vordense zwem-
bad Tn de Dennen' voegde daar don-
derdag een andere activiteit aan toe:
dauwtrappen.
Het was weliswaar geen drukte van
belang, toch kwamen er deze morgen
een aantal vroege 'vogels' een baantje
zwemmen. Eenmaal weer 'het droge'
serveerde Roclicn Hilbolling de
dauwzwemmers gratis koffie met
krcntebrood. Een geste die zeer op
prijs werd gesteld.

Jong Gelre in finale
Op zaterdag 21 mei wordt in het
Dorpsccntrum de finale gehouden
van de Provinciale Culturele westrij-
den. De organisatie is in handen van
de Plattelandsjongeren Gelderland.
De afgelopen maanden zijn in de ver-
schillende regio's in Gelderland al
'voorronden' gehouden. Vanuit de re-
gio West-Achterhoek zijn Stccndcren
en Vorden tot de finale doorgedron-
gen. Verder nemen deze zaterdag
teams deel uit Borculo, Aalten, Voorst
en Klarcnbeck. De winnaar zal wor-
den afgevaardigd naar de landelijke
finale welke op 17 juni in Amersfoort
zal worden gehouden.

Jaarvergadering
Jong Gelre
Jong Gelre houdt vrijdagavond 20
mei bij De Boggelaar haar jaarverga-
dering. Onder meer zullen dan de ac-
tiviteiten van de AJK-commissie,
sportcommissie, aspirantledenwcrk
en de traditionele jaarverslagen aan
de orde komen. Na afloop wordt er
gestreden om het kegelkampiocn-
schap van Jong Gelre.
Tweede Pinsterdag zullen leden Jong
Gelre Vorden meedoen aan een bui-
tensportdag welke op het terrein van
de voetbalclub Zelos in Zelhem zal
worden gehouden.



O W P A R K E N

ZONNIGE VOORDEEL AKTIE:
'EEN GRAN DORADO f 150.- VOORDEELCHEQUE

BIJ BESTEDING VAN f 15.-OF MEER
NU TIJDELIJK een fantastische, ronnigc Voordeel-Aknc

do f150,-
an Wigwam: Wie nu f 15,- aan speelgoed hes

OOrdedcheque l 100,- aan horkingsv

EN DOE MEE MET DE

ETALAGE-AKTIE
EN WIN EEN VAN DE

40 LANGWEEKENDEN

spetlgotd kul vul keus, likker dichtbij

Wij feliciteren

De zaak voor iedere doe-het-zel ver

KnaptQp• DOEHTTZELF •

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752-1261

met de nieuwe
betaalautomaat
Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de

mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale

betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U??

Vorden

Wij feliciteren

^ k

Luxe-huishoudelijke artikelen
Speciale serviezenafdeling

BARENDSEN
Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742

met de nieuwe
betaalautomaat
Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de

mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale

betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U??

Rabobank Vorden

2 bos BLOEMEN 8,95

4 GERANIUM'S
of FUCHSIA'S VOLOP

PERK-
PLANTEN

HAANTJES 5,25 PER KILO

KIPFILET 13,25 PER KILO

Poelier HOFFMAN

MAANDAG 23 MEI

2£PINKSTERDAG:

Promotiewedstrijd
voor de KNVB

vORDEN 1 - VAASSEN 1
AANVANG: 14.30 uur.

Uw tcmiispartncr
voor enkel- én

dubbelspel:

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do van 9.00-17.30 uur; vrij van 9.00-20.30 uur;
zat van 900-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

^M
I^Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

PRESENTEERT
IN GROTE ZAAL

m.m.v. Disco Fire Sound

Aanvang 21.00

Stemmings muziek
in het café

1e Pinksterdag

30

Zwem- en Polo vereniging
VORDEN '64

bestaat 30 jaar.

Receptie op zaterdag 4 juni a.s.
vanaf 16.30 uur in de kantine van het
zwembad ,,In de Dennen" te Vorden.

30 Bestuur Vorden '64. 30

Aanstaande donderdag is de
bar wegens 'n grote partij

GESLOTEN.
bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Nieuw in ons broodassortiment:

Korenmoutbrood
Deze week introduceren wij ons nieuwste

bruinbrood met een verrassend lekkere smaak:
Korenmoutbrood. Moet u proberen!

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

Door toenemende
drukte zoeken wij
een prettige

werknemer(ster)
Het liefst met
ervaring.

Voor inlichtingen
vragen naar Gert of
Pascalle.

CAFETARIA

„b' ©toe femttóe"
Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden - Tel. (05752) 3487

Volop te koop:

Groot
assortiment

PERKPLANTEN
Goede kwaliteit, tegen de normale prijs.

GRATIS BEZORGEN
in de hele gemeente Vorden.

HOVENIERSBEDRIJF - KWEKERIJ

„deHedera"
Strodijk 4 - Vorden
Telefoon (05752) 3283 b.g.g. 1356
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