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Paasvuur in Kranenburg trekt weer veel publiek:

Bert Berenpas 'Vuurkoning'
bij paasvuur in Kranenburg
Het was uiteindelijk Bert Berenpas
die er in slaagde om Eerste Paasdag
in Kranenburg de brandende borstel
in de teertonne te werpen, waardoor
hij zich dit jaar de 'Vuurkoning van
Vorden' mag noemen.
Er was zondagavond veel publiek tijdens
het traditionele Paasvuur dat het Cultureel Collectief Kranenburg aan de Eikenlaan organiseerde. Tegen kwart voor acht
vertrok aan het begin van de Eikenlaan
een koets met daarin Herwin Heintjes de vuurkoning van vorig jaar - naar de
grote brandstapel. Muziekvereniging
'Concordia' speelde daarbij enkele nummers. Dit keer niet tijdens het Paasvuur
want dirigent Hugo Klein Severt vond
het met het oog op het aanstaand concours van zaterdag 10 april beter dat de
instrumenten niet te lang rond een Paas-

vuur in de buitenlucht gebruikt werden.
De pret was er niet minder om. Nadat
Herwin Reintjes het Paasvuur had ontstoken, begon het borstel werpen met als
inzet de 'Vuurkoning 1999'. De deelnemers moesten, om dat doel te bereiken,
proberen een brandende borstel in de
teertonne te werpen. En dat gelukte Bert
Berenpas.
Ln vroeger dagen was de teerton de spil
van elk Achterhoeks paasvuurfeest. Stapels zonder teerton werden in feite niet
voor vol aangezien. Het CCK heeft een
paar jaar geleden deze traditie op de Kranenburg in ere hersteld. De winnaar
kreeg uit handen van speaker Hans Krabbenborg, later op de feestavond in de
tent de fraaie wisselbokaal uitgereikt,
waarna het orkest 'The Spitfires' voor
een gezellig sfeertje zorgde.

Gelijkspel en winst voor W Vorden tijdens paasweekend:

4 kostbare punten vofcr Vorden
Met nog vier competitiewedstrijden
voor de boeg en het uitspelen van de
gestaakte wedstrijd Vorden-Daventria heeft het eerste elftal van W Vorden weer meer zicht op handhaving
in de vierde klasse van de KNVB. Het
afgelopen paasweekend sprokelde
W Vorden - dat in degradatienood
verkeert - vier kostbare punten bij elkaar. Allereerst werd er op zaterdag 3
april met 2-2 gelijk gespeeld tegen
hekkensluiter Voorst en Tweede Paasdag wonnen de geel-zwarten met 3-2
van Loenermark. In de vierde klasse
G is het bijna zeker dat Voorst degradeert. In totaal degraderen er twee
teams. Vorden en ABS zullen er alles
aan doen om niet op de een na laatste plaats terecht te komen. Het belooft dus nog een spannend slot te
worden van de competitie.
Vorden begon op Tweede Paasdag super
gemotiveerd aan de thuiswedstrijd tegen
Loenermark en dat leidde direct al tot
enkele kansen van Mare Sueters en Dennis Wentink. In de 15e minuut kreeg de
keeper van Loenermark een inzet uit een
cornerbal niet onder controle en was het
Jeroen Thijssen die van dichtbij kon scoren (1-0). m de 35e minuut moest Rob Enzerink geblesseerd het veld verlaten. Hij
werd vervangen door Ronald Visser, die
weer hersteld is van een enkelblessure.
Vijf minuten later veroverde Rene Nijenhuis de bal op het middenveld. Hij speelde Dennis Wentink aan die vervolgens
zijn tegenstander uitspeelde en de mee
opgekomen Ronald de Beus in stelling

Kopy Oranjekrant
Weekblad Contact geeft in week 16
weer een Oranjekrant uit met daarin
alle informatie over het Oranjefeest in
Vorden.
Kopy en advertenties voor deze krant
dienen uiterlijk op maandag 12 april
om 12.00 uur bij ons binnen te zijn.
De redactie

bracht. Ronald de Beus gaf de keeper
met een snoeihard schot het nakijken: 20. Na de the^ring Loenermark agressie
ver spelen c^Bt leidde in de 55e minuut
tot een doelpunt: 2-1. Tien minuten later
was het echter weer Vorden dat scoorde.
Ronald Visser wist met een fraaie boogbal de keeper van Loenermark te kloppen (3-1). Enkele minuten later kreeg
Loenermark door een eigen doelpunt
van Rene Nijenhuis de aansluitingstreffer cadeau (3-2).
De laatste minuten van de officiële speeltijd verdedigde Vorden met man en
macht en de geel-zwarten wisten zich
ook in de tien minuten extra speeltijd
staande te houden. Een nipte zege voor
Vorden, maar zeker niet onverdiend.
Overigens wist ook naaste concurrent
ABS te winnen, zodat het wel bijzonder
spannend wordt in de onderste regionen
van de vierde klasse G.
Twee dagen eerder moest Vorden in
Voorst aantreden tegen hekkensluiter
Voorst. Vorden creëerde gelijk in het begin al goede kansen. Zo miste Dennis
Wentink twee keer op een haar het doel
en lepelde Hugo van Ditshuizen de bal
net iets te hoog over de keeper heen. Na
een pass van Rob Enzerink haalde Dennis Wentink ever later uit. Deze zag zijn
schot geblokt. Mare Sueters kreeg met
enig geluk de bal voor zijn voeten en tekende de 0-1 aan. Vorden probeerde met
nog meer pressie de 0-2 te forceren, maar
dat pakte totaal anders uit. Uit twee zeer
goed uitgevoerde counters scoorde
Voorst evenzoveel doelpunten: 2-1.
Na de theepauze had Vorden weinig geluk bij de afwerking van de aanvallen.
Toch kwam Vorden in de 70e minuut op
gelijke hoogte door een doelpunt van
Mare Sueters (2-2). De keeper van Voorst
hield zijn team in de tweede helft in de
wedstrijd. Zo pareerde hij schoten van
Mare Sueters, Jeroen Thijsen en Dennis
Wentink. In de slotfase was er nog een Ie
vensgrote kans voor Ronald de Beus die
alleen op de keeper afstormde. Wede
rom wist de doelman van Voorst het zie
dende schot voldoende te beroeren zodat de bal net naast het doel ging.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 1 april 10.00 uur ds. H. Westerink.
Kapel in de Wildenborch
Zondag 1 1 april 10.00 uur ds. M. Beitier.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 1 april 10.00 uur ds. D. van Loo, Didam.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 april 10.00 uur ds. J. Rietberg, emeritus
predikant, Zelhem; 19.00 uur ds. M. Berg, Barchem.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 10 april 18.30 uur eucharistieviering
met volkszang.
Zondag 11 april 10.00 uur eucharistieviering.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 april 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 1 1 april 10.00 uur woord- en communieviering.
Weekendwacht pastores
11-12 april pastor B. Broekman, Vierakker, telefoon (0575) 451456.

straat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel (0543) 531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Huisarts 10-11 april dr. Haas, Christinalaan 18,
Vorden, telefoon (0575) 551678.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129, spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur.

Alleen voor dringende gej^Uen is er op zaterdag
en zondag spreekuur vai^pho-1 0.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.

Tandarts 10-11 a p r i / W j ^ u t m a n , Vorden, telefoon (0575) 552253. SpreelHrr voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDVVI I K
IVMoon 1 1 2
POLITIE VORDEN:
dn» en nacht (0575) 55 12 30
b..H.j,'.(055)3686868
BRANDWEER: da», en nacht 1 1 2
AMBULANCE: da» on nacht 1 1 2
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en.met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuis-

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden 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.
Bibliptheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpbst Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00 uur. In de schoolvakanties
worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575)
54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
Vrijwilligerswerk bij de SWOV of De Wehme: info/opgave bij de SWOV, tel. 553405

Vlaaien volgens Limburgs recept
Keuze uit ruim 30 soorten.
Calorie-arm... en goed voor 12 royale punten.
Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers gemaakt met
verse room, vers fruit en géén conserveringsmiddelen.
DIT WEEKEND

Zwitserse Appel-Bavaroise vlaai
lekker fris en romig
5
voor maar

f 15?

• Gevraagd: huurwoning in
Vorden. Brieven onder nr. V
6-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

Lekker Lenteburgers

»

s haien, 4 betalen

• Judolessen voor jongens
en meisjes vanaf 4 jaar. Elke
maandagmiddag o.l.v. rijkserkend en gediplomeerd leraar.
April introductielessen. Sporten gezondheidscentrum Vorden. Info tel. (0575) 55 40 91
of (0543) 51 74 67

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels
f 1,50 per stuk

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

Runder Schnitzels
ff Ij75 per stuk

Cor de Wild Zutphen
Tel. (0575) 51 54 10

Müsli kruidkoek
royaal gevuld met noten en rozijnen

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren
AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring
André Boschker
Ruurlo

f 450
voor

Zeeuwse bolussen
5 voor

100 gram ff 0,98

voor ff lj~ per 100 gram!!!

100 g ram ff 0,98

schouderham

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 Hollandse biefstukken

MAANDAG/DINSDAG

2 eigen gemaakte PIZZA'S f 10,—

VERSE WORST

f 10,-

fijn of grof, 500 gram f 4j98

Elke donderdag 5 broden voor

12?5

1 kilo f 7,95

WEEKENDAANBIEDING

-HUIS DEVOORST-

Karbonade
5 halen 4 betalen

COMBI-VOORDEEL
4 slavinken +
4 zigeunergehakt schnitzels

10 speklappen voor

samen ff 7y95

EEFDE (bij Zutphen)

Echte Kaiser Brötchen
5 voor

gebraden gehakt

WORST/VLEESWARENSOORTEN

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

f4

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

f 2?°

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
•• recepties en (bruilofts)party's
*" prodifktpresentaties
*" vergaderingen in congressen
•" besloten diners

Hef 'Versf" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw hulsslachtingen

Huis De Voorst

Slagerij/worstmakerij

1 tientje

Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575)513505
E-mail: huisdevoorst((i>universal.nl
www.huisdcvoorst.nl

JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

A. HEITKONIG

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

^VNSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
*
*
*
*
*

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEKv.

Zand, grind, tuingrond
Grondwerk
Containers
Bestratingen
Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
1227 DN Toidijk
rdefoon (0575) 45 1 4 1 1
Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN
Attractiepark

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

daar geniet je nog het
meest

kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Weer dagelijks geopend van 10.OO tot
18.OO uur

VOORJAARS OPRUIMING
OVERJARIGE
GAZELLE FIETSEN

*l
OVERJARIGE
EN DEMONSTRATIE

GAZONMAAIERS
SUPER AANBIEDING:
YAMAHA YLM 342 SER
42 CM MAAIBREEDTE

'Omdat het verser is'
Zulphenseweg IA - Telefoon (0575) 55 18 85
heerlijk zachte

heerlijk zoete

ROOMBRIE
WITTE OF D LAUWE
gram
DRUIVEN
jgs A1 00- kwaliteit
heel kilo
malse

FLINKE SLA

2 kroppen
nieuwe oogst

BOS BIETEN

per bos

•

GRASOPVANGBAK
AANGEDREVEN ACHTERWALS

|98

950
£••

|98

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 7 t/m zaterdag 10 april

500 gram
voor de kruidmoes . . .

BLANKE JUMBO
ROZIJNEN
500 gram

3.2 PK OHV MOTOR

VAN f 2395.'

CENTRALE HOOGTE VERSTELUNG

"Jfa

GEDROOGDE
ABRIKOZEN

ELEKTRISCHE START

2 JAAR GARANTIE

595 H. ARENDS
495

VOOR f 1395,=

WICHMOND

* STIGA gazonmaaiers en frontmaaiers * ZENOAH kettingzagen bosmaaiers en heggescharen
* YAMAHA gazonmaaiers en zrtmaaiers * CASTELGARDEN zitmaalers met grasopvang
* KARCHER hogedrukreinigers * GALLAGHER elektrische afrasteringen * BEREGENING
*TUINGEREEDSCHAPPEN
GARAGE (FIETSEN) 0575-442042/LANDBOUW-TUINMACHINES 0575-441688

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.
• Zondag 18 april klootschiettoemooi Wildenborch,
aanvang 13.00 uur. Heren, gemengd, dames (1 bondslid
per team toegestaan) vrije
klasse. Inschrijving voor 18
april bij DJ. Pardijs, tel. (0575)
55 68 20
• IC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

7974

18 april 1999 is voor ons een bijzondere dag. Wij zijn dan 25 jaar
getrouwd en dankbaar dit met onze
kinderen Geert en Carin te kunnen
vieren.
U bent van harte welkom op onze
receptie op zaterdag 17 april 1999

van 16.00 tot 17.30 uur in De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Gerrit en Henny

Vlogman-Vleemingh

Het Eelmerink 2a
7251 VD Vorden
Telefoon (0575) 55 25 42

1 kilo
Zend Uw licht en Uw waarheid;
mogen die mij geleiden,
mij brengen naar Uw heiligen berg
en naar Uw woningen.
Ps. 43:3
Heden is vredig in Jezus ontslapen, onze lieve
moeder en oma

• Te koop: Jack Russelpups, geboren 23 februari.
Tel. (0575)5511 27
• Theater Onder de Molen in
Vorden: zondag 11 april om
15.00 uur: akoestisch optreden popband Het Kaf. Entree
f 15,-. Reserveren aanbevolen
via (0575) 55 69 87

Warnsveld:

1

2

100 gr.

Dien en Dik

Vorden:

Wim en Gerda

Vorden:

Henny en Gerrit

Vorden:

Gerhard en Maja

75 TipoParma,
100 gr.

Keurslager
Zutphcnscwcg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Vorden, 31 maart 1999
Correspondentie-adres:
G. Ellenkamp,
Brinkerhof 13, 7251 WZ Vorden
De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 3
A
april op de Algemene Be^afplaats
te Vorden.

Bedroefd zijn we omdat op 31 maart van ons is
heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

r

^ multivitaminenbrood

Vgeeftkom
méér voor elke dag

GERRITJE
ELLENKAMP-NIJENHUIS
WEDUWE VAN HENDRIK ELLENKAMP

Ruurlo:

• Te koop: Peugeot 306 1.4
5-deurs, b.j. 1993 en Ford
Escort 1.6 CLX b.j. 1990. Tel.
(0575) 46 27 79

Doetinchem:

Een brood vol vitaliteit

H. Nijenhuis

Uw bakker bakt een bijzonder brood voor
u: Vikorn. Een heerlijk brood met toegevoegde Vitaminen. Die bijdragen aan
extra Vitaliteit. Drie keer een sterke V.
En die staat dan ook duidelijk herkenbaar
bovenop de knapperige korst gekerfd.

G. Nijenhuis
H.A. Nijenhuis-Gotink
B. Nijenhuis
M. Nijenhuis-Jansen
Neven en nichten

• Te huur: kramen voor de
braderie in Wichmond op
24-25 juli. Tel. (0575) 44 12 85

V'korvt legt een
goede basis
Vezels, vitaminen en mineralen zijn
belangrijk voor een goede gezondheid.
Het Voedingscentrum beveelt voor een
kind in de groei 5-8 boterhammen per
dag aan, en voor een volwassene 5-7.
Vikorn bevat als meergranenbrood al
veel belangrijke voedingsstoffen. Daar
bovenop zijn drie B-vitaminen, vitamine
C en ijzer toegevoegd. Wie Vikorn eet,
krijgt al deze belangrijke bouwstoffen
binnen. Dat is lekker gemakkelijk!

• Te koop: buxusplanten 20
tot 25 cm hoog, f 1,40 per
stuk. Tel. (0573) 45 26 41

Ieder z'n
eigen wens.

• Te huur: partytent type
Holiday voor ± 50 tot 60 pers.
Inl. tel. (0573) 45 26 41
• Wereldwinkel Vorden.
Aanbieding voor de maand
april: Campesino koffie zowel 250 gr. als pondspak.
Lekker zo'n (h)eerlijk bakkie

Toegevoegde vitaminen
steeds gewoner

• Gezocht: lieve oppas (vanaf ± 20 jaar) die op onze 2
kinderen (1 en 3 jaar) wil passen in buitengebied Hengelo
voor 2 middagen of 1 dag per
week. Tel. 55 62 27

• 't Proathuus klootschiettoernooi Linde op 6 juni.
Opgave per team (0575) 55
6421
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lasagne,

kalkoenroulade,

op de leeftijd van 84 jaar.

Zutphen:

• 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? Wilt u dit beheersen? Bel dan (0575) 467381

(100 gr. per soort)
samen voor

bief haasje met
kruidenboter, 100 gr.

en kleinkinderen

• Te koop: mooie bladhoudende beukenhaagplanten.
Tel. (0575) 46 11 51

100 gr.

WEDUWE VAN H. ELLENKAMP

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant. Tel. (0543) 45 10 85

• Hondenschool 'Klein Weetink' te Velswijk begint de
nieuwe cursussen weer op
maandag 19 april. Ookfly-ball
en behendigheidsbaan. Inl. en
opgave: Lucia Mullink (0314)
62 23 61 of Ap Peters (0314)
64 14 36
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kip-kerrie salade,

ebraden kipfilet,
Het americain,
boterhamworst,

per 100 gr.
GARDINA
ELLENKAMP-NIJENHUIS

• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27

't Recept mag

1999

U weet vast dat er al veel zuivelproducten
en ontbijtgranen met toegevoegde voedingsstoffen op de markt zijn. Vanaf nu is
er Vikorn: een heerlijk meergranenbrood
met toegevoegde vitaminen en ijzer.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49
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Dit zit er in V'Uorvt:
Tarwebloem, water, broodverbetermiddel (plantaardig vet, emulgator E/,71,
aroma), roggemeel, volkorenmeel,
zonnebloempitten, gist, havervlokken,
lijnzaad, sesamzaad, tarwegries, gejodeerd zout, maïsgries, haverzemelen,
ijzer en vitaminen.
V'UcM'Vl meergranenbrood met
zonnebloempitten, lijnzaad, sesamzaad,
ijzer en met toegevoegde vitaminen Bi,
62, 812 en C.

Analyse/voedingswaarde

per 160 gram* Vikorn

' 160 gram Vikorn' 5 sneetjes
IS92 k|/j8i kcal

Energie
Eiwitten
Koolhydraten
waarvan suikers
Vellen

p,..' g
60.5 g
5.0 g

„!,,,,<.

Voril
Nalnu
Vila
il
mg
5.5 mg

v-J'

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800-0230550 (dagen nacht)

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

33
28
20
20
39

% ADH
% ADH
% ADH
% ADH
% ADH

HX^^
: '74.

f Openingstijden öemeenterfiiis:
maandag toten met vrijdag van
8.30tOti2.0Ouur
f:
# 14.00 tot 17.00 uur,
ijAyondopensteijing
onderdeel burger zaken- d e laatste dinsdag
Van elke maand, behalve injiiïi. van 1830
tot 1 930 uur (wijzigingen voorbehouden;
zie de publica ties in
M Spreekuren burgemeester en
wethouders:
\
Burgemeester EJ.C, Kamerling:
maandagmorgen va'iï.-ïl.OO- 12.00 uur
en volgens afspraak.

\MethouderDJ.MuIdeiy
:donderdagvan W 00 -11.00 uur en volgens
\ v^tf&uder M Boogaard:
donderdag van 09.00 -10.00 uuren volge:ns
afspfaak.

mopenings,
(voor ter inz
dinsdag van
woensdag v;
donderdag \
vrijdag van
zaterdagvaj

ERGROTEN HOOFDGEBOUW DORPSSTRAAT 19 WICHMOND
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 5.7
onder a) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Wichmond 1994" voor het
vergroten van het hoofdgebouw op het perceel Dorpsstraat 19 te Wichmond
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
8 april tot en met 10 mei 1999, ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder
schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteitskaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige
Oostblok-landen en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.
Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U kunt
dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!
Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
paspoort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager van
een paspoort staat bijgeschreven in het (geldig) reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meege
bracht. Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document
niet overleggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel
bij vermissing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het buitenland moet u
ook altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren bij het aanvragen van een nieuw document. Als u eerder een reisdocument
hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afge
geven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden
gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opge
vraagd.
Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt
zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).
Vermelding van kinderen in het reisdocument
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien er
geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring
van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeente
huis te verkrijgen. De verklaring van geen bezwaar moet ook (opnieuw) worden
overgelegd als in het oude reisdocument al kindgegevens zijn opgenomen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover
bekend zijn dat in Europa alleen Tsjechif en Slowakije. Deze landen hanteren voor bijschrijving de leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren bij
de betreffende buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland.

f

^ VRIJSTELLING VOOR HANDHAVEN BOERDERIJ HOEK
OUDE ZUTPHENSEWEG/ZELSTWEG
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing v^Partikel 17 WRO), vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Oude Zutphenseweg/Zelstweg" voor
het tot uiterlijk l juni 2000 handhaven van de boerderij op de hoek Oude
Zutphenseweg/Zelstweg.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen me^igang van donderdag
8 april tot en met 21 april 1999, ter inzage ter gemeentese^Parie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ie
der schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

OORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED
HILVERINKWEG (TERREIN SCOUTINGGROEP)
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 8 april
tot en met maandag 10 mei 1999 op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp van het be
stemmingsplan "Buitengebied Hilverinkweg 1999 (terrein Scoutinggroep)".

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van eeirEuropese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 ja^p^ersonen die onder curatele staan hebben de toestemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.
Kosten
^^
Bij het aanvragen moeten^KOSten worden betaald voor:
een paspoort
/ 97,00
een europese identiteitskaart
/ 36,50
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort / 7,50
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort / 7,50 (wijzigingen voorbe
houden)
Afgifte
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. Door apparatuurstoring is het mogelijk dat de "klaar-terwijl-uwachf-service misschien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar
vragen uw begrip wanneer het niet lukt.

Dit plan legt de planologische basis voor het verplaatsen en vergroten van het onderkomen van de Scoutinggroep David G. Alford aan de Hilverinkweg.
Gedurende de termijn van ter-inzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.
U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur)
over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

ROF SNOEI- EN TUINAFVAL
Kunt u aanbieden op dinsdag 20 april 1999. In de bebouwde kom huis-aan-huis.
Woont u in het buitengebied, dan moet u even bellen naar de Afvalinformatielijn:
0575 545646. Tot uiterlijk vrijdag 16 april kunt u bellen.

RATIS INLEVEREN LANDBOUWFOUE
EMEENTEHUIS OP 5, 6, 7 EN 14 MEI GESLOTEN
Op 5, 6, 7 en 14 mei is het gemeentehuis in verband met feestdagen en collectieve
vrije dagen gesloten. Op 7 mei is de burgerlijke stand voor aangiften van geboorten en
overlijden geopend van 9.30 tot 10.30 uur.

Naar het buitenland? Wat heeft u nodig?

Dusseldorp Lichtenvoorde biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in te
leveren op het perceel van Dusseldorp aan de Estlandsestraat 4 in Zutphen.
U kunt het landbouwfolie in de maanden april en mei inleveren op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. Het folie mag bestaan uit zwarte landbouwfolie, stretchfolie en
grondstofzakken (tuin- en voederzakken). Het materiaal moet bezemschoon zijn, u
moet het gebundeld aanbieden en het mag niet meer wegen dan 15 kg per bundel.

GEMEENTE OPENT KADASTRALE BALIE
Gegevens over het kadaster zijn nu ook bij de gemeente opvraagbaar.

Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een geldig
reisdocument. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van ouder(s) of
voogd, mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven. Zij
moeten beschikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook voor kinderen vanaf
16 jaar. Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.
(Anders dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om vóór de datum waarop
de geldigheid van het oude document eindigt een nieuw document aan te vragen;
wel moet men zich, indien daarom wordt gevraagd, kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.)

Met ingang van heden kunt u informatie van het Kadaster bij de gemeente opvragen.
U kunt terecht bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis. U kunt gegevens krijgen over percelen, gebouwen en wie de eigenaar hiervan is,
hypotheken, eventuele beslaglegging en gebruiksbeperkingen in verband met bijvoorbeeld de wet Bodembescherming. Ook kunnen kaarten uitgeprint worden waarop de ligging van percelen is aangegeven. Al deze gegevens levert de gemeente tegen
een geringe vergoeding. De gemeentelijke kadastrale balie is geopend tijdens de normale openingsuren van het gemeentehuis.

/M OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN

Op rijbewijzen die zijn afgegeven vóór l juni 1996 staan drie data vermeld. Dit kan
enige verwarring veroorzaken. De eerste datum is de datum van afgifte van het rijbewijs; de tweede datum is in de meeste gevallen de datum waarop de houder van het
rijbewijs 70 jaar wordt en de derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet
worden vernieuwd. Let u dus goed op deze laatste datum!! Het is van groot belang, als
u wilt blijven rijden, om vóór deze datum op het gemeentehuis te komen.
wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de volgende bescheiden inleveren:
* het oude rijbewijs;
* 2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;
Kosten: / 41,00 (wijzigingen voorbehouden).
Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn, moeten worden gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij burgerzaken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd voor het
rijbewijs. Momenteel bedragen de kosten van het formulier (incl. uittreksel uit de
Gemeentelijke basisadministratie) / 41,50. Dit bedrag moet bij ontvangst van het formulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen hiervan. Het kan 4 tot 5
weken duren voordat u alles rond heeft. Is het rijbewijs nog geruime tijd geldig terwijl men 70 jaar wordt, dan is het bovenvermelde pas van toepassing vlak voor de datum dat het rijbewijs de geldigheid verliest.
De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een
nieuw rijbewijs aan te vragen.
tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van personen die in
het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaatschappij b.v. na een ongeval,
kritisch kijken naar de gezondheidstoestand van de bestuurder. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele kostenvergoeding. Wij raden u aan in dit geval een tussentijdse keuring te laten doen.
vermissing
Bij vermissing/diefstal van het eerder afgegeven rijbewijs kunt u aangifte doen bij de
politie of op het gemeentehuis een verklaring van vermissing invullen. Als u eerder
een rijbewijs heeft gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een
nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste rijbewijs
afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.
afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u flpi tweede keer terug hoeft
te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storingsgevoelig,
waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd gerealiseerd kan
worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het niet lukt.
ERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de
Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede in- spraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 13 april 1999 om
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:
- bestemmingsplan "Bungalowpark Mosselseweg".
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 13 april om
19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
- begroting 1999 Regionaal Indicatie Orgaan Zutphen;
De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 14
april 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- wijziging begroting 1999;
- trajectnota/milieu-effectrapportage noordoostelijke verbinding
ERGADERING

OLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK

VERNIEUWD?

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 april 1999 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:
- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer;
- trajectnota/milieu-effectrapportage noordoostelijke verbinding;
- bestemmingsplan "Bungalowpark Mosselseweg";
- wijziging begroting 1999;
- begroting 1999 Regionaal Indicatie Orgaan Zutphen
Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda
staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

VERVOER

Voor de gemeenten die deelnemen aan de regio Stedendriehoek heeft het bureau
Diepens en Okkema een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van collectief vraagafhankelijk vervoer. Dit zou een soortgelijk systeem als al in de Achterhoek rijdt
(MobiMax) kunnen worden. Aanleiding voor het onderzoek is de achteruitgang van
het openbaar vervoer, met name op het platteland en de hoge financiïle druk die het
gehandicaptenvervoer op de gemeenten legt.
Uit de studie blijkt dat collectief vraagafhankelijk vervoer in de regio Stedendriehoek
mogelijk is. De kosten kunnen worden gedekt uit 3 bronnen:
- de eigen bijdrage van de gebruiker van deze vorm van openbaar vervoer;
- de rijksbijdrage en
- de gemeentelijke bijdrage.
Als de gemeenten die deelnemen in de regio Stedendriehoek besluiten tot het instellen van openbaar vervoer dan is de volgende stap het ontwikkelen van een pakket van
randvoorwaarden en eisen, waarop bedrijven die het collectief vraagafhankelijk vervoer willen uitvoeren een offerte kunnen maken.
De meerwaarde van collectief vraagafhankelijk vervoer is onder andere:
- WVG-geïndiceerden krijgen een aanmerkelijke vergroting van de reismogelijkheden;
- WVG-vervoer gaat samenmet vervoer van andere groepen uit de samenleving;
- Ov-reizigers krijgen een aanmerkelijke uitbreiding van de reismogelijkheden, met
name in het landelijk gebied in de avonduren met de mogelijkheid van deurservice;
het openbaar vervoer wordt beter ontsloten;
- de mogelijkheid van deurservice;
het terugdringen van de auto-afhankelijkheid.
Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad nu om een krediet om het
plan voor de individuele gemeenten, dus ook voor Vorden, op maat te laten uitwerken. Alle doelgroepen worden daarbij betrokken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad
dit najaar besluiten om wel of niet mee te doen aan dit project, afhankelijk van de uitkomsten van het plan voor Vorden.

'B

ESTEMMINGSPLAN BUNGALOWPARK MOSSELSEWEG
m~
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dit plan vast te stellen. Op
het perceel Mosselseweg l mogen dan 31 recreatiewoningen komen. Het kamperen
op dit perceel is dan verleden tijd. De bezwaren die tegen het plan zijn ingebracht vinden burgemeester en wethouders ongegrond.

m

EGROTING REGIONAAL INDICATIE ORGAAN ZUTPHEN (RIO)

het Rio verzorgt de inicatie voor verpleging en verzorging. Het RIO is feitelijk op l januari 1999 van start ^raan. Benw stellen de gemeenteraad voor om in te stemmen
met de begroting van^Pt RIO. De kosten voor 1999 bedragen / 95.500,—.

ERKZAAMHEDEN

HACKFORTSELAAN

De firma Dostal start volgende week met de reconstructie van de Hackfortselaan. De
rijbaan wordt versmald en voorzien van een nieuwe asfaltverharding. In de bocht met
de Koekoekstraat wordt een verhoging (plateau) in het wegdek aangebracht en in de
bermen 2 rijen met grasbetonstenen. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond stellen
burgemeester en wethouders op de Hackfortselaan een maximum snelheid van 60
km per uur in. Oorspronkelijk zou Dostal enkele weken eerder beginnen, maar door
omstandigheden is dit niet gehaald.
De Hackfortselaan is vanaf maandag 12 april 1999 tot zaterdag 22 april 1999 afgesloten voor het do'orgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of korter duren.

OUWAANVRAGEN
plaats
Holtmaet 2

aanvrager
R.E. Benjamins en
mw. J.W. Kalfsterman
Ambachtsweg 10 H.Nab
Lankhorsterstraat autobedrijf
D. Langwerden
28, Wichmond

inhoud
bouwen woning

datum ontvangst
24-03-99

vergroten woning
bouwen overdekte
wasplaats

30-03-99
31-03-99

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

'B OUWVERGUNNINGEN
plaats
Oude Zutphenseweg6a
Rondwegl

aanvrager
directie fa. Lucassen
Boomkwekerij
M.J.M. Meddens

inhoud
bouwen
bedrijfsgebouw
verbouwen
boerderij

vrijstelling
overgang van
agrarische naar
woondoeleinden

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN
plaats
de Doeschot 7

aanvrager
A.C. Tabor

inhoud
uitbreiden woning en garage

2. mevrouw WJ. Besseling-Buiting, Koekoekstraat l, 7233 PB Vierakker, verleende revisie vergunning van 21 juli 1992, voor een landbouwmechanisatiebedrijf, op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S, nummer 22, adres inrichting: Koekoekstraat l te Vierakker;

APVERGUNNINGEN
inhoud
vellen l ceder
vellen l eik en l berk
afzetten 20 are
gemengd bosplantsoen
vellen l eik
D. Bruil
Okhorstweg 3
vellen 3 beuken
Giezenkampweg fa. Huls
vellen l conifeer
BJ. Loman
hetjebbink22
vellen l fijnspar
P. Kooning
de Boonk 29
vellen l cyprus,
de Doeschot 16 D.F.T. van Hoffen
2 berken en l lijsterbes
vellen l hulst, l taxus
V.O.F. de Decanije
de Decanije
en + 20 m2 taxus
(Bosgebouw)
en coniferen
vellen l amerikaanse
gemeente Vorden
Kerkhoflaan
eik, 7 beuken,
l es en l inlandse eik
vellen 25 populieren
Vosheuvelweg 6 G.W. Lenselink
R.K. parochiebestuur vellen 2 essen en
begraafplaats
l beuk
Kranenburg
vellen l esdoorn
Dorpsstraat 22, R.G. Krijt
Wichmond
plaats
Het Hoge 28
Ruurloseweg 78
Strodijk

aanvrager
G.H. Woltering
E AA. Timmer
W. Regelink

herplantplicht
3. de heer L.W. Bargeman, Kerkhoflaan 7, 7251JW Vorden, verleende oprichtingsvergunning van 24 september 1996, voor een hoveniers- en bestratingsbedrij f, op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M, nummers 1020 en 1021,
adres inrichting: Kerkhoflaan 7 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning volledig in te trekken, omdat op het
bedrijf langer dan 3 jaar geen handelingen meer zijn verricht met gebruikmaking
van de milieu-vergunning.
20 m2 taxus

l beuk (stam1
omtrek 8-10 cm)

Bedenkingen:
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het
ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter inzagelegging inbrengen. Schriftelijke
bedenkingen moet u bij burgemeester en wethouders indienen vÜÜr 23 april 1999.
Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke
bedenkingen niet bekend. U moet dat dan wel gelijk met de bedenkingen, schriftelijk
aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het
einde van de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44
ISCUSSIEBIJEENKOMST

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

/W,ET MILIEUBEHEER

OPENBARE KENNISGEVING

MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 9 april tot en met 6 mei 1999 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
de heer R.G. Krijt, Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond,
voor het veranderen van een camping, op het perceel Hackforterweg 33 te Wichmond.

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot intrekking vergunning
(art; 8.26 Wet milieubeheer Wmb en art. 3:30 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 9 tot en met 22 april 1999, ter inzage de ontwerp-besluiten inzake voornemen tot intrekking van de aan
1. de heer B.G. Pardijs, Lankhorsterstraat 12, 7234 SR Wichmond, verleende oprichtingsvergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) van 20 april
1993, voor een schildersbedrijf annex dakdekkersbedrijf, op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie S, nummer 604, adres inrichting: Lankhorsterstraat 12 te Wichmond. Daarin is begrepen een melding ex artikel 8.19 van
de Wet milieubeheer van 2 november 1995, voor het wijzigen van een veeschuur in
een kantoorgebouw. Het perceel is thans in eigendom bij de heer J.P.Th. Kalkwijk;

Krijgt Vorden een
Landskampioen?
Muziekvereniging Concordia gaat zaterdag 10 april een gooi doen naar de
titel Landskampioen. In concertzaal
Musis Sacrum in Arnhem zullen de
beste muziekkorpsen van Nederland
strijden voor een plaatsje op het
hoogste podium.
Concordia deed 10 juni vorig jaar mee
aan een concours in Eibergen en heeft
daar een eerste prijs met promotie behaald. Het puntenaantal bleek aan het
eind van het jaar de beste score te zijn in
de tweede afdeling sectie harmonie.

Voorlichting over
pede voeding
ij Indoor Sport

f

In het kader van de campagne 'Goede
voeding, wat let je' houdt Indoor Sport
Vorden op dinsdagavond 27 april een informatiebijeenkomst. De boodschap van
de campagne is om meer brood, aardappelen, pasta, rijst, groenten en fruit te
eten en vaker te kiezen voor magere of
halfvolle produkten en produkten met
minder verzadigd vet. Voor meer informatie en opgave kan men bellen met Indoor Sport Vorden, tel. (0575) 55 34 33.

Door dit resultaat werd Concordia uitgenodigd deel te nemen aan het topconcours in Arnhem.
Reeds enkele weken is het orkest onder
leiding van Hugo klein Severt aan het repeteren. Zaterdagochtend om negen uur
zal de bus met muzikanten, vergezeld
door vele supporters afreizen naar Arnhem. Muziekvereniging Concordia
hoopt dat de jury het verplichte nummer Rhapsodie Provencale dermate zal
beoordelen dat ze met de Landstitel huiswaarts kunnen keren.

MILIEUBELEIDSPLAN 22 APRIL

De gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen zijn bezig een milieubeleidsplan op te
stellen. Dit plan geldt voor de komende vier jaar (2000 tot en met 2003). De gemeenten geven hierin aan wat zij de komende jaren op het gebied van milieu wil bereiken
en hoe zij dat wil bereiken. Enerzijds gaat het hierbij om verplichte taken, zoals vergunningverlening aan bedrijven, afvalinzameling en rioleringsbeleid. Anderzijds
gaat het om meer vrijwillige taken, zoals energiebesparing, het opstellen van het
landschapsbeleidsplan, duurzaam bouwen en milieuvriendelijker vervoer.
Het gemeentebestuur heeft zelf een visie over de taken op milieugebied, maar zij wil
ook graag gebruik maken van ideeln en suggesties vanuit de samenleving. De uitvoering van het milieubeleid doen de gemeenten ook in samenwerking met de samenleving, daarom is het prettig ook de voorbereiding van het beleid in samenspraak te
doen.
Uw ideeïn kunt u op donderdag 22 april aanstaande vanaf 19.30 uur in het
Dorpscentrum te Vorden (Raadhuisstraat 6) inbrengen. Er vindt dan de discussiebijeenkomst "Milieubeleidsplan 2000-2003" plaats, waarvoor de gemeentebesturen u
van harte voor uitnodigen. Bij de bijeenkomst is er gelegenheid om schriftelijk en
mondeling uw inbreng naar voren te brengen.
U kunt de bijeenkomst bijwonen door onderstaande bon te retourneren aan:
Gemeente Vorden, Postbi^ipOl, 7250 AA te Vorden. Voor de bijeenkomst hebben wij
een discussienotitie opge^rcld, u kunt aangeven of u deze notitie wilt ontvangen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer GAM. van Dijk (0575557474).
Ik wil graag deelneme^^^n de discussiebijeenkomst "Milieubeleidsplan 2000
2003"
™
NAAM:
ADRES:
TEL.NR
Ik kom met
personen naar de bijeenkomst.
Ik wil vooraf wel/niet de discussienotitie ontvangen.

Op de vrijdagmorgen komen de 15
marktkooplui nog altijd met veel plezier
naar Vorden. Onlangs is de markt uitgebreid met een stand wenskaarten.
Voor 1999 staan er drie bonnenacties in
de planning: Moederdag, begin oktober
en met de Kerst. Het ligt in de bedoeling
dat er dan tijdens de markt bonnen worden uitgedeeld, die vervolgens worden
verloot. De 'gelukkigen' ontvangen een
prijs.

De Vijfsprong
Zaterdag 10 april presenteert De Vijfsprong te Vorden in haar pas geopende
zaal voor culturele en sociale activiteiten
een toneelstuk. Het stuk getiteld 'De Rode Prinses' is naar het boek van Paul Biegel en wordt opgevoerd door de toneelgroep Muzehof uit Zutphen. Het toneelstuk duurt een uur en is geschikt voor
kinderen vanaf 5 jaar.

Eerste vrouwelijk
bestuurslid voor
Marktvereniging

Start verkoop
ouderenzegels

De Vereniging tot bevordering van het
Marktwezen in Vorden, heeft voor het
eerst in haar bestaan een vrouwelijk bestuurslid gekozen. Marietje WoltersRuessink neemt namelijk de plaats in
van de vorig jaar overleden Jan van de
Peijl.
Het dagelijks bestuur bestaat daardoor
thans uit Henk Weenk (voorzitter), Harry
Lichtenberg (secretaris), Jo Wesselink
(penningmeester). De Vordense Markt
heeft nog altijd een goed bestaansrecht.

Dinsdag 13 april gaat in de hal van de Rabobank de actie zomerzegels van start.
De zomerzegels worden ook wel 'oude
renzegels' genoemd, omdat een deel van
de opbrengst ten goede komt aan de ouderen.
Zo krijgen ook in Vorden zoals bijvoorbeeld bejaardencentrum De Wehme en
Villa Nuova een gift. De opbrengst bedraagt landelijk gemiddeld 2,5 miljoen.
De verkooptijden in Vorden zijn gelijk
aan de openingstijden van de bank.

Amnesty International
De Werkgroep Vorden van Amnesty International bezorgt de eerste week van
april de voorbeeldbrieven aan de thuisschrijvers. Brieven waarbij het gaat om
personen waarvan bekend is dat hun
rechten worden geschonden.
Een van de brieven is gericht aan de
minister president van Turkije, BAlent
Ecevit. De brief gaat over Akin Birdal,
de voorzitter van de Turkse Vereniging
voor Mensenrechten. Hij dreigt spoer
dig gearresteerd te worden wegens het
beoefenen van zijn recht op meningsvrijheid. In het geval van zijn opsluiting is hij voor Amnesty een gewetensgevangene.
Recente beschuldigingen tegen hem en
een recente afwijzing om hoger beroep
zijn onderdelen van een hetze om de
Turkse mensenrechtenbeweging voorgoed het zwijgen op te leggen. Birdal
werd al in 1996 veroordeeld vanwege
een vreedzame actie voor de TurksKoerdische minderheid en het publiek
gebruiken van de formulering "Het
Koerdische volk". De Turkse overheid
ontkent het bestaan van Koerden en
spreekt officieel van "Berg-Turken".
Amnesty International vreest dat in
detentie zijn gezondheid gevaar loopt.
In de brief wordt verzocht om vernietiging van het vonnis van Akin Birdal. Er
wordt tevens verzocht om officiële erkenning van de waardevolle bijdrage
van de Turkse Vereniging voor Mensenrechten aan de Turkse samenleving.

Onze
kapsalon

Voo f jaars actie lichtmetalen vel f en
Hieuw: steenslagschade wegwerken
zonder spuiten

Rolluik«

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:
Ook's avonds

heeft elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur

kinderknipmiddag

worden voor u op maat gemaakt.

enopzateda8

KICTMAN

• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend
x*' je hoort er
•Comfortabel
ƒ_ steeds tneer «n_

open
Slotsteeg 18,
tel. (0575)
462779

T l5f" per kind!

Indoor Sport Vorden

Geschikt
voor kassen,
serres en

Overweg 16 • Vorden • Telefoon (0575) 55 34 33

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

lichtstralen.
diverse dikten
uitstekende
weerbestendigheid
zeer hoge slogvastheid
transporant/opaal/rookkleur
leverbaar in polycarbonaat of pvc
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Vorstelijke

*W* "Azië"

BORCULO(Gld.)

De Azalea Mollis, een rijk, oranje bloeiende heester.
Plant hem ruim met tuinturf en bemest hem speciaal met
Rhododendron- en Azela Azet.

n

tel 0545-272795
LUTTEN(Ov.)
tel. 0523-652099 (hoofdkantoor)

CULINAIRE AVOND

Azalea Mollis
van F. 19,95 voor F. 14,95
Rhododendronen Azalea-Azet
l kg. voor

15 mei 1999
van 19.00 - 23.00 uur
7-gangen diner

Ballonvaren
m uw eigen regio

Prijs: f59,50 per persoon
Aantrekkelijke groepskorting.

S.i .p. Koerieren
CHINEES-INDISOI RESTAURANT

Inlichtingen:

B, Enzeriitit

"Azië"

Tel. (0575) 461534

GELUK'N
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BouwCenter geeft uw
badkamer een ander gezic

KEUKENS
SANITAIR
TEGELS
OPENHAARDEN
BOUWMATERIALEN
BESTRATINGEN
BOUWMARKT

Systeem Splash 3
10 luchtjets in de bodem en
6 waterjets in de wand.
Van 3.630,- voor
2.683,-

Vijfhoek douchebak
90 x 90 cm, incl. stelpoten.
Kleur wit of pergamon.
Van 522,90 voor
335,-

Kunststof douchebakken
Kwart rond 90 x 90 cm, met voorpaneel en stelpoten, Kleur wit
of pergamon. Van 775,- voor 483,-

Vierfcante douchebakken
90 x 90 cm, incl. stelpoten.
Kleur wit of pergamon.
Van 458,- voor
298,-

Kunststojligbad
type

Tel.: 0570 - 6 1 l 899
tnt - 0570 - 645 602
GIRO DEVENTER

404040

e

VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

180x80, cm.
Wit of pergamon.
Van 1.087,-voor

145 x 145, cm.
Wit of pergamon.
Van 1.997,-voor

708,-

1.295,-

Bekijk ook op onze collectie wand- en vloertegels!

of ligbad
amela

DUIZENDEN LEZEN

1

Natuurlijke geneeswijzen
Energetische therapieën

Badmeubel type Barcelona
Kleur wit of pergamon, 130 cm
Excl, kraan en syphon.Van 4.844,- voor

3.780,-

Badmeubel type Roma
Kleur wrt of pergamon, 160 cm
Excl. kraan en syphon.Van 4.145,- voor

3.350,-

mona

175x 75, cm.
Wit of pergamon.
Van 716,75 voor

170x 75, cm.
Wit of pergamon.
Van 781,40 voor

468,-

509,-

Alleen verkoop particulieren. Prijzen inclusief BTW. Aanbiedingen geldig t/m 30-04-'99

Josine Ruiter
Natuurgeneeskundig therapeut
Varsselsestraat 6,
7021 MV Zelhem.
Tel.: 0314 - 623 719
Fax: 0842 - 119 779

BouwCenterSHCI
HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl
Showroom: ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur, vr. koopavond 19.00-21.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.
Bouwmarkt: ma. t/m vr, 7.30-17.30 uur, vr. koopavond 19.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.
U W
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Actie 'Zuinig Stoken,
Zuinig aan' van
Gamog afgesloten
Op 28 maart was de laatste meteropname van de actie 'Zuinig Stoken, Zuinig
aan' van het stookseizoen 1998-1999. Gamog is één van de initiatiefnemers van
deze landelijke actie, waardoor u wordt
geholpen om zuinig met energie om te
gaan.
De afgelopen winter was over zijn geheel
minder koud dan het gemiddelde van de
afgelopen dertig jaar. Als het is gelukt
om minder gas te verbruiken dan het
streefVerbruik uit de stooktabel, dan is
uw alertheid beloond. Ook in de komende maanden is het goed om uw energieverbruik in de gaten te houden, want in
het voorjaar kan er eveneens worden bespaard op stookkosten, warmwaterverbruik en elektriciteit. Maak daarbij optimaal gebruik van instraling van de zon.
Mocht u nog meer informatie wensen
over besparingen op energie, bijvoorbeeld door ketelvervanging of isolatie
maatregelen, dan kunt u zich wenden
tot Gamog Klantenservice: 0800-1548.

Werkzaamheden
fietspad N 319
worden hervat
De werkzaamheden aan het fietspad Kranenburg-Ruurlo langs de provinciale
weg N 319 worden hervat. Vanaf 12 april
wordt gewerkt aan de afwerking van de
weg. Het gaat om het aanbrengen van bestrating, een asfaltlaag en de wegmarke
ring.

Om de werkzaamheden vlot en goed uit
te kunnen voeren, wordt de weg van
maandag 19 tot vrijdag 23 april voor het
verkeer afgesloten. In deze periode wordt
het verkeer omgeleid. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Indien
alles volgens plan verloopt, zijn de werkzaamheden 30 april afgerond.

Gezellige senior-shows bij Visser

Met de Slank-Klup
weer gezond slank
De winter is achter de rug en wellicht
bent u wat pondjes aangekomen die u
graag weer kwijt wilt, of u hebt wat meer
overgewicht waar u al lang mee tobt en
waar u niet van af komt. De Slank-Klup
kan u daarbij helpen! Tijdens een wekelijkse bijeenkomst krijgt u de begeleiding die u nodig hebt om die leuke zomerkleren, die u stiekem al gepast hebt
en dat nu nog te strak zit, weer met gemak te kunnen dragen.
Tijdens het klup-uur is er gelegenheid
over diverse onderwerpen te praten die
met afslanken te maken hebben en krijgt
u de nodige voorlichting over gezonde
voeding. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan onderwerpen zoals
het omgaan met feestjes en etentjes, het
verkrijgen van inzicht in het eigen eetgedrag en het versterken van het zelfvertrouwen. Bij Slank-Klup krijgt u geen diëten maar menu's. Deze zijn zo samengesteld dat apart koken, dure voeding en
pillen niet meer nodig zijn. Naast gezonde voedingsmiddelen is er ruimte voor
lekkernijen, want ook dat hoort bij gezond afslanken. De menu's worden opgesteld door de diëtist die aan Slank-Klup
verbonden is. Voor meer informatie zie
advertentie elders in dit blad.

Akoestisch concert popband Het Kaf uit Nijmegen:

Akoestisch popcorert in
Theater Onder de Molen

Het was weer gezellig druk bij de 3 senior-shows van Visser Mode in Vorden. Ook een aardig aantal heren waren aanwezig om de herenmode te
bekijken.
De mannequins Miny, Elly, AH, Derry Johanna en de dressmen Fred en Theo lie
ten onder leiding van Nel vele combinaties uit de voorjaarscollecties zien. Zij lie
ten verschillende kleurthema's (onder
andere groen, rood, blauw en grijs) zien
van de merken Weber, Rosner, Bianca,

Midjsert geeft 14 april
lezing over
nieuwetijdse kinderen
De Stichting Platform Nieuwetij dskinde
ren houdt op woensdagavM^l 14 april
een lezing over het onden^Jj) 'Nieuwe
tijdse kinderen'. Deze lezing vindt plaats
bij zalencentrum 't Witte Paard in Zelhem.
Veel kinderen in deze tijd vertonen kenmerken die nieuw en rela^tf onbekend
zijn. Veel voorkomende ke^Jerken zijn:
veel huilen als baby, gevoelig zijn voor

Frankenwalder, Ara, Roberto Sarto, Scarlatti en vele anderen.
De heren lieten zien wat de merken Meika, Horka, Le Dub, State of Art, Traffic en
For Fellows dit voorjaar bieden.
Al met al een show waaruit weer blijkt
dat ook de wat oudere dames en heren
ook zeer vlot en modisch gekleed kunnen gaan. Het is zeker de moeite waard
om al deze collecties bij Visser Mode in
Vorden te bekijken en bovendien komen
er ook steeds weer nieuwe items binnen.

stemmingen en spanningen, het hebben
van paranormale ervaringen, overbe
weegh'jkheid en ongeconcentreerdheid
en voedingsintoleranties.
De lezing wordt verzorgd door Carla
Muijsert. Zij is lid van het dagelijks be
stuur van het Platform Nieuwetij dskinderen. Zij zal ingaan op enkele eigenschappen van de huidige kinderen, mogelijke specifieke problemen en op de
wijze waarop deze kinderen begeleid
kunnen worden. Na de lezing is er gele
genheid tot het stellen van vragen. Voor
meer informatie kan men bellen met
(0315) 63 19 10 of (0314) 62 37 19.

Culinair Avontuur
De laatste culinaire avond van
Ruurlose Chinees-Indisch Restaurant
"Azië" werd gehouden op zaterdagavond 30 januari. Chefkok Liu Chunming heeft toen al bewezen veel creativiteit in zijn kookkunst te kunnen
stoppen. De gasten smulden toen van
een heerlijk verrassingsmenu van zeven gangen. Op zaterdagavond 15 mei
bereidt Liu Chunming weer zo'n
Chinees verrassingsmenu van zeven
gangen voor. (Zie ook de advertentie
in dit blad).

De Nijmeegse popband Het Kaf geeft
op zondagmiddag 11 April een akoestisch concert in Theater Onder de
Molen in Vorden. Kaarten kunnen
van te voren worden gereserveerd via
(0575) 55 69 87. Zie ook advertentie.
Anderhalfjaar geleden bracht Het Kaf
zijn eerste cd uit met eigen geschreven
Nederlandstalige nummers. De band is
afkomstig uit Nijmegen en komt het best
tot z'n recht in een klein intiem theater
zoals in buurtschap Linde bij Vorden. In
Nijmegen en omgeving zijn ze razend

populair en worden ze zelfs vergeleken
met Acda & De Munnik. Een echte
theaterband dus. De meeste nummers
van Het Kaf worden driestemmig gezongen.
De harde kern van Het Kaf wordt sinds
1988 gevormd door Walter van Doesum
en Dirk-Wim in 't Hof (beide zang/gitaar).
In 1993 kwamen Arjan Broek (bas/piano/zang) en Jacco Steendam (drums)
erbij. Het Kaf heeft een repertoire van 50
songs, waarvan de helft Engelstalig.
Sinds drie jaar worden alleen maar nog
Nederlandse teksten geschreven.

U zult een culinair avontuur beleven, dat
u zich nog lang zult herinneren. U kijgt
zoveel mogelijk originele Chinese gerechten geserveerd, heerlijk bereid en op
oogstrelende wijze opgediend, hier en
daar met een zelfgemaakte versiering
van groenten (vissen en vogels), ook weer
creaties van Liu Chinmung. De heer Liu
Chinmung komt uit de provincie Fujian
(vele keren groter dan Nederland) waar
hij in 1992 tijdens een kookdemonstratie
de eerste prijs heeft gewonnen. Hij en
zijn vrouw (Rong) zijn daar natuurlijk bijzonder trots op. Liu, die met zijn gezinnetje ruim anderhalf jaar in Ruurlo
woont, wil zijn gasten wederom laten
kennismaken met vele, origineel Chinese gerechten uit zijn land, met name uit
zijn provincie. Zaterdagavond 15 mei is
het eerste gerecht een verrukkelijke
krabsoep, rijkelijk gevuld met St.
Jacobsschelpen. Het tweede gerecht is ge
bakken krab met gebakken pasteitjes (ge
maakt van vlees, garnalen en paddestoe
len) met daarbij een heerlijke saus. Het
derde gerecht bestaat uit heerlijke, grote
garnalen, in een flinterdun jasje gesto-

ken en dan gefrituurd. Chinezen kennen
geen asperges. Meneer Liu heeft deze
groente in Nederland leren eten en hij
vindt asperges heerlijk. Met zijn grenze
loze creativiteit heeft hij een heerlijke
Chinese aspergeschotel weten te creëren,
die de gast zeker zal verrassen. Malse asperges (verse) samen in een heerlijke
saus met paprika's en reepjes ossehaas.
Hij bereidt ook zijn eigen Pekingeend, de
trots uit zijn keuken. Hij vindt dat de
eend altijd zo vers mogelijk moet zijn. In
de wintertijd heeft hij voor de
Pekingeend twee dagen nodig, 's zomers
maar één dag. De kunst is om de
Pekingeend van een heerlijk knapperig
korst te voorzien. Dit krokante korstje
wordt door hem aan tafel voorzichtig
verwijderd. Stukjes hiervan worden op
een klein, dun flensje gelegd, waaronder
een Chinese saus wordt gestreken (naar
keuze) en wat fijngesneden prei en komkommer. Het flensje wordt dan opgerold
en zo opgegeten.
De Pekingeend behoort op dit moment
tot één van de grootste specialiteiten van
"Azië" en dat zal voorlopig ook wel zo
blijven. In ieder geval zult u ook van dit
gerecht volop genieten. Een ander heerlijk gerecht is de schotel met winterbamboe, eendenvlees, paprika's en uien.
Alles beetgaar toebereid, zeer fijntjes van
smaak. Wegens enorm succes van de vorige keer, wordt als dessert weer gebakken ijs geserveerd. Heerlijk ijs verpakt in
een dun beignetjasje. Verrukkelijk. En
tenslotte een kopje koffie. U hoeft niet te
wachten tot 15 mei om van dit culinaire
avontuur te kunnen genieten. Wanneer
u ook maar wilt, u kunt altijd bij "Azië"
reserveren!

A(H)pril doet wij hij wil!
'de lekker vleesdag'

'de iekkere fruitdag'

magere riblappen

Conference handpeer

8,98

1 kg van 2,99 voor

111

3 halen 2 betalen

Unox chicken tonight
DIVERSE SMAKEN
535 gram van 3,79 voor

van 4,17 voor

koelkast vuldag'

Elke woensdag -4 krentenbollen
6 + 2GRATIS
Brood v.d. Week •> Zaanse snijders
wtt/bruin/volkoren

l l

'de kelder vuldag'

Spa & Fruit

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

Elke maandag -> bruine bollen
6 + 2GRATIS
Elke dinsdag r* witte bollen
6 + 2GRATIS

'de lekkere braaddag'

2 flessen

BROODAANBIEDING

Hak groentenconserven

3,99

o.a, appelmoes 720 prarrt

1,59

800 gram van 2,59 voor

Ook dat is Albert Heiin

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 T2 05

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!
ledere dinsdag staat Vishandel van de
C5r|>^p voor U klaar en bakt ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANOSE NIEUWE altijd
VERS VAN 'T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:
Gezïnszak klbbelïng

Agrarisch
medewerkers (m/v)

Zoek je afwisselend werk in de agrarische sector
of daarbuiten? Wij zijn voor agrarische en aanverwante
bedrijven op zoek naar medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden. Zowel fulltime of parttime werken is
mogelijk. De beloning is goed! Beschik je over eigen vervoer en ben je goed gemotiveerd? Reageer dan
zeker! Bel voor meer informatie René Pot
(Oost-Gelderland), Gerrit Weenk (MiddenGelderland) of Boudewijn van Bergen
(bedrijvenmarkt).

a 500 gram •
+ GRATIS saus

De beste leverancier
De beste service ...
mét kennis
van zaken

ziens iedere dinsdag op 't marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor
U zijn!

Bedrijf sverzorging

Laminaatparket
plaatsen zonder lijm
interieuradviseur

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL
'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 61 32

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Ï+&*
**""" IbOHUMMELINK

FNV Bondgenoten
Gelegenheid tot het inleveren van

vakantiebonnen
van de Landbouw en

vakantiecheques
van het GUO

In de week van 12-17 april 1999
na afspraak. Legitimatie meebrengen bij

H.W. Esselink
Prins Bern hard weg 26, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 24

Ouders en belangstellenden
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse

UITVOERING
van de
Nuts Blokfluit- en
Keyboardclub
De uitvoering wordt gehouden op zaterdag
17 april in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden
Aanvang 19.30 uur,
einde ca. 22.30 uur.
De toegang is gratis
Het bestuur

Heeft door sterk groeiende klantenkring ,
op korte termijn plaats voor een " veelzijdig"
Kantoormedewerk(st)er
Betreft een baan voor 8 uur per week , later
eventueel uitbouwend naar 16 uur per week.
Werkzaamheden bestaan uit het invoeren van de
wekelijks gewerkte uren en verbruikte materialen ,
het maken van facturen .updaten van ingevoerde
materiaal prijzen etc.
6oed kunnen werken met een computer is een pré,
iemand met tevens kennis van de bouw(termen) geniet
onze voorkeur.
Schriftelijke solicitatie vóór 23-04-1999 richten aan;
Aannemersbedrijf Ido Hummelink
Wiersserbroekweg l
7251 l£ Vorden

17 en 18 april concours hippique De. Graafschap:

LR & PC De Graafschap krijgt
2 hindernissen aangeboden

ZorgGroep Oost-Gelderland
Voorlichting over hooikoorts
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland een informatieve thema-avond over hooikoorts op dinsdag 11 mei
1999 voor personen met hooikoorts en voor mensen die hier iets meer vanaf willen
weten. Deze avond wordt gehouden in het wijkgebouw, Prinses Margrietstraat l te
Zutphen.
Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel dat in de lucht zweeft. Uw lichaam kan dat
stuifmeel niet verdragen. Er ontstaan dan allergische reacties die gewoonlijk bij andere mensen niet voorkomen. De aanleg om zo'n allergie te krijgen is meestal aangeboren. Hooikoorts is een aandoening die veel klachten kan veroorzaken zoals geïrriteerde slijmvliezen in de neus- en keelholte of een branderig gevoel in de ogen. Na enige
tijd kan een gevoel van vermoeidheid en malaise ontstaan. Meestal is er geen sprake
van koorts.
Veel mensen met hooikoorts hebben vragen. Heeft hooikoorts met de hootijd te maken? Hoe ontstaat hooikoorts eigenlijk? Heb je je hele leven lang hooikoorts? Is hooikoorts gevaarlijk? Is er een verband met de voeding? Valt er wat aan hooikoorts te
doen? Is het mogelijk om inademing van stuifmeel te vermijden? Op deze themaavond wordt praktische informatie gegeven door een cara-verpleegkundige en een
diëtist. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.
Voor aanmelding of nadere infonnatie kunt u bellen met onze 24-uurs bereikbare afdeling Informatie & Advies, telefoon 0900-8806 (22 ct/min). U kunt inschrijven tot uiterlijk l mei 1999.

AGRARISCH HOOGSTANn IE

Tijdens de jaarlijkse feestavond kreeg
het bestuur van LR& PC De graafschap van twee wel heel bijzondere
sponsoren een hindernis aangeboden.
De eerste sponsor betreft een groep van
19 agrariërs die uit sympathie voor de
vereniging de koppen bij elkaar gestoken
heeft en samen een prachtige hindernis
heeft gefinancierd. Om hun achtergrond
te benadrukken heeft de hindernis een
tekst meegekregen: 'Agrarisch hoogstandje'. De vereniging is erg blij met dit
hoogstandje en heeft tijdens de onderlinge wedstrijd op 28 maart de hindernis
in gebruik genomen.

Eieren zoeken
in Kranenburg
Op Eerste Paasdag was er weer het jaarlijkse eieren zoeken georganiseerd door
Kranenburgs Belang in 't Jonkerbos. Vier
groepen kinderen en l grote groep volwassenen deden hieraan mee. Voor groot
en klein een leuke bezigheid. Nadat alle
eieren gevonden waren, werden bij Pannenkoekenhuis Kranenburg de prijsjes
uitgereikt door Trudy Tolkamp.
Uitslag groep 1:1. Roza Betting, 2. Merel
Groot Jebbink, 3. Saskia Gudde. Groep 2:
1. Milou Wolsink, 2. Hester Eggink, 3.
Sharon Roelvink. Groep 3: 1. Jorik Wolsink, 2. Sanne ten Have, 3. Luuk Heuve
link. Groep 4:1. Marije Nijenhuis, 2. Hettie van de Berg, 3. Else Berendsen. Bij de
volwassenen ging de eerste prijs naar Jan
Garritsen gevolgd door Gonny Korne
goor en Jan Groot Jebbink.
Na afloop was er voor iedereen een lekkere appel aangeboden door groentevakman J. Huitink.

D u i v e n sp o r t
De Postduivenvereniging Vorden nam

De tweede sponsor was even opmerkelijk. Een aantal opa's en oma's van vooral
ponyruiters had het idee opgevat om zowel een paard- als een kindvriendelijke
hindernis te laten maken. Deze hindernis werd voorzien van de meestgeslaakte
uitdrukkingen als de opa's en oma's komen kijken: 'Zet 'm op' en 'rustig an'.
Ook deze hindernis werd op 28 maart in
gebruik genomen.
Met deze hindernissen erbij beschikt LR
& PC De Graafschap over een compleet
gesponsord parcours dat tijdens het concours hippique op 17 en 18 april nabij
kasteel Vorden opgesteld zal worden. Zeker de moeite waard om deze dagen te
komen kijken. De toegang is gratis.

Mevrouw L.C. Lassche
blijft voorzitter ANBO

Onderscheiding bij
afscheid Voerman

Mevrouw L.C. Lassche zal de komende
vier jaar weer leiding geven aan de afdeling Vorden van de ANBO. Zij werd tijdens de jaarvergadering herbenoemd tot
voorzitter. Halverwege dit jaar bestaat de
afdeling Vorden 12,5 jaar. Het bestuur is
inmiddels bezig plannen uit te werken
om dit koperen feest op l oktober aanstaande in het Dorpscentrum te gaan vieren.
ANBO Vorden telt inmiddels 311 leden
en staat er in financieel opz^^t 'redelijk
goed' voor. Uit dat oogpun^ezien had
de afdeling dan ook weinig moeite om
haar goedkeuring te verlenen aan de begroting voor dit jaar. De heer H.F. Wisselink uit Doetinchem hield tijdens deze
bijeenkomst een boeiende dj^zing over
zijn hobby 'Asielverlening JBPen revalidatie van roofvogels'.

Vier leden van Provinciale Staten van
Gelderland ontvingen woensdag 24
maart bij hun afscheid een koninklijke
onderscheiding. Mevrouw J.M.B. Lansinkvan Dam (CDA, Nijmegen) en de heren
L.F.M. Cuvelier (CDA, Gaanderen), J.W.
van der Molen (PvdA, Harderwijk) en G.
Chr. Voerman (CDA, Vorden) werden lid
in de Orde van OranjeNassau. Zij kregen
de onderscheiding omdat zij 12 jaar of
langer volksvertegenwoordiger zijn ge
weest. Commissaris van de Koningin J.
Kamminga speldde hen de versierselen
op.
In totaal namen woensdag 34 Statenle
den afscheid, van wie 4 leden van Gede
puteerde Staten (het dagelijks bestuur
van de provincie). De 4 gedeputeerden
zijn mevrouw MJ. Louppen-Laurant
(D66) en de heren T.R. Doesburg (PvdA), P.
Dirksen (CDA) en Voerman. Mevrouw
Louppen keert overigens wel terug in
Provinciale Staten.
De nieuw verkozen Provinciale Staten
worden 13 april geïnstalleerd. Zij stellen
dan het collegeprogramma vast (waarover momenteel wordt onderhandeld)
en kiezen een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Oud-Vorden

Op maandag 29 maart hield de oudheidkundige vereniging 'Oud-Vorden' in zaal
Bakker haar laatste avond van dit winterseizoen. Voorafgaand aan de dia-lezing werd de jaarvergadering gehouden.
Volgens het verslag van de secretaresse,
mevrouw F.van Druten, kan de vereniging op een goed jaar terugzien. Alle
avonden werden goed bezocht en het Ie
dental bleef op peil. Een optimistisch ge
luid kon ook de penningmeester, de heer
R, Ilbrink laten horen. Er was een rede
dit Paasweekend voor het eerst in het lijk voordelig saldo. Bij de bestuursvernieuwe seizoen deel aan een wedvlucht kiezing werden de heren C. Bosch en
vanaf Lommei over een afstand van circa H.G.Wullink voor driejaar herkozen.
120 kilometer. Deze 'Vitessevlucht' vond De hierna volgende dia-lezing door de
plaats onder ideale weers(vlieg) omstan- heer Maassen werd met veel belangstelling gevolgd. Het leven van Prins
digheden.
De uitslagen waren als volgt: A. en A. Hendrik, echtgenote van Koningin WilWinkels l, 17, 18, 19 en 20; J. Meyer 2 en helmina, werd hierin uitvoerig op een
10; T. Jurriens 3; H. Stokkink 4 en 14; C. positieve wijze belicht.Door het geBruinsma 5,6, 7,12,13; Roy Eikelkamp 8, boorteland van prins Hendrik, Mecklenburg in het voormalige Oost-Duits11; G. en H. Boesveld 9,15,16.
land uitgebreid in de lezing te betrekken, kregen de aanwezigen een goed
beeld
van het leven daar.
Bridge
Het verenigingsorgaan, de Kronyck, zal
Bridgeclub Vorden
direct na Pasen verschijnen. Het bevat
Uitslagen van 29 maart 1999
weer een aantal zeer lezenswaardige
Groep A: 1. Bergman./Walter./Kilian. artikelen, onder andere over de ge
62,1% 2. van Burk./Hendriks.60,8% 3. schiedenis van hotel Bakker en de ge
Busscher./Graaskamp.60,4%. Groep B: 1. welfschilderingen in de dorpskerk. VerRossel./Warringa. 75,7% 2. van Gastel./ der wordt het Venhorsting in de buurtCastermans. 62,8%. 3. Beck./Vreeman. schap Delden uitvoerig belicht. Het
58,3%.
reilen en zeilen van de voormalige leerlooierij aan de Nieuwstad wordt ook
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
beschreven terwijl het verhaal van de
Uitslag van woensdag 31 maart 1999
in de vorige eeuw geschonken StatenGroep A: 1. mv/hr Scholten 63,8% 2. dms bijbel door Groot-Enzerink een ruime
Hartman/Kamp 57,7% 3. mv/hr Führi plaats kreeg toebedeeld . Al met al een
Snethlage 56,7% 4. hrn Groot Bramel/ mooie uitgave die in beperkte mate
Wolters 56,7%
ook bij boekhandel Bruna (Loga) te
Groep B: 1. mv Bouman/hr Snel 63,8% 2. koop zal zijn.

AVO Kranenburg
op zoek naar
oude materialen
Oude materialen niet weggooien!
Waarom niet? De asielopvang in Kranenburg is sinds kort gestart met Ne
derlandse les. Binnenkort start AVO
Kranenburg ook met activiteiten voor
peuters, jongeren en vrouwen. Voor
vrouwenactiviteiten denkt men vooral aan naailessen, herstelwerk en
handwerken. Voor de peuters en jongeren is men op zoek naar kleurpotloden, papier, spelletjes of allerlei andere dingen waarmee de kinderen
zich kunnen vermaken. Tevens is men
nog op zoek naar oude fietsen. Als u
niet in de gelegenheid bent het zelf te
brengen, is men bereid om het bij u
op te halen.
Ook is AVO Kranenburg nog steeds op
zoek naar vrijwilligers. Daarbij denkt
men aan mensen die het leuk vinden
om de hierboven beschreven groepen
te begeleiden. Verder is AVO Kranenburg op zoek naar een tuinman die de
mannen kan helpen bij het onderhoud van de tuin.
Voor meer informatie kan men te
recht bij Jan Wessels van AVO Kranenburg, tel. (0575) 55 62 94.

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN
VLOERTEGELS
NATUURSTEEN

H

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00

BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

KORTINGSBON
j ^«^ korting op het inschrijfgeld t/m 23-4-1999

Gratis extra verstelbaarheid. Bij de Auping Auronde.
Een vlakke spiraal is prima, maar een bed dat
je naar je hand /er is gewoonweg beter.
Bij de Auping Auronde kan dar op drie manieren: met de hand, automatisch en elektrisch.
We geven u graag een /etje - in de richting
van meer verstelbaarheid (en dus van meer

lig- en /itcomfort). Via een cadeau: steeds een
t r a p j e hoger.

Al 10 jaar een vertrouwde
naam in Nederland
Beheer

'Slank-klup'

De actie loopt in maart en april l 999. U bent
welkom voor een helder gesprek. Over alle
details en de voorwaarden.

p.w.
Wat kan slapen toch mooi zijn.

•

Komt u snel bij ons langs?

E WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0 5 7 3 45 12 39

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

WERELDAANBIEDINGEN
BIJ ELECTRO WORLD
Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 22 maart t/m
zondag 28 maart 1999.
Bij een
jaarverbruik
van:

800 m 3
1000 m3
1200 m3
1400 m 3
1600 m 3
1800 m3
2000 m 3
2200 m 3
2400 m 3
2600 m3
2800 m 3
3000 m 3
3300 m 3
3600 m3
3900 m 3
4200 m 3
4500 m 3
5000 m3
5500 m 3
6000 m 3

hoort een
•
streefverbruik voor :
de afgelopen |
week van: i
17 m 3 !
22 m 3 i
26 m3 i
31 m 3 i
35 m 3 i
39 m 3 |
44 m 3
48 m3
52 m3
57 m 3 ;
61 m 3 j
66 m 3 i
72 m 3 :
79 m3 i
85 m 3 j
i
92 m 3 i
98 m 3 i
j
109 m 3 i
120 m3 j
131 m 3
i

Inschrijfgeld: f 29,95
• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders
en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen.
Ook lid worden? Kom dan naar:
Eefde De Sluw
wo. 18.45 uur (0573) 40 13 42
di. 18.30 uur (0573) 40 13 42
Laren 't Kruispunt
Ruurlo Café De Keizerskroon do. 18.45 uur (0575) 55 63 43
di. 19.00 uur (0575) 55 63 43
Vorden Dorpscentrum
Zelhem De Brink
ma. 19.00 uur (0314) 34 45 57
Zutphen De Kolam (Paardewal) do. 19.00 uur (0575) 51 38 24
b.g.g. van onze leidsters tel. (0547) 29 20 65

en een totaal
streefverbruik sinds
l november
'98 van:
530 m 3
663 m 3
798 m 3
928 m 3
1060 m3
1191 m 3
1325 m 3
1461 m3
1590 m 3
1725 m 3
1856 m 3
1988 m 3
2186 m 3
2386 m 3
2585 m3
2783 m 3
2984 m 3
3315 m 3
3647 m 3
3976 m 3

Het weekstreefverbruik wo rdt bepaald
aan de hand van de n de
afgelopen week gemeten te mperaturen.

-gainog
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:
O8OO - 1548

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nog meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.
Een mooie lijst geeft een stukje waardevermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.
De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.
1 yrrusf <rns

r iy

HARMSEN
Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Zuiderzeemuseum opent nieuwe seizoen:

Bankieren in de boerderij
^

Vanaf 3 april is het buitenmuseum
van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen weer open voor het publiek.
Dit seizoen is er onder de noemer
'Bankieren in de boerderij' een nieuwe presentatie te zien. In een pand
uit Friesland aan de stadsgracht vertelt een medewerker over het dagelijks leven van de bewoners van de
boerderij annex bank rond 1920.

om leveranciers enkele malen per jaar of
eenmaal per maand te betalen.

dood en de bruid gaan de voordeur uit',
maar de bezoekers kunnen daar nu ook
gebruik van maken.

KREDIETCOÖPERATIES

In Duitsland kende men al sinds het
midden van de vorige eeuw zogenaamde
kredietcoöperaties naar het model van
Raiffeisen. Dit idee werd vanaf 1898 in
Nederland overgenomen. De Boerenleenbanken waren in principe alleen bestemd voor boeren uit hetzelfde dorp of
dezelfde parochie. Zij hadden land of vee
als onderpand en kenden elkaar goed. Zij
wisten vaak letterlijk van elkaar wat ze
waard waren. In een boerderij werd een
kantoortj e ingericht en er werd een kassier aangesteld. Deze hield één of twee
keer per week spreekuur, waarvoor hij
een kleine vergoeding kreeg. Bestuursleden ontvingen weinig of geen prresentie
geld. Het beheer van de coöperatieve
banken moest namelijk tegen de ge
ringst mogelijke kosten plaatsvinden. Alleen dan kon de verstrekking van kredie
ten tegen zo gunstig mogelijke koers ge
beuren.

De boerenleenbanken maakten toen een
bloeiperiode door. Daarmee krijgen bezoekers zicht op het betalingsverkeer uit
die tijd, de huisvesting van een lokale
boerenleenbank en welke bankzaken
daar werden afgehandeld. De boer in
kwestie had naast zijn agrarische beroep
ook een functie als kassier.
Direct na Pasen wordt het nationaal museumweekend gehouden. Zaterdag 10 en
zondag 11 april staan daarmee landelijk
in het teken van wandelen en fietsen.
Het Zuiderzeemuseum besteedt dan bovendien extra aandacht aan scheepsmodellen en de bezoekers krijgen tijdens
het museumweekend 50% korting op de
individuele toegangsprijzen voor de INTERIEUR VAN DE BOERDERIJ
combinatie van het binnen- en buiten- Vorig jaar werd de boerderij uit het Frie
museum.
se plaatsje Baard ingericht met steun van
De boerenleenbank heeft een speciale de Rabobank. Oorspronkelijk was er in
plaats in de geschiedenis van agrarisch dit pand weliswaar geen boerenleenNederland. Aan het einde van de vorige bank gevestigd, maar een van de wooneeuw was er een grote crisis in de agrari- vertrekken kon goed als zodanig dienst
sche sector. Boeren waarmee het finan- doen. De bank in een boerderij uit het
cieel goed ging, belegden hun geld in nabijgelegen Jorwerd stond hiervoor morenderende effecten en aandelen in de del. Daar werd de coöperatieve bank in
industrie, zodat minder gefortuneerde 1912 opgericht. Het bankkantoor tj e waar
collega's steeds vaker tevergeefs aanklop- de medewerker van het museum de be
ten voor een lening. Het geld verdween zoekers in donkergrijs pak ontvangt, is
van onder de matras en daarmee ook de ingericht met authentieke spullen zoals
kredietmogelijkheden.
stempels, kasboekd^n boekjes met conKenmerkend voor de periode aan het trolebewijzen. Als verteller verruilt hij
eind van de 19e en begin 20e eeuw is bo- zijn financiële functie voor klussen op
vendien dat het betalingsverkeer volle- het erf en wisselt dan ook van 'kostuum'.
dig gebaseerd was op contant geld, ofte Traditiegetrouw kwamen mensen vroe
weel klinkende munt. Papiergeld kwam ger uitsluitend via^^zij-ingang, 'de echpas na de Tweede Wereldoorlog in om- te voordeur' de bovRerij binnen, of zij
loop. Ook was het niet ongebruikelijk liepen achterom via de deel. Slechts 'de

MUSEUMWEEKEND
MET SCHEEPSMODELLEN

In museumrestaurant Het Amsterdamse
Huis tonene modelbouwers tijdens het
museumweekend hun eigen boten. Er
zijn onder andere scheepstypen te zien
zoals een hoogaars, een loodsschoener
en een Enterse zomp. Ook is een model
te bewonderen van de EH 33, een westwalbotter. Dit scheepje is uitgevoerd in
schaal l op 20 en is 75 centimeter lang.
De eigenaar heeft er maar liefst 2300 uur
aan gewerkt om het model geheel uitge
rust te krijgen met de benodigde inventaris en vistuig, zoals een wonderkuil.
Even na het middaguur houdt de hoofdrestaurator van de afdeling Nederlandse
Geschiedenis uit het Rijksmuseum te
Amsterdam een lezing en diapresentatie
in de filmzaal. De heer Hoving belicht
dan met name de scheepsmodellen van
de 17e eeuw. Later op de dag wordt er de
film 'Op hoop van zegen' gedraaid. Naast
deze beelden en de miniaturen kunnen
bezoekers ook deelnemen aan een the
ma-rondleiding over schepen in het buitenmuseum of een kijkje nemen bij de
modellen in het binnenmuseum. Tevens
wordt er een gratis rondleiding verzorgd
waarbij onder andere de exposities 'Zuiderzeevisserij' en 'Vervoer over water'
worden aangedaan.
Ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen een bouwpakket van een boot in elkaar zetten, terwijl langs de museumgracht het drukke getimmer zal klinken
van degenen die hun eigen smivenir maken in de vorm van een klo^penbootje.
De VW Enkhuizen heeft een wandelroute uitgestippeld die langs markante plekjes in de stad voert. Uiteraard kan daarbij
ook het Zuiderzeemuseum worden aangedaan. Vanaf maandag 5 aiuü is de gratis wandelroute verkrijgbaajpj de deelnemende musea en de VW.

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

(Nagekomen familie bericht)

"Ga uit, ik zal u zegenen
gij zult tot een zegen zijn"
Genesis 12:2
Na een mooi leven samen, waarvan de laatste jaren
vol ziekte en zorgen, is heden in alle vrede heengegaan mijn innig geliefde man.

GERRIT JAN GREVINK
* Aalten
12 februari 1930

t Vorden
5 april 1999
J.G. Grevink-Kreunen

De Voornekamp 51
7251 VK Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren donderdag 8 april van 19.00 - 19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4" te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 9 april
om 13.30 uur in de N.H. kerk te Vorden.
Aansluitend zal om 15.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in de IJsselzaal van het crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
Voor de rouwdienst kunt u vanaf 13.10 uur ook nog
afscheid nemen in genoemde kerk.
Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieve
dan deze avertentie als zodanig te beschouwen.

-<fl

IDO HUMMELINK
Timmert goed aan de weg, hierdoor is er
op korte termijn wederom plaats voor een;

"VEELZIJDIG" TIMMERMAN of
TIMMERMAN / METSELAAR
De werkzaamheden bestaan uit; onderhoud, verbouw,
aanbouw, restauratiewerk, en machinale houtbewerking.
Kortom, werk waarvoor vakmanschap een vereiste is.
Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een "ervaren"
vakman, welke tevens genegen is om de jaarlijkse 35B
cursussen te volgen, gegeven door;
Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf of Scholingsfonds
voor het Bouwbedrijf.
Wie dus nog graag "veelzijdig" vakwerk verricht, en
daarnaast "Up to Date" wil blijven, kan contact
opnemen met;
Ido Hummelink
Wiersserbroekweg l
7251 LG
Vorden
Tel. 0575-556563

Hollands
Lentemenu
Hollands Lentemenu is de nieuwste
Recepten Variatie waarvan u nu volop
kunt proeven en gemeten. De Recepten Variatie bestaat uit vijf verrukkelijke recepturen, licht van samenstelling en geknipt voor de tijd van het
jaar. In de recepten veel aandacht
voor jong, mals en sappig vlees. Ne
derlands lamsvlees, varkensvlees en
kalfsvlees worden op Hollandse wijze
bereid in combinatie met verse voorjaarsgroenten, Hollandse asperges,
Zaanse mosterd en piccalilly. De Hollandse keuken op z'n allerlekkerst!
VERZAMEL ZE ALLEMAAL
Elke vier weken verschijnt er een
nieuwe Recepten Variatie, telkens
met andere, lekkere gerechten voor
ontbijt, lunch, diner of als tussendoortje. Leuk om ze allemaal te verzamelen. De receptenkaarten uit de Re
cepten Variaties zijn op te bergen in
de VariatieWaaier, een handige be
waarmap die u tijdens het koken ge
makkelijk op het aanrecht kunt neerzetten.
De Recepten Variaties en Variatie
Waaier verschijnen in het kader van
de campagne "Vlees. De gangmaker
op tafel'. Ze zijn verkrijgbaar bij slager en supermarkt.
ASPERGETAART
METVLEESREEPJES
Een van die heerlijke voorjaarsrecepten uit het Hollands Lentemenu is
een hartige aspergetaart gevuld met
Nederlandse voorjaarsspecialiteiten.
Serveer hem warm of koud, als lunchgerecht, hartig tussendoortje of als
avondmaaltijd. Een lentelicht ge
recht dat altijd zorgt voor een lekkere
trek.
De volgende ingrediënten heeft u nodig (voor 4 personen):
300 g ongekruide vleesreepjes
l kg asperges
zout, peper, nootmuskaat
6 plakjes bladerdeeg (diepvries)
l prei
1-2 eetlepels slaolie
4 eieren
l potje crème fraiche
75 g geraspte kaas
Bereidingswijze
Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien. Schil de asperges, snijd ze in kleine stukjes en kook ze in een laagje kokend water met een snufje zout in ca.
15 minuten gaar. Afgieten en laten
uitlekken. Verwarm de oven voor op
200 °C. Bekleed een lage aardewerken
taartvorm (ca. 20 cm doorsnee) met
het bladerdeeg. Prik met een vork
hier en daar gaatjes in de bodem.
Snijd de prei in smalle ringen. Verhit
de olie en roerbak hierin de vleesreepjes 3 minuten. Voeg de preiringen toe en bak ze 3 minuten mee.
Klop de eieren met de crème fraiche
los en voeg de kaas, wat zout, peper
en nootmuskaat toe. Vul de vorm met
het vlees-preimengsel, de asperges en
het eiermengsel.
Bak de taart midden in de hete oven
in ca. 35 minuten goudbruin en gaar.
Snijd de taart in punten, warm of
koud serveren.
Tip: lekker met een salade van jonge
lentespinazie.
Voorbereidingstijd: ca. 30 minuten.
Baktijd: ca.35 minuten.
Voedingswaarde per persoon: energie
ca. 3600 kj (850 kcal); eiwit 34 g; vet
65 g; koolhydraten 33 g

Novib begint grootscheepse actie
Dit jaar is Novib een grootscheepse campagne begonnen rond het thema onderwijs. In 1995 beloofden
vele regeringsleiders actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat over 15 jaar onderwijs voor iedereen
mogelijk is. In de praktijk blijkt dat ze nu al flink achter lopen op het schema. Daarom is deze actie
nodig. Miljoenen kinderen wachten op onderwijs. De campagne zal zich speciaal richten op onderwijs
voor meisjes. In het speciale campagneboek staan twaalf portretten van bekende of succesvolle vrouwen van buitenlandse afkomst die nu in Nederland wonen. Twee van hen vertellen nu alvast iets over
hun onderwijservaringen en wat dat in hun leven heeft betekend.

Presentatrice van het
Jeugdjournaal Aldith
Hunkar:

Elk kind, waar ook ter wereld, heeft recht op basisonderwijs. Daar is Iedereen het wel over eens. Afspraken maken
om er geld in te stoppen, om daadwerkelijk scholen te
bouwen en onderwijzers aan te trekken, is niet zo moeilijk.
Maar vervolgens komen overheden en organisaties die
afspraken te vaak niet na. Novib begint dit jaar een campagne om ze aan hun beloften te herinneren. Een handtekeningenactie ondersteunt de campagne.

"Bij ons thuis
werd altijd
gehamerd
op goede
schoolcijfers"
Vier jaar alweer presenteert
Aldith Hunkar (36) het
Jeugdjournaal van de NOS.
Daarvoor woonde ze in vijf
verschillende landen, deed ze
uiteenlopende studies en had ze
een groot aantal baantjes. "In
al die landen heb ik veel geleerd. Natuurlijk ook van mijn
ouders. Ik heb er grote bewondering voor hoe ze ons hebben
begeleid. Want overal moest je
je plek weer zien te veroveren."

"Dat er thuis vrij strenge regels
golden, was denk ik wel nodig. Er
werd altijd gehamerd op goede
schoolcijfers en op het belang van
een familieleven. Van al dat reizen
en contacten met een verscheidenheid aan mensen heb ik geleerd dat
er niet één blauwdruk is van hoe de
wereld in elkaar steekt. In
Nederland wordt over het alge-

Russisch-Joodse schrijfster Irina Grivnina:

"Wij waren boekenkindftren,
wij kenden het leven niet"
Irina Grivnina bracht het grootste deel van haar kiiutertijd bij
haar grootouders door. Ze woonden aan de rand va^Ploskou,
in een soort dorp: een woningbouwvereniging met twintig mensen die één grote tuin hadden. "Mijn ouders zag ik eens in de
twee maanden. Dat lijkt misschien heel eenzaam, maar dat valt
mee. Het was een aparte leerschool. Je hebt de rest van je leven
eigenlijk nooit meer echt gezelschap nodig."
Ook op de school in het datsjadorp, waar Irina vanaf haar zevende heenging en tien jaar bleef (in

Miljoenen kinderen
willen toegang
tot onderwijs

Rusland vormen basis- en middelbare school een geheel) probeerde
ze de grenzen te verkennen. "Wij

Kinderen in
Bangladesh via
Brac naar school

meen gedacht dat Nederland de
norm is, maar dat is natuurlijk niet
zo. Ik ben er sterk van doordrongen geraakt dat de waarheid wel op
zestig of zeventig verschillende
manieren verteld kan worden. Dat
de ene manier van leven of van
denken niet beter of slechter is dan
de andere. Ik denk dat ik er heel
open door geworden ben."
•
waren boekenkinderen en kenden
het leven niet. Eindjaren vijftig, tijdens de 'dooi-periode' werd het anders. Iedereen gedroeg zich vrij en
zei dingen die ze tien jaar later
nooit hadden durven te zeggen. Er
kwamen gevangenen terug uit de
kampen en die vertelden hun verhalen. In mijn omgeving waren er
veel van zulke mensen. Eén op de
twee gezinnen had wel iemand in
de Goelag gehad. Maar lang niet iedereen wilde die verhalen horen. Ik
wel. Ik probeerde me die dingen te
herinneren. Ik hield een dagboek
bij maar dat vernietigde ik uit angst
dat iemand het in handen kreeg." •

vertrouwen van de ouders en kan
ze er ook op aanspreken als hun
kind niet naar school gaat."

Rietmatten

Het schooluniform is te duur. De school is te ver weg. Of het
kind moet helpen geld te verdienen voor het gezin. Voor arme
gezinnen in Bangladesh zijn dat vaak de redenen waarom hun
kinderen geen onderwijs krijgen. De kleine dorpsschooltjes
van Brac in Bangladesh houden daar rekening mee. Ze zijn
vlak bij huis, een uniform is niet nodig en de schooltijden zijn
vastgesteld in overleg met de ouders. Inmiddels zijn er 34.000
van die scholen. Er leren meer dan een miljoen kinderen lezen
en schrijven.

"Zo'n dorpsschool is een heel eenvoudig gebouwtje van rietmatten,"
vertelt Marjolijn Verhoog, "Er is
één schoolbord en een paar krijtjes. Vaak schrijven de kinderen
nog met een leitje. Ik ben elke keer
weer onder de indruk als je ziet
wat er met heel eenvoudige middelen geleerd en gedaan kan worden." De onderwijzeres krijgt door
haar rol meer status in het dorp.
"Ze vervullen er een soort voortrekkersfunctie", zegt Verhoog.

De dorpsschooltjes zijn een initia- van die schooltjes is heel laag,"
tief van Brac, een organisatie die zegt ze. "Ze richten zich speciaal
zich richt op de plattelandsbevol- op meisjes. Want juist meisjes
king. Novib werkt al ruim twintig worden sneller thuisgehouden dan
jaar niet Brac samen. Marjolijn jongens. Daarom is de onderwijVerhoog is programmamedewer- zeres ook heel belangrijk. Bij de
ker bij Novib en gaat twee keer per Brac-schooltjes is dat altijd een
jaar naar Bangladesh om de pro- vrouw uit het dorp, een bekende
jecten te bezoeken. "De drempel dus van de ouders. Zij heeft het

Dat geldt ook voor de kinderen die
via Brac leerden lezen en schrijven. Een van hen is de 28-jarige
Cherum Begum. Ze volgde onderwijs op een Brac-school. Ze viel
op en inmiddels heeft ze een belangrijke functie in haar dorp als
leidster van een spaargroep. Die
groep van dertig vrouwen spaart

Onderwijs is een van de kernpunten van de Novib Methode,
die inhoudt: mensen leren ziehzelf te helpen. De methode
werkt, omdat het een duurzame
oplossing is voor problemen als
armoede. Dat geldt in het bijzonder voor onderwijs. Een jongen
die naar school is geweest, kan
zijn ouders de bijsluiters van
medicijnen voorlezen. Of hij kan
een eigen bedrijfje beginnen en
anderen in dienst nemen. Als een
kind vier jaar naar school gaat,
haalt hij of zij later tien procent
meer oogst van het land. Dat is
in onderzoek aangetoond.

Actie
D^teatste Sociale Top, in 1995
in^ropenhagen, eindigde met de
slogan: 'In 2015,basisonderwijs
voor iedereen'. Overheden van
ontwikkelingslanden beloofden
s twintig procent van
in onderwijs en andere
sociale sectoren te stoppen. De

rijke landen- zouden op hun
beurt ook twintig procent van
hun budget van ontwikkelingssamenwerking aan onderwijs
besteden. Als iedereen die afspraken na zou komen, zou er in
2015 onderwijs voor iedereen
zijn. Tot nu toe is er echter bar
weinig gebeurd. Maar belofte
maakt schuld en daarom start
Novib deze internationale campagne. Want er moet nu actie
komen. Miljoenen kinderen
wachten erop.

Onderwijs voor meisjes
Novib richt zich met deze wereldwijde campagne, samen met
andere internationale organisaties, op de overheden van zowel
de rijke als de ontwikkelingslanden.
De organisatie pleit speciaal
voor de toegang van meisjes tot
onderwijs. En dat ouders bij
het onderwijs van hun kinderen
worden betrokken.
•

Het einde van de armoede
begint op school

samen voor een lening bij Brac. De
vrouwen overleggen over de besteding van het geld en lossen de lening samen af. "Mijn leven is beter
geworden doordat ik naar school
ben geweest," zegt Cherum. "Ik
ben veel zelfstandiger geworden."
Haar man Mohammed (40) heeft
met een lening van Brac een eigen
bedrijfje opgezet, samen met de

buurman. Al met al is hun levensstandaard aanzienlijk verbeterd.
Dochter Taslima is 11 jaar en zit in
het laatste jaar van een Bracschooltje. Ze krijgt Engels, Bangla
(de lokale taal), rekenen en sociale vakken. "Ik wil later lerares
worden," zegt ze. "Liefst op een
Brac-school!"
•

Met eenvoudige middelen wordt veel bereikt

AGENDI
APRIL
ledere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
7 HVS Wichmond Geheugentraining
7 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
7 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
12 Damesclub Medler J. Jansen
12 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
13 Soos Kranenburg
13 HVG Linde Excursie naar J. Houtman
14 Welfare Handwerkmiddag Wehme
Kraamverkoop
14 NCVB Vorden Bui-Bui i.s.m.
Wereldwinkel
14 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
14 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
15 PCOB dhr. Veen Apotheek
15 HVG Wildenborch mevr. Warringa
veearts
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
17-18 LR+PC de Graafschap Concours
17 Klein Axen Monica Robijns waarnemen als kunst
18 Klootschiettoernooi Wildenborch
18 VRTC Voorjaartocht 40 en 100 km
19 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
20 Soos Kranenburg viering 25
jaarbestaan
21 HVG Wichmond st. SOHO
21 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
21 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
21 HVG Dorp dia's int. Vorden
23 Damesclub Medler feestavond
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
26 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
27 NCVB financieel Project Filipijnen
27 Soos Kranenburg
28 ANBO Bridgeclub BZR in
Dorpscentrum
28 Welfare handwerkmiddag Wehme

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

Biej ons
in d'n Achterhoek
Wiej waarn vegange donderdagaovend biej Toon an 't kruusjassen too de tillefoon ging. "Pak iej um maor effen an, Riek, 't zal toch wel veur ow wean", zei
Toon die schienbaor neet volle zinne had umme van de stoel te kommen. "Wel
jao, de vrouw maor laotn loopn, die mot altied maor op de bene van die luie
kearls" scheern Riek weerumme. Maor zee leep toch maor nao de gang met de
stille hoppe dat eur dochter 't was die beln. Die had meschien wel weer een of
ander niejtjen oaver een echtscheiding of zo.
Maor dat was 't ditmaol neet. "Now he'k van mien leaven", kwam ze effen later
weer de kamer in,"de Huuskamps wilt tweede paosdag biej ons kommen, of dat
goed was". "Ze'k maor dat ze de boek kont lekkn", was Toon zien bescheid. In
gin jaorn he'w ze hier ezien en now uutgerekkend op tweede paosdag zolt ze
ons den dag vegalln, niks t'r van. Vraog maor of ze een wekke of veertien dage
later kont at ze ons perse wilt zien".
"Jao", veduudelijken Toon ons,"tweede paosdag he'k Riek beloafd umme met
eur nao 't tuincentrum te gaon, zee wol daor wat nieje dinge bekiekn veur 'n
hof. En dan blieve wiej neet veur zo'n vedraaid stuk vretn van 'n Huuskamp in
huus".
"He'j met die luu al 's wat ehad da'j daor zo de pik op hebt?"
"Oh jao, da's al jaorn eleen. Biej mien huus hadn ze toen nog een klein bouweri'jken. Biej ons vader vekoch too an de Huuskamps een vaerze. Nao een hötjen
kreeg dat dier onvewachs een kalf. Inplaatse van dat zee daor bli'j met waarn
kekn zee d'r ons lillijk umme an. En ze wodn helemaole heilig too mien zwaoger zei" Weas maor bli'j dat ow dochter , too nog maor zo'n deerntjen, gin kind
hef ekregen inplaatse van de koe"
"Nao die tied, en da's al heel wat jaorn eleen, he'w ze nooit weer hier ezien. Ene
keer kwamme wiej ze hier in de straote nog achterop. Too vrooge wiej ze nog
maor 's of ze met gingen koffiedrinken. Maor oh nee, ze hadn helemaols gin
tied. Daorumme wi'k ze now op tweede paosdag ok neet hier zien".
Gin wonder dat de luu in Kosovo mekare neet meugt a'j ziet dat t'r oaver een
kalf al zo'n trammelant wod emaakt, biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

een boek over Vorden in het jaar 1999

Wat zou het niet leu™ijn als u
over vijf of vijftien jaar in het
boek 'Vorden '99' kunt lezen hoe
u nu, in het jaar 1999, over
Vorden denkt. Er is al een aantal reacties binnen, ^arvan één
in de vorm van een schitterend gedicht. Hieronder vindt u voor
de laatste keer een klein memo waarin u kunt vertellen hoe u
nu over Vorden denkt. We hopen dat u reageert!
En natuurlijk is het ook leuk wanneer u straks, over een aantal
jaren, een fraaie foto van Vorden in dit boek zult kunnen bekijken. Een foto die u zelf hebt gemaakt met uw naam er bij.
Stuur ons uw foto's van Vorden zoals het nu is. Als 't even kan
komt-ie in kleur in het boek dat straks, op 1 september a.s.,
verschijnt.

het boek 'Vorden '99'
leuk voor later!

Het blijkt dat er nu al vraag is naar 'Vorden '99' en dat er in de
bibliotheek en bij Boekhandel Bruna al een aantal exemplaren
is gereserveerd voor de intekenprijs van f 24.50 (na verschijnen wordt de prijs f 29.50). Wij, redactie en medewerkers, werken hard aan het schrijven van artikelen en het klaarmaken
van de dummy waardoor u kunt zien hoe het boek er straks uit
zal zien. Nog even geduld en u kunt het boek inkijken en De
redactiebestellen.

Dit is mijn mening over Vorden

hier afknippen

(dit is de laatste kans om uw mening te geven!)

Bestelformulier Zwemabonnementen Seizoen 1999
(bij bestelling na 23 april 1999 gelden de op de Plonspagina vermelde, niet tussen haakjes
geplaatste prijzen - inzenden^wi of afgeven bij Adm. Zwembad 'In de Dennen' - Oude
Zutphenseweg 7 -- 7251JX VorcH U kunt het formulier ook afgeven bij het Vaarwerk 20 of de
Laegte 20 te Vorden of Ruurloseweg 68 te Kranenburg).
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
bestelt hierbij voor seizoen 1999 voor het Zwembad 'In de Dennen' de volgende abonnementen :

Combinatie-abonnement(en)
f72.50 Ie ouder, voorlettersf45.- 2e ouder, voorletters —
f21.- kind, roepnaam
f 21.-kind, roepnaam
f 21.-kind, roepnaam —
f21.- kind, roepnaam

.-geboortedatum:
-geboortedatum:
.-geboortedatum:
-geboortedatum:
-geboortedatum:
-geboortedatum:

M/V
M/V
M/V
M/V
M/V
M/V

Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na l mei 1981)
f 45.-roepnaam
gebooonedatum: f 45.-roepnaam
gebooortedatum: .
f 45-- roepnaam -gebooortedatum:-

-M/V
.__M/V
—M/V

Volwassen abonnement (en) (geboren voor l mei 1981)
f 72.50 voorletters:
geboortedatum:
f 72.50 voorletters:
geboortedatum: —

M/V
- M/V

Ouderenabonnement(en) (geboren voor l mei 1934)
f55.- voorletters:
geboortedatum:
f55.- voorletters:
geboortedatum:

M/V
M/V

] f 10.- contributie Lidmaatschap Vereniging 'In de Dennen'

Mijn leeftijd is

jaar

Naam van inzender/ster (hoeft niet ingevuld te worden)

Het verschuldigde bedrag ad f
wordt voldaan door overschrijving op bankrekening
36.64.24.262 of girorekening 7231517 beide ten name van Zwembad 'In de Dennen' te Vorden.
Datum:

Handtekening:

Zwemseizoen
1999 begint met
veel nieuws

plons!

Nieuws voor
wie van water
en zwemmen
houdt

Laten we eerlijk zijn: we hebben er wel een beetje recht op. Negen
maanden lang was de zon een zeldzame gast en druilde regen vaak op
ons neer. Maar nu is het voorjaar en hopen we op een zonnige zomer
die ons veel zwemplezier zal bezorgen. Aan het verwarmde openluchtzwembad 'In de Dennen' zal het niet liggen: koel-helder water, nieuw
spelmateriaal, een reuzenglijbaan voor extra waterpret..., er is weer
veel te genieten in en rond het bad. Met dit jaar voor het eerst: een
nieuw zwemlesprogramma volgens de landelijke normen, dat zorgt
voor het officiële Zwem-ABC. U vindt al het nieuws over dit zwemseizoen op deze Plons-pagina. Neem even de tijd het te lezen en het bestelformulier op de achterkant van deze pagina in te vullen.

Speciale informatie-avond
Op maandag 26 april zal een speciale
informatie-avond worden gehouden
over de opleiding voor het nieuwe
Zwem-ABC. Die zal plaatsvinden in de
Kantine van het Zwembad aan de Oude
Zutphenseweg. De avond zal beginnen
om 19.30 uur. U kunt daar terecht met
alle vragen over dit onderwerp.

In dit verband is het van belang te verde aanleg en de geoefendheid van het
melden dat de Nationale Raad
kind, mogelijk in één zomerseizoen het
Zwemdiploma's adviseert de lessen aan
Zwemdiploma A van het Zwem-ABC te
te vangen als een kind 5 jaar is en dus
halen.
niet, zoals voorheen, te beginnen op de
Belangrijk is dan wel dat men direct
We kunnen ons voorstellen dat vooral vanaf de eerste les op 3 mei a.s. begint leeftijd van 4 jaar.
ouders het er even moeilijk mee zullen met het volgen van de lessen. Mocht
hebben. Het ging in het verleden toch het niet mogelijk zijn het A-diploma
best allemaal goed? Kinderen moeten voor het eind van het 'In de Dennen'leren zwemmen en daarmee uit. Meer seizoen te halen dan hopen we een regewas toch niet nodig?
ling te treffen met een overdekt zwem- (tussen haakjes de voorverkoop-tarieDe Nationale Raad Zwemdiploma's, die bad in de omgeving om de lessen voort ven geldig bij bestelling uiterlijk 23
de zwemopleidingen landelijk regelt, te zetten zodat het gewenste diploma april 1999)
kwam echter met een nieuwe opzet voor toch kan worden gehaald.
- Combinatie-abonnement:
de opleiding. Het bestuur van ons
Ie ouder f 82.50 (f 7 A)). 2e ouder f 50.zwembad was oorspronkelijk niet zo Als u meer wilt weten
(f45.-).
blij met deze nieuwe regeling, waarbij Voor het nieuwe seizoen is een folder per kind t/m 17 jaar f 24.- (f 21.-).
de afzonderlijke zwemdiploma's A, B samengesteld. Daar is ook een inschrijfen het basiszwemdiploma vervangen formulier ^L opgenomen, zodat u uw - Seizoenabonnemen^eugd: t 50.- (f45.-)
gingen worden door een geheel nieuw kind zo vB% mogelijk kunt opgeven. volwassenen f 82.5(^72.50).
Zwem-ABC. Maar daar het hier om een Want denkt u er vooral aan dat hoe eer- 65 plus-abonnement f60.- (f55.-).
Het combinatie-abonnement geldt
landelijke regeling gaat is besloten ook der er dit jaar met zwemles wordt
alleen voor ouders/verzorgers en kindevoor de opleidingen in zwembad 'In de begonnen hoe groter de kans is dat men ren t/m 17 jaar samen.
Dennen' voor dit 'Zwem-ABC' te kiezen. aan het eind van dit zomerseizoen dat
waardevolle, nu nog
veelzijdiger - Terraskaart na 18.00 uur: f 3.-.
Wat is het verschil met vroeger?
zwemdiploma, in bezit zal kunnen heb- Entreekaart voor een eenmalig bezoek:
jeugd f4.- - volwassenen f5.-,
Wat is het verschil met de oude oplei- ben.
ding? Vroeger leerde je alleen zwem- In de week van 26 t/m 29 april zal wor- - Tienbadenkaart jeugd f 32.50 - volmen, dat is blijven drijven en vooruitko- den begonnen met de zwemlesindeling. wassenen f42.50,
men in het water. Als je aan enkele Een folder over de zwemopleidingen en - Zwemlessen en andere opleidingen:
minimumeisen voldeed dan was er een een inschrijfformulier voor zwemlessen leskaart voor 12 lessen (excl. toegang):
f 54.- - losse les f 5.-,
diploma. In de toekomst ligt de nadruk in 'In de Dennen' zijn verkrijgbaar bij
- Kosten diplomazwemmen:
veel meer op watergewenning waardoor de Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat f7.50 incl. embleem en insigne.
kinderen en volwassenen zich vrijer in in Vorden.
het water kunnen bewegen. Vooruit- Golfbaan jeugd f 3.- - volwassenen
komen in het water is één, maar je thuis- Ook vorig jaar \vcrd er van ons ver- f4.-.
voelen in het water bijv. door een bete- warmde openluchtbad weer volop geno- Toegang zwembad en golfbaan voor
re drijftechniek en door het aanleren ten. Op zulke dagen besef je hoe goed kinderen beneden 2 jaar: gratis.
van de juiste ademhalingstechniek is het is dal we in Vorden over ~o'n uniek Voor groepen ( m i n . 25 pers), geldt een
voordel i «er tarief.
eigenlijk veel belangrijker. Dan zal men hosbad best.'hikken.
zichzelf of anderen bij een onverwachte
calamiteit beter kunnen redden en is de
bewegingsvrijheid ook groter. Kortom:
de zelfredzaamheid neemt in de opleidingen een centrale plaats is.

Waar is dat
Zwem-ABC voor

Abonnementen
en betalen
Abonnementen voor 1999 kunnen worden besteld via het
bestelformulier naast of op de
achterzijde van deze pagina.
Het verschuldigde bedrag voor
betaling van abonnementen in
de voorverkoop moet vóór 23
april 1999 worden gestort op
bankrekening nr 36o4.24.26z
of girorekening nr 723 1517 ten
name van Zwembad 'In de
Dennen' te Vorden.

De tarieven voor 1999

Voorbereiding belangrijk
Daarom zal in het komende seizoen de
lesindeling zo worden aangepast dat
eerst veel oefeningen zullen worden
gedaan waarbij deze vaardigheden zullen worden aangeleerd. Dat betekent dat
het aantal benodigde lessen groter zal
worden en in het algemeen voor een
beginner gerekend moet worden op
minimaal 60 lessen voor het Zwemdiploma A van het Zwem-ABC.
Het is. afhankelijk van het leertempo,

Aanwinsten
voor zwembad
Helemaal bovenaan ziet u een actiefoto
van het werk dat gebeurt rond de bouw
van de nieuwe reuzenglijbaan van in
totaal circa 50 meter lang. Voorde grote
vakantieperiode zal deze glijbaan,
hopelijk met de hulp van veel v r i j w i l l i gers, in Zwembad 'In de Dennen' in
gebruik worden genomen.
Al vele jaren was het een grote wens
van het zweinbadbestuur zo'n bij de
jeugd zeer populaire baan aan te leggen.
Toen er clan ook een baan beschikbaar
kwam die voor een haalbare prijs kon
worden aangeschaft werd besloten tot
aankoop. De v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n
zijn aangevraagd en dank zij de medewerking van velen kan de baan. zoals
het er nu u i t z i e t , nog voor de v a k a n t i e periode in gebruik worden genomen.
Vanzelfsprekend z i j n de strenge v e i l i g heidseisen die door het n i e u w e 'Attract i e - b e s l u i t ' worden voorgeschreven,
daarbij volledig in acht genomen.
Daarnaast konden aan het eind van het
vorig /wemsei/oen op de speelweiden
een aantal nieuwe kleurige spelelementen worden geplaatst dank zij een aant r e k k e l i j k e regeling niet de Speeltoestellenfabriek N ij na in Lochem (op
de foto .hierboven een plaatje van het
lïaaie'(jlijkasteel'). Door deze aanwinsten is er ook voor on/e jongste gasten
in 'In de Dennen' het komend seizoen
nog meer plezier te beleven.
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