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Traditionele Oranjeavond op zaterdag 26 april:

Oranievereniging volop bezig met
voorbereidingen Koninginnefeest

W E E K E N D D I E N S T E N

Het bestuur van de Oranjevereni-
ging is op het moment druk bezig
met de laatste voorbereidingen van
het Koninginnefeest. "We hebben
het programma bijna rond", zegt
voorzitter Johan Norde. Naast de ge-
bruikelijke festiviteiten zoals het
vogelschieten en ABN AMRO Rock
zal het feest dit jaar volledig in het
teken staan van de diverse vecht-
sporten. Zo is er 's ochtends een de-
monstratie van diverse jeugdige ju-
doka's van Indoor Sport Vorden. 's
Middags komt de bekende vecht-
sportspecialist Koen Scharrenberg
naar Vorden met een team van tien
Europese en Nederlandse toppers.
"Zij zullen hier een demonstratie
geven die niemand mag missen.
Vooral de breektechnieken zijn bij-
zonder spectaculair om te zien. Zo
zal Koen Scharrenberg met zijn blo-
te scheenbeen een aantal honkbal-
knuppels breken. Verder zijn er al-
lerlei vechtdemonstraties en wor-
den er met een speciale techniek al-
lerlei planken doorgebroken. Het
belooft dus een uiterst spectaculai-
re dag te worden ", zegt Norde.

Volgende week zal het complete pro-
gramma van het Koninginnefeest be-
kend worden gemaakt in de Oranje-
krant. De festiviteiten rondom de vie-
ring van de verjaardag van de Koningin
gaan op zaterdag 26 april van start. Op
deze dag staat de traditionele Oranje-
avond op het programma die zoals al-
tijd in de grote zaal van het Dorps-
centrum wordt gehouden. Dit jaar

wordt het toneelgedeelte verzorgd
door toneelvereniging Vierakker-Wich-
mond. Zij zullen deze avond een vrolijk
blijspel op de planken brengen met als
titel "Zeg, kan ik je man even lenen?"
Dit stuk is geschreven door H. van
Wijngaarden en bestaat uit drie bedrij-
ven.
Alhoewel de toneelvereniging van me-
ning is dat het beter is om te komen
kijken en je zo te laten verrassen, wil-
len ze toch een klein tipje van de slui-
er oplichten. Het stuk speelt zich af in
de huiskamer van de familie Valentijn.
Een grote rol speelt echter ook hun
buurvrouw Agnes Stolk. Dit is een al-
leenstaande vrouw die de man van
haar dromen nog steeds niet heeft
kunnen vinden. Als ze dan plotesling
voor een korte tijd een man nodig
heeft, gaat ze vanzelfsprekend hulp
zoeken bij de buren. En deze "Noaber-
plicht zorgt voor een heleboel onver-
wachte verwikkelingen.
Na dit tonecJ^k is het de beurt aan
"De Sleppers^it Ruurlo. Het gaat hier
om een groep jongelui die muziek
speelt "uut de olde deuze". Hierbij
moet men denken aan nummers zoals
die vroeger op deel werden gespeeld tij-
dens een "Bo^Ln Brulfte". De drie Ie
den van de P^p begeleiden zichzelf
op de trekzak. Kortom een feestelijke
afsluiting van deze Oranjeavond die
van de leden van "De Sleppers" wel tot
twee uur 's nachts mag duren. Maar zo
laat zal het wel niet worden. Kaarten
voor deze avond zijn vanaf 21 april te
verkrijgen bij de ABN AMRO en het
Dorpscentrum.

Collecte
De slogan "Wat kan er nóg onderzocht
worden als u uw hart niet laat spre-
ken?" staat centraal in de campagne
die de Nederlandse Hartstichting voor
de Nationale Hartweek voert om geld
in te zamelen bij de Nederlandse be-
volking voor bestrijding van hart- en
vaatziekten. De Hartweek heeft plaats
van 20 tot en met 26 april.
De Nederlandse Hartstichting is voor
haar werk volledig afhankelijk van de
giften van de Nederlandse bevolking.
Zonder deze financiële steun kan de
Hartstichting geen onderzoek meer la-
ten doen naar de oorzaken van hart- en
vaatziekten. Dan stoppen de reanima-
tiecursussen. Dan is er geen geld meer
voor voorlichting. Of voor de nazorg
van patiënten. Een belangrijk project
als de beroertecampagne die de
Hartstichting de komende jaren wil
voeren is niet meer mogelijk. Door uw
gift stelt u de Hartstichting in staat
haar activiteiten in de strijd tegen hart-
en vaatziekten voort te zetten.

Van Kranenburg wordt
tweede in strijd om
Gelderse ondernemer
Direkteur Joke van Kranenburg van
Polycomp uit Vorden is afgelopen

CONTACT
MH goed en graag gelezen blad

weekend tweede geworden in de strijd
om de Gelderse ondernemer van het
jaar. In totaal waren er vijf bedrijven
overgebleven voor de eindstrijd die
plaats had in het Arnhemse Bellavue.
De strijd om de Gelderse Ondernemer
van het jaar is een initiatief van
Omroep Gelderland.
Joke van Kranenburg toonde zich na af-
loop van de finale niet teleurgesteld.
"Nee, ik had ook niet verwacht dat wij
zouden winnen", aldus de winnares
van de categorie starters en jonge be-
drijven. "Het nadeel van deze finale is
dat er vijf winnaars aan meedoen uit
vijf hele verschillende catogoriën. Je
gaat dan toch appels met peren verge-
lijken en dan kunnen wij natuurlijk
nooit opboksen tegen grote bedrijven
die al tachtig of negentig jaar bestaan
en een paar honderd mensen in dienst
hebben", legt ze uit. Champignonnen-
kwekerij World Champ ging uiteinde-
lijk met de eer strijken en legde beslag
op de eerste plaats. De andere vier be-
drijven werden tweede. "Dat vond ik
heel diplomatiek van de jury", aldus
Van Kranenburg.
Polycomp is sinds twee jaar gevestigd
op industrieterrein Werkveld in Vor-
den. Het bedrijf houdt zich bezig met
het produceren van rubbermengsels
die als halffabrikaat worden gebruikt.

Hervormde Gemeente
Zondag 20 april 10.00 uur Ds. H. Westerink. be-
diening van de H. Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 april 10.00 uur ds. F. Gerbrandy,
Zelhem.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 20 april 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur ds. G. Naber, Neede.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 april 10.00 uur Eucharistieviering,
dames-/herenkoor.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19 april 18.30 uur Woord- en Conimu-
nieviering m.m.v. Rouw- en trouwkoor.
Zondag 20 april 10.00 uur Eucharistieviering,
familieviering m.m.v. de Kerkuiltjes.

Weekendwacht Pastores: 20-21 april Pastoor W.
Grondhuis. Joppe, tel. (0575) 49 42 21.

Huisarts 19-20 april dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die j^t tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaa^Hltijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 19-20 april W.F. Haccou. Vorden, tel.
(0575) 55 19 08. Spreekuur alleen voor spoedge
vallen zaterdag en zondag 11.30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het
seweg 8. tel. (0575) 59 25 92."
59 28 92.

>2^Isp
al, Ooyerhoek-

'spraakbureau tel.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den 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 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend 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 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via te lefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouween t rum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

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.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56. Zutplien,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6. tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.
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Tdefox gemeente: IQ575) S5\7444.

Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van

van "14.00 Wt 17.00 uur.

• Openingstijden
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 ttur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 tiur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10,00 tot 12.00 uut
Burgemeester £|.C. Kamerling:
maandagmorgen van Ji.OO tot 12.00 uur
en volgens afopraak
Vftthoudèr M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulclerffe-Meulenbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunnen tde/onisch
worden gemaakt hij de receptie van het
gemeentehuis.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Garage Kluit

C.J.E. Sent

Bouwadres

het Elshof 4
Vorden

Dorpsstraat 28
Wi ch mond

Kapelweg 4
Vierakker

Datum ontvangst

03-04-97

04-04-97

04-04-97

Omschrijving

bouwen van een
erker

bouwen van een
tochtportaal/entrcc

bouwen van een
serre

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de a/deling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

Op 8 april hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

de heer GJ. Klein Kranenbarg voor het
bouwen van een garage op het perceel
Molenweg 4 te Vorden.

mevrouw A.H. Loman-Bargeman voor
het bouwen van een garage op het per-
ceel Overweg 15 te Vorden.

de heer GJ. Rietman voor het bouwen
van een garage annex bergruimte op
het perceel Boshuisweg 5 te Vierakker.

de heer G. Burkink voor het verande-
ren van een veestal op het perceel
Polweg 6 te Wichmond.

de heer J.J.H. Tiemeijer voor het bou-
wen van een bergruimte op het perceel
Ruurloseweg 28 te Vorden.

de heer GA. Gosselink voor het geheel
slopen van een schuur op het perceel
Almenseweg 52 te Vorden.

de heer P.S. Exler voor het vellen van 8
fïjnsparren op het perceel Lindeseweg
8 te Vorden.

de heer J. Douma voor het vellen van l
berk op het perceel Christinalaan 11 te
Vorden.

de heer J.F.H. Dekkers voor het vellen
van l conifeer op het perceel Wilhel-
minalaan 9 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vermaningen aan aanvra-
gers, daartege^ren bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

5 GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP 1,2 EN 9 MEI 1997, BURGERLIJKE
STAND OP 2 MEI GEOPEND VAN 9.00 TOT 10.00 UUR VOOR HET

AANGEVEN VAN GEBOORTEN EN OVERLIJDEN

Naast de gebruikelijke feestdagen (30 april, 5 en 8 mei) is het gemeentehuis ook
op l, 2 en 9 mei gesloten. Burgemeester en wethouders hebben deze dagen aan-
gewezen als verplichte verlofdagen.

Op 2 mei is de Burgerlijke Stand van 09.00 tot 10.00 uur wel geopend voor het aan-
geven van geboorten en overlijden.

/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 van 18 april tot en met 16 mei 1997 ter inzage:

een melding algemene Maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

Autobedrijf D. Langwerden, Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond,
voor het uitbreiden van een herstelinrichting voor motorvoertuigen op
het perceel Lankhorsterstraat 28 te Wichmond.

Lezing over Islam:

Een nieuwe visie
Ook Nederlanders krijgen steeds
meer te maken met het geloof en de
gedachtenwereld van de volgelin-
gen van Mohammed. Moslims bou-
wen moskeeën, stichten winkels,
kijken naar eigen TV-zenders en
brengen een deel van hun politieke
meningsverschillen naar ons land.
Het lijkt een gesloten gemeen-
schap, maar een deel van de nieuwe
generatie kiest voor openheid en
stelt zich kritisch op. Eén van hen is
de 21-jarige rechtenstudente en
schrijfster Maima el Bezar. In het
kader van het Boekenweekthema
'Mijn God' kwam ze op uitnodiging
van de Openbare Leeszaal op 10
april naar Vorden voor een lezing.

Miami is hard op weg een beroemd-
heid te worden. Want haar eerste boek
'Op weg naar het Noorden' is zeer posi-
tief ontvangen, ze heeft in de afgelo-
pen twee jaar al zo'n driehonderd le-
zingen gehouden en is woordvoerder
van een deel van de jonge generatie die
is opgegroeid in twee culturen: die van
hun ouders en de totaal andere nor-
men die gelden in de Nederlandse sa-
menleving. Voorop staat dat de zeer be-
lezen Miami het geloof in Allah en in
het heilige boek van de Koran heeft be-
houden. Maar als moderne vrouw is ze
er ook van overtuigd dat in de praktijk
een groot deel van de leefregels niet op
de juiste wijze wordt toegepast. Zo ver-
zet ze zich tegen de ondergeschikte po-
sitie van de vrouw, tegen het gangbare
huwelijksrecht en tegen een groot
aantal andere regels die vooral door

de fundamentalistische groepering
streng worden gehandhaafd. Regels die
inhouden dat zelfs het stellen van vra-
gen wordt beschouwd als kritiek op
dingen die heilig zijn.

Haar opvattingen lokten veel reacties
uit van haar publiek, dat zeer geïnte-
resseerd luisterde en het soms niet
eens was met haar dikwijls wat radika-
le opvattingen. Uit die reacties bleek
echter duidelijk een groeiende belang-
stelling voor 'de Islam in Nederland'.
Er ontstond een levendige discussie
waaraan door velen werd deelgeno-
men. Tussen de vele vragen door las
Miami voor uit eigen werk. Daarbij viel
op dat ze een indringende stijl heeft en
onze taal zeer goed beheerst. Het was
dan ook geen wonder dat ruim de helft
van de aanwezigen overging tot aan-
schaf van haar boek dat door Boek-
handel Loga, een van de 'sponsors' van
deze avond, royaal in voorraad was ge-
nomen.

De Openbare Bibliotheek en de Stich-
ting 'Vrienden van de Openbare Biblio-
theek' hebben er goed aan gedaan deze
avond te organiseren. De opkomst was
verrassend groot (er moesten veel stoe-
len worden bijgezet). En de visie van de
nieuwe generatie Islamieten in Neder-
land is belangrijk en verrassend. Het
gaat daarbij om een generatie die de
waarde van de Islam en de betekenis
van de Koran erkent, maar wel vraagte-
kens zet bij de manier waarop deze
leefregels in het dagelijks leven vaak
worden toegepast.

Scholengemeenschap
Zutphen houdt open
huis op vrijdag 18 april
Op vrijdag 18 april houden de negen
beroepsafdelingen van de Stedelijke
Scholengemeenschap Zutphen open
huis aan de Vispoortstraat 6 en de
Zweedsestraat 1. De praktijklokalen
zijn dan in vol bedrijf. Leerlingen en
docenten laten zien hoe er in het voor-
bereidend beroepsonderwijs (VBO) van
de Zutphense school gewerkt wordt.
Het gaat hier om de afdelingen
Administratie, Bouwtechniek, Con-
sumptieve Techniek, Electrotechniek,
Grafische Techniek, Handel en Ver-
koop, Metaal, Motorvoertuigentech-
niek en Verzorging.
Het open huis is in het bijzonder be-
doeld voor leerlingen uit de tweede
klas van het voortgezet onderwijs die
een keuze moeten gaan maken voor
een vbo-afdeling. Maar ook andere be-
langstellenden zijn van harte welkom.
Tijdens het open huis wordt ook infor-
matie gegeven over een bijzondere
mavo-richting: "mavo gemengd gepro-
fileerd". Mavo-leerlingen kunnen op de
Stedelijke Scholengemeenschap een
beroepsgericht vak in hun pakket op-
nemen. Dat zorgt voor een goede aan-
sluiting op het mbo. Zo'n beroepsge-
richt vak wordt door elk van de drie
"sectoren" van de school aangeboden:
techniek, economie, zorg en welzijn.
Het open huis staat helemaal in het te-
ken van de komende verhuizing van de
beroepsafdelingen. Die betrekken de-
ze zomer namelijk het gebouw Wijn-
hofstraat l in Zutphen. Daar worden
op dit moment nieuwe praktijklokalen
gebouwd. Ook intern wordt dit gebouw
van de voormalige leao-mo-school "De
Graafschap" geheel aangepast aan zijn

nieuwe bewoners. De bezoekende leer-
lingen ontvangen op de 18e april een
attentie in de sfeer van het verhuizen.
Hier is een kleine wedstrijd aan ver-
bonden met prijzen. Zie ook adverten-
tie.

Wesselink geïnstalleerd
als teamchef van politie
De heer P.E. Wesselink is vorige week
woensdag geïnstalleerd als nieuwe
teamchef van de politie in Vorden-
Warnsveld en Steenderen. Per l mei
wordt de politie in Noord- en Oost Ne-
derland gereorganiseerd. Teamchef
Wesselink was tot voorkort politieme-
dewerker in Zelhem.

Treinen tussen Zutphen
en Winterswijk gaan
vanaf 1999 vaker rijden
Als het a'an de Nederlandse Spoorwe-
gen ligt dan gaat vanaf 1999 de trein
tussen Zutphen en Winterswijk twee
keer per uur rijden. De NS willen ook
de frequentie tussen Doetinchem en
Winterswijk gaan verdubbelen. Deze
laatste wijziging gaat al in 1998 in.

Vrouwendub Medler
Maandag 7 april hield mevrouw Meme-
link een boekbespreking over het boek
'Vandaag heb ik de zon ontmoet". Het
was een boeiende avond die werd afge-
sloten met een dankwoord van de voor-
zitter.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt vanaf 18 april 1997 gedurende 4 weken ter inzage het
ontwerp-besluit op de aanvraag van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

maatschap Rietman-Makkink
Boshuisweg 3
7233 SE Vierakker

adres van de inrichting: Boshuisweg 3

om: een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergun-
ning voor een melkrundvee-
houderij

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting
zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
g'mg.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 16 mei 1997.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 15 april 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax. (0575)
55 74 44

GEMEENTE
VORDEN
RECTIFICATIE

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang

van donderdag 17 april 1997, gedurende vier weken, voor
een ieder op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt
het ontwerp-bestemmingsplan "Brandweergarage".

Dit plan biedt de planologische basis voor de bouw van
een brandweergarage c.a. op een perceel aan de Rond-
weg, ten noorden van de woning Strodijk 2.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

Vorden, 16 april 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-
bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden,

liggen vanaf 18 april 1997 gedurende 4 weken ter inzage
de besluiten op de aanvragen van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer J.W. Wolters
Heidepolweg 2
7251 HT Vorden

adres van de inrichting: Heidepolweg 2

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met
zeugen en vleesvarkens

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer H.E. Bouwmeester
Schuttestraat 26
7251 MZ Vorden

adres van de inrichting: Schuttestraat 26

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met leg-
kippen, melkvee en fokzeugen

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting
zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;

de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be^fc
hebben geadviseerd;
degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-
kingen hebben ingebracht;
degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-
gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;
enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijl
wijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 30 mei 1997.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet binnen
6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is
beslist.

Datum: 15 april 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Seizoenabonnementen zwembad
Een herinnering: a.s. zondag (20 april) sluit de termijn waarop u nog tegen
de voordelige voorverkooptarieven kunt bestellen voor het nieuwe zwemsei-
zoen. Zoals bekend gaat het zwembad 'Onder de Dennen' dit seizoen open op
zaterdag 3 mei. Wie dus geld wil besparen, moet beslist deze week het for-
mulier invullen en inzenden aan het adres dat op het formulier is aangege-
ven. Wanneer u dit formulier niet meer in uw bezit hebt: het is deze week
nog verkrijgbaar bij het zwembad of tijdens de openingsuren bij de
Openbare Bibliotheek - Vorden.

06-11
WORDT

Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk .....
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e.d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

FELIX TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 62

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: BARCHEMSEWEO 7, 7261 DA RUURLO
ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT - TEL/FAX 0673 461 286

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 561329

WARNSVELD

THE READ SHOP'
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625053

ZUTPHEN

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA



5 vaste planten
6e gratis

Bloemen naar keuze
2 bossen

Gemengd boeket

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Met ingang van heden hebben wij
een nieuw privé telefoonnummer

Privé-nummer
55 12 91

Fam. B. Rondeel
Ruurloseweg 42, Vorden

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

O
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Voor uw tuin
SPECIALE PRIJS
VOOR TUINTURF

grote partij voorradig
10 stuks 12,50

VIJVERFOLIE
4-6-8 m breed
è 4,75 per m'

afwijkende maten meerprijs

TUINVERLICHT1NG
gietaluminium

nu met 10% korting

STENEN, PLANTRINGEN,
KEIEN, WATERVALLEN,

FONTEINEN,
ORNAMENTEN ENZ. ENZ.

WORTELDOEK
voorkomt doorgroei van

onkruid

(

BROEIKASTFOLIE
ENZ. ENZ.

Kom eens kijken
modeltuin aanwezig

ÏOOSSENS

leenderenseweg 11, Hengelo
l Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Deze advertentie
miste u vorige week!

_U«<M»-

Organiseert a.s. donder-
dagavond 17 april een

INFORMATIE-AVOND
OM LEDEN TE WERVEN

Jong en oud, onervaren of
ervaren muzikanten zijn welkom
van 18.30 tot 19.15 uur in het

Dorpscentrum
om kennis te maken en even-

tueel lid te worden
van onze vereniging

Om lief u eens lekker gemakkelijk te maken:
kant en klare gegrillde hammetjes
heerlijk bij asperges, per stuk i

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

SpondMO,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

5 runder-
rollen

f9,98

WEEKEND

heerlijke

RIBLAPPEN
f9,981 kilo

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Gebraden gehakt

100 gram f

Leverworst

250 gram ff ly

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram

f2.85
MARKTAANBIEDIN6

BAMI OF NASI

1 kilo f 6,25

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f T,95

4 BOONSTAMMEN +
4 ZIGEUNER

GEHAKTSCHNITZELS

samen f 7,95

Ook het adres voor al uw
huisslachtingen

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

De don't
worry vloer
van PERGO

• Veel mooie dessins, nieuwe collectie
• Hoge slijtvastheid, 15 jaar garantie
• Makkelijk schoon, weinig onderhoud
• HPL in plaats van melamine

Bel voor informatie of een afspraak (0573) 45 16 61

parket

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel.(0573)451661
Fax (0573) 45 17 17

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
VAN«ML

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

VKTW!

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 19 96



Wij zijn aan het bouwen - nog even dan is de nieuwe school gereed -
WERK IN UITVOERING -
bouwverkeer - Wij zijn aan
school gereed - WERK IN UI
wijs - Let op! bouwverkeer -
de nieuwe school gereed -
beter onderwijs - Let
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?N ulTVÖERING - Wij bouwen aan beter onderwijs - Let op! bouwver-

Quintus Fineerparket.
Het beste van twee soorten vloeren.

WOONWINKEL VflN WARNSVELD

Tel. 526132. Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Advantage for you
Met de juiste bespanning meer energie.
Met de juiste grip meer stuurkracht.

Dit zijn de twee meest essentiële onderdelen van uw racket.
Beide leggen de basis voor optimaal tennisplezier en zullen
blessures voorkomen.

Selecteer nu een van onze Pacific aanbiedingen, doelgroeps-
gewijs samengesteld voor competitie, toernooi en recreant.

Bij twijfel omtrent een nieuwe bespanning kunt u uw racket
eerst gratis laten controleren op onze multitest com-
puter.
Alle essentiële onderdelen worden doorgemeten:
hardheid bespanning, stijfheid racket, balanspunt en gewicht.

Profiteer nu voor een optimaal tennisseizoen.

ROOZEGAARDE
Sport&Mode^Mf

Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96

NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW

CD rom
keuze uit
meer dan
60 titels

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Verhuisd per direct:

FAM.
H. ARFMAN

van
Schuttestraat 13, Vorden

naar
Elzeboomweg 4
7261 LD Ruurlo
Telefoon tot 1-5:
(0573) 46 12 56

Telefoon na 1-5:
(0573) 46 10 0<>

VOOR ZORGELOOS
ONDERHOUD GA
NAAR EEN YAKM

Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij;
vende offerte is snel gemaakt:
bel (0575M623I9.

LENSELINK
S C H I L D E R S B E D R I J F
Geltinkweg 9 Keijenborg
Telefoon (0575) 462319

'n Rolsteiger
huur je voortaan

bij DWS-Verhuur.
En niet alleen voor een rol-

steiger kun je bij DWS-
Verhuur terecht. Ook hete-
luchtkanonnen, kruiwagens,
bouwdrogers, behangstoom-
apparatuur, houtkloofmachi-
nes, bouwlampen, minigra-
vers, Bobcats, aanhangwa-
gens, bestelauto's en ladders
in vele uitvoeringen staan
op het menu van DWS-

Verhuur. Meer weten, bel dan:
(0575)4311 11

Aan de weg Zutphen-Lochem, Lochemseweg 26,
Warnsveld, Telefoon (0575) 43 11 11.

Natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD- EN

*^ m m ^mm^^m f^ f^
^^ • J ̂ Jo U C l c no

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Chipknip

• MH3IN • Mnam • /wnam •

PAARDEN-
SPORTCENTRUM EN
RUITERCLUB

'BAAK'
Organiseren op zondag 20 april

een open dag
Aanvang 10.30 uur
Langendijk 3 te Baak.
Toegang gratis.

Spectaculaire activiteiten:

Rassendefilé met prijsvraag

Trekpaarden die bomen en ...
mensen slepen

Optreden met politiepaarden

Vrij ponyrijden

LANDBOUWFOLIE
GRATIS KWIJT

Waar

Wat

Hoe

Voor
meer info

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v.
biedt u de mogelijkheid om uw
land bouwfolie GRATIS
in te leveren.

Recyclinghal
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v.
Galileistraat 16 te Lichtenvoorde
of
Aannemersbedrijf Hagelstein b.v.
Doetinchemseweg 50 te Doetinchem

In de maanden april en mei 1997
van 's morgens 08.00 tot 's avonds
16.30 uur

Het materiaal mag bestaan uit zwarte
landbouwfolie, stretchfolie en
grondstofzakken (turf- en voeder-
zakken)

Het materiaal dient bezem-schoon
te zijn

het materiaal dient gebundeld te
worden aangeboden tot een maxi-
mum gewicht van 15 kg per bundel

•l Dusseldorp
Lichtenvoorde b.v.

Telefoon (0544) 39 55 55



Tentoonstelling Gelderland Persfoto 1996
De 60 beste inzendingen van de
wedstrijd "Gelderland Persfoto
1996" zijn vanaf 21 april te zien in
het gemeentehuis te Warnsveld.
Gelderland Persfoto is een jaarlijk-
se fotowedstrijd voor Gelderse pers-
fotografen, die in 1996 voor de vijf-
tiende maal werd georganiseerd
door de provincie Gelderland. De
belangstelling voor deze regionale
fotowedstrijd is nog altijd groot. Dit
blijkt onder meer uit de grote hoe-
veelheid bezoekers van de tentoon-
stelling. De twee exemplaren van
deze reizende fototentoonstelling

zijn het hele jaar op vele plaatsen in
Gelderland te zien.

Winnaar van de vijftiende fotowed-
strijd Gelderland Persfoto is Cor de
Koek uit Haaften. De jury koos als
Gelderse persfoto van het jaar een.foto
van de opening van de Martinus
Nijhoffbrug bij Zaltbommel. Volgens
de jury "geeft de foto door de perfecte
timing in samenhang met een creatief
inzicht een sterk grafisch beeld.
Hierbij heeft de fotograaf optimaal ge-
bruik gemaakt van de techniek, waar-
bij hij goed heeft gekeken naar het lij-

nenspel."

De fotografen konden hun foto's laten
meedingen in drie categorieën, te we
ten: "nieuws", "sport" en "features" (fo-
to's van kunst, cultuur, landschap, de
mens in zijn dagelijkse bestaan e.d.).
De jury koos per categorie de beste foto
of serie. Uit deze drie categoriewin-
naars werd de winnaar van Gelderland
Persofoto 1996 gekozen.
Cor de Koek wint 'Gelderland Persfoto'
1996 met zijn foto uit de categorie
"nieuws". Tevens wint hij de eerste
prijs in de categorie "sport". Hij maak-

te een foto van een peloton wielren-
ners in de Tour de France op een dijk in
Gelderland.
Een foto van Gerard Verschooten is
winnaar geworden van de categorie
"features". De fotograaf zond een serie
van foto's in met als onderwerp de
houseparty 'Extravaganza' in de
Vereeniging in Nijmegen. De jury oor-
deelde: "De fotograaf heeft een moei-
lijk te fotograferen onderwerp goed in
beeld gebracht. De foto geeft exact aan
wat leeft bij jongeren. Een keiharde te
genhanger van de zachte featuresfoto's
die gebruikelijk worden ingezonden.

Gelderland Persfoto 1996 is tot 5 mei
1997 tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis in Warnsveld te zien en
vertrekt daarna naar een andere plaats
in Gelderland.

Chronische patientjes krijgen uitnodiging voor gesprek

Apotheken gaan uitleg medicijnen
directer op kinderen richten
Het Hoofdbestuur van de beroeps-
organisatie voor apothekers, de
KNMP, heeft haar leden geadviseerd
kinderen zo veel mogelijk rechtst-
reeks te informeren over hun medi-
cijngebruik. Wanneer kinderen zelf
meer verantwoordelijkheden krij-
gen, gebruiken zij hun genees- of
zelfzorgmiddel zorgvuldiger en
stijgt de therapietrouw. Het resul-
taar van het medicijngebruik kan
dan sterk verbeteren. Nog te vaak is
de instructie over het gebruik van
een kindergeneesmiddel op de ou-
der of verzorger gericht.

Het advies van de apothekersorganisa-
tie komt voort uit een reeks gesprek-
ken met kinderen, ouders, (kinder)art-
sen en andere deskundigen. Hieruit
blijkt dat kinderen zich verantwoorde-
lij ker voelen voor hun eigen medicijn-
gebruik, als ze het hoe en waarom er-
van begrijpen. De afgelopen weken zijn
circa 3.000 apothekers en assistenten
tijdens regionale bijeenkomsten door
ouders en kinderartsen geïnformeerd
over astma bij kinderen. Niet alleen
over de aandoening zelf, ook over de
manier waarop het kind en de rest van
het gezin met de aandoening omgaan.
Apothekers en assistenten in
Nederland hebben al praktijkevaiïng
met het voorlichten van kinderen over
ziekte en medicijngebruik. Apothekers
kunnen in overleg met de ouder bepa-
len vanaf welke leeftijd een kind zelf
medicijnen kan innemen. Dit verschilt
per kind, aandoening en wijze van in-
nemen. Chronisch zieke kinderen van
6 jaar oud kunnen soms al geheel zelf-
standig op de juiste manier hun medi-

cijnen innemen, terwijl de ouder al-
leen een oogje in het zeil houdt.
Van 14 tot en met 18 april is het 'Kin-
derweek' in de Nederlandse apothe-
ken. In die week zal de voorlichting
met name gericht zijn op patientjes
met astma of een huidprobleem. Deze
twee aandoeningen komen zeer veel
voor bij jonge kinderen. Zo heeft 10%
van alle kinderen in de basisschool-
leeftijd in meer of mindere mate ast-
maklachten. Dit aantal zal de komen-
de jaren nog toenemen. De therapie-
trouw bij deze kinderen ligt onder de
50%. Slechts een derde van de kinderen
gebruikt de geneesmiddelen precies
volgens voorscb^tft. Met name het ge-
bruik van de iii^Pator stuit op proble-
men. Ongeveer 70% van de astmapa-
tiëntjes gebruikt dit hulpmiddel ver-
keerd.
Circa 200.000 kinderen jonger dan 12
jaar hebben lassen eczeem en gebrui-
ken daarvoor g^Pesmiddelen. Andere
medicijnen die veel door kinderen wor-
den gebruikt zijn antibiotica, penicil-
line, hooikoortsmiddelen, pijnstillers
en neusdruppels.

Tijdens de 'Kinderweek in Uw
Apotheek' zullen apothekers ouders en
kinderen uitnodigen voor een gesprek
over geneesmiddelen. Onderwerp van
gesprek kan bijvoorbeeld zijn de toe-
diening, dosering, werking en bijwer-
king van de geneesmiddelen die het
kind gebruikt. Ook hele praktische vra-
gen kunnen aan de orde komen, zoals
'Mag dit geneesmiddel fijn worden ge-
maakt', 'Mag het door de yoghurt' en
'Moet het voor of na het eten worden
ingenomen'.

06-11
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Volksuniversiteit groeit
De Volksuniversiteit Zutphen dankt
haar naam aan de initiatiefnemers
tot oprichting ruim 50 jaar geleden.
Doelstelling was het dienen van de
volksontwikkeling in die zin dat zij
gelegenheid verschaf^ot verdie-
ping en verbreding v<^Ptle algeme-
ne en creatieve ontwikkeling en tot
deelnemen aan cultuur, alles in de
ruimste zin. Dankzij de enorme uit-
breiding van instellingen waar men
onderwijs kan genieteden ook het
grote aanbod aan d^pmentaires
en cursussen via de media staat de
Volksuniversiteit niet meer alleen
in het streven naar de verwezenlij-
king van haar doelstelling.

Toch bekleden de volksuniversiteiten
in Nederland (100) een belangrijke
functie in de samenleving. Ze bieden
een groot scala aan onderwerpen, ie-
der jaar wisselend en inspirerend op
de belangstelling van een grote groep
mensen en zeker inspirerend zoals
blijkt uit het grote aantal deelnemers.
Men kan aan langere maar ook (zeer)
korte cursussen meedoen. Dit in een
niet-schoolse sfeer en gericht op de per-
soonlijke ontwikkeling. De volksuni-
versiteit leidt niet op tot het behalen

van diploma's of certificaten. Iedere
geïnteresseerde wordt zo goed moge-
lijk geïnformeerd over de inhoud en
doel van de cursus alvorens hij of zij
een keuze maakt.
Dit alles geldt ook voor de Volksuni-
versiteit Zutphen. Een formule die
aanslaat zoals blijkt uit de cijfers van
de laatste vijfjaar, het aantal deelne-
mers groeide van 600 naar 1300. Het
aantal cursussen steeg evenredig met
een aanbod op het gebied van cultuur,
wetenschap, algemene ontwikkeling,
creatief, technieken, beweging, etc.
Uiteraard brengt dit op organisato-
risch terrein gevolgen mee. Mede door
de teruglopende subsidies van de ge-
meenten is het Bestuur van de
Volksuniversiteit genoodzaakt de cur-
susprijzen met ingang van het seizoen
'97/'98 te verhogen en de korting voor
pas 65 houders af te schaffen. Cur-
sisten kunnen daarentegen gespreid
betalen.
Eind mei wordt het nieuwe program-
ma gepresenteerd. Weer met tal van
nieuwe onderwerpen. Bovendien is het
uiterlijk van het boekje drastisch ver-
anderd. Men kan het programma be-
gin juni afhalen in alle bibliotheken en
VW's in Zutphen en wijde omgeving.

(Adver tent ie) De waarde van de eigen woning is de
laatste tijd nogal actueel. Misschien
heeft u intussen al bezwaar gemaakt
tegen de WOZ-beschikking. Of heeft u
overwogen de overwaarde in uw huis
te benutten door de hypotheek te ver-
hogen. Daarmee kunt u verschillende
dingen doen. U zou de verhoging kun-
nen gebruiken om de woning te verbe-
teren. Maar u kunt ook van plan zijn
een caravan te kopen. Ook kunt u het
extra geld gaan beleggen. Dat zijn 3 to-
taal verschillende bestedingen, die be-
lastingtechnisch qua rente-aftrek ook
verschillend uitwerken.

Door de verhoging gaat u immers meer
rente betalen en het is de vraag of en
hoe die vervolgens aftrekbaar is. Wan-
neer het gaat om een woningverbete-
ring betreft het 'gewone' hypotheek-
rente die bij de eigen woning mag wor-
den afgetrokken. Rente betaald op
schulden verzekerd door hypotheek op
de eigen woning hoeft niet te worden
gesaldeerd met ontvangen rente. Deze
betaalde (extra) rente heeft daardoor
geen invloed op uw rentevrijstelling.

Als de verhoging van de hypotheek
wordt besteed voor de aankoop van een
caravan gaat het in feite om een con-
sumptieve besteding. De aftrekbaar-
heid van consumptieve rente is met in-
gang van 1997 beperkt. Wanneer u de
hypotheek verhoogt om te gaan beleg-
gen wordt de rente niet afgetrokken bij
de eigen woning, zoals in het geval van
de woningverbetering, noch bij de per-
soonlijke verplichtingen. U leent voor
de aankoop van aandelen en dan hoort
de rente tot de aftrekbare kosten met
betrekking tot de 'inkomsten uit effec-
ten'. Daaronder vallen ook de afsluit-
provisie, bewaarloon en dividendprovi-
sie.
Maar u mag dan niet beleggen in bij-
voorbeeld rentegroeifondsen. Zo'n
transactie zou voorzienbaar nadelig
zijn. Als u leent tegen 6% rente en met
de opbrengst van de lening een rende-
ment maakt van 4%, levert dat op zich
een nadelig resultaat op, afgezien van
de te verwachten belastingbesparing.
Slechts dankzij de aftrekbaarheid van
de rente en de onbelastbaarheid van
het ontvangen rendement zou er een

vordeel zijn. In zo'n geval zal de fiscus
de rente-aftrek weigeren.
De extra rente is wel aftrekbaar wan-
neer u gaat beleggen in aandelen of in
beleggingsfondsen die op hun beurt
weer beleggen in aandelen. En als u
het risico van aandelen te groot zou
vinden, kunt u ook nog denken aan de
zogenaamde mixfunds. Een verhoging
met bijvoorbeeld ƒ 100.000,- en 6% ren-
te kost u dan netto slechts ƒ 3.000,- in-
dien u voor de inkomstenbelasting in
de 50% schijf valt. Daar staat tegenover
dat het rendement op de aandelen
voor een groot deel onbelast kan blij-
ven. Dat komt door de dividendvrijstel-
ling, de mogelijkheid van onbelaste
uitkeringen ten laste van de agio-reser-
ve (stockdividend) en de koerswinst die
voor particulieren onbelast is. Een on-
belast rendement van 10% betekent
een netto opbrengst van ƒ 10.000,-
waar een netto rentelast van ƒ 3.000,-
tegenover staat. Ook na aftrek van de
kosten van de hypotheek verhoging is
dat niet zo slecht. Met een juiste mo-
neyview zijn er mogelijkheden genoeg.
Volgende keer meer.



Voorzichtig
houden wij je vast,
zo blij dat je er bent.
Welkom lieve, kleine

CELINE GERJANNE

We noemen je

Celine

5 april 1997

Astrid en Robby
Bulten

Sarinkkamp 20
7255 CW Hengelo (Gld.)
(0575) 46 43 48

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uuren na 22.00 uur

Wij zijn dolblij met de ge-
boorte van onze zoon

Thijs

Hij is geboren op 10 april
1997.

Freddy en Helma
Eykelkamp-Meijerman

Brinkerhof 26
7251 WR Vorden
Tel. (0575) 55 44 35

Helma en Thijs rusten van 13.00
tot 15.00 uur en na 21.00 uur.
Voor een bezoekje s.v.p. even
bellen

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

HENDRIK ANTONIE
BLOEMENDAAL

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

Uit aller naam,
H.J. Bloemendaal-
Golstein

Vorden, april 1997

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• De Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen organiseert
op zaterdag 19 april een
tuinplanten- en stekjesruil-
markt op het marktplein van
13.30 tot 15.00 uur

• Oranjevereniging Vorden:
jaar- en commissievergade-
ring woensdag 16 april om
20.00 uur in Hotel Bakker

• Te koop: caravan merk
Avento Royal 3, 95TL exclu-
sief, bouwjaar 1988, ringver-
warming TV-antenne, apart
toilet. Tel. (0575) 55 23 51

• Te huur: appartement voor
1 of 2 personen. Tel. (0575) 46
1733

• Te koop: caravan Adria 400
Mistral 1985, 700 kg, dubbele
voortent, toilet, kachel,
f 5.750,-. Tel. (0573) 45 12 33

• Te koop: camper Ducato
Alto 2 hr. MC 31 Benz, 6-pers.,
37.000 km, 1992 f 65.000,-,
veel accessoires. Tel. (0573)
45 12 33

Arjan Groot Roessink
en
Rita Wijnbergen

gaan trouwen op zaterdag 26 april
1997 om 11.00 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

Wij nodigen u uit op onze receptie
van 16.30 tot 18.00 uur bij 't Pantof-
feltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres:
Hilferinkweg 4, 7251 PH Vorden

Op zondag 27 april a.s. hopen wij
met onze kinderen, kleinkind en
vader ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Drikus en Janny Derksen-Kevelham

Gelegenheid om te feliciteren op
zondag 27 april 's middags van
14.30 tot 16.00 uur in zaal 't Pantof-
feitje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

i April 1997
i Kapelweg 10

7233 SC Vierakker

Na een moedige strijd
ons heengegaan onze v

Als leven lijden wordt,
komt de dood
als een verlossing.

l wilskracht - is van
r en opa

JOHANNES ENGELBERTUS BOS
sinds 29 juni 1994 weduwnaar van

MARIA HELENA EUKELKAMP

* 14 september 1919
Vorden

t 8 april 1997
Doetinchem

Kinderen en kleinkinderen

8 april 1997
De Haar 14
7251 CG Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 12
april jl. op de R.K. begraafplaats te Kranenburg-
Vorden.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
heengaan van ons erelid

JAN BOS

Wij wensen de familie de kracht toe dit verlies te
verwerken.

Bestuur en leden SV Ratti

Vorden, 8 april 1997

Contactjes
• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, • 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

• Gevraagd: standhouders
voor de braderie in Wichmond
op 26 en 27 juli. Telefoon
(0575) 44 12 85

• Voorjaarsconcert Jubal
zaterdag 19 april in het
Ludgerusgebouw in Vierak-
ker, aanvang 20.00 uur

• Te koop: Haflinger merrie,
geb. 17-5-1987, zeer mak, lief
voor kinderen. Opgenomen in
keurstamboek, licht bereden.
Tel. (0575) 55 39 92

• Wie wil mij z.s.m. bijles ge-
ven in economie/bedrijfs-
administratie Niveau middel-
bare school? Tel. (0575) 55 31
28

• Wegens sterfgeval te koop:
gehele inboedel waaronder
meerdere waardevolle artike-
len. Tel. (0573) 45 37 79 (na
18.00 uur)

• Te koop: Renault 9 GTX b.j.
1986, LPG i.g.st. APK okt.
1997, 4-deurs, trekh., c.v.
elektr. (0573) 45 29 31

De liefde voor
Frankrijk gaat
door d

braadstuk Provence, *}
100 gr. £-

25

5 mcgaburgers

runderschnitzels,
100 gr.

Q95

2M

boterhamworst,
100 gr. o

VLEESWAREN
SPECIAL

Zwitserse grill-worst,
100 gr. _

runderrookvlees,
100 gr. _

"D

98
Kartoffelsalade,
100 gr.

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

o
25

95

RAUWKOST OM TE KflOFFELEN.
Doet u ol mee aan onze knuffelactie spoor ze olie 6
Met kons op de grote knuffel(s).. .De wens van ieder kind!

Alleen de lekkerste (h)eerlijk is eerlijk

LtNTE
salade

malse jonge

SPERZIEBONEN
nieuwe oogst

MANDARIJNEN
zonder pit

vers uit eigen keuken

gesn.

SPITSKOOL

verse
AARDBEIEN

zomerkoninkies

• Te koop: aanhangwagen
110 x 190 in zeer goede staat
f 375,-. Tel. (0575) 44 19 00

• De Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen organiseert
op zaterdag 19 april een
tuinplanten- en stekjesruil-
markt op het marktplein van
13.30 tot 15.00 uur

Folders

DRUKKERIJ
WEEVERS

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

zie verder onze borden voor de voordeligste dogoonbiedingen.
RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. HUITINK

WINKELS OM TE ZOENEN. . . .
Geldig van 14 t/m 19 april

• Bent u een tuinliefhebber?
Kom dan a.s. zaterdag naar
de tuinplanten- en stekjes-
ruilmarkt

• Te koop: camper Ford
Transit Cl Furistico 320 Alco 2
h. 1990, als nieuw, 60.000 km
f 32.500,-. Tel. (0573) 45 12
33

• Te koop: Renault 5 auto-
maat, heel mooi, 35.000 km,
1986. f 3.750,-. Tel. (0573) 45
1233

• Te koop: 1 herenfiets en 6
kinderfietsen, 1 voorzitje +
scherm, 1 hygiazadel. Tel.
(0575) 55 19 61

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante vaste planten uit eigen
kwekerij dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

• Klootschiettoernooi zon-
dag 20 april 1997, aanvang
13.00 uur kapel Wildenborch.
Een bondslid per team toege-
staan. Opgave voor 18 april bij
DJ. Pardijs, tel. 55 68 20

• Wij werken met mensen die
5, 10 of 15 kg onder/overge-
wicht hebben. Kent u men-
sen die hun gewicht willen
beheersen? Neem dan con-
tact met mij op: Monique Fok-
kink. Tel. (0575) 55 67 41

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

17 april

Plaats:
kantine De Ark

Aanvang: 20.00 uur



VORDEN
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

GEBRUIKT GEREEDSCHAP GE-
VRAAGD
Zoals u in eerdere publicaties hebt
kunnen lezen is een hobby-ruimte voor
ouderen een nieuw projekt van de
SWOV. Voor het uitvoeren van de diver-
se hobby's is echter veel gereedschap
nodig. Wanneer u voor uw overtollig
gereedschap een goede bestemming
zoekt kunt u het altijd bij ons brengen.
Er zal dankbaar gebruik van gemaakt
worden.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Een goede en gezellige manier om re-
gelmatig wat aan lichaamsbeweging te
doen is het volksdansen. Het volksdan-
sen brengt de deelnemers plezier en
mogelijkheden tot onderling kontakt.
De dansen worden zo uitgezocht dat
de bewegingen zeer gevarieerd zijn. De
spieren worden er soepel van. De mu-
ziek maakt het bewegen gemakkelijk
en verhoogt de gezelligheid. Het tempo
is aan ouderen aangepast. Kortom een
aktiviteit waar iedereen aan mee kan
doen.
Volksdansen Vorden: docente Trees
Woltjer, woensdag 9.30 - 11.00 uur in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat.
Volksdansen Wichmond/Vierakker: do-
cente Bep van Dijk, dinsdag 18.00 -
19.30 uur in het Ludgerusgebouw.

OPEN TAFEL
De Stichting Welzijn Ouderen verzorgt
samen met het verzorgingshuis "de

Wehme" een Open Tafel. De bedoeling
van dit projekt is om vooral alleen-
staanden de gelegenheid te bieden ge-
zellig met anderen de maaltijd te ge-
bruiken. De keuken van "de Wehme"
zorgt voor goede en gevarieerde maal-
tijden en de vrijwilligers van de SWOV
zorgen voor een keurig gedekte tafel,
het rondbrengen van het eten en een
goede sfeer tijdens de maaltijd. De
maaltijden worden betaald d.m.v. bon-
nen. Deze zijn a ƒ 8,50 verkrijgbaar aan
de balie van "de Wehme" van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Wanneer u op zaterdag of zondag ge-
bruik wilt maken van de Open Tafel
kunt u dus uiterlijk vrijdag een maal-
tijdbon kopen. Wanneer het koken u
niet altijd uitkomt of u niet graag al-
leen eet, maak dan eens gebruik van
deze voorziening.U kunt zich hiervoor
een dag van te voren vóór 15.00 uur op-
geven bij de receptioniste van "de
Wehme", tel. 551448.

OUDE IJSSEL-DAGBOOTTOCHT
Op vrijdag 25 april a.s. houdt de ver-
eniging "de Zonnebloem" een dagboot-
tocht vanuit Doetinchem oven de Oude
IJssel. Voor het vervoer naar
Doetinchem hebben zij een speciale
bus ingehuurd, waarvan u dus gebruik
kunt maken. Aan de boottocht kunnen
deelnemen gelj^fcfiicapten, hulpbehoe-
venden en oudeWn van alle gezindten.
Het diner, consumpties en ontspan-
ning worden op de boot verzorgd.

Er is een dokter en voldoende verple-
ging aan boord. Belangstellenden die
nen zich tijdig op te geven bij een van
de Zonnebloem-vrijwilligers of bij
Mevr. T. Klein Kranenbarg, Molenweg
4, Vorden, tel. 551347 of
Mevr. M. Klein Kranenbarg, Hack-
forterweg 31, Wichmond, tel. 441269.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De SWOV zoekt voor het rondbrengen
van de maaltijden vrijwilligers/sters
die eens in de 3 weken één week voor
dit doel willen rijden. In die-week moe
ten de maaltijden op de dinsdag- en de
donderdagmorgen tussen 9.00 en 10.00
uur en op vrijdagmiddag na 15.00 uur
worden bezorgd.
Vergoeding ƒ 0,60 per km. Voor de
Dagopvang worden vrijwilligers ge-
vraagd die bereid zijn bezoekers voor
de Dagopvang 's morgens tussen 9.00
en 9.30 uur van huis te halen en 's mid-
dags weer naar huis te brengen. Dagen
in overleg. De Dagopvang vindt plaats
in het Verzorgingshuis "de Wehme".
Km.-vergoeding ƒ 0,60 per km.Verder
worden voor de Dagopvang vrijwilli-
gers gevraagd om in te vallen wanneer
één van de vrijwilligers van de vaste
groep die de aktiviteitenbegeleidsters
ondersteunt verhinderd is. U kunt zich
voor dit vrijwilligerswerk melden bij
de SWOV. Voor inform^^ kunt u te
recht bij de SWOV van niaandag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
Raadhuisstraat 6, tel. 553405.

Biej ons in d'n Achterhook
Foi, 't veel toch neet met. Ben Groothaar veagen zich 't zweit van de kop
en kek 's um zich hen hoevölle of e nog mos. 't Was nog un hele lappe die
e nog umme mos maakn. En altied nog de twieffel of e d'r wel goed an dei.
't Gazon waor e met te gange was umme d'r un gruuntetuin van te
maakn, lei d'r nog ens neet ze slech biej. Jao, hier en daor un fitsken mos
maor dat moch toch haos gin name hemmen. Maor jao dat maaien altied.
Veural in de vekanties was dat un prebleem. In de grote vekantie van de
schole ging e altied un maond nao Frankriek met de caravan. Daor leaven
ze 't hele jaor nao too en wol e veur gin geld missen. Dus mos un ander 't
gazon maaien in die tied.

Dat was tot veurug jaor altied deur zien beide naoste buurluu edaon.
Maor dat zol van 't jaor neet gaon. 'n Enen had zien been ebrokn met 't
voetbaln en 'n ander had e mot met ehad oaver 't knippen van de hegge.
Die hegge hadn ze samen un jaor of wat trugge daor epot. En angezien
Ben zo'n electrische schere had, knippen hee de hegge altied. De hegge
was al aadug de heugte in-eschotn. Met zien buurman Frits had e oaver-
leg dat z'um neet hoger as un meter leetn greujen. Dat was volle makke
lijker met 't knippen as zo'n hogen wao'j met de trappe biej mossen.

Maor too hee 't afgeloopn jaor an 't knippen was ewes, was de vrouw van
Frits op hoge peute biej um ekommen en um evraogd of e gek was um die
hegge zo trugge te sneujen. Zee wol röstig fcönnen zunnen in 'n hof zon-
der deur de buurte begroept te wodn. 't Ene woord had 't andere uute
haald. Ben had eur op 't leste ezeg dat ze maor un zunnebanke mos
koopn. Daor kon ze dan nakend onder gaon liggen zonder dat t'r eur ene
zaog.

De verholding was nao die tied nooit meer zoas vrogger ewodn. En umme
't gres te maaien vroog e zien buurman ok neet meer.
"Wat maak iej dan, Ben, spaaj iej 't gras t'r onder"? Wim Koenders was
van de fletse estapt umme Ben zien wark te bewonderen, "'k Wol gruunte
gaon verbouwen, daor zit ik neet zo an vaste as an 't gazon".
"Jao, dat heij edach, dat he'k ok al 's eprebeerd. Maor juus a'j met vakan-
tie wilt is de spitskool goed en barst ow uut mekare. De doppers mot t'r
af at ze nog neet deur de kraaien op-evretn bunt en de slabonen bunt dan
net goed umme in 'n diepvries te maakn. Dus da's jao niks veur ow, iej
bunt in die tied toch altied met de caravan weg? En dan die luuze, a'w sla
atn hadde wie 't vleis t'r veur niks biej".

"Jao, daor he'j geliek an. Eerlijk ezeg wet ik 't dan ok neet meer. Lao'k t'r
veur vandage maor met uutscheijen." De schuppe stok e niets achter un
wakelstroek. "Gaot maor met hen koffiedrinken". En of't now gruunte of
gazon is ewodn dat heur iej later wel 's met 'n ander verhaal biej ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman.

EN DA

APRIL
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

16-18 Plattelandsvrouwen Handwerk-
tentoonstelling

16 ANBO Klootschieten bij' 't Olde
Lettink

16 Bridgeclub BZR Vorden in het
Dorpscentrum

16 HVG dorp Lezing over Portugal
16 Welfare handwerken Wehme
17 PCOB in De Wehme met de heer

Peppelman op jacht
17 HVG Wildenborch, Mevr. Boers-

broek orchideeën
17 Bejaardenkring Vorden
19 Plattelandsvrouwen stekjes ruil-

markt
20 Klootschiettournooi K.S.V. Kapel

Wildenborch
21 Bridgeclub Vorden in het Dorps-

centrum
21 Vrouwenclub Medler, Zonnebloem
23 Plattelandsvrouwen, ééndagsbe-

stuur
23 HVG Wichmond J. Marijnissen
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
24 Plattelandsvrouwen doemiddag

24 Bridgeclub BZR Vorden in het
Dorpscentrum

25 ANBO, lezing en klankbeeld 'dieren
en plantenleven in de Zwitserse
Alpen' in 't Stampertje

27 HSV de Snoekbaars, seniorwed-
strijden

27 Vorden Zingt in de Dorpskerk
28 Bridgeclub Vorden in het Dorps-

centrum
29 Soos Kranenburg gewone middag

MEI
Iedere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

l Bejaardenkring, reisje
l HSV De Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
3 Vrouwenclub Medler, feestavond
5 Bridgeclub Vorden in het Dorps-

centrum
6 Plattelandsvrouwen, excursie
7 HVG dorp, uitstapje
7 ANBO, klootschieten bij 't Olde

Lettink
7 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
8 ANBO, traditionele dagfïetstocht,

start vanaf Kerkplein, info 551276
11 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
12 Bridgeclub Vorden in het Dorps-

centrum
13 Plattelandsvrouwen, fietstocht
13 NCVB
13 KBO, soosmiddag
14 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
14 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
14 HVG Wichmond, slotavond
14 Welfare handewerken De Wehme
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
15 HVG Wildenborch, de vrouwleu uit

Harfsen
15 HSV De Snoekbaars, jeugd wedstrij-

den
21 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum

21 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-
den

21 Plattelandsvrouwen, excursie
21 HVG dorp, lezing zwerftocht door

Lapland
21 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
25 TTV Vorden, touwtrektoernooi aan

de Ruurloseweg 110
26 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-

trum
27 KBO, soosmiddag
28 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
27 KBO, soosmiddag
28 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
28 Plattelandsvrouwen, humor in de

trouwzaal
28 Welfare, handwerken De Wehme
28 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Volksuniversiteit
De opmerkzame lezer valt elk voorjaar
op dat de Volksuniversiteit Zutphen
haar expositie aankondigt. Dit is geen
nieuws. Toch is een bezoek aan de
Burgerzaal in de Lange Hofstraat te
Zutphen meer dan de moeite waard.
Want daar hangen en staan de laatste
resultaten van ruim 400 deelnemers
aan de 44 cursussen in de creatieve sec-
tor. Werkstukken op het gebied van te
kenen en schilderen uiteraard. Dit keer
met een speciaal tintje de werkstukken
van het modern schilderen. Daarnaast
zijn er weer prachtige objecten ge
maakt tijdens beeldhouwen, boetseren
en keramiek. Veel eer leggen de cursis-
ten in met hun resultaten van het
handboekbinden, kalligrafie, quilten
en zijdebeschilderen. De VU Zutphen
startte in 1996 in het totaal 123 cursus-
sen op velerlei gebied met in totaal
1298 deelnemers, een stijging ten op-
zichte van 1995 van 11%. Een kijkje ko-
men nemen op de tentoonstelling op
vrijdag 18 april of op zaterdag 19 april
kan ook een goede oriëntatie zijn op
een eventueel te volgen cursus in het
komende seizoen. Een beknopt over-
zicht van het nieuwe programma is ter
plekke beschikbaar. Ook kan men zich
inschrijven. Toegang is gratis.



KARPETTEN
170x230 cm Nu vanaf
UNIKARPET
Diverse moderne kleuren
170x230 cm Van 179,- voor
KARPETTEN

! 170x230 cm
Diverse kleuren en dessins
Chinees handwerk Van 698,- nu

Vorden

398.-
HELMINK
meubelen

LAMINAAT
PER M2

3 l'.xcl. leggen

Enorme keus in onze parket/laminaat shop!

ERKEND

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

^•BOUWMATERIALEN
Openingstijd^ t 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

*»
«s
Z\

Met o.a.

BOMEN/HEESTERS
VASTE PLANTEN
MESTSTOFFEN
GROENTEPLANTEN
FRUITBOMEN
POTTERIE
KUIPPLANTEN/PERKPLANTEN
VIJVERTOEBEHOREN
VISSEN
ETC. ETC.

Door de week zijn wij vanuit alle richtingen goed te
bereiken

ORDEN

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19^7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

TEGELHANDEL

muller-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - lel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Uw huis is de schilder waard.
schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

dtut, 75 fcwi

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduküe siert de wand als nooit tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering 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.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

w . . . • - . - . . . . - -.•.-.-.-...-...-.-.......-

H A K E L A A K S

In samenwerking met Match Makelaars

gratis info nr. 08OO O6 04
voor complete dienstverlening bij

aan- en verkoop
van uw woning

VAST GOED!
HYPOTHEKEN • NIEUWBOUW • GARANTIE • ENZ.

EENINK VASTGOED
W. EENINK

Tel. (0314) 62 50 28 • Fax (0314) 62 50 29

In onze klantvriendelijke maar prijsagressieve
SUPER hebben wij plaats in ons superteam
voor een

A.G.F./
VERS CHEF
M/V
full time baan.

Sollicitaties zien wij graag schriftelijk tegemoet
ta.v. J. Scholten,
Zuivelweg 7
7255 XA Hengelo (Gld.)

Eventuele inlichtingen bij J. Scholten
(0575) 46 17 93

RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken



SPORT-
NIEUWS

f

t

Voetbal

V. en K. l - Vorden l
Vorden begon sterk en drong V. en K.
ver op eigen helft terug. In de 8e mi-
nuut gaf Mare van der Linden zijn visi-
tekaartje af. Zijn kopbal stuiterde op de
lat. Vorden drong steeds feller aan. Met
name de combinaties over rechts tus-
sen Erik Oldenhave, Jan Groot Jebbink
en Ronnie de Beus liepen vloeiend.
Halverwege kreeg Mare van der Linden
een goede kans. Hij kon de bal niet
goed onder controle krijgen zodat de
achterhoede van V. en K. kon ruimen.
Mark Sueters schoot hierna naast. Een
stiftballetje van Ronnie de Beus ging
nipt voorlangs. Vlak voor het rustsig-
naal zette Dennis Wentink vanaf
rechts de bal scherp voor. Met fraaie
kopbal passeerde Mark Sueters doel-
man Minnes: 0-1.
Vorden probeerde na de theepauze de
wedstrijd naar zich toe te trekken.
Eerst werd Mark Sueters binnen de zes-
tien door de keeper van V. en K. ge-
vloerd. Even later werd Ronald de Beus
op felle wijze van de bal gezet. In beide
gevallen diende scheidsrechter Mid-
dendorp de bal op de stip te leggen,
maar hij deed dit niet. Vorden liet zich
hierdoor van de wijs brengen. V. en K.
kreeg nu alle ruimte om aan te vallen.
Vorden stond nu met de rug tegen de
muur. In de 68e minuut scoorde
Gerard Roeterdink van V. en K, vanuit
een corner: 1-1.
Even later moest Rob Enzerink hande-
lend optreden door de bal van de lijn te
knallen. Aan de andere zijde kreeg
Mark Sueters een kans. Zijn schot ging
over het doel. Tien minuten voor het
eindsignaal ontving Michel Feyt in dui-
delijke buitenspelpositie de bal. Het
vlagsignaal van grensrechter Wim
Golstein werd genegeerd. Feyt kon on-
gehinderd scoren: 2-1. Tot tweemaal
toe stond Marinho Besselink hierna
oog in oog met een aanvaller van V. en
K., doch hij redde bekwaam. Vorden
zette een alles of niets offensief in. In
de laatste minuut gooide Oscar Olthuis
de bal hoog voor het doel. Mare van der
Linden was net iets sneller dan de doel-
man en kopte in het doel: 2-2.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Hercules uit Zutphen.

Uitslagen
Socii Al - Vorden Al 7-1; Vorden BI -
Markelo BI 15-0; Wilh. SSS B3 - Vorden
B2 6-0; Vorden Cl - Loenermark C2 13-1;
Erica Dl - Vorden Dl 7-0; Sp. Eefde El -
Vorden El 8-1; Vorden E2 - Almen El 4-2;
Vorden E3 - Brummen E4 3-3; Oeken Fl -
Vorden Fl 1-1; Vorden F2 - Gazelle Nwl.
Fl 0-4; Zutphania Fl - Vorden F3 3-0.
V. en K. l - Vorden l 2-2; Enter 3 - Vorden
21-3; Lochem 4 - Vorden 31-2; Vorden 4
- Dierense Boys 5 0-2; Zutphen 3 -
Vorden 5 2-5; Vorden 6 - Hercules 3 3-0.

Programma
Vorden BI - Diepen BI; Vorden B2 -
Warnsveldse Boys B2; Warnsv. Boys C2 -
Vorden Cl; Be Quick Dl - Vorden Dl;
Vorden El - AZC El; Brummen E3 -
Vorden E2; AZC E4 - Vorden E3; Vorden
Fl - Wilh. SSS Fl; Almen Fl - Vorden F2;
Vorden F3 - Socii Fl.
Vorden l - Hercules 1; Vorden 2 -
Varsseveld 3; Vorden 3 - Klein
Dochteren 2; Voorst 5 - Vorden 4;
Vorden 5 - Dierense Boys 3; Dierense
Boys 6 - Vorden 6.
Labor BI - Vorden B2.

Ratti - KI. Dochteren
In een aantrekkelijke Ie helft had Ratti
de eerste 20 minuten KI. Dochteren
goed onder controle. Echter uitgespeel-
de kansen kwamen er niet. KI.
Dochteren nam langzamerhand het
heft in eigen handen en drong Ratti te-
rug in de verdediging. Uit een vrije
trap 10 minuten voor rust wist KI.
Dochteren de 0-1 op het scorebord te

zetten. Gelijk na rust kreeg Ratti een
penalty, helaas kon Sander Verkijk de-
ze niet verzilveren. De wedstrijd werd
wat harder en de scheidsrechter ver-
loor het overzicht een klein beetje.
Door 4 gele en l rode kaart te trekken
probeerde hij dit te corrigeren.
De 2de helft was een stuk minder aan-
trekkelijk dan de eerste en Ratti liep in
de laatste 45 minuten achter de feiten
aan. Nadat KI. Dochteren in de 60e mi-
nuut de 0-2 aantekende was de wed-
strijd gelopen. Ratti kreeg nog 2 moge-
lijkheden om te scoren maar de keeper
van KI. Dochteren hield zijn goal
schoon.

Uitslagen
Ratti BI - R.K.Z.V.C. BI 1-6. Ratti 5 -
Labor 6. Ratti l (dames) - Drempt
Vooruit 1. Ratti BI - Sp. Lochem B2;
Gazelle Nieuwland C2 - Ratti Cl; Sp.
Neede E2 - Ratti El; Ratti Fl - KI.
Dochteren fl. D.E.O. l - Ratti 1; Ratti 2 -
Oeken 5; Steenderen 4 - Ratti 3; Drempt
Vooruit l - Ratti l (dames).

Socii
Socii A - Vorden A 8-1; Socii C - Halle C
6-1; Warnsveldse Boys E - Socii E 1-2;
Socii F - Oeken F 4-0.
Socii 3 - Baakse Boys 3 6-2.
Socii l - Steenderen l 0-1; Socii 2 -
Diepenheim 21-2; Baakse Boys 3 - Socii
3 1-4; Socii 4 - Dierense Boys 6 6-0; KI.
Dochteren 4 - Socii 5 4-0; Pax 9 - Socii 6
8-0.

Programma
Socii 3 - Dierense Boys 5.
Diepenheim A - Socii A; Socii C -
Rathum C; Soc^^ - Gazelle Nwl. E;
Vorden F - Socii ̂ P
De Hoven - Socii 1; SVBV 2 - Socii 2;
Socii 3 - AZC 4; Zutphania 6 - Socii 4;
Socii 5 - Sportclub Brummen 6; Socii 6
- SHE 4.

Ratti - Oeken 1-0
Afgelopen zondag waren er zoveel da-
mes geblesseerd of werken dat er maar
8 konden voetballen. Gelukkig kwa-
men 4 jeugdigde speelsters dit tekort
aanvullen. De eerste helft hadden de
Rattidames niet veel kansen, en ze
speelden niet erg sterk dus er vielen
geen goals. De Oekendames dachten
dat ze een overwinning aangeboden
kregen, het waren 2 kansjes maar ze
zaten niet. In de rust was de trainster
slecht te spreken, er moest uit een an-
der vaatje getapt worden, want ieder-
een was er toch van overtuigd dat we
de drie punten in huis konden houden.
De Oekendames werden erg onsportief
en de scheidsrechter deugde volgens
h"en helemaal niet. Gerda Bijenhof pro-
fiteerde hiervan door 1-0 te scoren. Aan
beide kanten werd het spel er niet
fraaier op maar het doel was bereikt:
de 3 punten bleven bij Ratti. Verder een
wedstrijd om snel te vergeten.
Zondag spelen de Rattidames een uit-
wedstrijd tegen Drempt Vooruit.

Ratti kan nog steeds nieuwe speelsters
gebruiken die graag het voetbalspelle-
tje willen leren. Kom vrijblijvend een
training meedoen.

Bridge
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 9 april 1997
Groep A: 1. v.d. List / v.d. Veen 73.5%; 2.
v. Burk / Costermans 63.3%; 3.
Greidanus / Kloosterman 59.6%.
Groep B: 1. v. Asselt / Vruggink 66.2%; 2.
Knoppers /Jaburg 61.5%; 3. den Elzen /
v. Manen 53.6%.

Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond 7~4-'97
Op deze avond hebben nu voor het
eerst ook de mensen meegespeeld, die
afgelopen winter deelgenomen hebben

aan de beginnerscursus van onze club.
Om deze reden waren er dan ook twee
lijnen.
A-lijn: 1./2. de heren Wijers / Thalen
61.3%; 1./2. de heer en mevrouw van
Uffelen 61.3%; 3. mevrouw Rossel / de
heer Stapelbroek 57.5%.
B-lijn: 1. de heer Dekker / mevrouw
Groot Landeweer 60.4%; 2. de heer en
mevrouw Speulman 58.3%; 3. de heer
Vruggink / mevrouw Thalen 53.5%.

V o l l e y b a l
Dash heren l
Afgelopen zaterdag 12 april stond de
wedstrijd Dash - SV Harfsen op het pro-
gramma. Dash kon de punten in de
strijd tegen degradatie goed gebruiken.
SV Harfsen stond reeds veilig en kon
dus vrijuit spelen.
De eerste set verliep voorspoedig. SV
Harfsen, dat niet compleet was en der-
halve niet in zijn sterkste opstelling
kon aantreden, had moeite met het
verwerken van de service van Vordense
kant. Daarom kwam hun aanval niet
goed uit de verf. Dash speelde creatief:
de combinatie werd veelvuldig opge-
zocht en gevonden. Via 11-4 werd het
14-6 en de eindstand was 15-10 voor
Dash.
De tweede set gaf een totaal tegenover-
gesteld beeld te zien. SV Harfsen nam
een 6-1 voorsprong omdat Dash de op-
slag, die achter in het veld terecht-
kwam, niet onder controle kreeg. Een
algehele matheid beving de Vordense
ploeg. Pas op 13-2 voor SV Harfsen be-
gon Dash weer te volleyballen, maar de
inhaalrace werd natuurlijk veel te laat
ingezet. De set eindigde in een 15-7
overwinning voor SV Harfsen.
Aanvankelijk zette Dash de lijn uit het
einde van de tweede set door, wat re-
sulteerde in > een 5-2 voorsprong. Er
volgde hierna een fase j^arin Dash
aanvallend geen vuist mé^^vist te ma-
ken. Het geroutineerde SV Harfsen pro-
fiteerde onmiddellijk en boog de stand
om naar 8-5. Via 10-6 liet het scorebord
een eindstand van 15-9 zien in het
voordeel van SV Harfsen.^^
De vierde set leek een Tonaliteit te
gaan worden. In luttele momenten na-
men de Vordense heren een 6-1 voor-
sprong. SV Harfsen knokte zich echter
terug tot 8-8, waardoor het toch nog
spannend leek te worden. Coach Bert
Vrieler maakte enkele noodzakelijke
wissels en Fokke Voerman zorgde er
met enkele harde klappen voor dat
Dash de set niet uit handen gaf: 15-10.
De vijfde en beslissende set, gespeeld
volgens het rally-pointsysteem, verliep
uitermate goed voor Dash. De goede
opslag van Vordense zijde dwong vele
fouten af bij SV Harfsen. SV Harfsen ge-
loofde het wel en gaf de wedstrijd ei-
genlijk uit handen. Dash behield de he-
le set een ruime voorsprong. Op 14-6
kreeg de afscheid nemende routinier
Dick van Maanen een publiekswissel.
De set eindigde in een 15-8 overwin-
ning voor Dash.
Dit betekende een 3-2 overwinning. De
tweede winstpartij op rij zorgt ervoor
dat Dash nu drie punten voorsprong
heeft op nummer laatst DSC, dat ech-
ter één wedstrijd minder gespeeld
heeft. Toch lijkt het erop, gezien het
programma, dat Dash zich op eigen
kracht gaat handhaven in de promotie-
klasse. De eerstvolgende (en tevens
laatste) competitiewedstrijd vindt 26
april plaats. Dan is om 14.45 uur num-
mer twee VIOS te gast in Vorden.

Uitslagen
Arke/Pollux 2 - Dash/Sorbo dames 3-0;
Dash l - Vios l meisjes B 3-0; Dash l -
s.v. Harfsen l heren 3-2; Dash 2 - s.v.
Wilp l heren 1-3; Dash 7 - W.S.V. 5 da-
mes 0-3; Dash 6 - v.v. Lettele dames 3-0;
Dash l - se. Gorssel l meisjes C 1-2.

Programma
s.v. Voorwaarts 5 - Dash 7 dames; s.v.
Voorwaarts 4 - Dash 5 dames; s.v. Wilp
l - Dash l meisjes C; Overa l - Dash l
meisjes B; W.S.V. 2 - Dash 2 meisjes B;
W.S.V. 4 .- Dash 6 dames; Devolco 3 -
Dash 3 dames; Dash 2 - Vios l dames;

Dash 4 - s.v. Terwolde dames; Dash 3 -
Devolco 8 heren; Widaco - Heeten l
jongens; Dash/Sorbo - Flexa/Animo 3
dames.

Uitslagen Socii
Heren: Socii - deVolco 0-3.
Dames: Socii - Ter Wolde 2 1-2; Socii -
Wik 1-2.
Recreanten: Dames A - Harfsen 3-0;
Dames B-Wik 0-3.

Dammen
Michiel Kroesbergen
juniorenkampioen sneldammen
In Harderwijk is Michiel Kroesbergen
bij de Gelderse sneldamkampioen-
schappen kampioen geworden bij de
junioren. Hij behaalde 24 punten uit
15 wedstrijden en bleef daarmee Xie
Yua Hu uit Rheden een punt voor. In de
landelijke hoofdklasse behaalde Henk
Grotenhuis ten Harkel nog net een po-
diumplaats. Achter kampioen Fred de
Koning (Nijmegen) en Henk Klaren-
beek (Lunteren) werd hij derde met 20
punten uit 15 wedstrijden. Henk
Ruesink werd 10e met 14 punten. In de
provinciale hoofdklasse kon Bennie
Hiddink geen rol van betekenis spelen.
Hij werd 10e met 15 punten uit 15 wed-
strijden. Ook in de tweede klasse geen
Vordenaren in de voorste rijen. Gerco
Brummelman werd 7e met 11 punten
uit 11 wedstrijden en Jan Hoenink lle
met 7 punten.

Bestuurswisselingen
Op de jaarlijkse ledenvergadering van
DCV zijn voorzitter Theo Slütter en se-
cretaris Jan Masselink afgetreden. Als
nieuwe voorzitters zijn benoemd Jo
Geerken en Hendrik van der Zee. Zij
gaan deze taak gezamenlijk uitvoeren.
Als nieuwe secretaris is benoemd Henk
Grotenhuis ten Harkel. De scheidende
bestuursleden werden bedankt voor
hun jarenlange inzet en zijn door de
vergadering benoemd tot erelid van de
vereniging.

W i e l e r s p o r t
RTV
Op zondag 23 maart werd tussen Wijk
aan Zee en Den Helder een strandrace
voor ATB-ers gehouden over een af-
stand van 54 km. Na een spannende
race werd Jan Weevers uit Zelhem op
de streep nipt verslagen door Edwin
Raats. Nummer drie werd Henk
Dekker.
Een week vond in Nijverdal de ope-
ningswedstrijd plaats van de Rabobank
Mountainbike topcompetitie. Deze top-
competitie werd vorig jaar gewonnen
door Jan Weevers. Dit jaar stond hij ook
weer als een van de favorieten aan het
vertrek. Hij kon zijn favorietenrol ech-
ter niet waarmaken en eindigde als
vierde.
Bij een mountainbikewedstrijd in
Lemelerveld werd bij de dames
Margretha Klein Brinke uit Vorden
zeer verdienstelijk 17e.
Op tweede paasdag werd in het
Limburgse Stein een criterium verre-
den. Bij de Elite/Neo-amateurs stonden
drie renners van de RTV aan het ver-
trek, namelijk Reynold Harmsen uit
Warnsveld, Peter Makkink en Martin
Weijers, beiden uit Hengelo. In de mas-
sasprint bergop werd Peter Makkink
7e. Martin Weijers reed de wedstrijd
uit in het peloton. Reynold Harmsen
kwam helaas ten val in de laatste ron-
de door een defect aan de fiets.
In Wesepe werd op 5 april de Salland
IJsselstreek kampioenschappen verre-
den.
Onder zeer slechte weersomstandighe-
den werd Peter Makkink bij de
elite/neo-amateurs tweede voor Rey-
nold Harmsen.

Tennis
Uitslagen s.v. Socii
Zaterdag 12 april: Laerveld l - Socii l
jeugd t/m 17 3-2; Socii l - Laerveld 4
mix 3-2; De Kei l - Socii l heren 4-2;
Socii 2 - Neede l heren 4-1; Mallumse
Molen l - Socii l 40+ 2-4.



S c] u a s h

Regio Oost jeugdtoernooi
Op zondag 6 april vond een regionaal
jeugdtoernooi plaats. Dit toernooi
werd georganiseerd door Martin Boon-
ders en Kim Hoek. Het toernooi kende
een sterke vertegenwoordiging. In de
hoogste groep speelden 3 jeugdtalen-
ten waaronder de Nederlands kam-
pioen bij de dames C, Milja Dorenbos.
In alle groepen was de deelname groot
om voor de titel te strijden. Er werd ge
speeld in twee categorieën: mini-
squash voor de beginners, leeftijd on-
der de 9 jaar, en jeugdsquash welke
was verdeeld in twee groepen, van 9 tot
14 en van 14 tot 19.
Om 12.00 uur begonnen de mini-squas-
hers aan hun toernooi, de jongste, Lars
v. Heesen uit Doetinchem, was 6 jaar.

Bij mini-squashen gelden aparte regels
waardoor het spelletje een .stuk een-
voudiger wordt. Toch werd ook bij mi-
nisquash flink gestreden waardoor de
toeschouwers een aantal hele leuke
wedstrijden hebben kunnen zien.
Voor veel ouders was dit de eerste ken-
nismaking met het toernooigebeuren.
Wat bij sommige ouders over komt als
chaotisch is voor de gelouterde ouder
als vanzelfsprekend. Kinderen die conti-
nu door elkaar heen schreeuwen en dan
weer hier dan weer daar heen rennen.
In groep l van de hoogste categorie
ging de finale tussen Milja Dorenbos
uit Doetinchem. en J.K. Veldink uit
Vorden hetgeen niet zozeer verrassend
was. J.K. bleek ook voor Milja te sterk
en na een goede partij van J.K. was de 3-
0 overwinning overtuigend! In groep 2
van deze categorie ging de finale tus-
sen de 11-jarige Eelco Rem uit Vorden

en de 16-jarige Silke van Laarhoven uit
Lichtenvoorde. Dit was echt een thril-
ler. Beiden gaven alles in de totaal uit 5
games bestaande wedstrijd. Silke won
uiteindelijk met 3-2.
De tranen van pijn en vermoeidheid
liepen over de wangen van de jonge
Vordenaar die een geweldige partij had
staan spelen maar deze helaas verloor.
Wat kan sport toch mooi zijn!

Uitslag Regio Oost jeugdtoernooi
Categorie jeugdsquash
Groep 1: finale J.K. Veldink (Vorden) -
Milja Dorenbos (Doetinchem) 3-0; finale
plate Bernd Schuurman (Lichtenvoorde)
-Teun Pothof (Lichtenvoorde) 3-1.
Groep 2: finale Silke van Laarhoven
(Lichtenvoorde) - Eelco Rem (Vorden) 3-
2; finale plate Patricia Hemmink
(Lichtenvoorde) - Harm Krabbenborg
(Lichtenvoorde) 0-3.

Categorie minisquash: 1. Kevin Sche-
pers (Doetinchem); 2. Marvin Schepers
(Doetinchem); 3. Hetty v.d. Berg
(Vorden); 4. Roy Vlogman (Vorden); 5.
Jantine v.d. Berg (Vorden); 6. Lars v.
Heesen (Doetinchem).

Duivensport
Leden van P.V. Vorden hebben zondag
met hun duiven deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Tessenderlo over een
afstand van circa 140 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: C.
Bruinsma l, 3, 5, 12, 15; H. Stokkink 2,
10, 18; J.M. Meyer 4, 20; G. en H.
Boesveld 6; J. Burgers 7; AA. Jurriens 8;
G.A. Wesselink 9, 11, 16; Maria
Olieslager 13, 14; H.E. Pasman 17; HA
Eykelkamp 19.

"Als we kinderen
krijgen, zoeken we

wat anders"

Huren ^ * geeft je alle ruimte

Collecte Fonds Kinderhulp
In de week van 27 april tot en met 3
mei 1997 houdt het Nationaal
Fonds Kinderhulp de jaarlijkse col-
lecte. Ongeveer dertigduizend vrij-
willigers gaan dan met de collecte-
bus op pad voor kinderen in Neder-
land met minder kansen.

'Als je als kind in Nederland kunt op-
groeien, heb je het niet slecht getrof-
fen'. Dat is één van de conclusies van
het onderzoek 'Opvoeden in Neder-
land'. Veel aanstaande ouders - zo

Afscheid juf Hovingh

Vrijdagmiddag 4 april was het zo-
ver: na ruim 22,5 jaar actief geweest
te zijn als lerares textiele werkvor-
men aan school Het Hoge, nam me-
vrouw Hovingh afscheid van kinde-
ren, ouders en collega's.

Zij en haar man werden aan het begin
en bij het slot van de bijeenkomst toe-
gezongen door de kinderen, die op be
staande melodieën toepasselijke tek-
sten zongen van een tweetal collega's.
De tussenliggende tijd was gevuld met
een puzzeltocht door het hele school-
gebouw aan de hand van fotodétails,
waardoor kinderen de ruimten, waarin
ze dagelijks leven en werken aandach-
tiger gingen bekijken dan gewoonlijk.
Geschenken horen bij een dergelijke
gelegenheid niet te ontbreken. Eén er
van was geïnspireerd door en ontstaan
onder leiding van mejuffrouw M. Bos-

man - de opvolgster van de scheidende
juf en één van haar oud-leerlingen - :
een stel place-mats met verwisselbare
voorstellingen, gemaakt door de ouds-
tre groepers.
Toen de getracteerde kinderen naar
huis waren, bleven de genodigden: be
stuurs-, O.R.-, M.R.-leden, collega's en
(oud-)assistentes nog een tijd bijeen. De
directeur, de heer HJ. Reindsen, be-
schreef in zijn toespraak ondermeer de
ontwikkeling van het nuttige naar het
meer plezierige in het handwerkvak.
Vervolgens noemde hij de oud-colle-
ga's, die in het tijdvak van mevrouw
Hovinghs actieve periode op school Het
Hoge werkzaam waren geweest, het-
geen resulteerde in een indrukwekken-
de rij namen. Ook noemde hij haar
zorgzame wijze van werken en vergat
daarbij niet de 'hulpmoeders', die vaak
vele jaren lang vrijwillig de broodnodi-

ge assistentie verleenden.
Tot slot overhandigde hij het echtpaar
Hovingh (voor op de boot) een rieten
stoeltje, waar de juf misschien nog wel
in - maar zonder hulp zeker niet meer
uit komen kon. "Voor de kleinkinde-
ren" was één van de suggesties. Bloe-
men en een enveloppe volgden.
In haar afscheidswoord noemde me-
vrouw Hovingh de band, die in al die
jaren ontstaan was met de school en
hen die er werken en benadrukte, dat
het onmogelijk is een zodanige perio-
de in het leven zonder emotie af te slui-
ten. De dames van de O.R., die de ge
meenschapsruimte gezellig hadden ge
maakt en iedereen van het gewenste
voorzagen, vervolmaakten dit samen-
zijn. Moge de toekomst mevrouw
Hovingh, haar man, kinderen en klein-
kinderen al het goede brengen dat zij
er van verwachten.

blijkt uit het onderzoek - beginnen
goed voorbereid en vol enthousiasme
aan het stichten van een gezin.
Gaandeweg ondervindt echter een
kwart van de gezinnen moeilijkheden
bij de opvoeding. Ongeveer 140.000
kinderen in Nederland (l op de 20) krij-
gen daardoor te maken met jeugd-
hulpverlening. In toenemende mate
spelen daarbij kwesties als verwaarlo-
zing, mishandeling of incest een rol.

De directe hulp en de opvang van deze
kinderen is goed geregeld. Maar voor
dingen die echt kleur aan hun bestaan
geven, en die voor de meeste kinderen
heel normaal zijn, is vaak geen geld.
Gelukkig springt Kinderhulp bij. Al bij-
na 40 jaar.

In 1996 heeft Kinderhulp bijna 1,8 mil-
joen bijgedragen voor individuele kin-
deren in tehuizen en pleeggezinnen.
Dat is ruim f 50.000,- meer dan in 1995.
Voor kampeerweken, een fietsje, het
lidmaatschap van een sportclub, de in-
richting van een kamer en nog vele an-
dere leuke en noodzakelijke dingen.

Nieuwe vereniging zet
zich in voor behoud
van muziekonderwijs
Bijna 1.700 leerlingen in de regio vol-
gen muziek- en dansles aan de Muze-
hof in Zutphen. Daarmee levert de mu-
ziekschool een onmisbare bijdrage aan
het artistieke leven en de muzikale
vorming in een groot aantal plaatsen
in de regio zoals Warnsveld, Steen-
deren en Vorden. Binnenkort zullen de
diverse gemeenteraden besluiten over-
de financiering van de muziekschool
en dus ook over het voortbestaan er-
van. De afgelopen jaren zijn er om di-
verse redenen telkens tekorten geweest
bij de Muzehof. Een organisatie-advies-
bureau heeft inmidels een rapport ui-
gebracht dat bepleit enderzij ds hand-
having van de voorziening en ander-
zijds moet er bezuinigd en gereorgani-
seerd worden. Degenen die de muziek-
school een warm hart toedragen heb-
ben de handen nu ineen geslagen en
op 27 februari van dit jaar is een
Vereniging Vrienden van de
Muziekschool opgericht.
Afgelopen vrijdag werd er in de Han-
zehof in Zutphen een persconferentie
gehouden. Het bestuur van de nieuwe
vereniging legde daar de doelstellin-
gen van de Vrienden van de Muziek-
school uit. Volgens de vereniging is het
van essensieel belang dat er in deze re-
gio muziekonderwijs blijft bestaan.
Het mag duidelijk zijn dat de vereni-
ging in dat kader een belangrijke taak
ziet weggelegd voor de Muziekschool
in Zutphen. Door leden en sponsors te
werven wil de vereniging het muziek-
onderwijs in deze regio waarborgen.



Scholieren van 't Beeckland brengt "bewerkt stuk" van Shakespeare op de planken:

Scholieren van de Christelijke Scholengemeenschap 't Beeckland brengen op woensdag 23 april en donderdag 24 april een
bewerkte versie van het stuk Midzomernachtsdroom van William Shakespeare op de planken. Beide voorstellingen hebben
plaats in het Dorpscentrum. Vanaf eind januari zijn een twintigtal leerlingen uit verschillende klassen uit onder- en bo-
venbouw van de school iedere donderdag het stuk aan het instuderen. Uiteraard is het niet de originele versie van een
Midzomernachtsdroom maar een bewerking ervan in tien scènes en liedjes van Dominique Engers, uitgegeven door de
Stichting Makkers uit Uithoorn. In deze bewerking staat het thema pesten en gepest worden centraal.

Havertong en Jolink
starten donateursactie
voor Slachtofferhulp
"Slachtofferhulp helpt, helpt u het
Fonds Slachtofferhulp". Onder dit mot-
to is vorige week maandag in Zutphen
de donateursactie voor Slachtofferhulp
in gang gezet. Gerda Havertong en
Bennie Jolink - twee bekende streekge-
noten - gaven het regionale startschot
van deze landelijke actie. Zij deden dit
door onder luid tromgeroffel het eer-
ste affiche te plaatsen bij sigarenmaga-
zijn Het Pijpenhuis. Eigenaar Willem
Schimmel gaf zich spontaan op als do-
nateur. Uiteraard gevolgd door ande-
ren waaronder de heer Tjalling
Droogsma die in Zutphen de afdeling
Slachtofferhulp oprichtte.
De stichting Slachtofferhulp zet zich
in voor slachtoffers van misdrijven en
verkeersongevallen. Situaties die zijn
helaas ook deze regio voordoen. De me-
dewerkers van het Buro Slachtoffer-
hulp krijgen geen vergoeding voor hun
werk. Toch worden er wel kosten ge-
maakt. Voor een groot gedeelte worden
deze bekostigd door subsidies van ge-
meenten uit deze regio. Ook de ge-
meente Warnsveld trekt jaarlijkse een
bedrag uit voor Slachtofferhulp. Voor
extra activiteiten wordt een beroep ge-
daan op het Fonds Slachtofferhulp.
Mocht u het werk van de stichting
Slachtofferhulp willen steunen, dan
kan dit door donateur te worden. Voor
een aanmeldingskaart is één telefoon-
tje naar Buro Slachtofferhulp in
Zutphen voldoende. Het telefoonnum-
mer van het Buro is 54 12 22.

Een keuze uit de collectie streekdrachtpoppen

Ruim honderd popptn in Nederlands Openluchtmuseum
In het Nederlands Openluchtuseum
in Arnhem is dit jaar een fraaie ver-
zameling poppen in streekdracht te
zien. De collectie bestaat zowel uit
eigen als particulier bezit en wordt,
na ruim 80 jaar in depots te zijn op-
geslagen, voor het eerst voor een
deel tentoongesteld.

Van 28 maart tot en met juni zijn de
eerste vijftig poppen te zien, van juli
tot en met oktober wordt een tweede
serie in de vitrines getoond. Deze tus-
sentijdse wisseling is nodig omdat de
poppen kwetsbaar zijn. Invloed van
licht en de temperatuurwisselingen
zijn allerminst bevorderlijk voor de
houdbaarheid van de vaak tere stoffen
en materialen. Wie ze wil zien moet
dit jaar dus (twee keer) komen; aan het
eind van het seizoen verdwijnen ze,
wellicht weer voor jaren, in de depots
van het museum.
De poppen zijn voor de sier of pronk
gemaakt en betekenden voor de eige-
naar vaak een dierbare herinnering
aan de geboortestreek. De eerste pop
van de verzameling is in 1914, twee
jaar nadat het museum werd opge-
richt, aangekocht. Destijds werd er tien
gulden voor betaald, een voor die tijd
aanzienlijk bedrag.
De poppenverzameling is niet alleen
aangekocht omdat zij als verzameling
zo interessant was. Er bestaat een dui-
delijke relatie tot de collectie streek-
drachten die in het museum bewaard
wordt. De poppen vormen een nauw-
keurige afspiegeling van de 'grote' col-
lectie en zijn dus een dankbaar voor-
beeld bij de documentatie daarvan. Die
rol werd cruciaal toen tijdens de Twee-
de Wereldoorlog een groot deel van de
streekdrachtencollectie verloren ging.
De kleine poppen bleven bewaard en
bleken unieke voorbeelden tijdens de
speurtocht naar originele stukken.

STREEKDRACHTEN
Hoewel het overgrote deel van de pop-
pencollectie drachten uit diverse stre-
ken laat zien, zijn er ook poppen bij

met niet-regionaal gebonden kleding.
De oudste houten poppen (daterend
van eind 18e, begin 19e eeuw) dragen
dergelijke kleding. Daarnaast wordt
een aantal poppen met algemenere
tijdgebonden kleding getoond. Ook
zijn er vier weeskinderen te zien die
het uniform dragen van het weeshuis
uit de plaats waar zij vandaan kwa-
men. Zo is er bijvoorbeeld een Arn-
hems, maar ook een Amsterdams wees-
je.
In het kader van het Deltaplan voor
Cultuurbehoud van het ministerie van

OCenW zijn alle collecties geïnventari-
seerd en gewaardeerd op belangrijk-
heid en betekenis. Vervolgens is, met
additionele middelen van het ministe-
rie, een aantal objecten gerestaureerd
en geconserveerd. Dit gebeurde ook
met een deel van de poppencollectie.

AAN DE LIJN OF IN DOZEN
Naast aangeklede poppen heeft het
museum ook veel losse poppenkleer-
tjes. In deze presentatie is er voor ge-
kozen om ook die onderbroeken, sok-
jes, hoeden en schoenen te laten zien.

Aan de waslijnen en in dozen worden
de mooiste exemplaren getoond. Het
aardige daarvan is dat de kijker zo ook
kan zien wat de dames en heren onder
hun rokken en strakke jakken droegen.

HOE KOSTBAAR IS DEZE COLLECTIE?
Dat is moeilijk in geld uit te drukken.
Het gaat tenslotte om een museumcol-
lectie waar wij geen handel mee drij-
ven. Cultuurhistorisch bezien is de col-
lectie van grote waarde. Als documen-
tatie van een verdwenen fenomeen
zijn ze onvervangbaar.



Klarinettiste Ellen
Schuurman haalt
muziekdiploma D
De Vordense klarinettiste Ellen Schuur-
man heeft afgelopen zaterdag het
openbaar gedeelte van het muziekexa-
men voor het D-diploma klarinet afge-
legd en is daarvoor geslaagd. In de
goed gevulde zaal van het Dorpscen-
trum voerde zij twee werken uit.
Tijdens Rondo uit het klarinetconcert
van WA Mozart werd Ellen Schuur-
man begeleid door een gedeelte van
het orkest van de christelijke muziek-
vereniging Sursum Corda waar ze lid
van is. Het orkest stond onder leiding
van gastdirigent Joop Boerstoel. Het
tweede werk dat Ellen Schuurman
voor haar examen uitvoerde, was het
Adagio uit het klarinetconcert l opus
73 van C.M. von Weber. Hierbij werd zij
op piano begeleid door Susan van
Hoeij.
Het mini-orkest van Sursum Corda
opende de avond met Richmond, een
bewerking op lied 461 in een arrange-
ment van Jan de Haan. Behalve Ellen
Schuurman deden nog twee muziek-
schoolleerlingen D-examen: Wilma
Beeftink uit Steenderen (klarinet) en
Jannita van Bloois (Zutphen) op alt-
saxofoon.
Na de pauze trad een blaasorkest op
dat voor deze gelegenheid was samen-
gesteld uit leerlingen, oud-leerlingen
en docenten van de Muzehof. Aan het
eind van het concert werd door direk-
teur S. Wierda van de Muzehof bekend
gemaakt dat alle drie kandidaten wa-
ren geslaagd. Voor Ellen Schuurman
betekende dit dat zij het diploma en de
cijferlijst met daarop de eindcijfers 7-8-
9 in ontvangst mocht nemen en daar-
mee het hoogste diploma op amateur-
muziekniveau heeft behaald. Ook voor
Sursum Corda een zekerheid voor de
toekomst.

Graafschaprijders
maken tocht door
Belgische Ardennen
Leden van de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" maken aanstaand
weekend een toertocht naar België. De
deelnemers vertrekken vrijdag 18 april
via een toeristische route naar de cam-
ping La Gileppe in Jalhay. Daar zal die
avond een gezellig samenzijn plaats
vinden.
Zaterdag 19 april staat er een toertocht
door de Ardennen op het programma.
De avond wordt gevuld met het nutti-
gen van een hapje en een drankje.
Zondag 20 april vertrekt het gezel-
schap weer richting Vorden. Ook voor
de terugweg heeft de organisatie een
attraktieve toertocht uitgestippeld.

Uitslag paaskleurwedstrijd Welkoop

Feestavond
De Vordense volleybalvereniging zal
zaterdagavond 19 april tijdens de jaar-
lijkse feestavond in zaal Pantoffeltj e
bekend maken wie dit seizoen als beste
speler, speelster en het beste team uit
de bus zal komen. Dit geldt tevens voor
de afdeling recreanten. Aan deze feest-
avond zal de band "Plezant" medewer-
king verlenen.

Voorjaarsconcert Jubal
Muziekvereniging Jubal uit Vierakker-
Wichmond geeft op zaterdagavond 19
april een voorjaarsconcert. Het concert
heeft plaats in de grote zaal van het
Ludgerusgebouw in Vierakker. Het or-
kest staat onder leiding van dirigent
Marcel Voskamp en instructeur Willie
Tijssen. Het belooft een gevarieerd pro-
gramma te worden met veel lichte en
moderne muziek. Zie ook advertentie.

Rond de pasen konden de kinderen uit Vorden een kleurplaat bij de Welkoop ophalen. Hier werd gretig gebruik van ge
maakt. 102 kleurplaten werden ingeleverd en door een deskundige jury beoordeeld. In totaal waren er vier leeftijdsklassen.
Bij de kinderen tot 3 jaar werd Anne Knoef eerste. Linsy Gotink en Sander Steenblik werden respectievelijk tweede en der-
de. Bij de kindermi van 4 tot en met 6 jaar werd Denise de Hart eei^te. Karin Kamphuis en Lisette Arfman legden beslag op
de tweede en d^pe plaats. In de leeftijdsgroep van 7 tot en met^Jaar.eindigde Elke Knoef op de eerste plaats. Mariska
Enzerink en Thijs Stokman werden tweede en derde. Bij de kinderen van 10 tot en met 12 jaar werd Gerard Bloemendaal eer-
ste. Nicole Huntink en Mascha van Langen vielen eveneens in de prijzen en behaalden een tweede en derde plaats. De num-
mers één en tweede kregen uit handen van eigenaar Wim Weenk van de Welkoop twee gratis entreekaartjes voor Dierenpark
Wissel in Epe. De nummers drie werden verrast met speelgoed.

Eendink Vastgoed in Zelhem
van alle woonmarkten thuis
Wout Eenink uit Zelhem is eind vo-
rig jaar gestart met Eenink Vast-
goed. Hij levert een compleet dien-
stenpakket op het gebied van on-
roerend goed. Wat een aantal jaren
geleden als hobby is begonnen, is
inmiddels zijn werk geworden. De
heer Eenink is in het bezig van het
Diploma voor de makelaardij in on-
roerende goederen en nog steeds
vindt er scholing en bijscholing
plaats om op de hoogte te blijven
van de nieuwste ontwikkelingen.
Aan de beëdiging tot makelaar
wordt gewerkt.

wout Eenink vindt het leuk om met
mensen om te gaan en ze te adviseren
bij een van de belangrijkste beslissin-
gen in hun leven. Eenink is een samen-
werkingsverband aangegaan met
Match Makelaars. Dit is een nieuwe
landelijk opererende organisatie die is
gestart op l november 1996 met de be-
doeling de onroerende goed markt in
Nederland open te breken en met na-
me een alternatief te bieden voor de ge-
hanteerde tariefstelling. In de ogen
van Match Makelaars is deze vrij star
en hoog. Match Makelaars en de aange-
sloten Match Makers zoals Eenink Vast-
goed willen de consument een goed al-
ternatief bieden voor de gevestigde or-
de. Men wil dat bereiken door anders,
completer, goedkoper en sneller te wer-
ken. Er is een marktonderzoek gedaan
en daar is uitgekomen dat de gevestig-
de orde vaak te pandgericht denkt en
niet voldoende klantgericht. De motie-
ven van consumenten om van de
dienstverlening van een makelaar ge-
bruik te maken zijn zeer uiteenlopend
en de Match Maker heeft daar oog voor.
Match Makelaars heeft een hoofdkan-

toor en daar zijn zo'n 200 Match
Makers in den lande bij aangesloten.
De Mach Maker heeft zijn kantoor aan
huis en kan onbeperkt over de know-
how van specialisten bij het hoofdkan-
toor beschikken. Het hoofdkantoor is
bemand met specialisten op allerlei ge-
bied zoals juridisch, bouwkundig als
fiscaal. Als het specialisme niet direct
voor handen is kan men extern specia-
listen inschakelen, waarmee samen-
werkingsverbanden zijn afgesloten
teneinde de gewenste kwaliteit, volle
digheid en snelheid van informatie te
waarborgen. De Match Maker is bij wij-
ze van spreken 24 uur per dag bereik-
baar, want men realiseert zich terdege
dat de cliënt vaak op de avond of zater-
dag van de dienstverlening gebruik wil
maken. Het aangeboden dienstenpak-
ket is heel divers. Men kan voor de
meest uiteenlopende zaken bij de
Match Maker terecht: nieuwbouw,
huur, verhuur, hypotheken, verzeke-
ringen, financiering, juridisch advies
en zelfs de aan- en verkoopbemidde-
ling van huizen in het buitenland.

Door de wijze van organisatie en door
het maken van collectieve afspraken
kan men goedkoper werken en dat Ie
vert bij verkoop van een woning van
ongeveer 300.000 gulden een voordeel
op van zo'n 2.000 gulden en bij een ge
richte aankoopbemiddeling kan het
voordeel voor de cliënt oplopen tot
zo'n 4.000 gulden. De dienstverlening
heeft daar niet onder te lijden. Men
bouwt zoveel mogelijk garanties in
voor de verkoper of koper. Bijvoorbeeld
door middel van een verzekering tegen
verborgen gebreken. Bij een aankoop-
opdracht behoort een gratis bouwkun-
dige keuring en een gratis verzekering
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tegen verborgen gebreken tot de stan-
daardservice.

Match Makelaars werkt met de mo-
dernste communicatiemiddelen zoals
het ISDN-netwerk van PTT Telecom,
Internet, digitale camera en de nieuw-
ste software voor computers om de
cliënt zo goed en zo snel mogelijk van.
dienst te zijn. Wilt u meer weten over
Eenink Vastgoed en Match Makelaars
dan kunt u bellen met Wout Eenink in
Zelhem (0414-625028). Zie ook adver-
tentie.



GEMEENTE
VORDEN
Vorden is een bosrijke gemeente in
de Gelderse Achterhoek met veel
natuurschoon. De gemeente heeft
ruim 8.400 inwoners en een opper-
vlakte van 6.800 ha. De gemeentelij-
ke organisatie kent de sectoren
grondgebied, middelen en samenle-
ving en een stafmedewerker perso-
neel en organisatie. De sectoren zijn
onderverdeeld in afdelingen.

Voor de afdeling financiën van de sector middelen
zoekt de gemeente Vorden een

MEDEWERKER
VOOR DE FINANCIËLE
ADMINISTRATIE (M/V)
voor 36 uur per week.

Functie-informatie
De medewerker voert samen met twee collega's de
financiële administratie uit.
De werkzaamheden betreffen:
- facturering.
- assistentie bij het samenstellen van de begroting

en de jaarrekening.
- overige op de afdeling voorkomende werkzaam-

heden.

Functie-eisen
- opleiding MBO, b.v. MEAO.
- praktijkdiploma boekhouden.
- administratieve ervaring strekt tot aanbeveling.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris
beschikbaar van maximaal f 3.424,- (niveau 3).

Inlichtingen
Belangstelling? U kunt voor deze functie telefonisch
informatie inwinnen bij de heer H.W. Olthaar, hoofd
afdeling financiën, telefoon nr. (0575) 55 74 30.

Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Vorden, postbus
9001, 7250 HA Vorden.

GEMEENTE
VORDEN
Vorden is een bosrijke gemeente in
de Gelderse Achterhoek met veel
natuurschoon. De gemeente heeft
ruim 8.400 inwoners en een opper-
vlakte van 6.800 ha.
De gemeentelijke organisatie kent
de sectoren grondgebied, middelen
en samenleving en een staffunctie
personeel en organisatie. De secto-
ren zijn onderverdeeld in afdelingen.

Wij zoeken enkele

MEDEWERKERS
VERSLAGLEGGING (M/V)
OP AFROEP
bij de afdeling interne zaken van de sector midde-
len.

Functie-informatie
de werkzaamheden bestaan uit:
- het notuleren van raadsvergaderingen. U maakt

aan de hand van bandopnamen en door u ge-
maakte aantekeningen een uitgebreid verslag
van de vergadering. De gemeenteraad vergadert
één keer per maand op de laatste dinsdagavond.
Een raadsvergadering duurt gemiddeld anderhalf
uur.

- het notuleren van commissievergaderingen aan
de hand van door u gemaakte aantekeningen tij-
dens de vergadering. De notulen geven een
beknopte weergave in hoofdlijnen van de verga-
dering. De gemeente kent commissies die zowel
op vaste als wisselende tijden en meestal 's
avonds vergaderen. Het aantal vergaderingen is
ongeveer 75 per jaar.

- het maken van verslagen van besprekingen,
zowel overdag als 's avonds, voor alle sectoren.

U voert de werkzaamheden in een poule met meer
collega's uit.

Functie-eisen
- Havo-niveau, met een (ruim) voldoende voor het

vak Nederlandse taal.
- ervaring met tekstverwerking (WP 6.0). ^^
- ervaring met het maken van notulen en verslagerl^P

Salaris
De vergoeding bedraagt f 20,- bruto per uur. Voor
de berekening van de vergoeding tellen vergadertijd
en uitwerktijd, in de verhouding 1:1, mee.

Inlichtingen
Belangstellenden voor deze functie kunnen telefo-
nisch informatie inwinnen bij de heer G.A.G.
Grouwstra, hoofd van de afdeling interne zaken,
telefoon (0575) 55 74 41 of de heer mr. A.H.B, van
Vleuten, gemeentesecretaris, telefoon (0575) 55 74
12.

Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Vorden, postbus
9001, 7250 HA Vorden.

Misschien zijn uw huis en uw bedrijfspand
aan onderhoud toe.
Denk eens aan een karakteristieke kleurenkeus.
We maken graag een persoonlijk advies voor u.
En natuurlijk zorgen we voor kwaliteitswerk.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo (Gld.), Zelhemseweg 21, tel. (0575) 46 40 00
Zelhem, tel. (0314) 62 19 98

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575) 55 1961
(O575) 55 1673
(0575) 55 3O 81

f997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Loolaan 88, 7261 HV Ruurlo
Tel: (0573) 45 39 80
Fax: (0573) 45 39 93
Mobiel: (06) 53 38 51 56

Persoonlijke financiële planning, Fiscale advisering

Pensioenen, Beleggingen, Hypotheken.

Ook uw adviseur inzake koopsompolissen.

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

Kwekerij

De Heesterhof
Voor een groot
sortiment tuinplanten

Voorjaarsaanbieding

Prachtige zomer-
heide voor f 1,50
per stuk
Buxus per stuk
15-20 cm a f 2,00

Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 28 92

06-11
WORDT

1-1-2 1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevars.nl - ISDN 551329



Wie grof geld wil verdienen
komt'nu naar BouwCenter HCI

Vanaf vrijdag 11 april gigantische

In de speciaal ingerichte afdeling
presenteren wij talrijke

showmodellen: kookapparaten,
keukens, stoelen, koelkasten,

vaatwasseers, ovens,
fornuizen, hakblokken etc.

Tijdens de actieweken geeft HCI
op alle HCI keukens, nu besteld
voor latere leveringen, speciale

kortingen. Vraag vrijblijvend
offerte,

> onze keukenafdeling
Q Hoekkeuken, rugmaat 310 x x210 cm. Kompleet met inbouwapparatuur en blad

ü Zeer mooie vrijhangende vitrinekast met blad

Q Verrijdbare hakblocs

ü Verrijdbare hakblocs

ü Verrijdbare hakblocs Ki

ü Amerikaanse koelkast, zeerjuxe modej kompleet met bar en ijsblokjesmachine

Q Zeer luxe men|fkraan f /

ü MielJ:vaatwa|ser JP ^f

O Ata| gas-kocjfplaat |G253(t j i

ü Mille Éeteludt overfjH 841 E/C l

üjiiiele ëeramiiehe kojkplaat KM|24 "̂

ü jMiele schouw%Jzuigkap DA76

a Atag viatwasser

ü Miele koelkast

Q Itho schouw afzuigkap D808 2 motorig

ü Bauknecht MINOR keuken met spoelbak + 2 kookplaten +

ü hoekkast licht beschadigd type MK1013/OR

ü Itho onderbouw afzuigkap 90 cm. 2 motorig type D949

ü Miele vaatwasser met besteklade Type G8875C-1

Q Miele ceramische kookplaat KM180

Q Miele ceramische kookplaat KM 1 70 met tiptoets |*

Q Atag gaskookplaat HG454A alleen in combinatie m|jt oven

ü Atag ceramische kookplaati;l-IH42|M al(|en i| corfjlinatie met oven

a Siemens cerafiische kookplaat E|7356%:_ j ƒ m

ü Siemens bed||nincjspanee|zwart ÜO56060 § |

Q Whirlpool gas|ookp!|at all|en in <§>mbinatie "P1 ovJIjype AKG910NB.01

Ü Atag magnetron MAfboD fèow r i

ülnbou^^mi|yi17dE %- ^t

ü NEFF cêramiscfïè kookplaat M1150W alleen in combinatie met oven ̂

Q Itho afzuigkap met geluiddemper, type D766

ü Atag koelkast KK1 51 D

Q Atag koej kast

ü WhirlfJ^Pcombimagnetron type AKB146 5Ë_

Q Luxe Venlo mengkranen type 78300A02

ü Atag fornuisoven OG255A

Q Siemens fornuis oven HE48020

ü Siemens ceramische kookplaat EK731 51 g

Q Siemens fornuis oven HK1 42501 voor gaskbokplatenf | f

ü Pelgrim fornuisoven voor combinatie mef gasklbkplllen * ^,-

Q Siemens gaskookplaat EGjjIï 050 | I :&
 :| f ||

3Pelgrim afzuigkap motorlofs type" WA1|| | J f

d Atag ceramische kookplaa|:HC27ljP tipjlets f J

IJLAtag ceramische kookplaa||type j|b21ll|54

f 17.750,-

ƒ 5.500,-

ƒ 1.475,-

ƒ 1.590,-

ƒ 1.795,-

ƒ 8.745,-

ƒ 408,-

ƒ 2.799,-

ƒ 795,-

ƒ 2.699,-

ƒ 1.849,-

ƒ 1.099,-

ƒ 2.295,-

ƒ 1.499,-

ƒ 1.406,-

ƒ 2.495,-

ƒ 1.468,-

ƒ 3.749,-

ƒ 2.599,-

ƒ 2.949,-

ƒ 765

ƒ 2.685,-

ƒ 1.795,-

ƒ 1.345,-

ƒ 608,-

ƒ 995,-

ƒ 250,-

ƒ 1.795,-

ƒ 861 ,-

ƒ 1.825,-

ƒ 1 .495,-

ƒ 1.699,-

ƒ 408,-

ƒ 1.630,-

ƒ 2.795,-

ƒ 2.095,-

ƒ 1-745,-

ƒ 1.275,-

ƒ 845,-

ƒ 350,-

^T.Ö55,-

^ 1.5^5,-

ƒ12.500,-

ƒ 1.995,-

ƒ 1.098,

ƒ 1.198,-

ƒ 1.398,-

ƒ 6,900,-

ƒ 298,-

ƒ 1.799,-

ƒ 398,

ƒ 1.495,-

ƒ 1.495, -

/ 925X

f 1.495,-

ƒ 895,-

ƒ 698,-

ƒ 998,-

ƒ 850,-

ƒ 2,250,-

ƒ 1 299,-

ƒ 1.595,-

ƒ 398,-

ƒ 1.395,-

ƒ 899,-

ƒ 598,-

ƒ 298,-

/ 498V-

ƒ 98,-

ƒ 850,-

ƒ 498,-

ƒ 998,-

ƒ 895,-

/ 995,-

ƒ 298,.

ƒ 975,-

T 1-695,-

ƒ 1.257,-

ƒ 1.198,-

ƒ 765,-

ƒ 498,-

ƒ 175,-

ƒ 998r

ƒ 798,-

BouwCenterSHCI-UBI
U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.
Openingstijden showroom: ma. Üm vr. 8.30-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-
21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel ma. t/m vr.
7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur. Ulft (geen keukens en sanitair),
Ettenseweg 39, Telefoon (0315) 68 31 41. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.

Opzoek naar werk in de

INSTALLAT ECHNI EK

Uitzendbureau

monteurs
calculators
•werkvoorbereiders
projöktleiders
autocad-tekenaars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVl Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
p; PERSONEELSDIENSTEN i.V.

Kltine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Riczenweg 5 Ulft (0315) 640022

TERU
u l d

i/oor uw oède dehM-
BHRH!; -lyr : • : . : . •.
Irisette dons dekbedden worden in Nederland gemaakt van de allerbeste
kwaliteit ganzendons. En op een Irisette dons dekbed krijgt 5 jaar
garantie! Elke Irisette is nu tijdelijk extra voordelig met een inruilpremie
* l l l l l T * l V l r • r ^ ̂  r- NATUUM.IIK SIAWN ONOf*

ouJc dekbed. U ncejt al een Irisette voor J 295,-.

3E WON ER [J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694



Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 14 APRIL T/M ZATERDAG 19 APRIL 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

BLANKE SCHNITZELS
KIPKROKANTSCHNITZELS
PIKANTE RUNDERSTEAKS

1 kilo nn 22,50 voor 14,98
1 kilo van 18,90 voor 13,98
100 gram van 2,79 voor 1,99

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

IJSBERGSLA
JONAGOLD HANDAPPELEN
KOMKOMMER
SUPERBINTJES

per krop van 1,98 voor 1,25
1 kilo van 2,49 voor 1,49
per stuk van 0,98 voor 0,39

5 kilo van 3,49 voor 1,79

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Snijverse Vergeer-kaas

JONGE KAAS
OUDE KAAS
Z.A.V. (zuurstofarme verpakking)

BOERENMETWORST

(35% korting met Edah-card)

1 kilo van 10,98 voor

500 gram van 8,45 voor

100 gram van 2,19 voor

9,98
5,95

1,42

NU MET UW GRATIS EDAH-CARD DE VOLGENDE AANBIEDINGEN:

REMIA FRITESSAUS 600 ml van 1,99 voor 1,49 (25% KORTING)

CUP-A-SOEP div. smaken, pakje a 3 zakjes van 1,65 voor 0,99 (40% KORTING)
PEIJNENBURG GESNEDEN
ONTBIJTKOEK div. smaken, 400 gram van 2,55 voor 1,79 (30% KORTING)

GLOEILAMPEN Philips 40-60-75 watt, p. st. van 1,19 voor 0,75 (37% KORTING)
FRISTI DRINKYOGHURT div. smaken, pak V. l van 1,99 v. 1,39 (30% KORTING)

ROY CUP-A-JUS div. smaken, per zakje van 1,29 voor 0,65 (50% KORTING)
VERKADE CAFÉ NOIR pak 200 gram van 2,39 voor 1,79 (25% KORTING)
DIEPVRIES:

IGLO VISSCHNITZELS pak 4 stuks van 3,59 voor 1,98 (45% KORTING)

Op 5 maart 1997 hebben wij ons 5-jarig lustrum gevierd.
Daarbij was tevens een ballonnenwedstrijd met de volgende

uitslag. Jfc

Winnares: Linda Huurneman
Westerstraat 18, Hengelo (Gld.)

vindplaats van de ballon is Groningen

EXTRA AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:

KORTE BROEKEN
diverse kleuren, per stuk van 24,95 voor 9,95

Openingstijden:
maandag van
dinsdag van
woensdag van
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

Denk aan de aktiviteiten

rondom Hemelvaart.

Tftema: "Hengelo staat

voor een paal"

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

LENTE-AANBIEDINGEN
van dinsdag tot en met dinsdag

NIEUW VAN UW VLAAIENSPECIALIST

APPEL-KANEEL-
BAVAROISEVLAAI
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

en gewoon geweldig lekker

nu voor f 17,50

APPEL-KRUIMELVLAAI
royaal gevuld

f 14,95
voor maar

APPELTJESBROOD
'n lekker verantwoord tussen-
doortje met appel, rozijnen,
mout en noten

ZATERDAG:

10 KAISERBRÖTCHEN

f 4,50
voor

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

Kerkstraat 3 »
Vorden

Restaurant-Grill

DE ROTONDE Tel. (O575)
55 15 19

Donor-codicil,
van levensbelang

Wij zoeken voor de zomder

hulpkrachten
vanaf 17 jaar

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

Veel vertier voor vakantiegangers in Vorden
Het bestuur van de VW in Vorden
heeft voor het komende seizoen
weer een attractief programma
vastgesteld. Uiteraard zijn de weke-
lijkse fietstochten - die in de maan-
den juli en augustus elke woensdag-
middag worden gehouden - een
trekpleister van de eerste orde. In
de loop der jaren hebben duizen-
den vakantiegangers deze tocht
langs de Vordense kastelen gefietst.
In diezelfde maanden vindt er op
woensdagavond een programma
"Verhalen en muziek" plaats in het
"Theater onder de Molen".

Op de donderdagmiddag wordt er dooi-
de VW in de maanden juli en augustus
ook een fietstocht gehouden. Het bij-
zondere van deze 30 kilometer lange
tocht is dat de gids onderweg verhalen
vertelt die in en rond Vorden al hon-
derden jaren van vader op zoon wer-

den doorgegeven. Deze fietstocht ver-
trekt eveneens vanaf het Marktplein.
Degenen die geen zin hebben om te
fietsen of gewoon wat anders willen
kunnen bijvoorbeeld ook gebruik ma-
ken van een kastelenarrangement. Een
combinatie van lunch en een tocht
met de huifkar. Onderweg wordt er
een spelletje hoefïjzerwerpen georga-
niseerd.

In de maanden juni en juli stelt me-
vrouw Rexwinkel belangstellenden in
staat om bij haar Saksische boerderij
elke maandag en donderdag de bloe-
mentuin te bezichtigen. Dit geldt de-
zelfde dagen tevens voor de bloemen-
tuin bij de boerderij "Het Werkseveld".
Kasteel Vorden wordt ook voor bezich-
tiging open gesteld. In juni elke maan-
dag en in juli elke maandag, woensdag
en donderdag. Bij voldoende deelname
zijn er zelfs twee rondleidingen. In au-

gustus wederom op de maandag en
donderdag.
In samenwerking met de VOV organi-
seert de VW op 17, 18 en 19 juli de zo-
merfeesten. Donderdag 17 juli is er dan
een groots opgezette braderie met
stand werkersconcours, kermis en over-
al in de horeca volop muziek. Voor vrij-
dag 18 juli staat een kindermiddag
met kinderbraderie op het programma
met wederom kermis. Zaterdag 19 juli
is er een grote autoshow met oldtimers
en nieuwe modellen.
Nog een aantal vermeldenswaardige
aktiviteiten: 8 juni concert bij kasteel
Vorden door het Vordens Mannenkoor
en Concordia alsmede met medewer-
king van het Polizeichor uit Magde-
burg. 25 juli is er een concert van het
Zomer Orkest Nederland. Dit vindt
plaats op het Marktplein. Voor l en 2
augustus staat nabij het meer van
Graaskamp de Beach-Party op het pro-

gramma met optredens van tal van ar-
tiesten. Maar er is meer muziek. Op 21
juni concerteert Sursum Corda in het
Dorpscentrum en op 5 juli geeft
Concordia een open luchtconcert.

Zaterdag 9 augustus wordt de jaarlijk-
se Kunstmarkt gehouden. Zondag 10
augustus de Kastelentocht voor aan-
spanningen met historische rijtuigen.
Verder worden er diverse wandelingen
georganiseerd zoals 16 juni een avond-
wandeling op landgoed Kiefskamp; 23
juni avondwandeling landgoed Enze-
rinck; 2 juli en 9 juli wandeling vanaf
de campings De Goldberg, De Kleine
Steege, de Reehorst en de Wien-
tjesvoort; 13 juli landgoedwandeling
langs de Vordense Beek over het land-
goed "De Wiersse" en 16 juli, 23 en 30
juli avondwandeling op landgoed "Den
Bramel" met als motto "Kent Uw bo-
men".
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