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Barendsen Vastgoed biedt 'jonge ondernemers'perfecte kans:

Vorden krijgt Ondernemerscentrum

Helemaal vooraan op het in-
dustrieterrein komt straks een
Ondernemerscentrum te staan.
Dit pand is bedoeld voor kleine
ondernemingen die nog niet
zover zijn dat ze een eigen pand
bouwen maar wel op zoek zijn
naar een kantoor, showroom of
bedrijfsruimte. Ondernemers-
centrum 'De Meenf moet voor
deze bedrijven dan ook gezien
worden als opstap naar een ei-
gen pand. Projectontwikkelaar
van 'De Meent' is de heer H. Ba-
rendsen van Barendsen Vast-
goed uit Vorden.

Het was aanvankelijk helemaal
niet de bedoeling van de heer H. Ba-
rendsen om op het industrieterrein
met een Ondernemerscentrum te
beginnen. "Wij hadden in totaal
een optie op twee stukken grond op
het nieuwe gedeelte van het indus-
trieterrein", legt hij uit. Aanvanke
lijk was Barendsen van plan om zo-
wel met de smederij als met de
bouwwinkel van de Zutphenseweg
naar Werkveld-Oost te verhuizen.
"Over de verhuizing van de smede-
rij bestond geen twijfel - en dat
gaan we ook sowieso doen. Eind
van dit jaar hopen we naar het
nieuwe plan te verhuizen. Maar bij

de verplaatsing van onze bouwwin-
kel hadden we wel onze bedenkin-
gen en vroegen we ons af of we er
goed aan zouden doen om het cen-
trum van het dorp te verlaten. Wij
hebben dat vervolgens door het
MKB laten onderzoeken en die zei-
den dat het beter was om met de
winkel in het dorp te blijven", aldus
Barendsen.

IDEE
Dit laatste betekende echter niet
dat Barendsen de optie op het twee
de stuk grond op de zichtlocatie
vooraan op het industrieterrein liet
lopen. Het was zijn accountant H.
Franken van Ernst & Young die
hem op het idee bracht om iets an-
ders met deze locatie te gaan doen.
Franken bracht Barendsen in con-
tact met Hooiveld & Hooiveld Pro-
jectmanagement in Eist die wel va-
ker met dit bijltje heeft gehakt. Ge-
zamenlijk hebben zij toen een plan
ontwikkeld om op deze locatie een
Ondernemerscentrum te bouwen
bedoeld voor doorstartende onder-
nemers die op dit moment nog niet
die omvang hebben om zelf een
plan te kunnen ontwikkelen. Ook
werd er een derde partij bij het pro-
ject betrokken: projectentwikke
laar Gedon uit Eist. Dit bedrijf heeft

al diverse projecten op haar naam
staan en schikt over de nodige
know-how.

UNITS
Het plan dat op dit moment is
voorgelegd aan de Welstand be-
staat uit ongeveer vijftien units
van elk 250 vierkante meter: vijf
tot zes units kantoor ^ uni ts
showroom en vier units bedrijfs-
ruimte. Barendsen: "Het mooie
van dit plan is dat een bedrijf dat
al wat groter is ook gewoon twee
of drie units naast elkaar kan ko-
pen of huren. Op die manier kun
je de 250 vierkante meter heel
makkelijk uitbreiden naar bijvoor-
beeld 500 vierkante meter". Het is
de bedoeling dat de firma Barend-
sen zelf ook een gedeelte van het
pand gaat betrekken. De units
worden casco gebouwd. De casco's
worden na verkoop door de koper
zelf of door de ontwikkelaar tegen
een meerprijs afgebouwd. Als alles
volgens planning verloopt dan
kan na de zomervakantie met de
bouw begonnen worden.
Thoma Bedrijfsmakelaardij uit Lo-
chem en Van Zeeburg & Visser Ma-
kelaardij uit Vorden houden zich
bezig met de verhuur en verkoop
van de units.

Bazar in Wichmond
op 28 april
Op vrijdag 28 april vindt er een ba-
zar plaats in Wichmond. De op-
brengst van deze bazar is bestemd
voor verbetering van de financiële
situatie van de Nederlands Her-
vormde Gemeente in Wichmond,
die kampt met een jaarlijks tekort
van ca. f 5.000,-. Zoekt men mooie
vaste planten voor de tuin, kom
dan naar Wichmond want tijdens
de bazar vindt er verkoop plaats
van een keur aan vaste planten. Bij-
zonder zijn de diverse aantrekkelij-
ke cadeau-artikelen die te koop
worden aangeboden, o.a. fraai be-
schilderde dakpannen, tafelkleed-
jes in alle soorten en maten en als
beertje Verklede' stukjes zeep in
een washandje. Ook zijn er prachti-
ge felititatiekaarten te koop: vrien-
delijk geprijsd en zich positief on-
derscheidend van de standaard-
kaarten uit de supermarkt Verder
zijn er het rad van avontuur en een
quiz met leuke prijzen en diverse
spelletjes (o.a. sjoelen, een compu-

terspel, ringgooien en torens bou-
wen met conservenblikken). Weet
men hoeveel wilgentenen er ge
bruikt zijn voor het maken van een
prachtige kroonluchter, dan kunt u
de trotse eigenaar van deze groene
kroonluchter worden. Er zijn na-
tuurlijk hapjes en drankjes en 's
avonds speelt het dweilorkest Ook
Jubal. De bazar wordt gehouden 's
middags en 's avonds in gebouw
Withmundi, achter de Nederlands
Hervormde Kerk in Wichmond.

St. Oranje Comité
Vierakker-Wichmond
Gezien de animo voor de fiets-
tocht op Koninginnedag de laatste
jaren aanzienljk terug gelopen is,
heeft men besloten deze niet meer
te organiseren. Op 4 mei zal men
wel deelnemen aan de stille tocht,
zoals men dat elk lustrum doet.

NBvP
De dames van de NBvP Vrouwen
van Nu zijn dinsdag 18 april op

stap geweest. Na de koffie met ge
bak werd een bezoek gebracht aan
de Zaanse Schans.

Herdenking d<
4 mei 2000
Op donderdag 4 mei 2(
vindt de jaarlijkse herdeA-
king plaats van hen die sinds
de Tweede Wereldoorlog/in
het belang van het Koninklijk
zijn gevallen.

Het comité 4 Vorden heeft in
samenwerking met de Raad
van Kerken het programma
voor deze herdenking) als
volgt samengesteld

1830-19.10 uur
Herdenkingsbijeenkomst iri/de
N.H. Kerk te Vorden met r/fede
werking van het Vorder
nenkoor.

iderdag

\Vl

lan-

19.20 uur

19.50 uur

20.00 uur

20.02 uur

stijfe tocht vanaf de N.H. kerk naar de poort van de
Igemene begraafplaats in Vorden

Vertrek van deWort van de algemene begraaf-
plaats te Vorden naar de graven van de geallieerden
en het symbolisch graf van hen die vielen uit
Vorden.

Twee minuten stilt
signaal.

?, aangegeven door een hoorn-

Last Post en kransleg^ring door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4>en 5 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: "Boven de ster-
ren", waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.
Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokk\n van de kerken in Vor-
den.

Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uu\de vlag halfstok te
hangen.

Burgemeester en wethouders hebben de horecaondernemers ver-
zocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de
herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan te
hebben.

wepaociphol
phol World Tour we
Na een heerlijk dine

dedames huiswaarts.

ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 april 10.00 uur ds. J. Piasman uit Spankeren. Na de
dienst koffiedrinken in "de Voorde".

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 april 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 april 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. M. Berg
uit Barchem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 april 10.00 uur Eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 30 april 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
30 april pastor G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

•iuisarts
29-30 april dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur

fvan 09.30^-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

TANDARTS
29-30 april PJ. Waart, Barchem, telefoon 0573-441744. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en-zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 1930
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur, Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 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.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel.(0575) 5512 30 (dagen nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

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

Pedicure L Evers-Jansen. tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
2030 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpostVierakker/Wïchmond St. Ludgerusgebpuw: donderdag
15.15-16.15 en 1930-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 0930^17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur,

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. (0575) 544141, Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

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

• Ik maaksqraag/een plan met
u om opJ$)M(jgezonde ma-
nier s|arrK& fiHe worden en

Jaarna ook onoeisControle
'te houden. Bel vrijotijyend
voor info mevr. A. Eijsink,
0575-572127

c ^• TC RENOVATIE/ alles on-
derXdaken. • donker eiken
blank ̂ tralen/H logen • ver-
zamelhaljvH(ringloopmeube-
len • apttélOsuriosa, enz.; in-
en^vérkoop. MaSt/m za. open

>/an 10.00-16:^0 uur.
'Generaalsweg 23, Rselweg

bij Varsseveld, tel. (03l5)s24
11 69 >•

• Tbbsde Bordes in Theater
Ond£t-«e<$jplen in Vorden,

yÉÖndag 30 aprikl5.00 uur. Re-
serveren via 057i>5S§987

( ~^L ^^~• Geyichtsbeheersing en
goede vbedino^aan samen
bij Herbalifè^obeer het ook!

•fe^cfistributeur. Bianba^ Veld-
huis, tel. 0575-464882^^

• Tip voor een origineel ca-
deau. Lever n\|i isen zonnige
foto van een jxRs, lievelings-
plek, bruidsJjóekeKfitc. en ik
maak ej^geheel vrljfc^ijvend,
een^uarel van. Adry l

i. 0575-526607

• Krèio speelt 12 en 13 mei:
van Pension Zeem-

• Nu hef gezin kleiner wordt,
wordt de\vouwwagen te groot.
Te koop: Alpen Kreuzer Se-
lect: Prijs \o.Lk. Tel. 0575-
441714

• VoolUeden $6 jaè* en ou-
der) ieoarexainsdagavond
van 2JM»ONtot 23.00 uur
'rackétavond'xbij Sociï in

melmarift 6 mei a.s.
riolen bfet Hoge 66 van

uur. Heeft u nog
grote). Inleveren

tot 18.00 uur
kan ook

060

/ 7 ̂

• Gevr
het inscha
G. Vliem,
5523

• Te k
den
Zenith,
banden,
na 18/00
(V

enheid tot
pinken.

4, tel.

goed onderhou-
r, merk: Peugeot
nieuwe uitlaat en

prijs f 750,-. Bel
0575-552010

Imned voor

start
& gehoor-

ainners en

• Te hu
partemen
Zelhem. G>
ren. Voorz. v.̂
ketel en rolWi
keuken, 2/sla

r 1-2 jaar: ap-
de kem van

hikt voor senio-
offering, combi-
n. Ind.: woonk.,
ik w.v. 1 met

• NogN(oor uw vakantie wat
kilo's kwijh^aUcan met Her-
balife. Bel̂ yöorsjnfo: A. Haa-
000^575^467381

vastekasten, baak. met ligbad
erv^douchehoek, \part toilet,
berging/cv-ruimte, auitenber-
ging. Huurprijs f 1.500Wmnd.
Reacties na 18.00 uur: 05>5-
553434

• Te koop:\ofomplete alumi-
nium elektrische regenin-
stallatiey/me\ toebehoren.
Vraagajtfs f J )̂00\v Tel. 0575-

• Te koop; Honda CBR 600
'93, zw./grVrs/ 30.000 km.
Vraagprijs f W500,-. Telefoon
0575-463606 rta 17.00 uur

Voor de te houden
mei a.s. is

ComrnisSte^V
zoek naar
boeken^ptSten, sri
enpwubels. Tel. 05
n057S-55

• Vertaafeter (50+) zoekt;
zelfst. woon-Awerkruimt
rustige plek. EvtStoréid tot
hand- en
ven ojjdwfTr 13-1 bueau

et, postbus 22, 7250
Vorden

• tskker tennissen bij Sociï
in wonowschoon Wicmhond?

Geheel onverwacht is overleden, onze zwager en oom

ABBEL
DUWNAAR VAN TONNIE/BELLO-POLMAN

Ab werd 72 jaar.

Vorden:
Hengelo (O.):

i naaren

Wij wensen Haprtke, Maryjén Ret heel vfe î sterkte toe.

Dieren, 2Zapr\\ 2000

leder z?i |,
eigen wens. |

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49 $

Bol hij oen sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 < dag en nacht)

Monuta W
Uitvaartverzorging en -verzekering

Heerlijke

vlaaien

Oranje Boven-
aanbieding

Oranje boven-
vlaai /
'n vorstelijke verrassing! /

15ÏS
é O O O/O O

12 royale punten

voor maar

Oranje-soezen

halen t betalen

Oranje bol
van UW -n iekkere feestelijke bol,

Verwen- goed gevuld \

bakker Per stuk *oor maar

VRIJDAG:

alle broodjes
O halen b betalen

Keuzgruit meer dan 80 soorten brood, waaronder vele
specialiteiten Zie ook onze dagaanbiedingen

vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspedafiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55W7

Musical l'ESTER'
• ontroerend • diepgaand • aangrijpend • raak • grappig

Een speelse musical die hei eeuwenoude maar o zo ac-
tuele thema ond rdrul én bevrijding behandelt op
originele, humoristische en zeer treffende wijze.

len in de Dorpskerk
len op:

aanvang: 21.00 uur
(in aansluiting op de
dodenherdenking)
aanvang: 20.00 uur

mei\ aanvang: 20.00 uur
mei \aanvang: 17.00 uur

Toegangsprijs f 5,-
(kinderen f 2,50). Inclusief consumptie.

Kaarten /verkrijgbaar bij de volgende verkoopadressen
in Vorden:
• VW^antoor • Schildersbedrijf Boerstoel • Autobedrijf
Groo/Jebbink

KRATO iresenteert:

dag
Pensioi

itje van
Zeemring'

geschreven dpor Bart Veenstra.

Vrijdag 12 mei zaterdag 13 mei in de
nkoekrestaurantzaal van het P

Kranenburg.
Zaal open vanaf 19.00 uur, aanVang 20.00 uur.

Entreeprijzen
Kaarten in voo
volwassenen.
Voorverkoopadressen: Sueters
burg, Ca

14 jaaiw 5,-, volwassenen f 7,50.
kinder\n t/m 14 jaar, f 6,- voor

Pannenkoekrestaurant Kranen-



Een nieuw^teyen, een klein
wonder.
Het klirfkt zo bewoon, maar
voor ons zo heel bijzonder.

Blij ei
gebo

gelukkic
rte van

Iris

\ zijn wij met de
ize dochter

17 apr\| 2000./

)ick Én Jolanda
iratsen
/

Kruisbrinkéeweg 7
7227 DA/bldijk
Telefoor/0573c451361

Als/ie beschuif\met muisjes
kofnt eten, la$t n^t ons dan
evlen weten.

Geboren:

Floot

19 adril 200(

(ine Nijsten
van Zijtveld

LV rlose3892

De ove
stelling én deelneming welke u
ons hee

i/eldigènde belang-

t betoond na het over-
lijden va i mijn lievék rrian, onze
zorgzarr B vader, schoonvader,
groot- e^ overgrootvader

JAN GROOT ROESSINK

hebben or\s diep gefoffen.

Wij zijn u bankbaaf voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegever

H.J. GrVxrt Rloessink-
Norde

Annie efWan Vink
HendrikXn Edith

m- en
achterkleinkinderen

Vorden, apfïl

X

iet?
\t er niet

omheen!

Uit voorrafad leverbaar:
ooi en stro

zaagke/en houtvezel
vlas eniiennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEyOEDERHANDEL
H.VLOqMAN

Zutphanseweg 12^ Vorden
Bel vrijb/ijvend (0575)^2è 59

BH
;r Steam

Floerbedekking of
bankstel iryéen oogwenk!

Mister Steam fsAén handige machine
waarmee u snd/en grondig zélf meu-
belstof!eringA>r\yloerbedekking kunt

nigen

Mister! i huur bij:

HELMiNK
mejubelen

Vorden • Zutphenseweg 24

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Kan» uit 50 toerbussen

RAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

op vrijdag 28 april
ur in het gemeente-

zegening zal plaatsvin-
uur door ds. Beitier in de

kerk te Vorden.

Martijn Voska
en
Miranda Br

op onze re-
7.00\iur in Hotel

Bakker, Dorpsstraat

.... .... .... . . . .-. ........ ...
--.... ... ... ..... .......... ..... ...................... y

^~i :
'Op zaterdag 29 april a.s. vieren wij sa- J
men/iet^pnze kinderen ons 25-jarig »

test. f

harte welkom op onze re-
20.00 tot 21.30 uur in 'De

psstraat 11 te Ruurlo.

heid tot feliciteren op zater-
ei vanaf 19.30 uur in zaal De
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Deldense//eg'6a, F2$f PN Vorden
Telefoor/0575-551A39

'£........... ... ........... ..:r,,>

Op vrijdag 12 mei a.s. hopen wij met |
onze kinderen en kleinkinderen ons j;
50-jarig huwelijk te vieren.

W. Jansen
J.F. Jansen-Pelskamp

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 14.30 tot 16.00 uur bij café-
restaurant 'den Bremer' te Toldijk.

Okhorstweg 7, 7234 SV Wichmond

In dankbaie herinnering aan alles wat hij voor ons is
geweest, ge\ven wij u kennis van het overlijden van on-
ze

Vorden, de Delre 99

ndentie-'adres:

DE GROOT
ANNA MARIA DE GROOT-WENGLER

t 20 april 2000

en llse Amthor
en vrienden

Corre
A.J. Vi
Enkw Vorden

De crematieplechtigheii
heeft inmiddels plaatsgevonden.

?en Dagblad/Volkskrant
vragen voor Vorden

bezorgers/sters
inimum leeftijd 15 jaar.

telef 230351 (gratis nummer)

varkensfileVKOssini ^45
/\ 4f\f\ * ••• ~

leverkaas,
WO gr.

gebraden kipfttét, ^ 7 R
WO gr. l*L±

pastasal^jefe,
700 gr.

100 gr.
^IcXrundergehakt,
l J \1 Min

gekruid gehakt,

115
Babi/angang, A QQ sandwic>»crème,
perportie •Tüü J00gr \

KeurslagerV1O gttiailjg

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

KEURSLAGER

Voor uw belangstelling, ons bet
varhsoze moeder en

INA JOHANNA/FBEDERIKA
EVERIMK46SKES

• Is uw graf

• Is het gra
• Is het op
Laat uw gra
uitzien
Tevens uw adres
GRAFMON
ONDERH
Hoetinkhof
Telefoon (O

ïf gezakt ?
i l?

sbaar ?
er weer verzorgd

onument

onument

nieuwe grafmonumenten
ENTEN
GELDERLAND

OranjevereniginJ Leesten-Warken
organiseert o p j u n i 2000 een

ledt u aan:
d met live muziek,
. met ter afsluiting

g weten wie er
het beperkte

plaatsen
e kaarte

.

Locatie 'Klein Graffel', Vorder
Aanvang 19.30 uur.

weg 1.

U kunt kaarten bestellen op de volgende nummers:

0575-570993 en 0575-522459

o, Raudliisstr.ut 21
icletóon: 0575-568340
Standeren, Burgimitstraat 21
tdefoon: 0575-554105

DE VOORST-
3E (bij £utphen)

Huis IX' VcxMKt ii/Eefde l)iedt een
unieke en sfe«v/)lk' ambiance voor:
*• huwelijbpflechtighekl
«• recepties e\( bruiloft
<*• pro(iukt)!lreseiiüties
*• vergadöringeî n congressen
*• beslot̂ ii dinen
*• bruictóhuis op he^andgoed
Huis' De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA\efde
Tel.-. (0/75) 54 54 54/51\5 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-maji: huisdevoorst@univer2il.nl
www.huisdevoorsLnl

Mèï<ib0ten
iprijs

i / •
banltótellen

isten
• eettioeken
salontafels

• slaapkamers
en gebruikt

;ubelkoopjes'
Raadhuisstraat Uengelo (Gld.)

(naast Edah)
Telefoon 0575-464600



GEMEENTE B ULLETIN ORDEN

Gemeentehuis: «
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders;

Burgemeester
E J.C Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 urn-
en volgens afspraak.

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met Koninginnedag op 29 april 2000 heben burgemeester en
wethouders besloten de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te n
men:
Instellen van een parkeerverbod van vrijdag 28 april 2000 tot zondag 30
april 2000 03.00 uur voor het gedeelte van het marktterrein waar ker-
misattracties worden geplaatst; /

Op 29 april 2000 zijn de volgende wegen afgesloten in beide richtingen
voor bestuurders van voertuigen:
- de Dorpsstraat vanaf het/kruispunt Zutphenseweg-Burgemeester Gal-

leestraat-Raadhuisstraat/tot de rotonde Ruurloseweg;
- de Raadhuisstraat vanaf de Burgemeester Vunderinkhof tot en met het

kruispunt Zutphensew^g-Dorpsstraat-Burgemeester Galleestraat;
- de Burgemeester Galle

Voor de Horsterkamp in

straat vanaf de Molenweg tot en met het kruis-
punt met de Zutphenspweg-Dorpsstraat-Raadhuisstraat;

- de Kerkstraat;
- de Insulindelaan vanaf de Molenweg tot de Dorpsstraat.
- de Schuttestraat vanaf üe Vordensebosweg tot de Ruurloseweg.

usief de Parallelweg met uitzondering van de
langsparkeerhaven en de\Burgerheester Galleestraat geldt een parkeer-
verbod. \

In verband met werkzaamheden aan de Wildenborchseweg is vanaf hè
den totdat de Wildenborcnseweg gereed is (omstreeks l juli 2000) de
Mosselseweg tussen de Kapelweg en de Giezenkampweg gesloten voor al-
le verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer en (brom)fietsers.
De tijdelijke verkeersmaatregel waarbij eenrichtingverkeer werd inge
steld is ingetrokken. \ «-»v

REGENTONACTIE VAN START

Nog 3 weken
Op 24 april ging in Vorden de regentónactie van start. Als inwoner kunt
u tot 12 mei van de gelegenheid gebruik maken om voor ( 62,50 een re
genton aan te schaffen. Naast een regenton kan voor extra comfort een
opzetblok voor ( 25— en regentonautomaat voor ( 11,50 bijbesteld wor-
den. U kunt gebruik maken van de hier afgedrukte bestelbon en die op-
sturen naar: Waterbedrijf Gelderland, Acue regenton, Antwoordnum-
mer 5, 7000 VB DOETINCHEM. De bestelde r^gentonnen worden in juni
bij u thuisbezorgd.

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon ...

mer:

/A

Hierbij machtig ik
schuldige bedrag a te

Datum: / Handtekening:

JA, reserveer voor mij:

regenton(nen) a ƒ 62,50 per stuk

opzetblok(ken) a ƒ 25,- per stuk

regentonautomaat(en) a/11,50 per stuk

Doel van die regeling: veehouders die geen perspectief meer zien in de
voortzetting van de intensieve veehouderij, de gelegenheid bieden hun
bedrijf te beëindigen of één of meer intensieve veehouderij takken af te
stoten. Daarbij gaat het om de volgende takken: varkens, kippen en run-
deren voor de wit- en roodvleesproductie.

Sloop bedrijfsgebouwen
.an deze regeling is gekoppeld de verbetering van de ruimtelijke kwali-

t, door leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen plaats te laten ma-
keVi voor woonbebouwing. Uit de uitgifte van nieuwe kavels voor wo-
ningbouw moeten op die manier middelen beschikbaar komen om de
slo^p van de vrijkomende agrarische bebouwing te financieren. Deze
slo Dpregeling geldt overigens alleen voor de zogenaamde concentratie
gebieden, waaronder ook onze Achterhoek.

De provincie Gelderland ziet de regeling als een belangrijke impuls voor
h/et realiseren van een aantal milieudoelen, voor het proces van platte
landsvernieuwing en voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

-Gedeputeerde Staten willen maximaal 20 % (oftewel 300 ) van de in Gel-
/derland te bouwen 1500 woningen ter plekke van het (voormalig) agra-

/ risch bouwblok toestaan. De overige 80 % (oftewel 1200 woningen) moe
ten gerealiseerd worden binnen de regionale en sub-regionale kernen
(dus niet in b.v. Vorden).

Alhoewel wij nog geen officiële bevestiging hebben ontvangen uit Arn-
hem schijnt bij de behandeling van het voorstel in provinciale staten de
regeling in zoverre te zijn aangepast dat alleen voor de categorie van 300
woningen de keuze geldt van of op het (voormalig) agrarisch bouwblok
of bij de kleine kern (w.o. Vorden).

Niet iedereen mag evenwel maar zo een woning herbouwen als hij zich
aanmeldt voor de regeling.
De provincie sluit de volgens het provinciale streekplan aangegeven lan-
delijke gebieden A en D uit.
Voor Vorden betekent dit dat alleen het landelijk gebied B in aanmerking
komt.

Bovendien geldt de eis dat tenminste 1000 m2 stallen gesloopt dient te
worden.

De uitvoering van de beëindigingsregeling is in handen van LASER. Om
in aanmerking te kunnen komen had u uiterlijk 20 april een aanvraag
moeten indienen. (NB: Regeling schijnt verlengd te zijn tot 19 mei 2000).

De gemeente is tot nu toe nog niet actief betrokken bij de uitvoering van
de regeling. Voor die gevallen waar de wens bestaat om na sloop een wo-
ning te bouwen op het (voormalig) agrarisch bouwblok zal dat straks wel
het geval zijn.

U wilt slopen en een woning bouwen - Meldt dit dan ook bij de ge-
meente!
Om duidelijkheid te krijgen over de behoefte, de (on)mogelijkneden en
zonodig al enige voorbereidingen te kunnen treffen, zodat eventuele pro-
cedures straks zo snel mogelijk afgerond kunnen worden, verzoeken wij
u, voor het geval u bij LASER een aanvraag heeft ingediend voor bedrijfs-
beëindiging, gekoppeld aan de sloop van bedrijfsbebouwing met de wens
voor de bouw van een woning op het bouwblok dit te melden bij de af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (Koetshuis).

De afdeling is telefonisch bereikbaar onder de (doorkies)nummers:
0575 - 55 75 11 t/m 55 75 14.

aterbedrijf Gelderland om eenmalig het ver-
schrijven van mijn (post)bankrekeningnum-

FVALBRENGPUNTEN IN ZUTPHEN EN LOCHEM OP
29/APRIL GESLOTEN

De afvalbrengpunten in Zutphen en Lochem zijn in verband met Ko-
ninginnedag op 29 april 2000 gesloten.

OUWEN BERGRUIMTE ZUTPHENSEWEG 4O

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 8 lid 7 sub d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Vorden West en Zuid 1992" voor het bouwen van een bergruimte op het
perceel Zutphenseweg 40 te Vorden.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij de openbare weg te
bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 27 april tot en met woensdag 10 mei 2000, ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen bij
burgemeester en wethouders kenbaar maken.

'R EGELING BEËINDIGING VEEHOUDERIJTAKKEN
(RUIMTE VOOR RUIMTE)

De Ministers Brinkhorst en Pronk hebben op 15 maart 2000 met vijf pro-
vincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een akkoord be
reikt over de Regeling beëindiging veehouderij takken.

OUWAANVRAAG

aanvrager inhoud

Nieuwstad 3 S.J.M. Mombarg bouwen garage

datum
ontvangst

13-04-2000

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

KEN

inhoud vrij stelling

Wilhelminalaan 14 S. Eckhardt vergroten woning bodemonder
zoeksplicht (ge-
deeltelijk)
vergroten
hoofdgebouw

Enkweg ongenum- NS Railinfra- \ bouwen relaishuis geldend
merd (spoorwegem- beheer regio \ bestemmings-
placement bij km- Noord-Oost plan
paal 11.978)

Geurkenweg l HJ. Hulstijn bouwen tweede
bedrijfswoning

tweede
bedrijfswoning

MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats aanvrager

de Voornekamp 22 J. Ditzel

inhoud

bouwen bergruimte



SLOPEN

Plaats

Almenseweg 36

Hamminkweg 11

KAPPEN

plaats aanvrager

Mosselseweg 12 AJ.C. Borest

aanvrager

R. Berkhout

AJ. Flamma

iriho

inhoud

rooien 150
gemengd bos-̂
plantsc

^leik

geheel slopen
4schuurtj

geheel slopen

herplantplicht

emengd
bosplantsoen

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

MOOI MEEGENOMEN"

.
XeihardePrijsgarantie

Wanneer bij aankoop van een bij ons
gekocht artitel uit onze folder een identiek
artikel elders aantoonbaar goedkoper is tij-
dens deze al.tieperiode dan betalen wij het

Diïisverschil uit

Verrassende Tuinhout-Proaucten

^^^^^wwwwvAVA^Av^^v.^^vv^^^^v^^v^vw^^v^rtA^^^^^^^

. oh
ijzen
voorgoed!

voor
niet voor even, maar

GEHAKT H.
kg
van 44£0 voor

AH KIPPENBOUT
10 stuks
kg van £44 voor 3.70

E&J GALLO WIJNEN
diverse soorten \ /
0,75 liter van ft09 voor \ / s:49

BIJ 2 FLESSEN FANTA ORANGE
1 FLESFANTALEMON
PERLA MILD KOFFIE
verpakt, 4 x 250 gram

/voor
00

Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur/zaterdag 29 april van 08.00 • 13.00 uur
P.S. vrijdag 5 mei geopend van 08.00 • 18.00 uur

Maandag, dinsdag en woensdag:

ymm mm ••»•Fa. H«ijin
Leestenseweg 10 - Zutphen Tel. 0575 - 52 17 96

grof volkoren en tijger brood
O halen mm betalen!

Ook dat is Albert Heijn
oh!Molenhoek, de winkeljipek van Hengelo

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

Bij ons zorgen

ERVICE EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRUZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf

Leo Westerhof;/[elefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

Jansen & g
toschadebe

Atitoschaderepaxatie
aan alle merken onder

Antoglasse
Leenauto grati

Brinkh
7207,80 Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03



Wansveldse Tessa Dagevos schrijft debuutroman 'Tinaca':

Het begin van een avontuur
Voor de Warnsveldse
schrijfster Tessa Dagevos
- pseudoniem voor Nico-
lette Overeinder - zij n het
spannende dagen. Begin
deze maand kwam name-
lijk haar debuutroman
Tinaca, voorbij de gren-
zen van de tijd' uit.

Het boek gaat over twee
Amerikanen die als gevolg
van een vliegtuigongeluk
op een eiland in de Pacific
belanden. De avonturen die
het tweetal beleeft, staan in
schril contrast met haar ei-
gen leven. Toch schuwt de
35-jarige Warnsveldse het
avontuur niet, want ze geeft
het boek met een oplage
van duizend exemplaren in
eigen beheer uit. Begin dit
jaar startte Nicolette Over-
einder met Golden Leaf Pu-
blishing en het boek 'Ti-
naca' is het eerste grote pro-
ject van de kersverse uitge-
verij. Om haar uitgevers-
werk en het schrijven van
boeken niet door elkaar te
laten lopen, gebruikt ze als
auteur niet haar eigen
naam maar een pseudo-
niem. Een interview met de
schrijfster Tessa Dagevos.

Soms is ze wel eens jaloers
op Connie Palmen. Met na-
me op de zelfverzekerdheid
waarmee de schrijfster van
'De vriendschap', 'I.M.' en
'De erfenis' over haar boe-
ken praat. Tessa Dagevos uit
Warnsveld liep de laatste da-

gen voordat haar roman
'Tinaca' uitkwam namelijk
voortdurend rond met de
angst dat er op hetzelfde
moment een soortgelijk
boek zou verschijnen.

"Een zenuwslopende perio-
de", aldus Tessa Dagevos. "Ik
was als de dood in de winkel
een boek tegen te komen
dat op 'Tinaca' zou lijken.
Nu het boek eenmaal in de
boekhandel ligt, is dat ge-
voel voorbij. Ik zie het ook
als een bevrijding dat het
boek uit is. Iedereen die nu
met hetzelfde idee komt,
kan het hoogstens van mij
gejat hebben. Maar niet an-
dersom".
FILM
Deze angst voor 'plagiaat'
heeft waarschijnlijk te ma-
ken met iets dat zo'n vijf
jaar geleden gebeurde. Tessa
Dagevos schreef toen nog
geen boeken maar had al
wel een verhaallijn voor een
roman in haar hoofd zitten.
Deze verhaallijn was al rede-
lijk gedetailleerd en moest
alleen nog aan het papier
worden toevertrouwd. Een
film op televisie doorkruiste
alleen haar plannen. "Op
een avond zat ik een film te
kijken en het verhaal daar-
van was voor 99 procent ge
lijk aan het verhaal dat ik in
mijn hoofd had zitten. Ik
ben me toen kapot ge-
schrokken. Van de andere
kant was het ook wel een be-
vrijding, want-op hetzelfde

moment dacht ik namelijk:
zie je wel datje het kan".
Tessa Dagevos heeft nooit
vanaf haar jeugd het gevoel
gehad dat ze schrijfster
heeft willen worden. "Ik
vond het schrijven van een
opstel wel leuk, maar daar
bleef het dan ook bij", blikt
ze terug. Na de middelbare
school volgde ze een oplei-
ding om later als activitei-
tentherapeut aan het werk
te gaan. Daar is het echter
nooit van gekomen. In
plaats daarvan ging Tessa
Dagevos aan de slag bij het
documentatiecentrum van
het Stadskantoor in Apel-
doorn. 'Via mijn werk in
Apeldoorn kwam ik vervol,
gens steeds meer in aaj
king met redactiewerk:'Ook
werd ik regelmatig ge-
vraagd voor vertalingen. Ik
ben er dus heel langzaam
ingerold en best wel een
laatbloeier als het om schrij-
ven gaat".

VLIEGTUIGONGELUK
Het boek 'Tinaca, voorbij de
grenzen van de tijd' gaat
over de succesvolle uitgever
Jack Bannon en de nogal
kleurloze schooljuffrouw
Amy Mendez.

De twee Amerikanen raken
betrokken bij een vliegtuig-
ongeluk en weten dit op
wonderbaarlijke wijze te
overleven. Ze komen terecht
op een eiland in de Pacific
waar ze worden opgenomen

ukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u.
(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

door de Nautani's, de plaat-
selijke inheemse bevolking.

Hoewel ze zelf nog nooit
een verre reis heeft ge-
maakt, weet Tessa Dagevos
de lezer van begint tot eind
te boeien. "Het grootste ge
deelte van het boek is ge-
woon fantasie", zegt ze. "Als
ik boven op mijn werkka-
mer achter de computer zit,
dan komt het verhaal eigen-
lijk gewoon vanzelf.

Tessa Dagevos werkt zeer ge-
disciplineerd. Elke dag zit ze
zo'n twee uur aan haar
schrijftafel. In die twee uur
sluit ze zich helemaal af van
de buitenwereld en creëert
ze haar eigen wereld. Zo

makkelijk als haar het
schrijven afgaat, zo moei-
zaam kwam de uitgave van
'Tinaca' tot stand.
"Ik had het boek naar ver-
schillende uitgeverijen op-
gestuurd maar telkens
kreeg ik te horen dat het
boek veel te buitenlands
was. Uiteindelijk heb ik
toen de stoute schoenen
aangetrokken en besloten
het boek maar zelf uit te ge-
ven".

GEZIN
Naast het schrijven van boe
ken verzorgt Tessa Dagevos
een feuilleton in het evange
lische vrouwenblad Eva. Ver-
der houdt ze zich bezig met
vertaalwerk. Het is de be

doeling dat haar tweede
boek in het najaar uitkomt
en op dit moment is Tessa
Dagevos alweer druk bezig
met het schrijven van een
volgende.

Haar drukke werkzaamhe
den weet ze prima te combi-
neren met haar gezin.

"Op mijn werkkamer kan ik
de schoolbel goed horen en
als het dan kwart over drie
is dan zet ik mijn computer
ook uit. Maar als de kinde
ren dan met de mededeling
thuiskomen dat ze bij een
vriendje of vriendinnetje
gaan spelen, dan wil ik nog
wel eens terug naar boven
gaan", lacht ze.

ZAG DE AUT

DE COMPLEET NIEUWE ALMERA MET UITGEKIENDE OPB ERGRUIMTES

Vallend
proviand

Ook in de auto wil je alle comfort. Daarom is de nieuwe Nissan Almera niet alleen standaard uitgerekt met airconditioning* en elektrisch

bediepde ramen vóór. Maar ook voorzien van handige opbergnetten, bekerhouders, vakken en een inklapbaar haakje, om bijvoorbeeld

ssen aan te hangen. Dus kun je je bezighouden met zaken die komen gaan. Voor meer informatie: www!>vi^san.nl

THE NEW A L M E R A . D E S I G N E D TO IMPROVE YOUR P E R F O R M A N C E

ER IS AL EEN NIEUWE ALMERA V.A. f 31.490,-. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM. EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. 'VANAF COWiPRT VERSIE. U LEAST AL EEN NIEUWt ALMLKA

V.A. F 689. P./MND (EXCL. BTW) VIA NISSAN LEASE O.B.V. 48 MND/20.000 KM P./J. VERZEKERING 75% NO CLAIM. (FULL OPERATIONAL LEASE). WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

AUTOBEDRIJF
NISSAN

DOET1NCHEM Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
ZUTPHÊN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!



De WoonServiceWinkel van Lammers

an inspiratie

Prachtig fraé tapijt in

moderne kleu

100% polyamide.

Leverbaar op 400 en

500 cm breed. 400 cm b

f 189,00 per mtr.

€ 85,76

Individuele/
designvloéren
Marmoleum leent zich bij

uitstek voor een origineel

vloerontwerp. Nadat hij de

grond heeft geëgali-

kan de vakman ieder

INDIVIDUELE DESIGNVLOÉREN

Marmoleum leent zich bij uitstek voor

een origineel vloerontwerp. Nadat hij de

ondergrond heeft geëgaliseerd kan de

vakman ieder gewenst patroon voor u

leggen. Uw eigen design, óf motieven uit

de mozaïek-serie van Forbo Krommenie.

WoonServiceWinkel is een uniek samenwerkingsverband

de betere woninginrichters in Nederland. SpecialisteX&e service

en vakmanschap hoog in het vaandel hebben

gewenkt patroon voor u

leggen. Uwseigen design, óf

motieven uit cvmozaïek-

serie van Forbo Krbmmenie.

LAMMERS
TAPIJT Tl M
Een ribbelbouclé tafJijt in 17 eigentijdse kleuren.

100% Polyamide op een action-back rug.
Leverbaar op 400 en 500 cm breed. € 72,15

Galleestraat 26
l EB Vorden,

foon

Biei ons
in an Achterhook
"Now Toon, iej slaot t'r nogal in". Toon van de Spitsmoes ston vegan-
ge dinsdagaovend met drie dikke pillen van buuke veur de balie in de
bibliotheek umme de buuke in te laotn boekn.
"Oh jao, at 't met de paosdage 's slech weer is hè'w teminste wat te
leazen. Een mense wil toch wat umme handen hemmen. En vri'jdag
is de boel hier dichte, dan kan'k hiet neet trechte. Vandaor da'k now
wel mosse gaon. Twee van die buuke bunt trouwens veur Riek. Van
die streekromans, iej wet wel. Van die buuke waorin de zonne van een
rieke boer met de dochter van een arbeider wil trouwen. Daor smult
Riek van en dat vin ik wel mooi. 't Is dan metene mooi rostig in huus"

"A'j een jaor of wat wie ter bunt zo'j ow buuke wel op een andere
plaatse motn haaln"
"Hoe dat zo dan?"
"He'j de uutslag van dat onderzuuk nao 't winkelbestand dan neet
eleazn of t'r van eheurd?".
"Oh jao, daor ston wat van in de krante. Maor dat geklets van die ke
arl van dat buro is mien nog gin piep tebak weerd. Mos dat now
f.40.000.- kosten?

"Jao, an die drie C's ko'j een mooi verhaal ophangen. Een ander hef't
oaver de 4 P's veur de winkeliers, 't Is maor net van waffe kante a'j 't
bekiekt. Zien eigen prieskaatjen hef e d'r wel biej edaon maor 't
prieskaatjen veur de winkeliers neet. En 'k denke dat daor juus alles
met steet of volt Umme een compact centrum te kriegen zu'j wat bor-
gerwoonhuuze an de Galleestraote en de Raodhuusstraote op motn
koopn en geevn daor een winkelbestemming an . Dan ko'j AenP en 't
Winkeltjen van Toon alvaste nao 't centrum haaln

Maor of die luu daor op zit te wachten? "k Denke van neet. En 't par-
keren in 't centrum wod dan ok nog weer lastiger. Dus dat lost niks
op. Natuurlijk is t'r van de bibliotheek en de openbare darpsschole
a'j die afbrekt bes wat moois op winkelgebied te maakn, compleet
met grote parkeergarages d'r onder. Maor veur dat plan veur mekare
is denk ik dat t'r al heel wat winkeliers grieze heure hebt biej ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman

Henk Wesselink:
De nieuwe Vuurkoning
Henk Wesselink is er Eerste
Paasdag in geslaagd de titel
"Vuurkoning 2000" op zijn
naam te schrijven. Traditiege-
trouw wordt er op deze Eerste
Paasdag in het buurtschap Kra-
nenburg een groot paasvuur
ontstoken, dat naar schatting
door enkele duizenden toe-
schouwers werd bijgewoond.

Alvorens het vuur wordt ontsto-
ken vertrok de vuurkoning van vo-
rig jaar, Bert Berenpas, in een open
koets van Jan Groot Jebbink vanaf
de parkeerplaats bij pannekoeken-
restaurant Kranenburg naar de Ei-
kenlaan waar leden van Cultureel
Collectief Kranenburg de afgelo-
pen maanden "metershoog" hout
hadden opgestapeld. De stoet naar
het terrein werd vergezeld door
een aantal Paashazen, terwijl de

muziekverenging "Concordia"
vrolijke deuntjes speelden.
Aan Bert Berenpas de eer, het Paas-
vuur te ontsteken. Een prachtig
vuur. Leden van de plaatselijke
brandweer hielden zoals gewoon-
lijk een oogje in het zeil en be
hoefden gelukkig niet in actie te
komen. Wel actie voor de 30 jon-
gens die streden om de titel "Vuur-
koning Kranenburg 2000". Opmer-
kelijk, er waren geen vrouwelijke
deelnemers. Waarschijnlijk omdat
vrouwen toch blijkbaar meer
angst voor vuur hebben dan man-
nen!

De bedoeling van dit alles is dat
deelnemers proberen om een
brandende borstel in een teerton
te mikken. Dze ton is bevestigd
aan een bij het Paasvuur staande
paal, de zogenaamde Paasstaak.

Degene die de borstel in de ton
werpt, waarna de teertonne begint
te branden is dus de nieuwe vuur-
koning.Voor de goede orde de in-
houd van de teertonne bestaat
niet uit teer, maar uit het oogpunt
van milieu uit stro en biologische
dieselolie. Henk Wesselink, die
een thuiswedstrijd speelde, het
Paasvuur was op zijn grondgebied,
mikte het best.

Hans Krabbenborg die de deelne
mers aan het publiek voorstelde
en het geheel aan elkaar praatte
overhandigde later op de avond in
een bomvolle feesttent de ereprijs
aan de nieuwe vuurkoning.De
prijs, een wisselprijs, bestaat uit
een uit hout gesneden fakkel. Ver-
der die avond met medewerking
van "The Spitfires" een geweldig
feest in de tent. Ook tweede Paas-
dag volop vertier m.m.v. "Loarns
Plezier" en de "Droadneagel" uit
Zutphen.

Lied tegen de
Derde
Wereldoorlog
Wij, die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd.
Maar blinden onmeedogend
ontkennen wat gebeurt,
dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden
dat wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven
van hoop en vrees vervuld
aan machten prijsgegeven
aan meer dan eigen schuld,
wij die Goed weet hoe verder
tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft,
dat onze lieve aarde
nog kans op redding geeft.

Huub Oosterhuis.

4 mei:
vrijheid
geeft je door!

5 mei:
laat de vrijheid
je wat doen!

ONDS KINDERHULP

32,7411 HS Deventer,

, fax: 0570 - 645 602
l, e-mail: info@kinderhulp.nl

(DEREN
!T MINDER KANSEN

Hummelo & Keppel en Zelhem begroeten initiatief

CDA van vijf gemeenten
in gesprek
Donderdagavond 13 april jl.
kwamen in het gemeentehuis
in Hengelo meer dan dertig le-
den van fracties en besturen
van het CDA uit de gemeenten
Hengelo Gld., Hummelo & Kep-
pel, Steenderen, Vorden en Zel-
hem bij elkaar.

Nog niet eerder was er een bijeen-
komst met deze samenstelling. De
CDA-frakties uit de VHS gemeen-
ten hadden en hebben wel regel-
matig contact en ook reeds enkele
keren met de fracties van Humme
lo & Keppel en Zelhem erbij. Ook
was er ooit wel een soortgelijke
vergadering, maar dat was nog
mét Wehl en zónder Vorden. Daar-
om werd het toch als een histo-
risch moment ervaren. Eerst werd
geruime tijd uitgetrokken om el-
kaar te informeren. Vervolgens
werd van gedachten gewisseld op
welke wijze verder samengewerkt
kan worden, zowel op politiek ge
bied - door de fracties - als op be-
stuurlijk niveau.

INFORMATIEF
Na een korte inleiding van de frac-
tievoorzitter van Hengelo kregen
eerst de CDA-fracties van de VHS-
gemeenten het woord om een toe
lichting te geven op het verloop
van de, met name recente, besluit-
vorming in de gemeenteraden. Zo-
als bekend werd besloten toe te
werken naar fusie van VHS en te
gelijk te onderzoeken of fusie met
vijf voordeel op zal leveren. Het
bleek, dat alle CDA-fracties eigen-
lijk wat meer wilden - de een wel-
iswaar wat nadrukkelijker dan de
ander - dan het raadsbesluit. Maar
het indienen van amendementen
en opnieuw tot een gezamenlijk
raadstuk komen zou aanzienlijke
vertraging opleveren ten opzichte
van het nu gekozen traject. Reactie
vanuit Hummelo & Keppel en Zel-
hem was: "De deur staat wellicht
toch verder open dan we dachten".

ONDERZOEK
De stuurgroep had de opdracht sa-.

menwerking van VHS te onderzoe
ken. Hoewel zij zich (te) strikt aan
haar opdracht hield, werd goed
verricht. Mede door CDA-inbreng
was de "geest" in de gemeentera-
den inmiddels al wel breder en
verder. Maar meer dan een aange
past voorstel van de stuurgroep -
door de colleges overgenomen -
werd vooralsnog niet haalbaar en
niet verstandig geacht. De stuur-
groep zal nu met voorstellen ko-
men voor het vervolgtraject naar
aanleiding van de raadsbesluiten.
Voor de vorming van een sterke
plattelandsgemeente willen Hum-
melo & Keppel en Zelhem graag zo
snel mogelijk meedoen op basis
van gelijkwaardigheid, maar er
was ook begrip voor het besluit
dat uit aanvullend extern onder-
zoek de meerwaarde moet blijken.
Het standpunt, dat de raden in de
(toekomstige) stuurgroep goed ver-
tegenwoordigd moeten zijn, heeft
het CDa reeds naar voren gebracht
en zal zeker aan de orde komen bij
mogelijke uitbreiding.

VERVOLG
Omdat Hummelo & Keppel en Zel-
hem tot nu toe vaak op krantenbe
richten af moesten gaan en het
goed is dat de CDA-fracties in VHS-
verband zoveel mogelijk tot eens-
luidende standpunten komen,
werd geconcludeerd de gezamen-
lijke bijeenkomsten voort te zet-
ten. De eerstvolgende is gepland in
juni.
Naast de vergaderingen voor frac-
ties en besturen van de vijf ge
meenten, werden afspraken ge
maakt met diegenen die de publi-
citeit verzorgen. In elke gemeente
heeft het CDA wel soortgelijke ac-
tiviteiten (zoals het houden van
een spreekuur, contacten met ver-
enigingen, uitgifte van nieuws-
brieven), maar op de gezamenlijke
terreinen - in het bijzonder na
tuurlijk op het gebied van herin-
deling - kan er meer gecoördi-
neerd worden en wil het CDA dat
ook. Zo werd de als zeer construc-
tief ervaren avond afgesloten.



VORDEN
De regiomodewinkel voor het hele gezin:

Tuunte Fashion Idaar voor zomer

Alleen deze week alle overhemden
f 10,- koftiigg

mode voor
het héle gezin

fashion
Raadhuisstraat 2 Vorden, tel. (0575) 55 21 24

van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN,
FIJN VOOR DE OUDERS!

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of (0575) 551519

CONTACTLENZEN
hard • zacht • jaarsysteem • halfjaarsysteem
maandlenzen • daglenzen • dag- en nachtlenzen •
lenzen met een leesdeel

juwelier j opticien

VORDEN

Natuurlijk bij uw vakman - opticien!
Zutphenseweg 7
Telefoon 55 1505

schildersbedrijf verfhande,
BV ool< gebruikt van o.a. de merken

SIKKENS, SIGMA, HERBERTS EN
Dorputraat 7-9, 7251 BA Vonten, M.: (0576) 56 16 67 HERFST EN HELDER.

De fCHILfiCR t?n

h <r» .a. r - «K' r» hi L j i cd v e

Alles voorradig en uiteraard gra
3»clerf i deskundig advies.

Bij ons bent u aan het Juiste adres
voor uw uiterlijke verzorging.
Zowel voor dames/vis heren

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. (0575) 55 14 23

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

BARGNDSGN VORDEN

F/A7/F'Constructie en
complete stalinrichtingen

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 551261

J E M A A K T H E T M E T F I X E T

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 552159/551261

Zutphenseweg 3, Vorden
Telefoon (0575) 554082

Voor de lekkerste
Pannenkoeken - Restaurant ambachtelijk gebakken

'Kranenburg' pannenkoek
van de Achterhoek !

Ruurloseweg 64, 7251 L V Vorden
Telefoon (0575) 556289 - feestjes - recepties -

- vergaderingen - buffetten

Als het aan Tuunte Fashion ligt,
kan/de zomer beginnen. Eén
buk in de winkel aan de Raad-
huisstraat in Vorden is genoeg
om te weten dat 'de modewin-

j!l voor het hele gezin' er hele-
mal klaar voor is en een grote
>llectie voorjaars- en zomer-
leding in huis heeft.

Volgens bedrijfsleidster mevr. Tol-
kamp zijn het de kleuren wit,
zwart en grijs die de voorjaars- en
zomermode bepalen. "Maar in te
genstelling tot de wintermode
waar ook grijs de boventoon voer-
de is de kleding nu veel kleurrij-
ker. De basiskleuren wit, zwart en
grijs worden namelijk opgefleurd
met vrolijke tinten zoals gifgroen.
Maar ook donkergroen, fuchsia, ci-
troengeel, rood en de zandkleur
doen het erg goed", aldus Truus
Tolkamp.

REGIO
Tuunte Fashion presenteert zich
als de modewinkel voor het hele

,gezin. Vanuit de hele regio weten
£ de kledingwinkel aan de Raad-

hu4sstraat in Vorden te vinden.
Trutis Tolkamp schat dat zeker ze
stig procent van de klanten uit de
regio eh-Nuit omliggende plaatsen
zoals Zutphen, Deventer en Doe
tinchem komt. Als één van de
sterkste punten van de winkel
noemt ze de gtezellige sfeer. "Ver-
der werken wij hier met een team
van zeer gemotiveferde medewer-
kers en staat de persoonlijke be
nadering van de klant hoog bij ons

in het vaandel". Het valt mevr. Tol-
kamp dikwijls op dat de klant
vaak na een dagje winkelen in
Zutphen of Doetinchem bij de
Tuunte in Vorden terecht komt en
daar uiteindelijk slaagt. "Dat is na-
tuurlijk een enorm compliment
voor onze zaak, want blijkbaar is
het zo dat ze elders niet kunnen
vinden wat wij hier wel hebben",
lacht ze.

HERENAFDELING
Afgelopen jaar bestond Tuunte
Fashion twintig jaar. De bedrijfs-
leidster is er al vanaf het begin bij
en het zal voor haar dan ook wel
even slikken zijn als zij eind sep-
tember gebruik gaat maken van
de VUT-regeling. Haar opvolger bij
Tuunte Fashion wordt Roland Lie
verdink (25). Het hoofdkantoor
van Tuunte Fashion heeft bewust
gekozen voor een man aan het
roer om de herenafdeling naar
buiten toe wat meer te promoten.
Roland Lieverdink: "Toen ik hier
voor het eerst kwam had ik een
heel verkeerd beeld van de heren-
afdeling. Want er hangt veel meer
dan ik van tevoren had gedacht.
En dat horen we vaker van onze
klanten. Vandaar ook dat we daar
de komende tijd wat meer de hè
renafdeling naar buiten toe gaan
promoten. Per slot van rekening
zijn wij een modewinkel voor het
hele gezin en daar hoort dus ook
de herenmode bij. Daarbij gaat het
niet alleen om vrijetijdskleding
maar ook om combinatiekos-
tuums. We zijn wat dat betreft van
alle markten thuis".



Vordense Pan maakt deel uit van Gilde van Gelderse Pannenkoekenhuizen:

Pannenkoeken met keurmerk

De tijd vliegt als je het naar je
zin hebt. Dit geldt zeker voor
Patricia en Bert Bultman van
De Vordense Pan. Het is al weer
drie jaar geleden dat ze het
pannenkoekenhuis aan de
Hengeloseweg in Vorden over-
namen en het tweetal werkt er
nog steeds met dezelfde gedre-
venheid en enthousiasme. Toch
is er in deze periode veel veran-
derd: het aantal pannenkoeken
op de kaart is flink uitgebreid
en sinds kort mag De Vordense
Pan zich lid van de Gilde van
Gelderse Pannenkoekenhuizen
noemen. Oftewel pannenkoe-
ken met een kwaliteitskeur-
merk.

Patricia en Bert Bultman gaan al
weer het derde zomerseizoen in
met De Vordense Pan. Toen zij drie
jaar geleden met het Vordense
pannenkoekenhuis begonnen had-
den ze veertig verschillende pan-
nenkoeken op de menukaart
staan. Inmiddels is dat aantal ge-
stegen naar tachtig traditionele
pannenkoeken en tien zogenoem-
de specialiteiten. "Bij de traditio-
nele pannenkoeken met je bijvoor-
beeld denken aan appel en ananas
of een boerenpannenkoek met
boerenmetworst, spek, champig-
nons en uien", zegt Patricia Bult-
man.
Verder kan de klant bij de Vorden-
se Pan kiezen voor de zogenoemde
specialiteiten waaronder een vege-
tarische pannenkoek. Het gaat
hier om pannenkoeken met uit-
sluitend ingrediënten van het
land zoals broccoli, prei en papri-
ka. "Zo hebben wij bijvoorbeeld de
'Pannenkoek Landleven' op de
menukaart staan", verduidelijkt
Bert Bultman. Zijn vrouw Patricia
vult aan: "In ons pannenkoeken-
huis werken wij ook uitsluitend
met landelijke producten. Je zult
hier dus geen pizzapannenkoek of
shoarmapannenkoek op de menu-
kaart aantreffen. Wij willen een
echt ambachtelijk pannenkoeken-
huis zijn en vinden dat dergelijke
gerechten niet op onze kaart
thuishoren".

SEIZOEN
De regelmatige bezoeker van de
Vordense Pan zal opgevallen zijn
dat de menukaart regelmatig ver-
andert. Een goed voorbeeld is de
pannenkoek met ijs of aardbeien
met slagroom. In de wintermaan-
den moet deze weer plaats maken
voor bijvoorbeeld een pannenkoek
met wildragout. "Elke maand heb-
ben we wel weer wat nieuws", ver-

telt Patricia Bultman. Begin april
is het zomerseizoen bij de Vorden-
se Pan van start gegaan. Dit bete
kent dat het restaurant zeven da-
gen in de week van elf uur 's och-
tends tot acht uur 's avonds geo-
pend is. "Ook de mensen die op
een doordeweekse dag om half
acht binnen komen kunnen hier
dus nog gewoon komen eten want
de keuken is tot acht uur geo-
pend", legt Bert Bultman uit. Deze
verruimde openingstijden geleden
tot en met de herfstvakantie.
Daarna worden de openingstijden
weer enigszins teruggeschroefd
omdat het toeristenseizoen er dan
opzit.

GEZIN
De Vordense Pan beschikt over een
hele brede klantenkring. "Van nul
tot honderd", zegt Bert Bultman.
Dit geeft wel aan dat het pannen-
koekenhuis aan de Hengeloseweg
zeer geschikt is om met de kinde-
ren naar toe te gaan. Het restau-
rant beschikt ook over diverse kin-
derpannenkoeken waar de kids
uit kunnen kiezen. En om het
feest helemaal compleet te maken
is er een speciaal pipo-ijsje als de
sert. Ook voor de volwassenen
heeft de Vordense Pan een uitge
breide ijskaart en om de middag
of de avond af te sluiten een leuke
koffiekaart waarop de koffie met
likeur niet ontbreekt.
Verder benadrukt Patricia Bult-
man dat ook ouderen en gehandi-
capten graag naar de Vordense
Pan komen. "Het voordeel van ons
restaurant is dat ze hier makkelijk
met de rolstoel naar binnen kun-
nen. En het is ook niet zo dat we ze
ergens in een hoekje wegstoppen.
Integendeel. Het liefst geef ik ze
een tafeltje in het midden van de
zaak. Wat dat betreft is elke klant
koning".

TERRAS
Wie in de zomer lekker wil buiten
zitten, is bij de Vordense Pan aan
het juiste adres.
Het pannenkoekenrestaurant be
schikt namelijk over een groot -
uitgebreid - terras met tachtig zit-
plaatsen. "En de mensen kunnen
kiezen uit een plekje in de zon of
een tafeltje in de schaduw", zegt
Bert Bultman.
Voor toeristen die overdag met de
fiets langskomen en even willen
uitrusten heeft de Vordense Pan
een specialiteit op het menu
staan: koffie met een klein appel-
pannenkoekje. "Heerlijk", zegt Pa-
tricia Bultman, "en uiteraard met
slagroom".

Hengeloseweg 14
7251 PE Vorden

Openingstijden

Gehele jaar geopend van
11.00-20.00 uur

• Binnenaccomodatie 100 zitplaats
Gezellig bulten terras met 00 zitplaatsen

ie parkeergelegenheid
Specialiteiten: vegetaria, boeren- enja^erspannenkoek

'Pannenkoeken gebakken op ambachtelijke wijze
Diverse ijscoupes
Mini kinderboerderij
Pinmogelijkheid

i» Lid van Gilde van Gelderse Pannenkoekenhuizen

Ri irloseweg 65a Vorden
fel.: (0575) 55 36 71

Koninginnedag
zaterdag 29 april

geepend
van 10.00 tot 17.00 uur

er- KEUS UIT DE LEUKSTE DAMES/ODE • pRANKENWALDER • SOLO • MAC • ZERRES
• DIGIANNI • COURT ONE/EXPRESSO • PUBLIC • VIA APPIA • SEDA • MARCO-
NA • UNDICI • PASHIQMTO'S • ROBERTO SARTO • GERRY WEBER • PART Twoi
• BIANCA • SANDY/ÓRESS • SCARLATTI • BANDOLERA • CECIL • SANDWICH

Burgemeester Gaftéestraat 9 .
Vorden, tel. (0575)\5 13 81 $TREET ONE • ANOTHER WOMAN • ÜLSEN • ROSNER

)? - Systeem, cal. 4,5 mm
(.177)Diabolo

SNELLAADSYSTEEM
C P 88 COs - Power Systeem

8 - Schots Magazijn

iartens
itttdi dotllreffnul!

f350, Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden

Telefoon 0575-551272
Fax 0575- 551272

Jacht- en wapenhandel

v

DE Fl ETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

iz * wom^w
(0575) 55 13 83

Spartamet wordt

vaftf 3199,- voor

f 2999,-
Op zoek naar...
SPEELGOED - HUISHOUD
CADEAUS - MUZIEK
CD ROM - LECTUUR

Chipknip

Kom dan naar..

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
—JZIEK

S U ETERS (0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl

Tel. (0314) 68 13 78



Nieuwe voorzitter VOV Bewoners Wehme verrast
door Vordering-jeugd

De Vordense Ondernemers Ver-
eniging heeft vorige week dins-
dagavond tijdens de voorjaars-
vergadering bij t Pantoffeltje
afscheid genomen van voorzit-
ter mevrouw H. Sueters. Ze
wordt opgevolgd door de heer
H. Kettelerij. Mevrouw Sueters
zat in totaal dertien jaar in het
bestuur van de VOV waarvan de
laatste zes jaar als voorzitter.
Ook de bestuursleden H. Huin-
ink en J. Rodenburg traden af.
Zij worden opgevolgd door me-
vrouw A. Barendsen en de heer
M. Pater.

Tijdens de voorjaarsvergadering
werd mevrouw Sueters uitgebreid
in het zonnetje gezet. Ze werd on-
der andere toegesproken door se-
cretaris J. Krooi. Deze memoreerde
dat de heer W. Polman - voorgan-
ger van mevrouw Sueters - een
zeer gezonde vereniging achter-
liet. "En deze vereniging is de af-
gelopen zes jaar alleen nog maar
gezonder geworden", aldus Krooi.
Mevrouw Sueters kijkt met veel
plezier terug op de afgelopen zes
jaar als voorzitter. "Ik heb gepro-
beerd hetgeen Wim Polman alle
maal had opgebouwd vast te hou-
den en verder met de andere be-
stuursleden uit te bouwen", zegt
ze. De afgelopen jaren is er veel
werk verzet. Zo verscheen er enke-
le jaren geleden een beleidsplan.
Met dit plan in de hand is het be-

stuur toen in samenwerking met
de leden gaan werken aan een pro-
motieplan om de Vordense Onder-
nemers Vereniging nog meer een
eigen gezicht te geven en de win-
kels in het dorp naar buiten toe te
promoten. Als gevolg hiervan
kreeg de vereniging een nieuw lo-
go en werd het beeldmerk Ridder
Victor gelanceerd.
Ook aan acties geen gebrek. In sa-
menwerking met evenementenbu-
ro Ludiek staan er voor dit jaar
naast de gebruikelijke evenemen-
ten vijf extra acties op het pro-
gramma waarvan de stempelactie
dit voorjaar met als hoofdprijs een
tweedaagse reis naar Londen een
groot succes was. En de tweede ac-
tie - de moederdagactie - komt er
binnenkort ook aan. "Alles bij el-
kaar denk ik dat we best wel mo-
gen zeggen dat het in Vorden van
alle kanten bruist", zegt mevrouw
Sueters.
Twee weken geleden werd in Hotel
Bakker de resultaten van het on-
derzoek van MKB Reva gepresen-
teerd waarin de winkelvoorzienin-
gen in Vorden tegen het licht zijn
genomen. Voor mevrouw Sueters
een mooi moment om ermee te
stoppen en de voorzittershamer
over te dragen aan de heer Kettele-
rij. "Eerlijk gezegd heb ik ook best
wel een beetje naar toegeleefd. Na
zes jaar is het gewoon goed ge
weest. En ik vond het ook best wel
zwaar. Ik heb het ook altijd een hè

Ie verantwoording gevonden om
voorzitter van de Vordense Onder-
nemers Vereniging te zijn. En daar
heb ik ook altijd naar gehandeld",
zegt mevrouw Sueters.
Toen het bestuur de heer Kettelerij
benaderde voor de functie van
voorzitter zei hij niet gelijk 'ja'. "Ik
wilde eerst weten wat de functie
precies inhield en wat er allemaal
komt kijken bij het voorzitter-
schap. Daarom heb ik het afgelo-
pen jaar diverse bestuursvergade
ringen meegemaakt om als het
ware alvast aan het voorzitter-
schap te kunnen ruiken. Het afge
lopen jaar heb ik ook vele malen
overleg gepleegd met Henny Su-
eters en die contacten waren altijd
erg goed. Ik vind het wat dat be
treft ook erg jammer dat ze ge
stopt is en we niet een tijdje sa-
men in het bestuur kunnen zit-
ten", aldus Kettelerij.
De heer Kettelerij is erg blij met
het rapport van adviesbureau MKB
Reva waarin de winkelvoorzienin-
gen in Vorden zijn onderzocht. "Ik
denk dat het een heel helder en ge
structureerd rapport is waar we
als Vordense Ondernemers Vereni-
ging mee vooruit kunnen". Het
mag duidelijk zijn: de nieuwe
voorzitter van de VOV heeft er zin
in. Of om af te sluiten met de
woorden van Kettelerij tijdens zijn
speech op de voorjaarsvergade
ring: "Ik reken op uw aller mede
werking. De mijne heeft u al".

Op dinsdag 18 april jl. bezoch-
ten de groepen 3 + 4 van k.b.s.
De Vordering de bewoners van
bejaardentehuis De Wehme.

In optocht, opgesierd met palmpa-
senstokken, togen de kinderen al
zingend door het Vordense cen-
trum naar De Wehme, waar ze na
verwelkoming door het personeel,
hun zelfgemaakte paasmandjes
aanboden. Op verschillende plek-
ken van het tehuis waren groepen
bewoners bijeen voor allerlei acti-
viteiten en ze bleken blij verrast
door de komst van de kinderen.
Ook werden er individuele bewo-
ners bezocht en bleken enkele kin-

deren hun eigen oma of opa te
kunnen verrassen. De paasmand-
jes, gevuld met wat chocoladeei-
tjes en een paaskaarsje, vielen erg
in de smaak. Een en ander was een
voorvloeisel van het paasprojekt
op school met als centraal thema:
het samen delen met elkaar.
De meegebrachte paasstokken kre
gen een mooi plaatsje voor de ra-
men van entree en hal om in de
Goede Week bij te dragen aan een
fijne paassfeer.
De kinderen, nog onder de indruk
van de vele enthousiaste reacties
en het dankwoordje tot slot, wan-
delden in paasbeste stemming te
rug naar school.

Crea(c)tie£week voor
50+ers in de Achterhoek
Van 13 tot en met 21 mei kun-
nen actieve en creatieve 5O*ers
hun hart ophalen in de Achter-
hoek, hi deze week organiseert
het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme in samenwerking met
een aantal ondernemers in de
Achterhoek namelijk voor het
eerst de crea(c)tiefweek.

Speciaal voor de 'niet aan school-
vakanties gebonden' toerist wor-
den fiets-, wandel- en skeelertoch-
ten georganiseerd en kan men
deelnemen aan workshops en cur-
sussen, spelen en rondleidingen.

MANDEN,
TUINEN EN BROOD
De crea(c)tiefweek wordt dit jaar
voor het eerst georganiseerd om
toeristen en streekbewoners ook
buiten de schoolvakanties een sca-
la aan actieve en creatieve uitjes te
bieden. Zo kunt u deelnemen aan
workshops, rondleidingen of de
monstraties bijwonen. Alles te we
ten komen over tuinieren of zelf
een buitenstuk met mos en bloe
men maken. Ook kunnen er man-
den, vogels, of paraplu's gemaakt
worden van berkentakken. Onder
het genot van een kopje koffie
kunt u zien hoe bonbons vervaar-
digd worden in een heus bonbona-
telier en bij een ambachtelijke
broodbakkerij kunt u alles leren
over brood bakken, waarna u zelf
aan de slag gaat.

SKEELEREN, HUIFKAR
MENNEN EN FIETSEN
Voor de actieve 50+er is er ook van
alles te beleven in de Achterhoek.
Tijdens de crea(c)tiefweek worden
er jeu de boules-spelen en fiets-
tochten georganiseerd. Ook te voet
kan het prachtige Achterhoekse
landschap worden doorkruist. Ie
dereen kan leren skeeleren tijdens
de introductielessen, welke wor-
den gegeven door professionele in-
structeurs en een huifkartocht per
koets wordt pas echt actief, als u
zelf op de bok het fjordenpaard
ment!

CREA(C)TIEVE CAMPINGS
Ook verschillende campings orga-
niseren actieve en creatieve activi-
teiten als klootschiet wedstrijden,
speksteen bewerken, fitzwem-
men, moonlight bowlen en bloem-
schikken. Tevens zijn er tal van
wandel- en fietsroutes die starten
vanaf de deelnemende campings.
Deze zijn alle aangesloten bij het
samenwerkingsverband 'Kampe
ren in de Achterhoek'.

Het volledige programma met alle
informatie over de activiteiten en
de deelnemende bedrijven is op te
vragen bij het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme, postbus 4106, 7200
BC in Zutphen, tel. 0900-2692888.
Het programma is ook gratis af te
halen bij de VWs in de Achter-
hoek.

Dansgroep met tas vol klompen
weer terug naar Zweden

De dansgroep "Vissefjarda
Folksdanslag" is maandag
boordevol indrukken weer
naar Zweden afgereisd. Na een
bezoek van "De Knupduuksk-
es" het afgelopen jaar, bracht
de groep uit Emmaboda (dat in
het zuid/oosten van Zweden
ligt) tijdens de Paasdagen een
tegenbezoek aan Vorden.

Donderdag kwamen ze aan en
werd de groep ondergebracht bij
gastgezinnen. Vrijdag werd een be
zoek gebracht aan onze nationale
"trots" de bollenvelden. En na-
tuurlijk moest er ook gedanst wor-
den. Dat gebeurde zaterdagmor-
gen in de kom van het dorp. Bege
leid door vier violisten en twee ac-
cordeonisten kregen de toeschou-
wers een aantal typisch Zweedse
dansen voorgeschoteld.
Daarbij werd tekst en uitieg gege
ven door een van oorsprong Ne
derlandse vrouw die in Emmabo-
da met een Zweed is getrouwd. Ui-
teraard was er ook een optreden
van "De Knupduukskes" op de tra-
ditionele hollandse klompen. En
klompen moesten vanzelfspre-
kend ook als souvenier mee naar
Zweden. Die werden gekocht bij de
klompenfabriek Sueters in de Key-
enborg. Dat bedrijf werd zaterdag-
middag met een bezoek vereerd.
Zaterdagavond was er in "De Her-

berg" een gezellig samenzijn van
beide groepen. "De Knupduuksk-
es" werd nog een Zweedse dans ge
leerd namelijk "De Zomermorgen-
wals", een soort kringdans. Ook
werd "De Zweedse Schat" gedanst,
een dans die tot hilariteit van de
dansgroepen, bij beiden op het re
pertoir staat.

Het bezoek aan Vorden werd be
sloten met een partijtje kloot-
schieten. Op de terugreis naar
Zweden niet alleen de koffers vol
met klompen. Er was terdege
ruimte "open gehouden" om nog
een paar flesjes geestrijk vocht
mee te nemen. En dat "vocht" is
hier nu eenmaal goedkoper dan in
Emmaboda!

D uivensport

Tijdens het Paasweekend werd
deelgenomen aan een wedvlucht
(Vitessevlucht) vanaf Nivelles over
een afstand van 218 kilometer. De
uitslagen waren als volgt: Roy Ey-
kelkamp l, 4,12; T. Wesselink 2; C.
Bruinsma 3, 8, 13; J. Burgers 5; G.
Boesveld 6, 15,17; M. Olieslager 7;
W.Oldenhave 9; J. Meyer 10; A en A
Winkels 11,14,16,18, 20; H. Eykel-
kamp 19.



Jubileumcommissie geeft
aanzet tot viering van
75e Oranjefeest Medlertol

NOG
7 5 DAGEN

Met de onthulling van een spe-
ciaal jubileumbord in de weide
van "bakker Koers" tegenover 't
Wapen van t Medler waar het
Oranjefeest Medlertol zijn oor-
sprong kende werd zaterdag-
middag ( 22 april) de aanzet ge-
geven voor de viering van het
75e Oranjefeest Medlertol dat
dit jaar op vrijdag 7 juli en za-
terdag 8 juli gaat plaatsvinden
op 't Medler.

Het bord werd symbolisch precies
75 dagen voor de aanvang van het
feest door Hendrik en Gerda
Bogchelman onthuld, die, net zo-
als vele andere Medlernaren zich
al vele jaren sterk verbonden voe
len met het Oranjefeest Medlertol.
Middels een dagtelling naar dag
nul op het jubileumbord wil de ju-
bileumcommissie via deze weg
aandacht vragen voor de 75e vie
ring dat met extra toegevoegde ac-

tiviteiten een groot spectakel
moet worden.

Vele oud-Medlernaren en oud-
leerlingen van de voormalige Med-
lerschool hebben middels een in-
dicatiebrief die enkele maanden
geleden is verstuurd al positief ge
reageerd op de komende activitei-
ten. Tijdens de onthulling van het
bord presenteerde de jubileum-
commissie het definitieve pro-
gramma. Het feest wordt op vrij-
dagmorgen 7 juli geopend met het
schoolfeest voor kinderen van
school "De Kraanvogel" van de Kra-
nenburg.

Vrijdagmiddag is er een reunie
voor alle oud-Medlernaren en oud-
leerlingen van de Medlerschool.
Dan wordt ook een film over het
Oranjefeest en het sociale leven op
het Medler vertoond. Ook kan de
voormalige school bezichtigd wor-

den. Aansluitend is er een brood-
maaltijd waarna er om 20.00 uur
een cultureel feestprogramma be
gint. Hieraan wordt onder meer
medewerking verleend door de ca-
baretgroep "Hoe?Zo!", Gebroeders
Eijkelkamp, Medler Four Combo
en Arie Ribbers.

Zaterdag 8 juli zal het 75e Oranje
feest Medlertol in het teken staan
van traditionele volks- en kinder-
spelen. Er zullen die dag enkele
oude volksspelen in ere worden
hersteld en voor alle oud- konin-
gen die het buurtschap heeft ge
kend zal er gestreden worden om
de titel "Keizer van t' Medler". Ver-
der is er voor de kinderen een bal-
lonnenwedstrijd en zal het kin-
derthetaer van "Het Land van Jan
Klaassen" uit Doetinchem enkele
poppenkast voorstellingen verzor-
gen. Het feest zal worden besloten
met een feestavond met muzikale

medewerking van "De Flamin-
go's" en een verrassingsact. In het
kader van het jubileum zal tevens
een bezoek worden gepresenteerd
over de geschiedenis van het Med-
lertolfeest.

OPROEP: GEZOCHT OUD-
KONINGEN ORANJEFEEST
MEDLERTOL
In het kader van de 75e viering
van het Oranjefeest Medlertol
wordt er speciaal voor alle oud- ko-
ningen van het feest op zaterdag 8
juli het Keizerschieten georgani-

seerd. Middels actief werk is de ju-
bileumcommissie op het spoor ge
komen van alle oud- koningen
vanaf 1953. Echter de namen van
oud- koningen van voor 1953 zijn
niet bekend. Mochten er nog men-
sen zijn die nog namen kunnen
aanbrengen of die zelf in het ver-
leden Koning op het Medler zijn
geweest, dan wil de jubileumcom-
missie graag met hen in contact
komen. Hiervoor kan men contact
opnemen met Henk Oortgiesen,
Ruurloseweg 113, 7251 LD Vorden
telf. 0575- 556759.

Goeie belangstelling
Oranje-avond
Het Koninginnefeest in Vorden
kent door de jaren heen, als
een soort voorproefj e op het
aanstaande Koninginnefeest,
de Oranje-avond. Frank Meul-
embroek, voorzitter van de
Oranjevereniging, toonde zich
zaterdagavond verheugd over
de goeie opkomst.

Frank ging terloops in op wat op-
merkingen die hem vanuit de Vor-
dense samenleving hadden be-
reikt. Waarom juist een Oranje
avond op de "stille zaterdag" voor
Pasen? Hij legde uit dat het altijd
de gewoonte is een dergelijke
avond op de zaterdag voor Koning-
innedag te houden. En toevallig is
dat dit jaar de zaterdag voor Pasen.
De Oranjeavond zelf was in twee
gedeeltes geknipt. Voor de pauze
een optreden van de toneelgroep
uit Delden dat met veel succes het
toneelstuk "Tinus Schuddeldouk

zit op zwart zaad" opvoerde .Onder
regie van Henk Rouwenhorst werd
er door de veelal jeugdige acte
rus/actrices vlot gespeeld. Toch
nog even schrikken in het derde
bedrijf toen er geweerschoten
klonken. En zoals het in een blij-
spel betaamt, geen slachtoffers!

Na de pauze was er een optreden
van de toneelvereniging TAO. uit
de Wildenborch. Dit keer niet met
een toneelstuk maar met een play-
backshow. Een bont programma
dat door Erik Knoef aan elkaar
werd gepraat. Het begon met "Va-
der Abraham" en eindigde met
"Vlieg mee naar de regenboog"
van Paul de Leeuw en daar tusse
nin nog een achttal acts van natio-
naal en internationaal bekende ar-
tiesten. Gezien de reacties van het
publiek zal ook volgend jaar wel
weer een dergelijke avond op de
"Oranjeagenda" prijken!

RTV-nieuws

WIELERRONDE VAN VORDEN
Op zondag 7 mei organiseert de
RTV een Rabo-wielerspektakel in
Vorden. Start en finish zijn aan de
Zutphenseweg tegenover de Rabo-
bank.

Het programma is als volgt. In de
morgenuren starten de veteranen
welke drie omlopen van ca. 34 ki-
lometer rijden rond en om Vorden-
Vierakker-Wichmond. In de mid-

daguren wordt deze wedstrijd ook
verreden door de categorie Sport-
klasse A; ze rijden ook drie omlo-
pen. In deze categorie rijden diver-
se renners uit Vorden mee, te we
ten de gebroeders Helmink. Gij s
Eggink, André Bargeman en vele
renners uit de regio.
Ook rijden er weer de regio-jeugd.
Ze starten in Rabo-dikke banden-
wedstrijd voor de schooljeugd t/m
13 jaar. Inschrijving is mogelijk bij
de jurywagen en via de nodige
strooifolders. Jeugd uit Vorden en
omstreken: schrijf je in en maak
kennis met de wielersport.

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
Berentzen

Apfelkorn

13,95

Open yourself
to life

Four Roses

0,71

fe
Kuyper
Oranjebitter

*

Een
vorstelijke
drank.

Fles ;i
50 cl. l

ROBERTSONS

CLASSIC
RU BV POR F

Ruby,
whil
/
cl

2PFEL
KORN

.FourRoses
»«UW«OK

Weduwe
A.v.d. Eelaart

liter 22,95

>n Talloch
70 d x 20,95
liter 29f95

[SUPER DE BOER
Slijterij-wijnhandel AmjD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

JBKVIR
WUWIAMKIMB

Aanbiedingen geldig t/m 6-5-2000



Tijdens loting Internationaal Wim Knijper
Jeugdtoernooi Vorden:

Sport en bestrijding
jeugdcriminaliteit
hand-in-hand

Hoofdprijswinnaar 'Berg'-
skelter Ot & Sien-verloting

Tijdens de loting van het Inter-
iiationaal Jeugdvoetbaltoer-
nooi ("Wim Kuijper- toernooi)
dat donderdag in de cantine
van de voetbalvereniging 'Vor-
den" S^erd gehouden, werd uit-
gebreid aandacht geschonken
aan het thema "Jeugd- en Jeugd-
zorg"; (criminaliteit). De doel-
stelling daarbij is het norm- en
waardebesef bij de jeugd te be-
invloeden en hierdoor de crimi-
naliteit onder de jeugd te ver-
minderen.

Het is te doen gebruikelijk dat er
in Vorden niet alleen een interna-
tionaal Jeugdtoernooi wordt ge-
houden maar dat er ook een be-
paald thema aan wordt "gehan-
gen". Bijvoorbeeld enkele jaren ge
leden het Ronald Mac Donald
Fonds en vorig jaar dus "Jeugd en
criminaliteit", waarbij de politie
van het district "Ysselstreek" aan-
dacht vroeg voor de jeugdcrimina-
liteit.

ERICA TERPSTRA
Jan Borgonjen, voorzitter toernooi-
commissie en initiatiefnemer van
bovengenoemd thema, vertelde
dat momenteel wordt onderzocht
hoe aan dit project nog verdere
vorm kan worden gegeven. Bor-
gonjen: " Er is inmiddels een
stuurgroep waarin 15 personen
zitting hebben. Erica Terpstra is
hier ook voor benaderd. Zij onder-
zoekt momenteel de mogelijkheid
om ook "iets" te kunnen doen. Bin-
nenkort horen we meer".
Namens het politieapparaat sprak
Erik Bos de hoop uit dat middels
de sport de agressie bij de jeugd
verminderd wordt. "We willen
juist de jeugd van de basisscholen
erbij betrekken om het vandalis-
me en criminaliteit tegen te gaan.
Met name de jeugd van de groe-
pen 6 en 7. Die kun je nog vor-
men", aldus Erik Bos.
Inmiddels zijn alle 80 scholen in
het politiedistrict "Ysselstreek" be-
naderd met het verzoek de leerlin-
gen mee te laten doen in dit pro-
ject. Daarvoor dienen vragenlijs-
ten te worden ingevuld. De school
die de meeste vragen juist beant-
woordt, krijgt een prijs aangebo-
den, terwijl alle scholieren een
gratis entree-bewijs voor het Wim
Kuijpertoernooi ( 19 en 20 augus-
tus) krijgen aangeboden. Tijdens
het toernooi zal de politie met een
stand aanwezig zijn, terwijl moge
lijk ook bureau HALT acte de pre
sence geeft.
Wethouder Henk Boogaard van de
gemeente Vorden: "Bij criminali-
teit wordt al heel snel naar het ge
meentebestuur gekeken, echter de
jeugd is onderdeel van de maat-
schappij. Het gezin is wat "losser"
aan het worden, waardoor nor-
men en waarden minder worden.
Er moet een vorm gevonden wor-
den om de jeugd op een goeie ma-
nier te begeleiden en andere din-
gen te bieden. Dus is het project
van de voetbalclub "Vorden" en de
politie een goeie gedachte.
Ik zie het als een eerste aftrap. We
moeten nu proberen dit landelijk
te promoten. Wel moet onze ge
meente van dit initiatief de vruch-
ten gaan plukken, aldus wethou-
der Boogaard die eraan toevoegde

dat de gemeente zal komen met
een jeugdbeleid "Nieuwe Stijl".

SPELERS NEDERLANDS VOET-
BALELFTAL POETSEN ZELF
HUN SCHOENEN
Dat "Materialenman" van het Ne
derlands voetbalelftal niet zomaar
een functie is, bleek duidelijk uit
de woorden die Andre van der Ley
donderdagmiddag tijdens de lo-
ting van het "Willem Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi bezigde. "Er
komt zoveel bij kijken dat ik daags
na een wedstrijd van het Neder-
lands Elftal helemaal kapot ben. Ik
heb wel een week nodig om uit te
rusten, zo moe ben ik dan".

Het kleden van 22 spelers en 12
begeleiders kost heel wat energie.
Neem Nederland-Schotland (woens-
dag 26 april in Arnhem). Tweede
Paasdag controleert Andre van der
Ley in Zeist of alles aanwezig
is.Niet alleen de complete voetbal-
kleding, ook de "hotelkleding",
trainingskledij, fluitjes, hesjes,
aparte broeken e.d. Voor de wissel-
spelers ( zodat ze op de bank niet
"verkleumen") handschoenen,
mutsen, warmtebroeken, noem
maar op.

Dan nog de speciale wensen van
de "bijgelovige" voetballers. Zo wil
Arthur Numan sokken die al een
keer gewassen zijn. De broek van
Winsten Bogarde moet iets "rui-
mer" zijn. Dennis Bergkamp met
een speciale slip onder zijn voet-
balbroek. De noppen van Edwin
van der Sar vragen speciale "aan-
dacht". Clarence Seedorf en Edgar
Davids met nog een apart "shirtje"
onder het tenue. "Je kunt het zo
gek niet bedenken of elke speler
heeft wel een speciale wens.

Voor mij is alles maatwerk. We
hebben een fantastische groep. Ze
zijn niet verwend, ze willen graag
en zijn uitstekend met hun vak be
zig. De spelers poetsen zelfs hun
eigen schoenen", zo zegt Andre
van der Ley, die tot slot nog op-
merkte "Heerlijk dat ik daar bij
mag zijn".

LOTING
Aan het toernooi in Vorden neemt
ook een D team van het Brazili-
aanse EC Vitoria uit Salvador deel.
Van 7 tot 10 augustus verblijft het
A team van de club uit Salvador
ook via bemiddeling van de toer-
nooicommissie in Ehzerwold. Zij
speelt op woensdagavond 9 augus-
tus op het veld van "Vorden" een
oefenduel tegen Willem II AI. Tij-
dens het verblijf in de Achterhoek
zullen de Braziliaanse voetballers
op de accomodatie van Vorden
trainen. Tijdens het Wim Kuijper-
toernooi zal een grote groep ou-
ders en familieleden in Vorden
neerstrijken. "Vorden" is verzocht
voor circa 60 personen onderdak
te verzorgen.Dat worden dus ge
zellige "Samba-dagen".
De loting van het toernooi werd
verricht door hoofdsponsor Henk
Barendsen en Andre van der Ley.
In poule A komen uit: RWDM Mo-
lenbeek, Feyenoord, Willem II,
KNVB district Oost en E.C. Vitoria.
In poule B: PSV, Sparta, Bayer Le
verkusen, Ajax en Vorden.

Bridge

BRIDGE CLUB VORDEN
Maandag 17 april
Groep A: 1. dms. V. Burk / Hendriks
64,6%; 2. hrn. Weijers / Thalen
59,2%; 3. dms. V.d.List / v. Asselt
57,9%.
Groep B: 1. hrri. Verwoerd / de Niet
62,0%; 2. mv. Steenbeek / hr. Post

59,4%; 3. echtp! Koekkoek 55,2%.

BRIDGECLUB "BZ JL VORDEN"
Uitslagen van de Paasdrive -19
april
1. v. Alphen / Warnaar 73.1%; 2.
Hartman / Kamp 71.3%; 3. Smit /
Hissink 62.9% - v. Burk / Hendriks
62.9%.

Tijdens het zilveren jubileum van peuterspeelzaal Ot & Sien werd ook de trekking gehouden van de verloting.
Maar liefst 110 prijzen waren er te winnen, waaronder de hoofdprijs: een 'Berg'-skelter, die gewonnen werd
door de familie Hovenga. Op de foto v.l.n.r.: dhr. Jansen, voorzitter van peuterspeelzaal Ot & Sien feliciteert
zoonjasper, dhr. Barendsen, sponsor van de hoofdprijs feliciteert mevr. Hovenga. De dochters Ingrid en Ma-
rissa proberen alvast de zit uit. Bij deze worden alle sponsors (44 stuks!) hartelijk bedankt voor hun steun. Bij-
na alle prijzen zijn inmiddels opgehaald.

Marathon Rotterdam levert kerk
Wichmond ruim 3000 gulden op
Rien Baauw kon op 16 april jl.
de Marathon Rotterdam met
een gerust hart uitlopen toen
hij wist dat het sponsorbedrag
reeds 230O gulden bedroeg. In
het Vbrdens Contact van 5 april
had hij nog geroepen dat hij
het niet voor minder dan 2000
gulden deed.

Samen met zijn loopmaatje Ger-
ard Schepers had hij in het kader
van de bazar een sponsoractie op
touw gezet om de financiële situ-
atie van de Nederlands Hervormde
kerk van Wichmond te verbeteren.
Voor minimaal een kwartje per ki-
lometer konden mensen hen spon-
soren voor de 42,5 kilometer.
Dat het niet zomaar om een fluit-
je van een cent ging bewees niet al-
leen de goed georganiseerde spon-
soractie maar ook het trainings-
schema van de kerkvoogd en kos-
ter. Al maanden van tevoren liepen
ze heel wat kilometers door de
Achterhoek.
Dat de gemeenteleden dit zeer
waardeerden, bewezen ze met een
grandioos welkom op het kerk-
plein van Wichmond. Nietsver-
moedend kwamen de beide hren
met hun echtgenotes aan. Met
trompetgeschal, feesthoedjes en
veel bloemen werden ze verwel-
komd. In Withmundi, het zaaltje
achter de kerk, werd het feestelijk
onthaal voortgezet. Daar vertelden
ze hun verhaal.
"De Marathon Rotterdam was niet
alleen een uitdaging maar ook een
hele belevenis. De hele stad was ge
huid in een feeststemming. Overal
waren muziekbandjes en langs de
hele route stonden mensen ons
aan te moedigen. Dat hadden we
ook wel nodig want het blijft een
zware tocht. Hoewel we vlak na de
finish dachten 'dit nooit meer',
denken we daar nu al weer anders
over. Het blijft een uitdaging om je
eigen tijd te verbeteren."
Toch mogen de beide heren die
hart/d-lopers zijn voor de kerk niet

klagen. Rien Baauw (54) liep de
marathon in 3 uur en 50 minuten.
Gerard Schepers (45) volgde met 4
uur en 3 minuten.
Op vrijdag 28 april wordt in de
Hervormde kerk van Wichmond
de bazar gehouden waar deze
sponsorloop een onderdeel van
was.

Het bijzondere van de bazar in
Wichmond zijn de zelfgemaakte
spullen waar gemeenteleden al
maanden geleden mee zijn begon-
nen. Ook het kweken van verschil-
lende planten kostte de nodige
voorbereidingstijd. De bazar wordt
in de middag- en avonduren ge
houden in gebouw Withmundi.



Na een grondige renovatie van de winkel
openen wij de deuren weer op

vrijdag 28 april
om 8.30 uur

Wij nodigen hierbij iedereen uit voor een kijkje
in ons assortiment

kleding
schoenen

* messen
* geschenkartikelen
en nog^veel meer.

Wij zijn nu ook uitgebreid met

exclusieve dameskleding
van Jerry Williams
in countrystyle.

Bennie en Dinie Bats

Zutphenseweg 9

Vorden

steeds doeltreffend! Telefoon 0575-551272

Dorpsstraat 23
7261 AV Ruurlo

Te*. (0573) 45 14 14
ax (0573) 45 33 33

Installatiebedrijf Stegeman is in de directe omgeving van Ruurlo werk-
zaam ob de particuliere en zakelijke markt. Deze werkzaamheden wor-
den uitgevoerd in nieuwbouw-, verbouw-, renovatie- en onderhouds-
projecte

Vofyr deze werkzaamheden zoeken wij:

medewerkers installatietechniek
ïdewerkers elektrotechniek

• medewerkers die Hiervoor
opgeleid willen worden.

De medewerkers jQie wij zoeken:
• hebben gWde/contactuele eigenschappen
• hebben een flexibele instelling
• kunnen in teamverband werken.

Wij bied<
• een g9^d salaVis, inclusief spaarloonregeling
• een collegiale Werksfeer
• een/mogelijkhédd om opleidingen te volgen of

oen een opleiding te starten (erkend leerbedrijf).

Wilt u/meer informatie, neem dan contact op met Bert Stegeman, tele-
fooniïummer 0573-451414 ^of stuur uw eventuele schriftelijke sollicitatie
naar postbus 19, 7260 AA \uurlo.
Ane reacties zullen discreet worden behandeld.

HELP HET GELUK'N HAN

4
Brinkpoormrut 32. 7 4 1 1 HS Deventer, tel.: 0570 - 6 I I 899. fix: 0570 - MI 602

Internet: www.kinderhulp.nl. e-mail: info@kinderhulp.nl

OIRO DEVENTER

404040

s

VICO PERFECT

FRAMEHOO0TEN
Heren / Dames
57/61/66

PLUSPUNTEN PERFECT:
RVS velgen

Sturmey Archer
3 versnellingsnaaf
Anti slip pedalen

Extra sterke spaken achter RVS
AXA SL7 veiligheidsslot

Linea stuurpen (verstelbare stuurbocht)
Terugtraprem

PR FIL

Krachtpatser voor iedere dag. Een
absolute topper. Veiligheid, kwaliteit
en comfort zijn verenigd in deze
lichtlopende fiets. Door zijn stevige
en solide bouw is deze fiets bijzon-
der geschikt voor veelvuldig gebruik.
Elke dag mee naar school of naar
het werk. En sterk genoeg om de
boodschappen te dragen. Stevig
frame. Versterkte achterspaken.
Viermaal gelakt en gemoffeld. En
afgewerkt met een keiharde transpa-
rante laklaag. Dat zijn de onver-
woestbare voordelen van deze
krachtpatser. De Vico Perfect is ver-
krijgbaar\met een terugtraprem en
een drie versnellingsnaaf in combi-
natie metCTommelremmen.

| v.o.f.

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. 0314-62^267

GERARD BRANDEI\JBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Ballonvaren
in uw eigen regio
t
Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

BLEUMINK TWEEWIELERS
DE F I E T S S P E C I A L I S T Dorpsstraat 12 • Vorden • Telefoon 0575-551393

THEO TERWEL
AUTOSCHADEStfECIALIST

•i

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF



Musical E-ster in Vorden Seventies en eighties herleven in Groovy Groenlo:

Discoclassics met Boney M

Een troosteloze troep
op weg naar
god-mag-weten-waar
Een grauwe grijze groep
die steun zoekt bij elkaar

Dit is een strofe uit het begin van
de musical E-ster. Een groot aantal
mensen uit verschillende kerken
heeft deze musical ingestudeerd.
Al zingend en spelend vertellen zij
het verhaal, beschreven in het bij-
belboek Ester.
We zien het rijke overdadige leven
aan het hof van koning Ahasveros,
-vorst van het rijk van
Meden en Perzen-, zijn koningin
Vasthi, de haremvrouwen en de
slimme gladde Haman.
'De troosteloze troep' zijn joden

die als ballingen uit hun land zijn
weggevoerd. In de musical zijn ze
symbool voor alle vluchtelingen
en ballingen over de hele wereld.
Bijna dagelijks zien we hen op
onze televisie voorbijtrekken. De
oudere spelers hebben soms nog
herinneringen aan hun eigen
vlucht in de tweede wereldoorlog.
Eén van de ballingen is Mordechaï.
Hij draagt zijn nichtje Ester, een
baby nog, in zijn armen.

In het verhaal lijken glamour, sek-
sisme, geweld en fascisme te win-
nen. Door de moed en de vinding-
rijkheid van individuele mensen
komt er verandering.
De musical roept op tot hoop en
zingeving: laat niet alles zomaar

gebeuren; denk mee en doe wat.
Juist in de dagen dat we de tweede
wereldoorlog gedenken en her-
denken kunt u deze musical niet
missen. Wij zien u graag tijdens
één van de uitvoeringen in de
Dorpskerk.

DATA VAN UITVOERING
4 mei, 21.00 uur(in aansluiting op
de dodenherdenking); 5 mei, 20.00
uur; 6 mei, 20.00 uur; 7 mei 17.00
uur.
Entreebewijzen te verkrijgen a ƒ 5,-
(inclusief consumptie); kinderen
halve prijs.

VERKOOPADRESSEN
VW Vorden; Firma Boerstoel;
Firma Groot Jebbink.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weéversuit Vorden

De oudere jongeren in Groenlo
en omstreken kunnen muzika-
le jeugdherinneringen ophalen
als op vrijdagavond 28 april de
eerste discoclassics party wordt
georganiseerd in disco-dancing
City-Lido te Groenlo.

De hits uit de jaren zeventig en
tachtig zullen menig bezoeker
weer als vanouds in de oren klin-
ken. De special guest van deze clas-
sicsavond is Üe mega-act van de ja-
ren '70 en '80: Boney M.
Boney M werd geformeerd in 1976
en acht jaar lang waren zij de best
verkopende platengroep van de
wereld. Meer dan 150 miljoen pla-
ten werden er van Boney M ver-
kocht en ze hadden 35 top vijf hits.

Over de hele wereld stonden ze ge
noteerd met nummers als o.a. Ri-
vers of Babyion, Daddy Cool, Ras-
putin, Ma Baker, Brown Girl in the
Ring, It's a Holi-Holiday, Sunny,
Painter Man en Gotta go Home.
Bobby Farrel, het gezicht en de
showman van de groep, met drie
nieuwe fantastische zangeressen
blijken nog steeds een immense
potentie te bezitten over de gehele
wereld en dat zullen ze weten op
vrijdag 28 april a.s. in City-Lido
Groenlo.

Er zijn al meerdere verzoeken bin-
nengekomen voor entreekaarten,
er vindt echter geen voorverkoop
plaats. Kaarten zijn uitsluitend
aan de avondkassa verkrijgbaar.

Vroege vogels
ontbijten op Hackfort
Op woensdag 3 mei organiseert
Vereniging Natuurmonumen-
ten op landgoed Hackfort een
excursie voor en over vroege vo-
gels. De ongeveer 2,5 uur duren-
de wandeling begint om 06.00
uur bij de watermolen van
Hackfort.

De liefhebbers wacht na afloop
een ontbijt op het kasteel. Tijdens
de tocht besteden excursieleiders
speciale aandacht aan vogelzang
en broedvogels. Reservering is no-
dig, bij de Ledenservice van Na-
tuurmonumenten, telefoon 035-
6559911.
Hackfort is, met het kasteel en de
watermolen, de beek, boerderijen,
wei- en bouwlanden en het park-
bos een landgoed vol variatie. Veel
vogelsoorten vinden er een nestel-
plekje of het voedsel van hun ga-
ding. Ze laten in de vroege ochten-
den in het voorjaar duidelijk van
zich horen. Met een beetje uitleg
en oefening zijn veel soorten een-

voudig te herkennen: het water-
valletje van de roodborst, de tril-
lers van een winterkoning en wie
weet het prachtige crescendo van
de nachtegaal. De zang dient ener-
zijds om vrouwtjes te lokken, an-
derzijds om een territorium af te
bakenen ten opzichte van manne-
lijke soortgenoten. Als dat gedaan
is, kan er een nest gebouwd wor-
den. Want in mei. . .

Tijdens de excursie zal ook aan-
dacht besteed worden aan de voor-
waarden die verschillende vogel-
soorten stellen ten aanzien van
het beheer van hun leefomgeving.
Holenbroeders als spechten, vlie-
genvanger, boomklever en -krui-
per zijn voor hun nestelmogelijk-
heden vaak afhankelijk van oude,
deels holle bomen. Houtwallen
bieden de kleinere vogels beschut-
ting en trekken ook kleine zoog-
dieren als muizen aan. Deze vor-
men op hun beurt weer een voed-
selbron voor roofvogels.

Tjechow

Teuni&wn

Genieteiq vsin modeshows tijdens een
goed aangekleed kopje koffie,
geserveerd aan een tafeltje.
U bern van hate welkom!
U kdnt het besterven reserveren:

73-451438

Mode-Koffietijden:
donderdag 27 april 10.00 erKH.OO uur
vrijdag 28 april 10.00 en 14.0(hwr

Dorpsstraat 22
Tel. 0573-451438

De acteur Tob de Bordes staat op
zondagmiddag 30 april op de plan-
ken van Theater Onder de Molen
in Vorden. Hij speelt de hilarische
eenakter van Tsjechow 'Over de
Schadelijkheid van Tabak'; 'De
Conciergerie' van Marianne Phi-

lips en het satirische toneelstuk
van Max Frisch 'Biedermann en de
Brandstichters'.
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 en het
is raadzaam om van tevoren kaar-
ten te reserveren via 0575-556987.
Zie ook de advertentie.

Collecte Kinderhulp blijft bittere noodzaak:

Groeiend aantal aanvragen
voor ondersteuning
Het Nationaal Fonds Kinder-
hulp heeft van 7 mei tot en met
13 mei de jaarlijkse nationale
collecteweek. Bijna 30.000 vrij-
willigers gaan op pad om geld
in te zamelen voor kinderen die
te maken krijgen met jeugd-
hulpverlening. Dat is hard no-
dig, want het aantal aanvragen
voor financiële ondersteuning
groeit.

Kinderhulp zet zich al 40 jaar in
voor kinderen in Nederland die
het minder goed getroffen hebben
vaak als gevolg van een verstoorde
situatie thuis. Via verschillende in-
stellingen voor jeugdhulpverle-
ning probeert Kinderhulp wat
meer kleur in hun bestaan te bren-
gen. Zo maakt Kinderhulp het mo-
gelijk dat deze kinderen in de zo-
mermaanden een weekje op kam-
peervakantie kunnen, lid kunnen
worden van een sportclub, dat er
een schommel komt bij het kin-
dertehuis of dat ze Sinterklaas
kunnen vieren.
In de provincie Gelderland doet
onder meer de Stichting voor
Jeugdbescherming en Jeugdhulp-
verlening in Gelderland regelma-

tig een beroep op Kinderhulp. Zo
kreeg JJG in de loop van 1999 be-
dragen bestemd voor individuele
pupillen, voor onder meer zwem-
lessen, voetbalcontributie, zomer-
kampen en babyspullen voor de
kinderen. Tevens ontving Bureau
Jeugdzorg in Doetinchem een be-
drag van ƒ 7.500,- voor de inrich-
ting van de spel- en observatieka-
mer en aanschaf van diagnostisch
testmateriaal. Het jongerenhuis
Harreveld kreeg onlangs maar
liefst 26 computers van Kinder-
hulp, voor elke leefgroep één.

Vanaf november 1999 tot en met
mei 2000 viert Kinderhulp het 40-
jarig jubileum. Onder de titel 'Jij
hebt 'n Stem' heeft Kinderhulp
een aantal activiteiten, bedoeld
om jongeren uit tehuizen aan te
moedigen zichzelf te laten zien en
horen. Naast de Kinderhulp-prijs
en de mogelijkheid om tot medio
mei de voorstelling HOME te be-
zoeken - een familievoorstelling
over jongeren in een gezinsvervan-
gend tehuis - krijgen 600 leefgroe-
pen in tehuizen een computer, een
cd-rom om te leren internetten en
een nieuwe website voor jongeren.



Speciale aanbieding!

Ken wereld van verschil...

i.'/rf OT<:/ Scotchgard' vanf-189?

ƒ169,-

DELySPANNEVOGEL
| M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-453193

Lubron
F E R i-ifcfÓ £ l O R G* N l S> T l £ B V

Wij hebben vaste banen in de
installatietephnieky fabrieks- en machine-

onderhoucl, constructie
en op kantoor.

De beste technische vacatures van de
Achterhoek,

Voor nadere informatie 2pals
arbeidsvoorwaarden ^n verdiensten

informeren wij u graag.

Ruurloseweg 17b
7255 DE Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 464601

www.lubron.nt

'^SgHtïttyü^^
' '

keukens

zijn een

begrip,

dus ook

voor u!
keukens-tegels-sanitai
natuursteen-rolluiken

Spoorstraat 28, Ruurlo Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u,
Tel. (0573) 45 20 00 (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u,

,
De Bromfietsverzekering van Univé:

Daar zeg jij geen nee tegen!

(

De pluspunten op een rij

Voordelige premies

Direct verzekerd

25% korting met WN'bromfietscertificaat

Keuze uit WA en AU-Risks

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Ruurlo, Stationsstraat 12. 7261 AD Ruurto, tel. (0573) 45 16 35
Lochem, Eekmolenweg 10, 7241 CM Lochem. tel. (0573) 29 81 00

Markelo. Burg. de Beaufortplein 13, 7475 AG Markelo, tel. (0547) 36 20 20
Dolden. Langestraat 5, 7491 AA Delden, tel. (074) 376 50 37

Natuursteen, wand- en vloertegels
in vrijwel alle kleuren en structuren

1

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

BouwCenteriHCI

Natuursteen, wand- en vloertegels zijn sfeerbepalende dragers van uw interieur.

Toe te passen in vele vertrekken in uw woning. Een produkt met natuurlijke eigen-

schappen, een warm karakter, lange levensduur en praktisch in het dagelijkse

onderhoud. In de showroom van BouwCerjter HCI vindt u een ruim assortiment

natuursteen, wand- en vloertegels in vrijwel alle kleuren en structuren.

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Openingstijden showroom: Openingstijden bouwmarkt:
Kruisbergseweg 13, tel, (0575) 46 81 81 maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
e-mail: hci@hciubi.nl vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur
Internet: www.hciubi.nl zaterdag 10.00 - 16.00 uur zaterdag 08.00 - 16.00 uur



TEHUU EBODEN:

bedrijfsruimte
3 bedrijfshallen v^n elk 300 m2 en 1 k^ntoorunit van 260 m2.

.ocatie industrieterrein Vor<

Voor inlichtingen: 026-4430646 - E-mail: mcadviè
dhr. GJ. van Kessel

lwxs.nl

tioonmaak- en
>orsteenyeégbedrijf

MO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg*4^.Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18*

Nijlpaard caramelvlaai
amingo chipolatavlaai

apegaai perzikvlaai

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood-
en gebakspqcialiteiten
Burg. Galleestraat 22, Vorden,
tel. (0575) 55 1^77

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSÊWRO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 1
POSTBUS 83

Voor uitgebreide informatie oyér uw
uitvaartverzekering en v^rzdfging via de

kunt u hirons terecht. Bel 0575-551967
n afspraak of kom naar ons kantoor

ƒ
Boeken

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN] BIJ DE
BEDRIJFSYERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorgmg is dé
arbeidsbemiddelaar voor de agrarische

sector, bouw, grond-, weg- en waterbouw,
metaalsector/groenvoorziening ^n transport-

sector. Wij hebben plaats voor:

Technische medewerkers
Voor verschillende bedrijven wij op zoek naar technische mede-
werkers. Het betreft alle voorkomende werkzaamheden. Ben je
geïnteresseerd in techniek, in di breedste zin *an het woord, en
heb je een technische achtergrolnd? Reageer ézn zeker.

Interesse? Bel de Bedrijfsverzorfling, 0900-9B96 en vraag naar
Sandra Bosman.

Medewerkers
varkenshouderi

/

Voor enkele varkenshouderijbedrijvyên zoeken wij medewerkers.
Het gaat om alle voorkomende w«n-|<Mamheden in de varkens-
houderij. Het betreft parttime va/aturès bij verschillende bedrij-
ven. Een combinatie van meerdere bedwjven is tevens mogelijk,
zodat je fulltime aan de slag kunt. De beloning is goed (conform
CAO-Landbouw) en het betreft in de meeste gevallen een vast
dienstverband. Heb jij een opleiding LAS etyof MAS en enige

ervaring? Neem/Jan contact op.

Bel Re.4 Pot of Gerard Dibb^jink, 0900-9896.

'arische

Bedrijfsverzorgi
Oost-Nederland

/

TELEVISI

OF

BEL Dl

EIGEN SERVICE

KOELKAST

CT?

RS V.O.F.

EN NIET DUUR!

HARFSEN(05*3)43 1485

LOCHEM (0573) 2&61 70

VLAAI VAN DE WE

Oranje-vlaai f 10,-
* * * * *

Sirtqsstam f 7,50

Vrijdag is èi\een grote sortering

ve iedereen bedanken
giften

voor de viering van ons l-lang bestaan

KONINGINNE VOORDEEL
lekker en gezond

498Appeltjes van
HAND-SiNAASA

USBERGSLA

grote

149
Vers uit eiaen keuken

Vers gesneden PWEI 198
De Trend!!! /
ROERBAK-SPECI

500
gram

w 298
gram

met een oranje lint...( v 20/3
BLEEK/APPEL-SALAD 298

ram

ngen dinsdag 25 april t/m vrijdag 28

Fam.J.HVlTINK
Burg. GaHeestraat ï, Tel.: 55 16 17

Het verst in lekker vers

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

especialiseerd in
en klassieke

rstoffering

TE KUUR GEVRAAGD
.s.m. woonhuis

in VóVden of omgeving

ngs
Optiek

tie\. (0575) 55 5S 44
(Na 19.00 uur tel. 026-3818327)
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