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Zaterdag benefietconcert voor Kosovo in Kranenburg:

Bariton Ernst Darde! Smid doet
mee aan concert voor Kosovo
De bekende bariton Ernst Daniel
Smid verleent zaterdagavond l mei
zijn medewerking aan het benefietconcert voor Kosovo in de RK Kerk in
Kranenburg. De organisatie van dit
concert is in handen van het Vordens
Mannenkoor. Naast Ernst Daniel
Smid en het Vordens Mannenkoor
zijn er op zaterdagavond optredens
van het Achterhoeks Vocaal Kwartet
uit Keijenborg en muziekvereniging
Sursum Corda uit Vorden. De toegangsprijs voor het concert is twintig
gulden. De opbrengst van de avond is
geheel bestemd voor de vluchtelingen uit Kosovo en zal worden gestort
op giro 555 van de Samenwerkende
Hulporganisaties.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij het Dorpscentrum, Rabobank
Graafschap-West, Bruna en Drukkerij
Weevers. Het benefietconcert begint om
19.30 uur. Het idee om een benefietconcert ontstond op maandagavond 12 april
tijdens de jaarvergadering van het Vordens Mannenkoor. De leden van het
koor willen door middel van dit concert
een steentje bijdragen aan de hulp aan
de vluchtelingen uit Kosovo.
"Elke dag worden we via de televisie geconfronteerd met in- en intrieste beelden van de vluchtelingen. Mensen -jong
en oud - op de vlucht, alles achterlatend,
op weg naar het onbekende. Als je die
beelden ziet, dan wil je graag iets voor
die mensen doen", legt Piet Piersma van
het Vordens Mannenkoor uit.
In eerste instantie was het de bedoeling
om alleen maar een collecte te houden
tijdens het benefietconcert en geen entreegeld te heffen. Daar is het Vordens
Mannenkoor op terug gekomen. "Nadat
vorige week de bekende bariton Ernst
Daniel Smid had toegezegd om mee te
doen aan het benefietconcert, hebben
we besloten om alsnog een entreeprijs
van twintig gulden in te stellen. Wij verwachten dat hier veel mensen op af zullen komen. Daarom hebben we ook vier
verkooppunten in het dorp waar de
mensen in de voorverkoop hun kaarten
kunnen kopen", aldus Piet Piersma.
Het Vordens Mannenkoor heeft een zeer
gevarieerd programma weten samen te
stellen voor het benefietconcert. Met name Ernst Daniel Smid is natuurlijk een
ware publiekstrekker. De Achterhoekse
bariton heeft de laatste jaren stevig aan
de weg getimmerd en is door zijn vele te
levisieoptredens een bekende Nederlander geworden. Ernst Daniel Smid startte
zijn carrière in Duitsland. Hier maakte
hij zijn operadebuut. Vervolgens kreeg
hij vele rollen in diverse opera's in binnen- en buitenland. Het grote publiek
kent hem echter van musical als Les Miserables en The Sound of Music. Ook
speelde Ernst Daniel Smid mee in diverse films en televisieseries als Flodder,
Baantjer, Tijd van Leven en De Vlaamse
Pot. Op dit moment presenteert de Achterhoekse bariton wekelijks op de donderdagavond het televisieprogramma
'Una Voce Particolare'. In dit muziekprogramma van de Tros bewijst Ernst Daniel Smid niet alleen een begenadigd
zanger maar ook een TV-personality van
allure te zijn.
Het Achterhoeks Vocaal Kwartet uit Keijenborg bestaat al bijna twintig jaar en
is in deze regio geen onbekende. Het
kwartet bestaat uit de tenoren Tonny

ëekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 mei 10.00 uur Gezinsdienst in N.H. Kerk
ds. Westerink.
Dinsdag 4 mei 19.00 Dodenherdenking in N.H.
Kerk.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bathem.
Dinsdag 4 mei 19.30 uur Dodenherdenking; Stille
tocht vanaf kerk naar alg. Begraafplaats.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 mei 10.00 uur Gezinsdienst in N.H. kerk
ds. H. Westerink; 19.00 uur ds. HA Speelman.
Dinsdag 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking in
N.H. Kerk.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag l mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 2 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. cantemus Domino.

Ernst Daniël Smid

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 april 17.00 Woord- en communiedienst.
Zondag25 april 10.00 uur Eucharistieviering.

Besselink en Bennie Beulink, bariton Lu- Weekendwacht pastores
do Eykelkamp en bas Ferdy Cornelissen. 30 april 1-2 mei pastoor G. Simens, Borculo, tel.
Het repert^e van het viertal bestaat uit (0575) 27 13 83.
werken v^^|rote componisten als Han- Huisarts 30 april 1-2 m . dhr. Haas, Christinal-del, Mozart en Schubert. Ook zingen ze laan 18, Vorden, tel. 55
graag a capella-werken, delen uit opera
voor dringende gevallen is er op zaterdag
en operette, negro-spirituals en barber- Alleen
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
shop-songs. Het Achterhoek Vocaal Kwar- 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder aftet wordt on piano begeleid door Hanny spraak) komen of een i^igende visite aanvraGoormacl^fc. Ook het Vordens Mannen- gen. Bij spoedgevallen^Bniet tot deze spreekkoor en ol^hristelijke muziekvereni- uren kunnen wachten.^arne altijd éérst bellen
ging Sursum Corda zullen een geva- voor overleg.
rieerd programma brengen. Het Vordens Tandarts 30 april 1-2 mei P J. Waart, Barchem, Tel.:
Mannenkoor wordt daarbij op piano be- (0573) 44 17 44. Spreekuur voor spoedgevallen zageleid door Miriam Versteegen.
terdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Herdenking
gevallenen
1940-1945
Op dinsdag 4 mei
vindt de jaarlijkse herdenking plaats van
hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk
zijn gevallen. Het comité 4 en 5 mei
Vorden heeft in samenwerking met de
Raad van Kerken het programma voor
deze herdenking samengesteld.
19.00-l 9.40 uur
Herdenkingsbijeenkomst in de N.H.
Kerk te Vorden met medewerking van
het Vordens Mannenkoor.
19.50 uur
Vertrek van de poort van de Algemene Begraafplaats naar de graven van
de geallieerden en het symbolisch
graf van hen die vielen uit Vorden.
20.00 uur
Twee minuten stilte, aangegeven
door een hoornsignaal.
20.02 uur
Last Post en kranslegging door:
• het gemeentebestuur van Vorden
• het comité 4 en 5 mei Vorden.
Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: 'Boven de sterren',
waarna iedereen een persoonlijke
bloemenhulde kan brengen.
Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden
de klokken van de kerken in Vorden.
Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46. 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. 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 telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswij k lel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, 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.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00 uur. In de schoolvakanties
worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De 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 Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltie-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.

Het is lekker, makkelijk, voordelig
500 gr. Bami of Nasi + 500 gr.
Babi pangang samen f 10,-

Oranjeweek
feestelijke koninklijke aanbiedingen:

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)
Huis De Voorst in Ecfde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)parry's
*" produktprcsentalies
*• vergaderingen en congressen
*•• besloten diners
*" bruidshuis op het landgoed

• Oranje boven vlaai •
'n royale feestelijke vlaai
calorie-arm en goed voor 12 koninklijke parten

voor

5

f 15?
f*

f*

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—
RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Huis De Voorst

l*

l*

l*

Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 5135 20
Fax: (0775)5135 oj
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Oranjesoezen
5 halen 4 betalen

Oranjebollen

'n luxe rozijnenbol
lenbol met een feestelijk
fei
tintje

f3.75
f*- f*

l* -|*. f* |

Mini-appelflapjes
Zuiver roomboter en gevuld

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels
f 1,50 per stuk
Runder Schnitzels
f Iy7 D per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

VRIJDAG P1EKENDAG
10 soorten

Casselerrib

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

WORST/VLEESWARENSOORTEN

• Graszoden van graszodenkwekerij Jansen, Kerkpad 51, Zutphen, tel. (0575) 51
2724

f 10,-

100 gram l 1,89

Gebraden gehakt

voor f Ij™* per 100gram!!!

100 gram f

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,*

0,98

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f

• Gevraagd: weidegelegenheid voor pony's of paarden. Jurrius Vorden, tel.
(0575) 55 67 66

1 kilo f

WEEKENDAANBIEDING

Hamlappen
1 küo f 9,95
Cordon bleu

• Te huur: partytent type
Holiday ± 45 personen. Tel.
(0573) 45 26 41

4,98

7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Vlindervinken +
4 Boomstammetjes
samen ff 7,95

5 halen 4 betalen

met verse appels en rozijnen

af
Zie ook onze dagaanbiedingen

• Een verrassingspakket voor
moeder te winnen. Lootjes bij
de Wereldwinkel. Op 8 mei
Landelijke Wereldwinkeldag is
de trekking

Hef "verst" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij

RODEN BURG

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

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

• Iets voor moeder? Weer A.
volq^fceuze bij de Wereld- 1
win™

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

Met gelijke
munt
Wat is de Euro? Waarom hebben we
de Euro nodig? Het gebruik van de
Euro.

U bent welkom op een
avond over de Euro op

donderdag 6 mei in de
Openbare Bibliotheek Vorden
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
Een medewerker van de Rabobank geeft u op deze avond
alle informatie over de Euro.
(Reserveren hoeft niet, maar is wel prettig)

• Gez.: huish. hulp ged. de
zomerm. voor 3 a 4 uur p.w.
Tel. (0575) 55 66 71 v.a. vr 304 t/m zon. 2-5
voor ± 1 uur
p.qw. een tuinman (60+) voor
het maaien van gras en het
knippen van heggen. Tel.
(0575) 55 66 71 v.a. vr. 30-4
t/m zond. 2-5
• Verbouwen? Tekening nodig? Bel voor informatie (0573)
45 12 76
• Te koop: buxusplanten ±
20 cm hoog, f 1,25 per stuk.
Tel. (0573) 45 26 41
• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27
• Theater Onder de Molen in
Vorden: zondag 2 mei om
15.00 uur: 'De sleutel ligt in
het donker'. Entree f 15,-.
Reserveren aanbevolen via
(0575) 55 69 87

Winkelopenstellingen

Vrijdag
3O april
Koningïnne-

Vordense
Ondernemers
Vereniging

3E iNI

rCONCi

zaterdag 1 mei, RK kerk Kranenburg, aanvang: 19.30 uur
m.m.v.
Vordens Mannenkoor
Achterhoeks Vocaal Kwartet
Muziekvereniging Sursum Corda

Ernst Daniël Smid
Entree: fl 20,Voorverkoop: Dorpscentrum, Rabobank Graafschap-West, Bruna en Drukkerij Weevers

//

50 vragen
over het
laaWe
afscheid.

VOOR

Mogen we de overledene
ook thuis opbaren?"

"Voor thuis opbaren kunnen wij een complete rouwopstelling verzorgen.
Dit betekent echter wel dat ook het rouwbezoek bij u thuis zal komen. In
onze uitvaartcentra hebben wij alle voorzieningen die nodig zijn voor een
optimale dienstverlening rondom een overlijden. Er zijn speciaal ingerichte
rouwkamers, gelegenheid voor bezoek, ontvangst en koffie bij een condoleance.
In de opbaarkamer kunt u ook persoonlijke spullen van de overledene
zetten om de opbaring zo persoonlijk mogelijk te maken. Deze en 49 andere
vragen over uitvaarten vindt u terug in het handige boekje: 50 vragen
over het laatste afscheid."

Monuta
Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij ]ohn Box.
Ook voor vragen kunt u bij hem terecht. Bel: (0575) 55 27 49.
Het Jebbink 4a, Vorden.

Monuta V
leder z'n eigen wens.

Sander
zo heet het broertje van Twan,
dat geboren is op 23 april 1999
om 17.13 uur.
Hij is 55 cm lang en weegt
4350 gram.
Jan, Everdien en Twan
Eggink
Insulindelaan 23
7251 EJ Vorden
Tel. (0575) 55 37 28
Everdien en Sander rusten van
13.00 tot 15.00 uur en na
22.00 uur

Arie Pasman
Mineke Pasman-Groot Wesseldijk
Gelegenheid om ons te feliciteren op
vrijdag 7 mei van 15.30 tot 17.30 uur
in café-rest. De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.
April 1999
De Bongerd 11
7251 CC Vorden

Koninginnëmedaillon

Wij zijn erg gelukkig met de geboorte van onze zoon en mijn
broertje

100 gr.
TOP

Frank
Hij is geboren op 24 april 1999
om 09.58 uur, is 50 cm lang en
weegt 3780 gram.
Richard, Marian en
Laura Hulshof
Spiekerweg 3
7251 RA Vorden
(0575) 55 40 81
Wilt u beschuit met muisjes komen eten, laat het ons dan even
weten
Het blijft heel bijzonder!

Zondag 9 mei hoopt onze moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

H.B. Marsman-Seesink
100 jaar te worden.
Gelegenheid om haar te feliciteren
zondag 9 mei van 14.30 tot 16.30
uur in de koffiezaal van De Wehme,
Nieuwstad 32 te Vorden.
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Heel blij zijn we met de geboorte van ons zoontje en broertje

Anje en Joop Cornelis
Astrid
Hamelandweg 13
7251 JZ Vorden
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de warme belangstelling en met name voor
de liefdevolle verzorging door
Thuiszorg Hengelo tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en
opa

JAN MOKKINK
G.H. Mokkink-Hendriks
kinderen en
kleinkinderen

van 6 mei t/m
17 mei

Dr. Haas

Voor patiënten van
Lt/mZ
neemt waar
dr. Sterringa,
Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

Woensdag 5 mei a.s. zijn wij,

Geweldig mooi en origineel.
Ook leuk om cadeau te
geven

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

WO gr.

(100 gr. per soort)
samen voor

hamlappen,
500 gr.

runderschnitzels,
100 gr.

Koninklijke
4 AQQ grillworst, wo gr.

189
598
1
85

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

Bé Tuitert
en
Chrisje Tuitert-GdQk
40 jaar getrouwd.
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan
bent u van harte welkom op onze receptie \Al6.30 tot 18.30 uur in
café-restawant 'De Nieuwe Aanleg',
Scheggertdijk 10 te Almen.

Op 20 april is van ons heengegaan mijn dierbare
zuster en onze lieve tante Nana

JOHAN N A <GEERTRUI UENK
ANNE
* Vorden
19 maart 1908

April 1999
Lage Lochemseweg 25a
7218 PA Almen

t Zutphen
20 april 1999
Vorden:

mevrouw H.J. Uenk

Warnsveld: Th.H. Lubbers-Uenk
A.H. Lubbers

Toen het leven opraakte,
stonden we dicht bij de bron ervan.
Verdrietig maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, hebben wij thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving afscheid genomen van
mijn lieve man
onze innemende vader
onze genietende opa

1 oktober 1922

Giethoorn:

G.M. Hamer-Denk
W.J. Hamer

Stad Delden:

A. Breukink-Uenk
J. Breukink
met hun kinderen en
kleinkinderen

Almenseweg 39
7251 HN Vorden
Liever geen bezoek aan huis.

GERRIT WILLEM BRINKMAN

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden op zaterdag 24 april in de IJsselzaal van het
crematorium te Dieren.

24 april 1999
Vorden:

Eta Brinkman-de Vries

Hengelo (O): Bert en Marion
Wouter, Maarten en Jasper
Alphen a/d Rijn: Gerdien en Gretha
Vorden:

Heeft u onze
fotoprint
taarten of vlaaien
al gezien?

ham-prei salade,

gebraden gehakt,
gekookte nam,
cornedbeef,

In plaats van kaarten

huisarts
Voor patiënten van
A t/m K
neemt waar
dr. Dagevos,
Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

LET OP
LET OP

LET OP

Hengelo, april 1999
Vordenseweg 47

AFWEZIG

2

45

15 mei i.s.m. Sursum Corda

5 gehakt &
Cordon Bleus

Michel
Hij is geboren op 24 april 1999.

Er is er één jar

Zondag 2 mei a.s. hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijk te herdenken.

Hans en Bertha
Luuk en Marthe

7251 DL Vorden, 24 april 1999
Zutphenseweg 66
Gerrit is opgebaard in het uitvaartcentrum van de
Monuta-stichting, Het Jebbink 4a in Vorden. Daar is
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur.
De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden
tijdens de crematieplechtigheid op woensdag 28
april om 15.00 uur in crematorium 'Slangenburg1,
Nutselaer 4 te Doetinchem.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de koffiekamer van het crematorium.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEkv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

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

• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24
• Te koop: vierwielig ponywagentje (6-pers.) met rem
f 1.500,-; vouwwagen 'Scout'
met zijtent f 750,-. T.b.v. (0570)
55 41 14
• Wie heeft er nog een oude bromfiets en/of hoge
hoed te koop voor hobby. Tel.
(0314) 34 28 69
• Heeft u 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En u wilt
dit beheersen? Info bel/fax
dan (0575) 46 72 22
• 't Kwekerijtje 'De Rouwenhorst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft weer andersoortige vaste planten uit eigen kwekerij, dus zeer voordelig. Open op vrijdag en zaterdag
• Kranenburgers en omstreken opgelet! Ik hou vanaf
donderdag 22 april jl. verkoop
van aardappelen, groenten en
fruit op de parkeerplaats van
Pannekoekenrestaurant
Kranenburg van kwart voor 10
tot 12 uur. Gaarne zie ik uw
komst
tegemoet.
André
Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. 90575) 55 68 76
• Gevraagd: huurwoning in
Vorden. Brieven onder nr. V
6-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden
• Gevraagd: zelfstandig
werkende hulp in de huishouding voor twee halve dagen, liefst ochtenden, per
week. Mevr. Ambagtsheer, tel.
55 22 32

ORDEN

ULLETIN
'telefoon geineente: (0575) 55 74 74.

Wethouder DJ. Muldeiye-MeiilenbrOek:
donderdag van 10.00- 11.00 WIJT en volgens
afspraak, l H' ; ;\J . i ' l H ï'\ : : •• • • • : ; ' • • ' : ; ; • •

M Openingstijden Gemeen tehuis:
maandag tot en met vrijdag van
8,30 tOt 1 2.00 UUr

: !j;;'!l;jdj; ;. j ; ' . . ; . • j : ,: ..,

. Boogaard:
donderdag van 0£00 -10.00 uuren volgens
afspraak..

woensdagmiddag van 14.00 tot 17 00 uur.
Afbaken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeen téh uïs.

' JE Ayondópensteiling afd. bestuur
i
onderdeel burgerzaken: de• laatste dinsdag
van elke maand, behalve in juli, vsn 18,30
tot 19 30 uur (wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in GcmeentcbuHctin)
El Spreekuren burgemeester en '
wethouders: \ • ; { : ,:' :; ..> J j: . : : " •
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00- 12.00 uur
en volgens afspraak.

i

B Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 2030 uur,
woensdag vani 1330 tot 17. 30 uur,
' doiïéêcdagvah 13 30 tot 1730 uur,
zaterdagvan 1 0.00 tot 12.00 uur.

ERDENKING DINSDAG 4 MEI 1999

OUWVERGUNNINGEN
Plaats
Biesterveld l
Baakseweg 16,
Wichmond
Julianalaan 24
Zutphenseweg 54

aanvrager
H.J.W. Siemes
B.G.W. Tijssen

Stationsweg l
Brinkerhof 84

GJ. Helmink
S.G.C. Tamboer

fK

B.H. Wentink
H.W.M, van
Disseldorp

inhoud
vrijstelling
bouwen garage
veranderen en vergroten woning
vergroten woning
verbouwen dubbele
woning tot één
woning en
verwijderen dakkapel
vergroten woning
bouwen caravanstalling bouwen aan
zijde van Rond weg

APVERGUNNINGEN

plaats
Reeoordweg en
Enzerinckweg
Ruurloseweg 71

aanvrager
R. Schreiber

Enzerinckweg
Galgengoorweg

G.J.J. Waenink
mw. E. CellariusLambermont

J? \J VERIGE

VERGUNNINGEN

H.P. Gorter

inhoud
vellen 3 grove
dennen en 6 berken
vellen 10 m2 esdoorn,
l berk en 3 eiken

herplantplicht
10 m2 gemengd
bosplantsoen
(maat 40-60)

vellen l berk
vellen l berk en 2 eiken

Op dinsdag 4 mei 1999 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die sinds de
Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.
Het comité 4 en 5 mei Vorden heeft in samenwerking met de Raad van Kerken het
programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

Kranenburg

de heer Snellink

standplaatsvergunning
voor groenten en fruit

Vorden

Oranj evereniging

festiviteiten Koninginnedag.

19.00 -19.40 uur
Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden met medewerking van het Vordens Mannenkoor.

19.50 uur

Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te Vorden naar
de graven van de geallieerden en het symbojj^ch
oHsc] graf van hen die
vielen uit Vorden.

20.00 uur

Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal.

20.02 uur

Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 en 5 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: "Boven de sterren", waarna
iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.
Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden. Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. Burgemeester en wethouders hebben de horeca-ondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële
Nederlandse radiozenders aan te hebben.

De Algemene wet bestuursj^ht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmak^^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.
IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de festiviteiten op Koninginnedag op 30 april hebben burgemeester
en wethouders op die dag de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld:
afsluiten van:
- de Dorpsstraat vanaf de Raadhuisstraat/BurgemeesterGalleestraat tot aan de
Horsterkamp;
- de Kerkstraat;
- de Insulindelaan vanaf de Molenweg tot aan de Dorpsstraat;
- de Schuttestraat vanaf de Vordensebosweg tot aan de Ruurloseweg (inclusief voetgangers in verband met het vogelschieten);
instellen van een parkeerverbod voor de westzijde van de Horsterkamp vanaf de
Ruurloseweg tot aan de Christinalaan en voor beide zijden van de Burgemeester
Galleestraat.

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

VONDOPENSTELLING

GEMEENTEHUIS

Op l, 15 en 29 juni is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, geopend voor alle
lokethandelingen.
In de maanden mei en juli zijn er geen avondopenstellingen.

R

D ELEIDSREGEL OVER OPSLAG VAN VASTE MEST BIJ PARTICULIEREN
Op diverse plaatsen zijn opslagplaatsen voor vaste mest opgericht voor het hobbymatig houden van dieren. De schadelijkheid voor het milieu van mestopslagen bij hobbyisten is niet anders dan bij agrarische bedrijven waar voorzieningen zoals een vloeistofdichte mestplaat met afvoermogelijkheid naar een vloeistofdichte opslagruimte
zijn vereist. Uit oogpunt van milieu en gelijkheid streven burgemeester en wethouders naar regels om ook de mestopslag bij particulieren te reguleren.
Vanaf 30 april tot en met 28 mei 1999 leggen burgemeester en wethouders de beleidsregel tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage bij bureau milieu van het gemeentehuis (koetshuis). Kopieïn van deze stukken kunt u tegen betaling van rechten
verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze naar voren brengen.

In verband met een wielerevenement op zondag 2 mei 1999 zijn de Dorpsstraat en de
Burgemeester Galleestraat van 16.00 tot 19.00 uur afgesloten voor bestuurders van
voertuigen.

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT
stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer
De burgemeester van Vorden
maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees
Parlement een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een stembureau naar
keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente kunt u formulieren voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen
kosteloos krijgen
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming, dus uiterlijk op 27 mei 1999, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van
de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling (28 april 1999) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepingskaart,
die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
B. MONDELING VERZOEK
5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een
schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn oproepingskaart vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (28 april 1999) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten
in een kiezerspas. Dit kan tot op de vijfde dag voor de stemming, dus uiterlijk op
4 juni 1999.
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn
kiesrecht aanmelden in elk stembureau van zijn keuze in Nederland.

stemmen bij volmacht
De burgemeester van Vorden
maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees
Parlement een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A.

MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming, dus
voor of op 27 mei 1999, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester
van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (28 april 1999) als
kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan
in een stembureau naar zijn keuze aan de stemming deel te nemen.
4.Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag
van de kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd.

4 mei

Herdenking
in VierakkerWichmond
De oecumenische werkgroep organiseert ook dit jaar weer de herdenking van
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In Wichmond denkt men in het
bijzonder aan de dertien militairen die hier in de buurt zijn omgekomen en
hier zijn begraven.
Ook dit jaar heeft de oecumenische werkgroep dertien verschillende verenigingen gevraagd om bloemen te leggen bij deze graven. De tijd van de Tweede
Wereldoorlog ligt steeds verder achter ons. Toch hebben we ons leven en onze
vrijheid te danken aan mensen die - misschien tegen wil en dank, maar uit
plicht - zich hebben ingezet voor een vrede die zij zelf niet meer hebben meegemaakt. Hun inzet verplicht ons om op te komen voor de mensen die verlangend uitzien naar bevrijding en vrede. Het landelijk thema is "Vrijheid maak je
met elkaar".
Om 19.30 uur verzamelt men zich op het kerkplein van de N.H. Kerk. Vandaar
vertrekt men in stille tocht naar de algemene begraaériaats. Na terugkomst is
er een korte herdenkingsbijeenkomst in de N.H. K

Schoonmaakten
Schoorsteenreegbedrijf

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

Yvonne en Wilbert Grotenhuys vieren
deze maand niet spectaculaire aanbiedingen het 1-jarig bestaan van
Super De Boer in Vorden. Op 21 april
van het afgelopen jaar werd de naam
van hun supermarkt aan de
Dorpsstraat omgedoopt in Super De
Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys.
Deze naamswijziging was een gevolg
van het samengaan van de winkelketens Super en De Boer/De Jong. Met
de lancering van de winkelformule
stond er in een klap een nieuwe supermarktketen met ruim 400 aangesloten vestigingspunten, verspreid
door heel Nederland. De kern van de
nieuwe formule bestaat uit het bieden van kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs en een uitgebreid assortiment en dienstenpakket, zoals de
consument dat van een moderne supermarkt verwacht. Super De Boer
legt daarbij de nadruk op verse produkten.
Voor de communicatie naar de consument werd een nieuw wekelijks magazine geïntroduceerd met de naam
Vers/Voordeel Wijzer. Dit magazine
wordt verspreid onder 2,6 miljoen huishoudens en uit onderzoek blijkt dat
ruim 75% het blad ook echt leest en
waardeert. De Vers/Voordeel Wijzer is
daarmee één van de meest gelezen con-

sumentenmagazines. Nieuw was ook de
wijze waarop Super De Boer de kwaliteit
van een aantal producten uit haar assortiment steeds toetst aan de mening van
het Nederlandse publiek. Een landelijke
testcampagne gaf inzicht in de waardering van de Nederlandse consument
voor deze producten, waaronder de koffie van het huismerk en de unieke 'kinderbananen'. Duizenden consumenten
deden mee aan deze testcampagne,
waarbij Super De Boer zich open opstelde door de uitkomsten van deze tests te
publiceren in de landelijke dagbladen.
Alle geteste producten scoorden tussen
de 7,5 en de 8, wat uitzonderlijk hoog is
voor een dergelijk consumentenonderzoek. De geteste producten blijven ook
na de testcampagne een succes. Van de
kinderbananen, die kleiner en zoeter
zijn dan gewone bananen, verkoopt
Super De Boer nog iedere week zo'n
25.000 kilo.
Andere vernieuwingen bij de introductie
van de winkelformule waren de verruiming van de openingstijden, de aanzienlijke uitbreiding van het assortiment eigen merk-artikelen en de landelijke introductie van vis.
OMBOUW
Om de formule in één keer landelijk op
de kaart te zetten moest er ook in de winkels nogal wat gebeuren. Ten eerste

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij
dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
B.

MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst
van zijn oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere
kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepirigskaart aan die kiezer over te dragen.
7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (28 april 1999) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer
die de volmacht geeft.
8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen
stem, in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

Biej ons
in d'n Achterhoek
Zo, wiej heb t'r weer een paar kampioenen biej. De zaalvoetballers van Velocitas
hebt daonig van zich afeschupt zonder zelfde butte te brekn en bunt eerste
ewodn in eur afdeling. De moeite weerd umme eur daormet te filseteern.
Filseteern ko'w ok de vrouwluu van Dash 2. 't Was de bedoeling, en iederene
had t'r al zo'n betjen operekkend, dat ze veurugge wekke kampioen zoln wodn.
Maor schienbaor hadn ze toen tevolle las van veurjaorsmuuheid en konnen ze
de bal neet kriegen waor ze um graag hemmen woln: biej de tegenstander op
de grond.
Gelukkig heb ze met wat vitaminetabletten en druuvensuukcr toch weer zovolle fut ekregen dat zee 't vegange zaoterdagaovund wel veurmekare kregen,
'k Hadde ok graag ezien dat de voetballers van Vodd'n l kampioen waarn
ewodn maor dat zal wel tot St. Juttemis duurn.
Waor wiej wel een kampioen biej kriegt is biej 't vogelschietn. Teminsten, dat
zal wel weer een Voddensen koning wodn. Eerlijk ezeg wet ik ens neet of luu
uut andere plaatsen wel met meugt doen. Maor dat zie'w vriejdag wel. Want 't
Koneginnefees, daor gao'w natuurlijk allemaole hen. Ze hebt weer een aadig
programma in mekare estoekt waor iederene wel wat van zien gading tussen
vindt, al was't ok allene maor de beddenrace. Want daor zolt wel weer een hoop
luu op af kommen.
Toch vin ik 't Jmimer dat de weie veur 't kasteel/gemeentehuus op
Koneginnedag neet meer gebruukt wod. De poorte an de opriejlane nao 't kasteel, een besunder mooi ding, steet t'r now altied biej of de boel nog neet hele
maol af is. Zo'n poorte heurt 't begin te wean van iets. Van een vesierde opriejlane of zoiets. Maor den hoef iej now neet te vesiern, want daor is toch niks te
doen. Oh jao, de^bade. Maor dan ziet de luu nog niks, da,s zo vrog dat de
meesten de slaopl^ nauwelijks uut hebt. En biej 't vuurwerk is 't haos duuster en ziej de bloemen of ander versiersel toch neet meer.
Daorumme meuj de poorte bes weg laotn a'j de weie neet gebruukt. 't Schcalt
de luu al weer een bult werk, biej ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

moesten alle vestigingspunten onder de
zelfde naam naar buiten treden, verder
moesten zij ook qua assortiment en intern winkelbeeld gelijkgeschakeld worden. Dat betekende een gigantische ombouwoperatie die in één weekend plaats
moest vinden en die vooral geslaagd is
dankzij de tomeloze inzet van alle ondernemers, supermarktmanager en winkelmedewerkers. Assortimenten werden geharmoniseerd en uitgebreid en nieuwe
promotie en instorematerialen werden
aangebracht.
1.500 SUPER-PRODUCTEN
Het eigen merk 'Super' is een belangrijke
peiler van Super De Boer; het onderstreept een van de belangrijkste formule
uitgangspunten, namelijk: kwaliteit
voor een aantrekkelijke prijs. Bij de introductie in april '98 werd een forse uitbreiding van het Super-merk aangekondigd:
van 600 naar 1.000 producten. Deze uitbreiding is inmiddels compleet gerealiseerd en in '99 staat de introductie van
alweer honderden nieuwe Super-producten op de planning. Zo wordt in juni een
complete range van nieuwe ijsproducten
geïntroduceerd, gevolgd door onder andere een forse uitbreiding in het assortiment koek, banket en zoetwaren, de introductie van een compleet assortiment
Hollandse kaas, een serie port-varianten
en nog vele andere artikelen. Daarmee

beschikt Super De Boer dit najaar over
een eigen merk-assortiment van zo'n
1.500 producten.
LOYALITEIT

Bij de start van de formule voerden alle
winkels al het loyaliteitsprogramma
Rocks, maar daarbij werd nog met drie
verschillende systemen gewerkt; de
Rocks-spaarpas bij De Boer en de Superklantenkaart en Rocks-zegels bij Super.
De afgelopen maanden is in een rap tempo gewerkt aan de ombouw van deze
drie systemen naar één nieuw systeem:
de Rocks Chipcard. Op dit moment werken reeds meer dan 300 winkels met de
Rocks Chipcard; nog voor deze zomer zal
de kaart bij alle Super De Boer-vestigingen zijn ingevoerd. Daarnaast wordt de
Chipcard ook gebruikt door de benzine
stations van Texaco, die naast Super De
Boer de belangrijkste uitgever van Rockspunten is. De consument besteedt de ge
spaarde Rocks vooral aan cadeaus, die zij
thuis uitzoekt in de Rocks-catalogus of
bijvoorbeeld in de buurt uitkiest bij een
Blokker-winkel. De Rocks Chipcard be
schikt over veel meer mogelijkheden dan
alleen het electronisch sparen van Rockspunten en zal in de tweede helft van dit
jaar worden ingezet als klantenkaart.
Daarmee zal het Rocks-programma de
loyaliteit van de Super De Boer-klanten
nog verder vergroten.

Nutsblokfluit- en keyboarddub
houdt een geslaagde uitvoering

Op zaterdag 17 april hield de plaatselijke Nutsblokfluit- en keyboarddub
haar jaarlijkse uitvoering in het
Dorpscentrum van Vorden. Voorzitter P.C. Kramer opende de avond met
een welkomstwoord aan alle aanwezige ouders, familieleden en andere
belangstellenden.
Onder leiding van Gea en Hans Weenk
brachten de kinderen een afwisselend
programma. Alle afdelingen van de club
- zowel de beginners als de gevorderden lieten met veel enthousiasme horen wat
zij geleerd hebben. Tussen de muziek
door gaf de clubleiding uitleg over de te
spelen stukken, over de manier van lesgeven en werden er ook allerlei aardige
voorvallen uit de wekelijkse lessen 'verklapt.'
Als eersten traden op de kinderen van
keyboardgroep 3, daarna waren de blokfluiters van groep l en 2 aan de beurt,
die afgewisseld door de keyboardspelers
van groep l een zeer gevarieerd programma boden.
Na de pauze was het de beurt aan keyboardgroep 2 en aan blokfluitgroep 3.
Deze groep - bestaande uit Ellen Atema,
Joanne Wunderink, Annemiek van Vleuten, Annique en Marlijn Dijkman - lieten
horen, dat er met de blokfluit een hoog
niveau te behalen is. Zij speelden meer-

Haantjesactie
Gezien het succes van vorig jaar houdt
Sursum Corda samen met Keurslager
Dick Vlogman weer de haantjesactie.
Bleef de verkoop en bezorging vorig jaar
alleen beperkt tot de bebouwde kom, dit
jaar zal dit ook in het hele buitengebied
gebeuren. Door de opgedane ervaring is
men in staat op hygiënisch verantwoorde wijze de haantjes ook buiten de bebouwde kom te verzorgen.
Op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8
mei zullen de leden en supporters van
Sursum Corda huis aan huis proberen
haantjes te verkopen. De haantjes zullen
op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei vers ge
grild in speciale magnetronverpakking
thuis worden bezorgd. Ook zal die dagen
bij Slagerij Dick Vlogman directe verkoop van haantjes plaatsvinden. Dat zal
niet ongemerkt voorbij gaan, want de
muziekvereniging zal op zaterdag voor
de winkel van Vlogman vrolijke muziek
ten gehore brengen, zodat het een swingend grill-festijn belooft te worden. Zie
ook advertentie.

Deense zomeractie bij
Langeler in Hengelo
Van 3 tot 8 mei wordt er bij Langeler Mode in Hengelo een zomeractie gehouden
in samenwerking met het Deense damesmodemerk Lindon. Gedurende deze
week zijn er verschillende activiteiten
voor alle klanten en belangstellenden.

stemmige melodieën en moeilijke composities. Het programma van de Nutsblokfluit- en keyboarddub bestaat uiteraard uit de eenvoudige melodieën die geschikt zijn om de instrumenten te leren
beheersen maar ook uit evergreens en
moderne songs en nummers uit de toplijsten. Het publiek werd dan ook regelmatig uitge-nodigd om mee te zingen of
te klappen. Na het optreden van keyboardgroep 4 die een non-stop programma bracht, en het zingen van het cluben slotlied werd de avond besloten door
de voorzitter, die alle spelers bedankte
voor hun medewerking. De clubleiding
ontving uit handen van de nieuwe penningmeester mevrouw E. Teunissen een
geschenk onder couvert en secretaresse
mevrouw M. Ditzel, overhandigde hen
een prachtig txxÉfc bloemen.
De Nutsblokfluit- en keyboardclub wil
door middel van groepslessen, die op zaterdagmorgen gegeven worden in het
Dorpscentrum, een bijdrage leveren aan
de muzikale vorming van de jeugd. De
lessen zijn geric^fcop het leren beheersen van de blokmiit als volwaardig instrument en op leren bespelen van een
keyboard, waarbij wordt getracht om
door middel het instuderen van herkenbare en moderne melodieën de vreugde
in het musiceren te laten ervaren. Medio
september 1999 begint de club aan een
nieuw seizoen.
Lindon presenteert haar nieuwe zomercollectie welke voornamelijk bestaat uit
soepele jurkjes, heerlijk draagbare Tshirts en rokken welke goed met elkaar
gecombineerd kunnen worden. Lindon
staat garant voor kwaliteit, optimale pasvorm en uitstekende was- en draageigenschappen, waardoor de collectie een brede groep van vrouwen zal aanspreken.
Aan de eerste 50 bezoeksters wordt een
gratis DA-cosmeticaprodukt aangeboden. Deze cosmeticaprodukten hebben
verzorgende eigenschappen en zijn afgestemd op de laatste mode- en kleurtrends. Gedurende deze week kan een ieder deelnemen aan de Lindon-wedstrijd.
Men maakt hierbij kans op het uitzoeken
van Lindon kleding ter waarde van drie
honderd gulden. De wedstrijdformulie
ren treft men in de winkel.
"We willen graag vieren dat de zomer in
aantocht is en hebben daarom de winkel
al in een zomerse sfeer gebracht. Onze
medewerksters, welke de kleding van
Lindon dragen, serveren koffie en Deense koekjes en staan graag onze klanten
bij met advies over de nieuwste zomercollectie", aldus Hanneke Langeler van
Langeler Mode aan de Kerkstraat 11 in
Hengelo.

Kisjes stopt als
voorzitter van
Wereldwinkel
De Wereldwinkel Vorden heeft tijdens de
algemene ledenvergadering van 19 april

afscheid genomen van voorzitter me
vrouw Eef Kisjes. Ruim tien jaar werkte
zij voor de Wereldwinkel waarvan meer
dan zes jaar als voorzitter. Volgens het
rooster van aftreden was het tijd om
plaats te maken voor een ander en me
vrouw Eef Kisjes wilde ook graag met
haar man er meer op uittrekken. Al ge
ruime tijd was men op zoek naar een andere voorzitter maar deze is nog niet ge
vonden. Mevrouw Trudy Tolkamp neemt
zolang het voorzitterschap waar.
Nadat iedere Wereldwinkelvergadering
wel weer nieuwe medewerkers werden
geïntroduceerd moest er dit keer afscheid worden genomen van drie mensen: mevrouw Tineke van Apeldoorn,
mevrouw Anneke Paas en mevrouw Eef
Kisjes. Dit kon niet ongemerkt voorbijgaan en daarom waren er twee speciale
gasten op de vergadering uitgenodigd.
Berendien van Argentien tot Filippien samen met Max Tisniewaar van de Lande
lijke Vereniging. Zij brachten een lofge
dicht aan mevrouw Kisjes waarin het verleden de revue passeerde. Ook werd er
een dichtbundel aangeboden en een
map met één en al creativiteit van alle
medewerkers persoonlijk. Mevrouw Marguerite Teubner schreef speciaal voor
mevrouw Kisjes een lied wat onder bege
leiding op keyboard uit volle borst door
eenieder werd gezongen. En wie dacht
dat dit alles was had het mis. Voor de allereerste keer werd de orde uitgereikt
van de 'Eerlijke rijstkorrel'.

Optreden duo
De Ridders bij
De Vijfsprong

Zaterdag l mei

APRIL

Iedere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
28 ANBO: bridgeclub BZR: Dorpscentrum
28 Welfare: handwerkmiddag De Wehme
MEI

Het Vordense duo 'De Ridders' - Lotte van
Dam en Johannes Luijken - treedt op 6
mei op in de nieuwe theaterzaal op de
Vijfsprong aan de Reeordweg 2 in Vorden. Het duo treedt op met een muzikaal

Benefiet-M
concert
voor •
Kosovo

programma dat geheel bestaat uit eigen
Nederlandstalige liedteksten en composities.
Zelf zegt Lotte van Dam: "Met hart en ziel
duik ik in de muziek en zingend verhaal
ik over de dingen des levens. Het muzikale samenspel met Johannes Luijken is
voor mij verrassend en inspirerend waardoor ik werkelijk vrij kan zijn in de muziek die we maken. En zo vult Luijken
aan:" Thema's voor liedjes liggen vaak op
straat of direct voor je neus. Het dagelijks
leven is veel minder banaal dan we vaak
denken. Door er teksten en muziek over
te maken haal je het bijzondere en onverwachte naar voren".
Het duo gaat met hun nieuwe programma in Vorden in premiere en zal dit voorjaar en het zomerseizoen op verschillende plaatsen binnen en buiten de regio
optreden.

ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
02 HSV de Snoekbaars: seniorwedstrijden
03 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum

Eigen stijl is iets heel persoonlijks. Het is jouw keuze.
Ontdek watje in je hebt en creëer je eigen stijl met
Colour Expressions van Histor. Gewoon afgaan op je
eigen gevoel.
Nieuwe aan de natuur
ontleende kleuren in Still,
Tender, Rich en Deep,
verkrijgbaar in lakverf
zijde- en hoogglans,
muur- en structuurverf.

RK kerk in de
Kranenburg,
aanvang 19.30 uur

nt.m.v.

Vordens
Mannenkoor
Achterhoeks
Vocaal Kwartet
Muziekvereniging
Sursum Corda
Ernst Daniëi Smid

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Entree f 20,-

Rabo Omloop van de
Graafschap op 2 mei
De RTV Vierakker-Wichmond houdt
zondag 2 mei in Vorden en omgeving
een omloop van 100 kilometer voor
veteranen en cyclosportieven. Ook
wordt in Vorden een criterium voor
amateurs verreden met een afstand
van 80 kilometer. Verder is er weer
een wedstrijd voor de regionale
jeugd, de zogenaamde Rabo Dikke
Banden Race.
De omloop van de Graafschap is een klassieker over drie grote ronden van ruim
33 kilometer. De start en finish is in de

Dorpsstraat, 's Morgens starten de veteranen, 's Middags zijn de cyclosportiven
aan de beurt. Voor de amateurs is er 's
middags de Rabo Ronde van Vorden over
80 kilometer.
De amateurs rijden niet hetzelfde parcours als de veteranen en de cyclosportieven. Deze Rabo Ronde van Vorden
heeft plaats in het dorp zelf. De start en
finish is in de Dorpsstraat. Het parcours
ziet er als volgt uit: Dorsstraat, Stationsweg, Burgemeester Galleestraat en
Dorpsstraat.

handels-ofatoerkgebied van
tttiica-de Vijfsprona
therapeutische leef-Hterkgemeenschap en biologisch-dynamisch
landbotMbedrijf

Is uw huis al
millenniumproof? faatttett
** ,

(Ook voor beglazing berekenen
wij scherpe prijzen)
Vraag ook eens naar ons
onderhoudsplan!

Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Trading
beheert een mnkel in naiuurvoedingsartikelen en siaai o f} de
vrijdagttiarki ie Vorden.

de

Vraag het vrijblijvend aan ons,
zodat uw huis ook na de
eeuwwisseling er perfect bijstaat!

t>e \Ajfspro H$
Trading

Als extra service is er een bez.orgdiensi op dinsdag en vrijdag.
Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.
Eikenlaan 20a - 7251 LT Vorden
Tel.
(0575) 55 67 67
(0575)5511 53
Fax
(0575) 55 69 09
(0575) 55 42 43
Mobiel 06 51 52 42 24

Ook verzorgen wij dan groenten- en
'Bel voor inlichtingen en een
assortitnenislijsi
ielefoon/fax (0575) 55 42 02

Deze week 30 april staan wij
niet op de markt.
Welzijn we daarom donderdagmiddag tot 1&00 uur geopend!
"Bezoek dus onze nieuwe winkel
Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 00.00 ioi 12.30 mr
woensdag
van 00.00 ioi 12.30 mr
en 14.00 ioi 1&.00 uur
zaierdag
van OS.OO ioi 15.00 mr
en dus deze week donderdag van 14-1 S uur

ROMMELMARKT
8 MEI A.S.

Op 4 mei is het twee minuten stil in Nederland
vrijheid is niet vanzelfsprekend, stilte spreekt voor zich

VAN 10.00 TOT 14.00 UUR
BIJ DE MOLEN HET HOGE 66
4 mei, 20.00 uur - Nationale Dodenherdenking
Heeft u nog spullen (geen grote)
inleveren 7 mei van 17.00 tot
18.00 uur bij de molen.
Afhalen kan ook
tel. (0575) 55 28 71
of (0575) 55 30 60

E
EEKMARK3L
Op vrijdag 30 april a.s. zal er i.v.m. Koninginnedag géén markt worden
gehouden. Op vrijdag 7 mei a.s. zal er i.v.m. mo^rdag, tijdens de markt,
weer een enveloppen aktie plaats vinden. Voor deze aktie zullen weer vele
prachtige prijzen beschikbaar worden gesteld.
Het bestuur

Oranje boven dat kan wat beloven bij bakkerij Joop,
daarom deze aanbiedingen op woensdag 28 en donderdag 29 april

Graszodyi
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

van

Graszodenkwekerij

Jansen*

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Kerkpad 51, Zutphen
Telefoon (0575) 51 27 24

2oo

Oranje soes
Oranje tompouce
Oranje bavaroise
Oranje brood
Oranje stoeten
Oranje snitt

5

r.
2?
3°°
9!°

N. MEEK
gediplomeerd

Ons

17O,-

beroep!

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

10 halen 8 betalen

Zoek je afwisselend werk in de agrarische sector of daarbuiten? Wij zijn voor agrarische en aanverwante bedrijven op zoek naar medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden. Fulltimers, parttimers én vakantiewerkers zijn welkom. De beloning is goed. Ben je
gemotiveerd, reageer dan zeker! Bel voor meer
informatie René Pot (Oost-Gelderland) of
GerritWeenk (Midden-Gelderland),
090

° - 9896

Bedrijf sverzorging

Huur
Mister Steam

Mister Steam is te huur bij:

P.S. Computerfoutje: het duurt nog ± één week en dan ????

Agrarische
medewerkers (m/v)

Oost-Nederland

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt
reinigen

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

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

maandag 2 mei en dinsdag 3 mei
Elf-zadenbrood

beroep,

pianostemmen

en nog diverse andere Oranje aanbiedingen

Zaterdag 1 mei: witte broodjes

Jouw

HELMINK

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Openbare
Bibliotheek
Vorden
De bibliotheek is

op 3O april, 1 mei,
4 mei v.a. 19.OO uur
en 5 mei

Geslaagde jubileumviering
van KBO Soos Kranenburg

IEDER GEGRILLD HAANTJE DRAAGT BIJ AAN MEER MUZIEKPLEZIER

de grill af!! #

Ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan hield de KBO-Soos Kranenburg
vorige week dinsdag een feestelijke
middag in café-restaurant 't Wapen
van 't Medler. Begonnen werd met
een H. Mis waarbij de geboeders Eykelkamp voor de muzikale omlijsting zorgden. Hierna was er een zeer
geanimeerde receptie - muzikaal ondersteund door mevrouw A. van
Zandvoort - waarbij men het huidige
bestuur van de Katholieke Bond voor
Ouderen bestaande uit de dames
Zents, Jansen-Onstenk, Burger en Balvert alsmede de heer Bleumink de gelukwensen kon aanbieden.

liet vervolgens op een groot spandoek
duidelijk uitkomen namens wie hij
sprak, namelijk Interpolis. Ook de cheque welke hij vervolgens aan het bestuur
overhandigde, liet aan duidelijkheid
niets te wensen over, wat de dagvoorzitter de uitspraak ontlokte: "Als wij dat geweten hadden, hadden wij kreeft of kaviaar bij de maaltijd besteld in plaats van
soep of boterham worst!"

Joke te Plate sprak in haar functie als districtsvoorzitster van de ouderenbonden.
Zij betreurde dat vele gemeenten - waaronder ook Vorden - de subsidiekraan één
slag naar rechts hebben gedraaid, waardoor de zorg voor de ouderen en de hierNadat voorzitter mevrouw Tilda Zents ie- voor benodigde financiële middelen op
dereen welkom had geheten, gaf zij het de tocht en droog dreigen komen te
woord en de leiding over aan dagvoorzit- staan. "Dat betekent een tegendraadse
ter' Bart Hartelman. In een korte inlei- ontwikkeling waar je ziet dat de vergrijding memoreerde deze dat het woordje zing steeds meen^pneemt. Ouderenbe'oud' maar een betrekkelijke betekenis leid verdient hoge^ioriteit, en daar kan
heeft. "Het is een stempel dat meestal ook de KBO haar steentje in bijdragen",
door anderen opgelegd wordt. Waar het aldus mevrouw Te Plate.
op aan komt is niet dat je jaarlijks jaren Zo tegen het einde van de receptie gaf
aan je leeftijd toevoegt, maar leven aan Bart Hartelman nog een humoristisch
je jaren. En daar werkt de KBO aan mee", overzicht van 25Jfcen KBO-Soos, om te
eindigen met enBR wijze woorden van
aldus de heer Hartelman.
Burgemeester Kamerling sprak de leden een wel zeer oude filosoof Seneca: "Ie
van de Ouderenbond aan met jubileren- dereen die kan zeggen, ik heb geleefd,
de 'jongens en meisjes', om te benadruk- stapt elke dag rijker het bed uit." De feestken dat wie de jeugd heeft, ook de toe- middag werd besloten met een aangekle
komst heeft. Hij liet zijn gelukwensen de koffietafel. Al met al een jubileumnamens de gemeente vergezeld gaan van feest waarop met veel genoegen kan woreen enveloppe met inhoud. Paul Zents den teruggezien.

tf\

Muziekvereniging Sursum Conli en Keurslager Dick Vlogman /orgen vrijdag 14 en zaterdag 15 mei
voor een swingend grillfestijn. Maar liefst 6 reuzegrillapparaten komen er aan te pas om /.o'n 3000
haantjes te grillen. F.n natuurlijk verzorgt Sursum Corda de muzikale omlijsting van het Grillfeest.
l )e haantjes x.ijn fijn gekruid en smaken heerlijk bij de warme maaltijd of als uitgebreide snack tussendoor.

2 GEGRILLDE HAANTJES f 12,50
WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ!
Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 mei gaan wij huis-aan-huis rond en nemen uw bestelling op,
ook buiten de bebouwde kom.
CHR.MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
Keurslager

Vlogman
Esther van Heejde van
Nedac Sorbo SOÜfte
lid EHBO Regio Zwolle
Assistent-Sales Support Manager Esther
van Heerde van Nedac Products is het
5000e lid van de EHBO-Vei»ging Regio
Zwolle. Op woensdag 28 a^Hzal zij bij
het hoofdkantoor van de Nedac Sorbo
Group in Duiven in het zonnetje worden
gezet door burgemeester A.B.G. Lichtenberg. Ook president-directeur R.L.M.J.
Everaerts van de Nedac Sorbo Group en
voorzitter A. Remmers van de EHBO-Vereniging Regio Zwolle zullen een toe
spraak houden.

Op woensdag 28 april zullen medewerkers en medewerksters van de Nedac Sorbo Group examen doen voor het EHBO
diploma. Zij hebben deze cursus gevolgd
om ingeval van calamiteiten daadwerkelijk hulp te kunnen bieden aan gewonde
collega's of bezoekers. President-directeur Everaerts en human resources & organisation-manager CAW. van der
Boom van de Nedac Sorbo Group hebben
gekozen voor de uitgebreide EHBO-opleiding, die is verzorgd door de EHBO-Vereniging Regio Zwolle. Voorzitter A. Renv
mers is trots op zijn vereniging, omdat
deze een bijzonder snelle groei heeft
meegemaakt en een van de weinige is
die incompany opleidingen verzorgt.

A(H)pril doet wat hij
AH "Groente dag"
Import Asperges

AH "Vleeswaren dag"
Boeren zult
100 gram voor UpSf 9

AH "Sap

AH "Keldervul dag"
AH Tissue toiletpapier wit
12 rollen van 6,99 voor

Openingstijden rond
Koninginnedag
woensdag 28 april
8.00 - 20.00 uur
donderdag 29 april
8.00 - 21.00 uur

vrijdag 30 april GESLOTEN
zaterdag 1 mei
8.00 - 17.00 uur
Aanbieding van de week

dag"

Appelsientje vruchtenvlees
2 pak van 3,78 voor £»pü t)

1,5 liter 2 flessen voor

3,83

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 72 05

VIDEOTHEEK

Zaterdag 1 mei a.s.
hebben wij feest in de
videotheek. Waarom?

Burg. Galleestraat 44
7251 EC Vorden
Telefoon/fax
(0575) 55 36 40

Op 4 mei is het
twee minuten stil
in Nederland

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
15.00 - 20.30 uur
zaterdag en zondag

om te denken aan wat was,
had kunnen zijn,
maar ook aan wat is,

14.00 - 20.30 uur

en komen kan

Jan en Lieneke Visscher

beheert twee woonzorgcentra
in deze regio;
de Bundeling in Ruurlo en
de Wehme in Vorden

oproepkracht counter m/v

• Kom gezellig binnen en profiteer van
knallende aanbiedingen en cadeautjes

• Tot ziens in DE gezinsvideotheek
van Vorden

De Stichting
Ouderenzorg Ruurlo-Vorden

Voor de huishoudelijke dienst in de Bundeling zoeken wij op korte termijn belangstellenden
voor de functie van:

Omdat wij 10 jaar bestaan
• Kinderen kunnen tot 30 april een kleurplaat afhalen voor de kleurplatenwedstrijd

stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

4 mei, 20.00 uur
Nationale Dodenherdenking

VAKANTIE
IS NIET
VANZELFSPREKEND

Functiedoel:
Het leveren van maaltijden aan in- en extern wonende ouderen die het restaurant bezoeken.
Het opdekken en afruimen van tafels. Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in het
restaurant en de werkruimte.
Functie-eisen:
• Kennis van de basisprincipes van keukenhygiëne en serveren
• Ervaring op het gebied van keukenwerkzaamheden of restaurant is een pré
• Sociale vaardigheden voor een respectvolle omgang met ouderen
• Zelfstandig kunnen werken
• Bereidheid om in de weekends te werken
Arbeidsovereenkomst
Arbeidstijd
Ingangsdatum
Salaris

O-uren contract
Volgens dienstrooster
Zo spoedig mogelijk
Schaal 2 (volgens CAO-verzorgingshuizen)

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 7 mei a.s. richten aan: Stichting Ouderenzorg RuurloVorden, t.a.v. afdeling personeelszaken, Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.
Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur bellen (0573) 45 83 02 en vragen
naar mevrouw l. Kamphuis-Lutgendorff
Irisette dons dekbedden worden
gemaakt van de allerbeste
kwaliteit ganzendons. En op
een Irisette dons
'
nu tijdelijk extra voordelig met
een inruüpremte voor"uw oude
dekbed, ü heeft al een
Irisette voor 295,-

•

ir

'nruj/actie tot

ƒ150,retour

Voor di.
ii elijk gehandicapte'i • op
•vakantie gaan niet iets van.
kends Zij moeten vaak gedwongen thuis
i

i

ind

intensieve >. :

i/orgmg.

vo

°r."vv oude dekbed
. bij aankoop van

voor zieken en gehandu ap
1

Zonnebloem D i
vrijwilliger Ook ü kunt helpen! Doe
mee aan de 'Actie Zonnebloemvakanties.Giro 145, Breda.
C , m , n l o s c w c - g 9 R u u r l o Te-1. : 0 5 7 3 4 5 12 J9

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145
Koninginnedag
zijn wii

KATOENEN
DAMESPULU9VER

STRETCH
DAMESPANTALONS

verschillende modellen
in frisse voorjaarsgeuren
winkelwaarde f 109,95

katoen stretch
5 kleuren
winkelwaarde f 99,95

nu f89? nu f89.

95

modecentrum

ruurlo

de Zonnebloem

dorpsstraat 22
tel. (0573) 451438

van 10.00 tot 17.00 uur

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

5

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Ga veilig op vakantie/
Laat nu uw caravanbanden bij ons controleren
op spanning, slijtage etc.
Voor de caravan speciale banden met o.a. extra
draagvermogen
VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg
18, Hengelok Gld., tel.
575 462779
l'ostlms 115
7250 AC Vorden
Tel.: (0575) 55 65 60
Fax: (0575) 55 65 64

Vrijwillige medewerker bij
Achterhoek FM
Streekradio Achterhoek FM verzorgt programma's voor Vorden,
Kuurlo en omstreken. Omdat we onze programmering gaan uitbreiden zoeken we er nog enkele collega's bij.
Als u interesse heeft voor een van de volgende werkzaamheden bij
de streekomroep, meld je dan aan bij: Achterhoek FM, postbus 115
7250 AC Vorden.
Er is nog plaats voor Techniek • Presentatie • Telefoondienst •
Sport- en nieuwsverslaggevers voor locatiewerk.
Vorden & omgeving
Fm 105,4 kabel 87,5

Ruurlo & omgeving
Fm 107.1 kabel 87.5

Mariënvelde
Kabel 98.4

Stem eens af op streekradio Achterhoek FM, ook voor al uw reclame op de radio

(° )
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en op zaterdag geopend
Op 4 mei is het twee minuten stil in Nederland
vrijheid is niet vanzelfsprekend, stilte spreekt voor zich
4 mei, 20.00 uur • Nationale Dodenherdenking

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

v.o.f.
^^^

schoorsteenve egbedrijf

Zelhem

Tonny Jufriërfs
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF i

Tel. 0314-622267
Verkoop/verhuur aanhangwagens
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL./FAX (0573) 45 11 61

Op zaterdag 8 mei a.s. in Concert
liiiiiiwQNl

OUIK MEEUWIf
& VACANT
CRYSTAL
DREAM

KOKO BLUE

Lidobar: TAKE TWO

WOENJDA6AVOHD

JOURNEY2HEAVEN

KXIAl HEAT

MAJOR
BAND
LEAGUE
PINKITERENMET'
DE
2E PINKSTERDA6

ü OLIVÏR

PERFECT
SHOWBAND

VIJVER

o.v li;

TILT

Zaal de Engel in Steenderen
Aanvang 21.OO uur
Kaarten: f 12,5O voorverkoop en f f5,- kassa
Voor inlichtingen: telefoon (O575) 45 12 O3

Steun astmapatienten
gevecht om lucht

SHEK1U9ANS
50 CL VAM 2495
VOOR 2095
+ 10 KOCKS 70 CL VAM 2895
VOO* 2495
+ /0 ROCAff

9f KUYPE*
ftACHTKff
70 CL VAM 1995
VOOR 1695
+ 10 KOCKS

HOOGHOUOT
JENEVfK
VAN 2395
VOO* 2195

J

MSARONNO
. AMARfTTO
':

OMC

t

!tLV« IÜ

TIA MAKIA

70 CL VAH 3495
VOOK 2895
+ t O KOCKS

91SAWNNO
70 CL VAM 2595

ftmm ^

m<

*
SUPER DE BOER
Slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 8 mei 1999

POLLEN
8ESSEN / KEKSEN
LTJt VAN 1995
VOO* 1695
+ 10 KOCKS

Onze openingstijden:
ma t/m do 8.30 tot 20.00
vr 8.30 tot 21.00 za 8.30 tot 17.00
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Het Waardevol Cultuur Landschap De Graafschap is een van de
mooiste gebieden in Nederland en dat moet zo blijven. Maar het
gebied moet ook een sociaal-economische toekomst hebben.
Daaraan kunt u een bijdrage leveren.
Er zijn bedreigingen voor het gebied. Vermesting en verdroging,
maar ook de strenge milieuregels beperken de kansen. Daar moet u
zich niet bij neerleggen. Samen met u wil de WCL-stuurgroep in 2000
verder zoeken naar mogelijkheden om de leefbaarheid van het
gebied te verbeteren. Het initiatief ligt bij u.

voor 15 m«
projecten
\ndienen'.

Samen
verder in 2000

Marloes Veltkamp
is bang dat de
spoorlijn vlak langs

ok dit jaar roept de Stuurgroep
WCL De Graafschap op om
projecten in te dienen. De projecten moeten een bijdrage leveren
aan het toekomstbeeld zoals dat
beschreven is in de nota 'Kansen
aanpakken waar ze liggen'. Deze
nota is het gebiedsperspectief voor
het WCL-gebied De Graafschap.
Het WCL is gericht op een duurzame streekeigen ontwikkeling van
landbouw, bosbouw, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.
Verweving tussen de verschillende
belangen is uitgangspunt. Er blijft
ook plaats voor een dynamische
agrarische sector. De projecten
moeten wel een echte meerwaarde
hebben.

O

De Stuurgroep ziet dit jaar graag
nieuwe projecten tegemoet op het
gebied van :
• behoud van verwevenheid op
landgoederen;
• milieumaatregelen op bedrijfsniveau;
• vernieuwende ontwikkelingen
binnen de gangbare landbouw
(teelttechnieken, mineralenbeheer);
• waterconservering en
verdrogingsbestrijding.
Als u ideeën heeft, schroom dan
niet om ze in te dienen. Natuurlijk
kunt u vooraf over uw idee ook
contact opnemen met de gebiedsmakelaar van WCL De Graafschap.

slagen. Het project moet uitgevoerd
worden in 2000.

Omvang
Als het project v o l d a a n de
criteria zijn de volgende subsidiepercentages mogelijk:
• voor projecten op het gebied van
analyse, voorlichting en bedrijfsdoorlichting ten f^Kste 75% van
de subsidiabele kosten;
• voor de overige projecten hooguit
50% van de subsidiabele kosten;
• investeringen voor landbouwbedrijven maximaal 30% van de
subsidiabele kosten;
• de optelsom van Europese en
rijkssubsidies mag niet meer zijn
dan 75%.

De aanleg van de noordtak door
De Graafschap is een niet te omvatten ramp
voor het gebied. Dat zegt voorzitter Van
Duijn van de stuurgroep van het V\^m

mogelijke komst van de goederen^fcorlijn.

Noordtak Betuwelijn
bedreiging voor
De Graafschap

Excursie naar
proefboerderij
aling van de stikstof- en fosfaatverliezen terwijl de productie op
niveau blijft. Dat wordt nagestreefd
op de proefboerderij Minderhoudhoeve in Swifterbant.
Op dit proefbedrijf wordt de
benutting van mineralen door de
bodem verbeterd via een geleidelijke vermindering van de kunstmestgift en door toediening van
een structuurrijk en eiwitarm
rantsoen aan de koeien.

geweest.

het gebied maken zich zorgen over de

Informatie
Projecten moeten zijn ingediend
voor 15 mei 1999 bij de provincie
Gelderland. Inhoud en opzet van
een projectvoorstel moeten aan
voorwaarden voldoen. Voor hulp
daarbij en voor het verkrijgen van
een aanvraagformulier kunt u
contact opnemen met Paul Seesing,
Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek , telefoon: 0314625000.

D

teringen voor niets

Cultuurlandschap. Ook veel bewoners van

Voorwaarden
Het belangrijkste criterium is dat
het project moet bijdragen aan de
realisatie van het gebiedsperspectief. Een WCL-subsidie is aanvullend. Dat betekent dat er geen
andere subsidie mag zijn om het
project uit te voeren.
Bij de beoordeling van een project
wordt gekeken naar draagvlak en
uitvoerbaarheid. Samenwerking
tussen betrokkenen is van wezenlijk
belang om een project te laten

haar camping
komt te lopen.
Dan zijn de inves-

Boeren en boerinnen kunnen zich
opgeven voor een excursie naar de
Minderhoudhoeve. Tijdens de
excursie zal ook veehouder Jan
Eggink uit Laren een inleiding
houden over de mineralenstroom
op zijn bedrijf.
De excursie vindt plaats op 26 mei
1999. De kosten zijn 25 gulden per
deelnemer. Opgave voor 10 mei
aanstaande bij S.P.A., Paul Seesing,
telefoon 0314-625000.

'W e doorsnijding van
\) het gebied, her geluid, een spoordijk die
op sommige plekken
acht nieter boven het
maaiveld komt te liggen, het is een onaanvaardbare besmetting
van het gebied," stelt
Van Duijn. Zij is nier
alleen voorzitter van
de WCL-stuurgroep
maar ook burgemeester van Lochem.
Van Duijn heeft haar hoop gevestigd op de Tweede Kamer. "Ik vind
dat de kamerfracties eens goed moeten k i j k e n naar de afspraken die
met Duitsland zijn gemaakt. In die
afspraken zit mijns in/.iens ruimte.
Misschien is het toch mogelijk de
goederentreinen v a n u i t de Betuwe
naar het oosten te laten rijden. Dan
is her helemaal niet nodig om de
noordtak aan te leggen.
Dat de noordtak, officieel Noordoostelijke verbinding geheten,
dwars door De Graafschap wordt
aangelegd is nog niet zeker. Er kon
afgelopen maanden worden ingesproken op de trajectnota. Daarin
stonden verschillende varianten.

Het valt niet te ontkennen dat Den
Haag meer voorkeur heeft voor de
westelijke varianten (D en F) dan
voor de oostelijke (E). De bewoners
in het gebied lijken zich te moeten
voorbereiden op de komst van de
nieuwe spoorverbinding.
Een van de gedupeerden is Marloes
Veltkamp. Zij woont in Eefde, net
ten noorden van het Twentekanaal.
Als straks wordt gekozen voor de
D-variant -(van Warnsveld met een
boog naar de bestaande spoorlijn
Zutphen-Lochem) komen de
goederentreinen vlak langs haar
camping. En dat terwijl op dit
moment hard wordt gewerkt aan
uitbreiding van het kampeerterrein
en de bouw van een nieuw toiletgebouw. De familie Veltkamp heeft
hiervoor subsidie ontvangen uit de
WCL-pot. Marloes Veltkamp:
"We hebben een vergunning gekregen, subsidie, maar nooit is ons iets
verteld over de komst van de spoorlijn. Als die l i j n daadwerkelijk langs
ons terrein komt, kunnen we het
vertier wel vergeten. Pan komt hier
n i e m a n d meer."
Aan de / u i d k a n t van het Twentekanaal woont G c r r i t Addink. Hij is
biologisch kippenhouder en is
samen met de Gelderse Milieufederatie d r u k be/ig met de opbouw
van een expositieruimte over de
biologische land- en tuinbouw. Het
WCL draagt hier financieel aan bij.
In de r u i m t e k u n n e n vanaf komende zomer toeristen maar ook
schoolklassen worden ontvangen.
Addink gaat hier gewoon mee
door. "War moet ik anders? Het is
allemaal heel onzeker. Misschien
kiezen ze voor het tracee langs
Doetinchem, misschien komt er
een tunnel onder het Twentekanaal
door, misschien komt de noordtak
er helemaal niet. Ik heb een
bezwaarschrift ingediend. Het is
nu een kwestie van afwachten."

WCL

De G r a a f s c h a p

Het aantal zorgboerderijen is toegenomen, zeker in
Gelderland,

krijgt vervolg

De regelmaat in het werk,
de buitenlucht, gewoon werken.
Dat biedt een agrarisch bedrijf.
Juist daarom is een boerderij een
goede plek voor verstandelijk
gehandicapten en psychiatrische
patiënten om de dag door te
brengen. Dat zegt Nicole
Mathijssen. Volgens haar worden
op het terrein van landbouw en
zorg belangrijke initiatieven
genomen en kan ook in het
Waardevol Cultuurlandschap De
Graafschap nog meer van de
grond komen.

ithijssen is werk/aam bij de
landbouworganisatie GLTO.
'Landbouw en zorg' behoort tot
haar takenpakket. WCL stelr
GLTO financieel in staat om belangstellende boeren te begeleiden.
Landbouw en zorg is trouwens
allang praktijk. Zo wordt op dit
moment een proefproject uitgevoerd in de Achterhoek waarbij
psychiatrische patiënten (de deelnemers) een of meer dagdelen per
week mee kunnen helpen op de
boerderij. Zes boeren /i j n betrokken bij het experiment, waaronder
een in de Graafschap. Alle partijen
zijn enthousiast, de deelnemers, de
betrokken boerenge/.innen en de
zorginstelling (Rader). De deelnemers worden ingeschakeld bij
eenvoudige werkzaamheden.
Omdat sprake is van zorgverlening
krijgt het bedrijf hiervoor een vergoeding. Volgens Nicole M a r h i j s sen wordt het proefproject b i n n e n kort afgerond en is de kans groot
dar er een vervolg komt met meer
deelnemers op meer b e d r i j v e n .
Een van de betrokken boeren zegt
chit hij positieve ervaringen h e e f t .
Hij wil niet met z i j n naam in de
krant omdat hij 'zijn' deelnemers
een veilige plek wil bieden. Als zijn
naam in de krant komt, zou daar
negatieve invloed van k u n n e n uitgaan. Anoniem wil hij wel enkele
dingen zeggen.
Wekelijks ontvangt hij samen met
zijn vrouw twee mannen. De ene
komt één ochtend, de andere een
middag. "Ze vinden het heerlijk
om hier te zijn en hebben nog
nooit afgezegd. Zelfleer ik er ook
van."
Voor het werk moet je het niet
doen, zegt hij. "Het kost tijd maar
dat vind ik niet erg. Het gaat er
juist om dat wij hun een plek
bieden zodat ze weer met beide
benen op de grond komen te staan.
Ik zoek wat klusjes uit, we pauzeren
vaak om te kletsen. Je moet ze niet
opjagen want dan gaat het helemaal
verkeerd. Een heel verschil met een
gewone stagiair."

Volgens Nicole Mathijssen - zij is
nauw betrokken bij het proefproject - is zorgverlening op agrarische
bedrijven niet geschikt voor iedereen. "Een zorgboerderij is iets voor
boeren en boerinnen met een sociale instelling, die bezield zijn e
affiniteit hebben met de zorg.
moeten de rust hebben 'en nemen
om deelnemers te begeleiden. Vaak
hebben de boerinnen al ervaring in
de zorg, of heeft men ervaring
gehandicapten in de eigen f
Ook zorginstellingen zoeken in
toenemende mate contact met de

agrarische sector. Onlangs kreeg
Mathijssen de directeur van een
instelling voor verstandelijk gehandicapten aan de telefoon. "Hij
zocht een plek voor een aantal
mensen. Volgens hem is een plek
op een gewone boerderij vaak meer
geschikt voor zijn cliënten dan een
dagcentrum. Ik hoor dat steeds vaker uit de mond van zorgverleners.
Wat dat betreft is sprake van een
ommezwaai in de zorg. Je kunt wel
allerlei leuke activiteiten verzinnen
in een dagcentrum maar het gewone van een boerderij heeft meer-

waarde. Er hoeft niks verzonnen te
worden, het bedrijf zelf geeft regelmaat en structuur."
In het WCL-gebied wordt een aantal initiatieven genomen. Zo wordt
het eerder genoemde proefproject
zeer waarsclj^Bijk uitgebreid. Een
boerenbedrijFïn Harfsen wil dagopvang bieden aan ouderen. De
exploitatie is rond, het wachten is
nog op subsidie voor verbouw van
een schuur. Jfcaie Eefdese Tehuizen, een ins^mng voor verstandelijk gehandicapten, is op zoek naar
boeren die een werkploeg willen

Reconstructiewet
verandert plannen van WCL
In het Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap wordt driftig
gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van het platteland. En
dan lanceert Den Haag opeens een
reconstructiewet. In het WCL gaat
het om verbetering van de natuurlijke en landschappelijke waarden
én om behoud van een rendabele
agrarische sector. De reconstructiewet beoogt hetzelfde maar zet
nog een paar stappen extra.
Binnen De Graafschap bestaat
onduidelijkheid. Want wat is de
toekomst van het WCL-gebied als
de reconstructiewet straks in de
Tweede Kamer is vastgesteld?
ie nieuwe Haagse wet heeft officieel Reconstructie Concentratiegebieden en richt zich op gebieden
met veel varkens, ofwel de zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland. De regering heeft de wet
bedacht naar aanleiding van de
uitbraak van varkenspest in 1997.
De reconstructiewet moet het mogelijk maken om varkensvrije zones
te creëren. Met zulke stroken wordt
verspreiding van ziekten tegengegaan. Inmiddels is de wet opgetuigd en gaat het om verbetering
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van het woon-, werken leefklimaat, dus
om landbouw, natuur,
landschap en m i l i e u .
Alle bewoners van het
platteland krijgen er
mee te maken.
De activiteiten van de
WCL-stuurgroep De
Graafschap bewegen
zich ook in die richting. Alleen gebeurt
het nu allemaal op
vrijwillige basis. Of
het nu gaat om kavelruil, bedrijfsverplaatsing of natuurbeheer,
degene die niet mee
wil doen, doet niet
mee. Met de reconstructiewet wordt dat anders. Het
latere reconstructieplan wordt door
Provinciale Staten vastgesteld. En
daarmee is iedereen eraan gebonden.

Onzeker
Het is nu al duidelijk dat het
gebied Achterhoek/De Liemers zijn
eigen reconstructiecommissie
krijgt. Overheden en belangengroepen zijn daarin vertegenwoordigd.
Projectleider is Ansjenet van

Reeuwijk van de Provincie Gelderland. Zij benadrukt dat nog veel
onzeker is. Pas later dit jaar wordt
de wet door de Tweede en Eerste
Kamer vastgesteld. In de tussentijd
kan veel veranderen.
Het ziet er naar uit dat een strook
langs de IJssel varkensvrij wordt
gemaakt en dat veehouders rond
kwetsbare natuurgebieden minder
mogelijkheden krijgen om uit te
breiden. Dat betekent dat een aan-

jLJet proefproject is geslaagd,
l |Dat vinden de zes boeren en
dat vinden de deelnemers die het
afgelopen half jaar een of twee
dagdelen per week op een agrarisch bedrijf hebben doorgebracht. Bovendien is de betrokken zorginstelling - Rader, de
organisatie die dagbesteding
organiseert voor mensen met een
psychiatrische stoornis - enthousiast.
Margreet Bolt, zij is vanuit Rader
bij het project betrokken, spreekt
over een geslaagd experiment.
Inmiddels is de conclusie getrokken dat 'landbouw en zorq' een
structurele plaats krijgt bij Rader.
Veiligheid, kleinschaligheid en de
mogelijkheid om karweitje
doen zonder tijdsdruk, noemt
Bolt als positieve kenmerken van
de agrarische bedrijven die
meedoen.
Geen enkele boer of boerin is
afgehaakt. Datzelfde geldt voor
de cliënten. "Dat zegt heel veel.
Voor mij reden om door te
gaan," zegt Bolt.
Rader heeft dagbesteding op
agrarische bedrijven nu structureel opgenomen in de begroting.
Er kunnen nog meer bedrijven
meedoen. Elk bedrijf krijgt hooguit vier cliënten toegewezen.

ontvangen. Deze ploeg kan worden
ingeschakeld bij achterstallig onderhoud aan gebouwen of bijvoorbeeld houtwallen.
Het WCL kan zorgboeren subsidie
geven voor investeringskosten, bij
voorbeeld voor de bouw van een
toiletruimte. Voor meer informatie:
Nicole Mathijssen, GLTO,
telefoon: 0 3 1 4 - 6 2 62 62.

Ansjenet
van Reeuwijk:
"Natuurlijk wordt
bij de reconstructie
rekening gehouden
met de plannen
van de WCL-stuurgroep."

tal bedrijven verplaatst moet
worden naar elders. Van Reeuwijk:
"Maar de reconstructie gaat verder.
De ecologische hoofdstructuur zal
versneld worden aangelegd, het
landschap wordt verfraaid, de
verdroging aangepakt. De hoofdlijnen komen straks in het reconstructieplan te staan. De invulling
gebeurt later, per deelgebied."
vervolg op pagina 4
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Bijscholing voor
agrarische ondernemers
Er komt veel op de agrarische sector af. Nieuwe regels, krimpende
markten, aanpassing van het landbouwbeleid. Problemen maar ook
kansen. In het WCL-gebied worden cursussen gegeven voor
agrarische ondernemers (m/v) die zich willen voorbereiden op de
toekomst. Het gaat om de volgende cursussen.

Jan de Groot:
"Rust en ruimte
zijn de kracht van
De Graafschap."

Rust en stilte behouden
Jan de Groot, burgemeester van Ruurlo, zit namens de Streek VVV Achterhoek/De Liemers
in de stuurgroep van het Waardevol Cultuurlandschap. Het herstel van luiken en hooikappen levert een
bijdrage aan het toeristisch product, zegt De Groot. Zijn visie op de ontwikkelingen in het WCL-gebied.

"il Is VW proberen we de hele
flAchterhoek te promoten. De
Graafschap is daar een onderdeel
van, maar ook de omgeving van
Winterswijk, Montferland en De
Liemers. Dat is ook de kracht van
de Streek VW, je hebt meer in
huis om het gebied op de kaart van
Nederland te zetten. Het werkt: uit
onderzoek blijkt dat de Achterhoek
steeds populairder wordt. De streek
is onlangs in de top-10 van recreatief aantrekkelijke gebieden terechtgekomen.
De rust, ruimte, stilte, de afwisseling in het landschap, zo kun je het
toeristische product Achterhoek
omschrijven. Wandelaars, fietsers
en ruiters, dat zijn de recreanten
die hier een plek kunnen vinden
om hun vakantie door te brengen.
Mensen die juist de onrust van een
pretpark zoeken, hebben we liever
niet. In de vorige gemeente waar ik
burgemeester was, Harderwijk,
kwamen rwee m i l j o e n toeristen per
jaar. Ze komen naar Harderwijk
vanwege het Dolfinarium of
vanwege de oude binnenstad. Die
mensen worden ontvangen op een
grondgebied van zo'n vijftig hectare. In de hele Achterhoek komen
jaarlijks evenveel mensen op bezoek, maar het gebied is duizenden
keren groter.'Ze verspreiden zich,
hebben geen last van elkaar, kortom de rust wordt niet verstoord.
De activiteiten binnen het Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap leveren een extra bijdrage aan
de aantrekkelijkheid van de Achterhoek. Ik noem een voorbeeld. Op
een aantal landgoederen zijn de
luiken van de bijbehorende boerderijen hersteld. Hier om het
gemeentehuis ligt het landgoed van
de familie Van Heeckeren - Van
Keil. Sinds mensenheugenis kun je
de boerderijen herkennen aan de
typische rode en groene kleuren.

'Concurrentie
is goedAant
het leidt tot
kwaliteitsverbetering"
Zulke luiken horen bij het gebied,
ze geven accent aan het landschap.
Een ander voorbeeld is het herstel
van de oude hooikappen, ook met
geld van WCL. Dar soort dingen
zijn ontzettend belangrijk om
bezoekers tevreden te stellen. Zij
komen hier naartoe vanwege het
oude landschap. Als ze dat niet v i n den, komen ze nooit meer terug.
Het gaat mij als VW-vertegenwoordiger niet alleen om het
landschap en om vroeger. De
stuurgroep van het WCL kiest voor
i n s t a n d h o u d i n g van het landschap
maar ook voor behoud van de
boerenstand. Het moet beicle
gebeuren. Daar sta ik helemaal
achter. Boeren kunnen inspelen op
de toeristische ontwikkelingen,
daar een extra inkomen aan verdienen. Met de verkoop van streckproducten, met her aanbieden van
overnachtingsmogelijkhedcn. Zo
heb je al heel wat mini-campings
op agrarische bedrijven. Het zijn er
veel maar niet te veel. Concurrentie
is goed want dat leidt tot kwaliteitsverbetering. Let wel, sommige
kampeerders houden van primitief
en eenvoudig maar lang niet allemaal. Daar moet je rekening mee
houden.
Vroeger werd strijd geleverd tussen
boeren en natuurbeschermers.
Binnen het WCL heeft een ommekeer plaatsgehad. Er is overleg. De
landbouw ziet in dat je beter kunt
meepraten dan aan de zijlijn staan
met kritiek. Boeren zijn gesprekspartner geworden als het gaat om

natuurbeheer en recreatie. En als je
meepraat, heb je invloed, kun je de
ontwikkelingen in het gebied mee
bepalen.
Er worden stappen vooruit gezet in
De Graafschap. Het rijk heeft geld
ter beschikking gesteld om het
oude cultuurlandschap in stand te
houden. Het werkt. Maar het is
dan wel cru om te ervaren dat datzelfde rijk overweegt een goederenspoorlijn door het gebied aan te
leggen. Aan de ene kant koestert
het rijk de rust, aan de andere kant
moet er plaats worden gemaakt
voor een denderende trein. Als
VW-man zeg ik, als het zonodig
moet, dan wel op een manier waarbij de schade aan het milieu zo beperkt mogelijk blijft. Dat kost veel
geld. En dat moet op tafel komen."

GLTO-advies
lleel agrarische bedrijven zullen
W op de huidige voet worden
voortgezet. Een aantal ondernemers moet zijn bedrijfsvoering
aanpassen om ook in de toekomst een volwaardig inkomen te
verdienen. Soms kan een andere
bedrijfstak extra inkomen en
voldoening bieden, soms een
baan buitenshuis.
Om beslissingen te nemen, is niet
alleen durf en zelfkennis nodig
maar ook informatie van anderen-. In het WCL-gebied bestaat
de mogelijkheid om adviseurs in
te schakelen die u helpen bij uw
oriëntatie. Binnen 'Toekomstgericht veranderen' is het mogelijk
twee gesprekken te hebben met
een adviseur van CLTO. De
kosten bedragen 250 gulden.
Meer informatie?
GLTO, Martin Wiltink,
telefoon: 0314 - 6 2 62 62.

Grensverleggend
ondernemen
Visie is t o e k o m s t , wordt gezegd.
Dar geldt ook voor ( m e i l
houders. M a a r wat heeft t o e k o m s t ?
l'.co, schaalvergroting, k w a l i t e i t ?
De s e c t o r s t a a t voor een grote u i t daging. Agenda 2000. Dat b e t e k e n t
aanpakken en bakens v e r z e t t e n .
Hoe staat u ervoor? Bent u al
m i l l e n n i u m p r o o f ? War is de toe
komstvisie voor uw eigen b e d r i j f ?
Tijd om aan de sla» te gaan!
GLTO Advies biedt u daarom de
kans om in een kleine groep ondernemers met een vergelijkbaar
bedrijf, intensief te werken aan uw
eigen toekomstplan. Zodat ook u
klaar bent voor de millenniumsprong. De cursus bestaat uit vijf
groepsbijeenkomsten. Er wordt van
litiatief en inzet
icht. Kortom een
cursus voor ondernemers die verder
willen.
op en
rond het agrarische bedrijf
Een aantal ondernemers wil zich oriënteren op toerisme
rondom het bedrijf.
Deze cursus is een
aan/er in de voorbereiding op een toeristische activiteit. De
cursus is al eerder, met succes georganiseerd op de Oost-Veluwe.
Het betreft een praktische kennismaking met een groot aantal facetten: wettelijke eisen, economische
en fiscale aspecten, verzekeringen.
Ook wordt aandacht besteed aan de
inpasbaarheid in de bedrijfsvoering,
Uitwisseling van ervaringen is een
belangrijk onderdeel van de cursus.
Na afronding van de cursus v i n d t
bij iedere deelnemer een b e d r i j f s bezoek plaats w a a r b i j de eigen
situatie aan de orde k o m t .

Financieel management
voor agrarische vrouwen
Steeds meer is de agrarische vrouw
b e t r o k k e n bij beslissingen op her
b e d r i j f , l let is b e l a n g r i j k om inzicht te hebben in de f i n a n c i ë l e
positie en gegevens van het b e d r i j f .
Financieel inzicht is een vereiste als
liet gaat om het nemen van beslissingen. In de cursus wordt daarom
allereerst ingegaan op de i n h o u d
van de j a a r c i j f e r s aan de hand van
een voorbeeldbedrijf. Met de jaarcijfers in de hand wordt gekeken
naar de (on)mogelijkheid tot investeren voor het voorbeeldbedrijf.
Tijdens de cursus worden handvaten gegeven om de vertaling naar
het eigen bedrijf te kunnen maken.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten.

Il
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Voor alle cursussen geldt dat een
bijdrage wordt gevraagd voor zaalhuur, consumpties en materiaalkosten. Aan de begeleiding van de
cursussen en de i n d i v i d u e l e begeleid i n g z i j n geen kosten verbonden.
Wilt n meer i n f o r m a t i e over een
van de bovengenoemde cursussen,
dan k n n r u de onderstaande strook
i n v u l l e n en in een envelop /onder
post/egel v e r s t u r e n naar: Gl.TO
Advies, Antwoordnummer
7020 ZX Zelhem.
D k u n t n a t u u r l i j k ook bellen:
telefoon: 0314 -626262

Ik wil graag vrijblijvend geïnformeerd worden over:
O Grensverleggend ondernemen
O Toerisme op of rond het agrarisch bedrijf
O Financieel management agrarische vrouwen
Naam.
Adres
Postcode/woonplaats.
Telefoon....

Vervolg van pagina 2

Dikke Boom is veel ouder

D

e bekende Dikke
Boom in Laren is

niet driehonderd jaar
oud maar zeker vierhonderd en mogelijk

zelfs vijfhonderd jaar
oud. Dat zegt Baron
A. van der Borch van
Verwolde, de landgoedeigenaar op
wiens terrein de
boom staat.
In de vorige editie
van deze krant stond
dat de bewuste boom
driehonderd jaar oud
was. Onjuist, reageert
Van der Borch van
Verwolde. Hij beschikt
over schriftelijke bewijzen dat de boom

baron eraan toe, even

baron. We leven 232

verderop op het terrein
staat Oom Frits, ook

jaar later en dus moet

in 1 767 een omtrek

een zomereik. Deze

vierhonderd en vijf-

had van veertig palm

boom is geplant in

en acht duim. Omgerekend komt dat neer

1791. Oom Frits heeft

honderd jaar oud
zijn, stelt Van der

op 4,60 meter. Ofwel, meer dan tweehonderd jaar geleden
was het al een flinke
boom.

de boom tussen de

anno 1999 dezelfde
omtrek als de Dikke
Boom in 1 767. "We

Borch van Verwolde.
jaarringen zouden

kunnen dus gevoeglijk
aannemen dat de

nen leveren. Maar de

Dikke Boom in 1 767

Dat zegt niet alles.

ruim tweehonderd jaar

Maar, zo voegt de

oud was," aldus de

het echte bewijs kunDikke Boom beschikt
niet over zulke ringen. Hij is namelijk
hol.

WCL

De

Als het Den Haag lukt om de wet
in 1999 vast te stellen, krijgen de
verschillende reconstructiegebieden
van l januari tot l oktober 2000 de
tijd om hun plan op te stellen.
Vervolgens wordt dit plan in fasen
en per deelgebied uitgewerkt en
vervolgens uitgevoerd. In 2012 is
alles achter de rug.
Maar wat betekent dat allemaal
voor het WCL-gebied De Graafschap? Van Reeuwijk: "Vooralsnog
niks. Ze doen daar hele goeie dingen en daar moeten ze vooral mee
doorgaan. B i j de opstelling van het
reconstructieplan voor Achterhoek/
De Liemers houden we natuurlijk
rekening met de ideeën van de
WCL-stuurgroep. We zouden gek
/.i j n als we dat niet /ouden doen."
Van Reeuwijk kan op dit moment
geen zinnig woord /eggen over de
rol van de WCL-stuurgroep na
vaststelling van het reconstructieplan in de Achterhoek. "Misschien
krijgt de stuurgroep een bredere
doelstelling, of een groter werkgebied. Misschien wordt de stuurgroep tijdelijk naar huis gestuurd.
Alles is nog mogelijk. Eén ding is
wel duidelijk: de kennis en ervaring
van de stuurgroep gooien we niet
weg."

C r a a-f s c h a p

Op bezoek bij
bio-veehouders

Geen bedreiging

Speelplaats
p l juli 1998 is de regeling 'hygiënevoorschriften besmettelijke
dierziekten' van kracht geworden.
Varkenshouders moeten voor l december 1998 een wasplaats hebben
waar vervoermiddelen voor varkens
kunnen worden ontsmet. Voor de
lozing zijn twee mogelijkheden:
• opvangen in de mestkelder of in
een aparte vloeistofdichte voorziening;
• lozen op de gemeentelijke riolering.Hiervoor moet toestemming
worden verkregen van de gemeente.

O

Voor varkensbedrijven waar
een enkele keer een veewagen
gereinigd hoeft te worden, kan een
opblaasbare wasplaats een oplossing
zijn. Een ander alternatiefis het
Coolworks Clean Deck sy
Dit is een systeem dat in één dag
op uw terrein kan worden aangelegd.
Meer informatie? Toon Egging,
S.P.A., telefoon 0314 - 625000.

De voorzitter van de WCL-stuurgroep, burgemeester Van Duijn van
Lochem, ziet de reconstructiewet
niet als een bedreiging. Essentieel is
dat het gebiedsperspectief zoals dat
eerder is geschreven voor De Graafschap, een belangrijke rol gaat spelen bij de reconstructie. Van Duijn:
"We zijn al jaren bezig, hebben
plannen gemaakt, zijn allerlei
projecten aan het uitvoeren. Dat
kan en mag niet pats-boem opzij
worden geschoven. Ik geloof trouwens ook niet dat dat gebeurt."
Volgens Van Duijn moet de WCLstuurgroep zich de komende tijd
stevig profileren zodat de WCLideeën zo goed mogelijk terugkomen in de reconstructie. "Wat
de rol van de stuurgroep straks
wordt, zien we dan wel weer."

Werken aan het landschap
e Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) start binnenkort met een cursus aanleg en
onderhoud van kikkerpoelen. De
cursus bestaat uit een informatieavond op maandag 26 april en een
praktijkdag op 5 juni.

D

Komende herfst starten de
volgende cursussen:

gestegen. Ook in de Achterhoek overweegt een toenemend aantal
agrariërs om de overstap te maken. Daar komt veel bij kijken.
Voor boer^Briie zich oriënteren, worden excursies georganiseerd
naar praktijkbedrijven.

Biologische
varkensK^Herij

Voor opgave kunt u
contact opnemen met:

p 10 mei vindt een excursie
plaats naar het bedrijf van
Gerard Busger op Vollenbroek in
Enter. Dit bedrijf telt 25 zeugen en
160 vleesvarkens. Het betreft een
gemengd bedrijf met ook 40 melkkoeien. Het bedrijf heeft 25 ha
cultuurgrond en 5 ha grond met
agrarisch natuurbeheer, 's Middags
wordt een bezoek gebracht aan het
bedrijf van varkenshouder Cor
Bosch in Heino. Bosch heeft tien
jaar ervaring als scharrelvarkenshouder. In januari 1998 is hij
omgeschakeld naar de biologische
varkenshouderij. Het is een gesloten bedrijf, bestaande uit 90
fokzeugen en 600 mestvarkens.
Hij verbouwt een gedeelte van het
varkensvoer op eigen bedrijf.

Voor excursie biologische varkenshouderij op maandag 10 mei bij
Willem van Weperen, telefoon:
033-4943086

O

houtwallen en bosjes

Twee informatie-bijeenkomsten
en twee dagdelen praktisch werk
•Aanleg en onderhoud van
erfbeplanting

Twee informatie-bijeenkomsten
gevolgd door twee dagdelen
praktijk
•Agrarisch natuurbeheer

U kunt zich nu alvast opgeven bij:
Agron Opleidingen, W. Hendrix,
telefoon 0314-324975.

Voor excursie biologische melkveehouderij op dinsdag 11 mei bij
Stephan Steverink/Antoinette
Janse, telefoon: 026-3515069

Colofon
Nummer 8
April 1999
Tekst:
"Citaat", Velp
Lay-out:
Ineke Oerlemans, Doetinchem
Fotografie:

Biologische
Melkveehouderij

Henk Braakhekke
Henk Maas

p 11 mei vindt een excursie
plaats naar het biologisch melkveebedrijf van Johan Arink en
Liane Betting in Lievelde. Op het
bedrijf worden 45 koeien gemolken
op 48 hectare grond. Verder nog
vleesvee: 20 ossen in een potstal en
5 zeugen en 40 mestvarkens.
's Middags wordt een bezoek gebracht aan het biologisch melkveebedrijf van Bennie en Thea Bomers
in Eibergen. Het bedrijf van
Bomers is een relatief intensief
biologisch melkveebedrijf. Melkquotum 653.000 liter, 100 stuks
melkvee, 45 ha eigendom en 25 ha
beheersgronden onder pacht. Het
bedrijfis bekend door lange ervaring met mineralenbalans.

Twan Wiermans

O

• Onderhoud van kleine
landschapselementen zoals

Deze cursus is vooral bestemd
voor boeren die zelf aan de slag
willen met de kettingzaag. Er
wordt aandacht besteed aan
ondermeer techniek en veiligheid.

Het aantal biologische boeren en tuinders is de afgelopen jaren snel

Deze informatiekrant van WCL
De Graafschap wordt drie tot vier
keer per jaar gratis, huis-aan-huis
verspreid in het werkgebied van
het WCL.

Het projectbureau van WCL De
Graafschap maakt deel uit van
het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek (S.P.A.).
Contactpersoon:
Paul Seesing
S.P.A.
Ambachtsweg 9,
7021 BTZelhem.
tel. 0314-625 000
fax. 0314-623 521

ARAIMT

Dijkman
Bouwgroep

De euro komt eraan,
sneller dan u denkt.
Philips is er klaar voor en brengt in
alle Europese landen een drietal
euro-producten op de markt: een
Philishave, een blender en een strijkijzer.

WamsKBld en toreen is
e«i regionaal
wakend bedrijf

timmerlieden
en metselaars
Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons
hoog in het vaandel.

woning- en
uliliteilsbouw, verbouw en
renovatie- m onderhoudsproject» alsmede
projecltmlwikkeling.

Geïnteresseerde kandidaten, die denken door hun instelling en
vakmanschap voor deze functie in aanmerking te komen,
verzoeken wij contact
met ons bedrijf op te nemen

geroemd door Dijkman
Wmwwrfd 8V. Rondeel
Vonten BV en Groot

Profiteer nu al van de euro en ontvang
bij aankoop van een van dc/.e fraaie
producten een handige
eurocalculator gratis!

Voor de realisatie van de hiernaast genoemde projecten zoeken
wij uitbreiding van ons team. Onze belangstelling gaat uit naar
een vakbekwaam en zelfstandig werkende

Dijkman Bouwgroep

toessink

3 namen, één organisatie

HQ5858
Oplaadbare Philishave

NVOB

'Reflex Action'
(n. 328,35)

Lage Weide 29, 7231 NN Warnsveld
Telefoon (0575) 52 25 77, Telefax (0575) 52 10 20

HR1734
'Twister' blender met
uniek sapfilter
(H. 107.98)

Hl 444
'Elance' lichtgewicht
stoomstrijkijzer

Gratis diesel!

(H. 121.09)

Nu te koop bij Electro World

ELIESEN ELECTRO
BAAK
VOMXN
ZUTPHEN

Zutph«n-tmm«ikiew«g 46 ld. (0575)44 12 S4
DocpHWM 8
tri. (0575) 55 10 00
M«uwiud45
td. (0575) 54 32 02
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VIJVERFOLIE, uitermate sterk en soepe,.
Nu ƒ 1.900,- korting.

•kleur: zwart
•dikte: 0,5 mm
• breedte: 4 - 6 of 8 meter
• de lengte kunt u zelf bepalen
(tot en met 25 meter)
• andere af metingen op
aanvraag

iOSMAN
•

Wie nu snel beslist, koopt diesel, maar betaalt benzine. Tot en
met 30 juni J^Ö9* kunt u namelijk profiterlj^pvan een korting
van maar liefst / 1.900,-(excl.
BTW) op de Nissan Vanette E
diesel en de Vanette Cargo diesel. Inderdaad, het financiële
voordeel van een diesel voor de
prijs van een benzine. Dat geldt
uiteraard voor alle varianten

G ROE N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en
Kwekerij

Vanaf heden te huur

KERSTBOMEN
IN POT

waarin wij de Vanette kunnen
leveren. Bijvoorbeeld als een
dubbelcabine voor 5 personen
of een installateurs- of service
auto. Maar wij kunnen 'm ook
geschikt maken voor bijvoorbeeld beveiligd vervoer, glasvervoer of geconditioneerd vervoer. Kortom, een keur aan keus
als u er snel bij bent. Want de
voorraad is niet onbeperkt.

VOOR FEESTEN
EN PARTIJEN

Wildkamp

BOKUUXGU.)
tel 0545-272795
UITTEN (Ov.)
tel.052J-M2099(hoofdkontoor)

Thlnk «bout it.
.': , *

Kervelseweg 23
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 462619

AUTOBEDRIJF

HERWERS

DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

| i.'

l-l

.' i - i ( i ,

.l,.'

,

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

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Sparta Pharos
powered by

YAMAHA

Maak een proefrit en maak
kans op de elektrische Pharos!
Vraag uw Sparta-dealer naar de aktievoorwaarden.

De Pharos is een fiets waarbij een
elektrisch aandrijfsysteem extra
vermogen levert. Met als resultaat
een verdubbeling van uw eigen
trapkracht. Tegenwind? Kent de
Pharos-rijder niet. Vals plat? Geen
enkel probleem. Pharos, de
ingenieuze creatie van Sparta.
uniqarant
verzekeringen

In 1999 twee maanden
gratis WA verzekering.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN KOST MEER!

SPAAR SELECT
Belastingvrij Sparen | Lijfrente | Bedrijfssparen |
| Spaarleasen | Hypotheken |
Spaar Select is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de
meest toonaangevende adviesbureaus op het gebied
van financiële dienstverlening.
Wij zijn gespecialiseerd in een breed 'levenassortiment',
wat onder meer wil zeggen: sparen, beleggen,
spaarleasen en hypotheken.
Spaar Select is niet gelieerd aan een bepaalde bank
of verzekeringsmaatschappij.
Spaar Select is sponsor van de schaatsploeg met
Gianni Romme en Jan Bos.
Wij zoeken voor ons promoteam in Doetinchem:

PR FIL
DE Fl ETSSP ECIALI ST
BLEU M l NK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

Go your crwn -way

Supervisors
die doorzettingsvermogen hebben en enthousiast zyn
(leeftijd vanaf 25 jaar en in bezit van auto)
flexibele werktijden
Wil je ook deel uitmaken van een winnend team?
Bel naar 0314 327805 en vraag naar Ria Gosselink
of Paul Mokkink

Boeren en tuinders houden open huis:

Zaterdag 8 mei landelijke fietsdag'
Tijdens de 'landelije fietsdag' op zaterdag 8 mei is het publiek van harte
welkom bij een kleine tweehonderd
gastvrije boeren en tuinders. Deze
'ondernemers van nature' zetten de
deuren wijd open en gaan de dialoog
aan met de fietsers over het huidige
agrarisch ondernemen. Iedereen is
die dag welkom op de deelnemende
bedrijven, die te herkennen zijn aan
de richtingaanwijzers met de tekst
Velkom' en het logo 'ondernemers
van nature'.

Langs de ene route is bijvoorbeeld een
kaasboerderij open, waar de produktie
van boerenzuivel plaatsvindt en verse
zuivelprodukten kunnen worden ge
proefd. Een andere route leidt langs een
rundveebedrijf dat de melk aan de fabriek levert. Op weer een andere route is
men te gast bij een akkerbouwbedrijf
waar het hart kan worden opgehaald
aan de machines en werktuigen die worden gebruikt bij het ploegen, eggen, zaaien, bemesten, verzorgen en oogsten van
de gewassen.

'Ondernemers van nature' hebben duurzaam produceren hoog in het vaandel
staan en laten dat graag zien. Stap er dus
op af, want het is verrassend om te zien
hoe zij in hun produktiewijze rekening
houden met de bescherming van natuur,
milieu en landschap. En wat er bij komt
kijken om als boer of tuinder te produceren voor de wereldmarkt.

Ook zijn er tuinbouwbedrijven te bezoeken waar bloembollen, planten, groenten of fruit worden geteeld. Hier is bijvoorbeeld te zien hoe schadelijke insecten worden bestreden met behulp van
hun natuurlijke vijanden om de planten
en de oogst te beschermen. Hommels
zorgen voor de bestuiving van de gewassen. Op sommige routes kan men terecht

bij landbouwmusea waar diverse landbouwwerktuigen te bezichtigen zijn.
Ook kan de fietser terecht op bedrijven
met boerenzwaluwen, weidevogels en
houtwallen waar bijzondere planten en
dieren leven.
Op de bedrijven is aantrekkelijk informatiemateriaal verkrijgbaar voor jong en
oud. In de routebeschrijving die men bij
de start ontvangt, is voor de kinderen
een puzzel opgenomen. De antwoorden
op de vragen leiden tot een woord. Kinderen die het goede antwoord weten,
kunnen bij de deelnemende agrarische
bedrijven een leuke prijs afhalen.
Voldoende reden dus om onderweg ook
even af te stappen en kennis te maken
met 'ondernemers van nature'. Voor
meer informatie kan men terecht bij de
dellnemende ANWB-en VW-kantoren of
bellen met informatienummer 070
3141460.

Open dag 'Dartel trampolines'
af is. We hebben nu bijna 2 jaar al een
trampoline en toch blijven de kinderen
in de leeftijd van 2 tot 10 jaar het springen erg leuk vinden. Ook oudere jeugd
springt graag en als we eerlijk zijn, willen we zelf ook nog weieens meedoen."
Ook staat er een hoge schommel en een
huisje met een glijbaan in de kindvriendelijke tuin. Maar er wordt hoofdzakelijk
op de trampolines gespeeld.

twee springers van ongelijk gewicht
springen, bijvoorbeeld een ouder met
kind, de mat door de ouder op zo'n spanning gebracht kan worden dat het kind
met een veel te hoge kracht omhoog
wordt geduwd."

In het Zelhemse Broek zijn tussen de
landerijen in regelmatig springende
kinderen te zien. Menig fietser, wandelaar en automobilist kijkt opzij
naar die dartelende kinderen. Deze
kinderen bevinden zich in de showtuin van'Dartel trampolines'. Sinds
een halfjaar is dit bedrijf gevestigd
aan de Broekstraat 22. Het bedrijf van
Annette en Henry Hendriksen houdt
zaterdag 8 mei open dag. Tijdens die
open dag kan er onder toezicht gebruik worden gemaakt van verschillende trampolines. Ook zullen er
meer leuke activiteiten worden aangeboden zoals ponyrijden, ballonnenwedstrijd en schminken. Hoogtepunt is dat een team jonge wedstrijdspringers regelmatig een show
geeft wat er met trampoline mogelijk
is. Deze jongelui, die bij de Nederlandse jeugdtop horen, komen uit
Heerenveen van de club WIK-FTC. Zij
willen op hun eigen trampoline en
op de trampolines van het bedrijf uit
Zelhem laten zien wat ze kunnen. Het
belooft dus een leuke happening te
worden.

Zijn trampolines wel veilig? "Ja", zeggen
Annette en Henry y^adriksen, "trampolines zijn veilig, mtV je kunt er wel op
een minder veilige manier mee omgaan.
We vergelijken het altijd met een fiets.
Een kind dat nog maar net kan fietsen,
heeft begeleiding nodig. Zo ook bij een
trampoline. De eer^tijd moeten de kinderen wennen aan rWspringeffect. Maar
kinderen leren snel en weten ook vaak
zelf het beste wat ze wel en niet kunnen.
Als kinderen ervaring hebben en ze hebben de beschikking over een grotere
trampoline, mogen ze ook met 2 of 3 tegelijk op de trampoline. Maar kunstjes
doen kan het beste als ze er alleen op
staan."

Een ander aspect van de veiligheid is het
materiaal. "Onze trampolines zijn er op
gebouwd om kwetsuren te voorkomen.
Over de veren zit een dik schuimrubberen kussen om een eventuele valpartij te
breken. Bovendien is het kii|Ma volledig
verpakt in waterdicht zeildSRI wat ook
bij vrachtwagens wordt gebruikt. Op de
springmat is in het midden een wit kruis
aangebracht zodat altijd direct weer
naar het midden gesprongen kan worden, dus zover mogelijk vaj^fcrand af.
Ook heeft onze leverancierrre trampoline door de strenge TuV-keuring gekregen die vooral let op veiligheid. Wat ouders eventueel kunnen doen om te zorgen voor een nog veiliger situatie is de
trampoline geheel of voor een deel in de
grond laten zakken. Dan is het trapje of
stoel voor kleine kinderen ook overbodig".

"Onze kinderen en de kinderen uit de
buurt springen ontzettend veel op de
trampolines", vertelt Annette Hendriksen. "Als het weer het toelaat, zijn ze dagelijks op de trampolines te vinden ondanks het feit dat het nieuwe er toch wel

"Wat belangrijk is, is dat de gebruiker
snapt waar hij mee bezig is als er wordt
gesprongen. De trampoline zal de springer weer opveren met vrijwel dezelfde
kracht als waarmee de trampoline ingeveerd wordt. Dat betekent dus dat als er

"We zijn ervan overtuigd datje met een
trampoline heel leuk speelgoed in huis
hebt dat heel intensief gebruikt gaat
worden. En dan hebben we het nog niet
eens gehad over conditie, sportiviteit en
ontspanning."

Politie zoekt vrijwilligers
Ze assisteren beroepsagenten bij manifestaties, bij sportevenementen en
verkeerscontroles. Maar ook bij calamiteiten worden ze ingeschakeld: de
vrijwilligers van politie. De regiopolitie Noord en Oost Gelderland is op
zoek naar versterking van haar vrijwillige korps. De politieregio omvat
in totaliteit 36 gemeenten waaronder
de gemeente Zutphen, Warnsveld
Vorden en Steenderen.
Momenteel heeft de regiopolitie de beschikking over 88 leden. Maar gezien de
korpsgrootte moeten dat er minimaal
120 zijn. Om dat tekort aan te vullen, is
het Gelderse korps een wervingscampagne gestart. Niet alleen zullen er binnenkort onder meer tv-spots op TV Gelderland te zien zijn, ook worden er verspreid door de regio informatiebijeenkomsten gehouden voor mensen die als
vrijwilliger van politie aan de slag willen.
Evert Thalen is in het district IJsselstreek
belast met de coördinatie van de wervingsactie. "Een belangrijke drijfveer bij
vrijwilligers is dat zij daadwerkelijk een
bijdrage aan de veiligheid in de samenleving willen leveren. Met het oog op de
werkzaamheden van de vrijwilligers van

politie moeten zij aan vrijwel dezelfde eisen voldoen als hun professionele collega's. Dat betekent dat ook een vrijwillger
van politie verbaal stevig in zijn of haar
schoenen moet staan, zelfstandig en in
teamverband moet kunnen werken,
flexibel is, een hulpvaardige instelling
heeft, een goede gezondheid heeft, regelmatig sport beoefent, en in alle gevallen
redelijk en kalm kan blijven. Wie als vrijwilliger wil solliciteren, moet in ieder geval tussen 21 en 35 jaar zijn. Hij of zij
moet de Nederlandse nationaliteit hebben (of bereid zijn deze aan te nemen) en
moet een vooropleiding hebben op minimaal VBÓ-B-niveau of een vergelijkbaar
diploma. Evert Thalen: "Voordat vrijwilligers aan het werk gaan volgen ze eerst
een speciale opleiding. Dat betekent
twee jaar gemiddeld één of twee avonden in de week naar school." Vrijwilligers ontvangen, naast een onkostenvergoeding, 7 gulden 50 per uur voor hun
werkzaamheden.
Voor belangstellenden is er op dinsdagavond 27 april een informatiebijeenkomst in het politiebureau Zutphen aan
de Houtwal 3. Voor inlichtingen over de
werving van vrijwilligers van politie kan
worden gebeld met (0575) 59 11 11.

Diabetes
De afdeling Zutphen van de Diabetesvereniging houdt op donderdagavond
29 april een thema-avond in de Eekschuur aan de Bonendaal 2 in Warnsveld. Op het programma staat een Ie
zing van internist L. Ausema van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen. De
avond staat in het teken van 'weefselen orgaandonatie. Dit is een onderwerp waaraan de laatste tijd veel aandacht wordt besteed. Vaak gaat het
hier om de vraag of iemand bereid is
na zijn of haar dood weefsel of organen beschikbaar wil stellen. Minder
aandacht krijgt de vraag of en zo ja in
hoeverre iemand voor weefsel- of orgaandonatie in aanmerking komt.
Door mensen met diabetes worden
daarnaast nog vragen gesteld als
'heeft het zin om als diabeet weefselen organen beschikbaar te stellen en
'kom ik als diabeet wel in aanmerking
voor weefsel- of orgaantransplantatie?'
Tijdens de avond in de Eekschuur
houdt dokter Ausema een inleiding
over weefsel- en orgaandonatie. Voor
meer informatie over de avond kan
men bellen met (0575) 52 30 29.

Wunschkonzert
Glanerbrugger
Muzikanten
De liefhebbers van de Egerlander en
Böhmische muziek komen zondag 6
juni volop aan hun trekken. Het toporkest De Glanerbrugger Muzikanten onder leiding van kapelmeester
Geert Sprick verzorgt die dag een
Wunschkonzert in de grote zaal van
cafe-restaurant De Herberg aan de
Dorpsstraat in Vorden.
Tijdens dit concert spelen Geert
Sprick en zijn orkest de stukken waar
de liefhebbers maar niet genoeg van
krijgen. De bezoekers bepalen dus het
programma. De bezoekers dienen
van tevoren per post hun 'lievelingsnummer' in te dienen bij dirigent
Geert Sprick. Het is de bedoeling dat
men ook de reden vermeldt waarom
men en bepaald nummer aanvraagt.
Het adres van Geert Sprick is Beukenlaan 26, 7271JH Borculo.
De Glanerbrugger Muzikanten. Zonder overdrijving het meest succesvolle en meest veelzijdige blaasorkest
van Nederland. Sinds 1971 is het orkest actiefin de Nederlandse 'showbizz'en dat kunnen maar weinig orkesten of ensembles de Glanerbrugger nazeggen.
De leden van het orkest komen tegenwoordig uit heel Oost-Nederland,
maar het begon ooit in Glanerbrug,
het muzikale dorp tussen Enschede
en de Duitse grens. Veertien elpees,
drie cd's en talloze optredens in binnen- en buitenland hebben ervoor gezorgd dat De Glanerbrugger Muzikanten een begrip zijn geworden.

'De sleutel ligt in het
donker* op 2 mei
in theater in Vorden
Op zondagmiddag 2 mei wordt in
theater Onder de Molen in Vorden
het stuk 'De sleutel ligt in het donker'
opgevoerd. Kaarten kunnen van tevoren worden gereserveerd via (0575) 55
69 87. Zie ook advertentie.
'De Sleutel ligt in het donker' bestaat
uit een een aantal monologen met als
centrale thema de Tweede Wereldoorlog. De personages in de monologen zijn bedacht door de schrijvers
Manfred van Doorn, Hans Dorrestijn,
Peter Hoefnagels en Ida Kalmijn. Muziek: Albert Bergers. Vioolbegeleiding: Torn Lijftogt. De acteurs vertellen u over de Tweede Wereldoorlog.
Allen hebben de oorlog op verschillende manieren meegemaakt. Sommigen leven nu nog en kijken terug
op die tijd; anderen zijn destijds gestorven en kijken terug vanuit een andere dimensie.

Filmhuis Luxor viert
KMarig bestaan met
3 films en 3 lezingen
In samenwerking met filmhuis Luxor
houdt de Volksuniversiteit drie lezingen als inleiding op drie films. Dit in
het kader van het 10-jarig bestaan van
het filmhuis. Er is gekozen voor het
thema filosofie. Op drie dinsdagen (4
en 18 mei en l juni) leiden Martin Olden, Robert van den Graven en Godfried Beumers respectievelijk de films
'Epido Re' van Pasolini, 'Hannah and
her sister' van Woody Allen en 'The
Fisher King' in.
Op dinsdag 4 mei is het thema van
de inleiding en film vrijheid - onvrijheid en is de ziende blind? Martin Olden, filosoof en psycholoog, diept dit
thema uit aan de hand van de film
'Epido Re' van de Italiaanse regisseur
Pasolini. Twee weken later (18 mei)
leidt Robert van den Graven de film
'Hannah and her sister' van Woody
Allen in. Tenslotte is het de beurt aan
Godfned Beumers op l juni. Centraal
staat 'The Fisher King' van de regisseur Terry Gilliam.

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- gbs in lood atelier

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

VJNtfttifl D

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

MEENEEM-MENU

Jansen & gal

SATÉ

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Heerlijke kipsaté met
satésaus, frites,
Oosterse rauwkost en
kroepoek.

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

HOVENIERSBEDRUF

KETTELERU V.O.F.
Addinkhof 16
7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 55 20 54
In verband met Koninginnedag
zijn wij vrijdag

3O april gesloten
Om heel even op adem te
komen zijn wij tevens
zaterdag 1 mei de hele dag
gesloten.
H.J. Loman

KIPKORN
Een lekkere snack met
kippenvlees en een krokante
buitenlaag.

V.O.F.

SCHOTMAN & ZN.
PLUIMVEEBEDRIJF

7l35JAHarreveld
VorsseveUseweg 66

Voor onze vestiging te Almen vragen wij

een

VRAAG HIER HOE U EEN WEEKEND
LANDAL GREENPARKS KUNT WINNEN

pluimveeverzorger
voor vijf ochtenden in de week.
Agrarische achtergrond is een pré.

Vanaf 1 juni 7 dagen in de week geopend

Uw sollicitatie gaarne richten aan bovenstaand
adres.
Ook telefonische informatie te verkrijaen bij:
Bloemendaal & Wieqerinck
Vorden 0575 551485
B.J. Bloemendaal

Op dit bedrijf zitten moederdieren en er
wordt opfok van moederdieren verzorgd.
De sollicitanten dienen bereid te zijn het
gehele pakket werkzaamheden te
verrichten.

KWAI TA
STICHTING ERKENDE CAFETARIA'S

Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

Voetbal

RATTI
PROGRAMMA

Apeldoorn CSV 8 - Ratti 5; Ratti BI - Erica
Vorden werd in blessuretijd de terechte '76 BI; Warnsveldse Boys C2 - Ratti Cl.
winnaar van dit degradatieduel. Vorden Ratti l - Noordijk l; Ratti 2 - Sociï 4; Ratti
beheerste in de eerste helft volledig het 3 - AZC 6; Dierense Boys 5 - Ratti 4;
spel, maar wist dat in de tweede helft (Dames) Ratti l - Ratum 2.
niet te continueren. De wedstrijdbal was Ratti Cl - Voorwaarts F C2.
beschikbaar gesteld door Super De Boer
en pupil van de week was Sander SOCIÏ
Plateeuw. Het bestuur van de v.v. Vorden UITSLAGEN
maakte bekend, dat een deel van de kan- Dierense Boys 3-Socii 3 2-2, Vorden 4-Socii
"*• tineomzet en de verloting ten goede zou 2 5-3, Socii 4, Erica 8 5-3, Socii 6-AZC 7 6-4,
komen aan de actie voor Kosovo. Een aan- Socii 1-Gorssel l 1-2, Socii 2-Longa 5 1-1,
tal winkeliers stelt wekelijks prijzen be- Socii 3-Steenderen 2 2-1, Socii 4-Ratti 2 4schikbaar voor de verloting ten behoeve 4, Socii 5-Vorden 6 1-6, SHE 5-Socii 6 3-3,
Dierense Boys B-Socii B 13-1, IJsselstreek
van de jeugd.
Vorden kwam goed uit de startblokken D-Socii D 5-3, Socii E-Voorst E 0-8, Socii Fen wist Voorst direct onder druk te zet- AZC F 0-3.
ten. Er ontstonden goede scoringsmogelijkheden. Vorden had in de eerste 20 mi- PROGRAMMA
nuten de wedstrijd al kunnen beslissen. Socii 1-Baakse Boys l, Socii 2-Vorden 4,
Visser kwam twee keer oog in oog te Socii 3-SHE 2, Ratti 2-Socii 4, Vorden 6staan met de keeper, doch zijn stiftballe- Socii 5, Socii B-Dierense Boys B, Socii Dtjes gingen nipt over. Dennis Wentink TKA D, Gazelle Nieuwland E-Socii E,
^ had de openingstreffer ook op zijn Oeken F-Socii F.
schoen liggen, maar zijn schot en de re
bound werden door de keeper gekeerd.
In de 30e minuut was het dan toch raak
Tennis
door Visser. Hij speelde zich op snelheid
voor de zoveelste keer vrij en dit maal be UITSLAGEN 3E SPEELDAG
proefde hij zelfde keeper, die tegen zijn ZATERDAGCOMPETTTIE
inzet geen verweer had: 1-0. Mare Sueters Heren:
kon eenvoudig de stand op 2-0 brengen, IJsselweide l - Vorden l 4-2; Wildbaan l nadat hij de achterhoede en de keeper Vorden 2 3-3; Vorden 3 - Wildbaan 2 06.
had uitgespeeld. Voor open doel wist hij Junioren gemengd t/m 14 j r.: Vorden l slechts het zijnet te vinden. In dezelfde De Koem l 4-1.
minuut was het Wentink die rakelings Meisjes t/m 14 jr.: Vorden l - Dieren 2 3-3;
^ naast schoot en vlak voor de rust knalde Zelhem l -Vorden 2 5-1.
Hans van Dijk uit een hoekschop rakelings over. In de tweede helft zakte ZONDAGCOMPETTnE
Vorden volkomen weg en nam Voorst het Heren: Vorden l - Rietstap l 4-2. Dames:
initiatief over. Met name het middenveld Vorden l - Deurningen l 6-0. Gemengd
werd door Vorden verwaarloosd. 35+: Vorden l - Tepci l 0-5. Heren 35+:
Overigens wist Voorst zich geen kansen IJsselweide 2 - Vorden l 2-4. Junioren gete creëren tegen de verdedigingsas van mengd: Topspinners 2 -Vorden l 6-2; De
Vorden, het duo Enzerink en Oldenhave. Kei 3 - Vorden 2 8-0. Junioren jongens:
aj^i2-4.
In de 75e minuut werd Mark van der Vorden l - Weustha&J
Linden als laatste man ingebracht en
IPFT
schoof Rob Enzerink door naar het mid- WOENSDAGCOMPEïTnE
denveld. De achterhoede van Vorden kon Junioren gemengd t/m 12 jr.: Vorden l de organisatie niet zo snel rond krijgen De Koem l 5-0. Jongens t/m 12 jr.: Vorden
en leed veel balverlies. Een doelpunt van l - LTC Zutphen 11-5. Junioren gemengd
Voorst kon dan ook niet uitblijven en in t/m 10 jr.: ColumJ^l - Vorden l 0-5;
de 80e minuut was de stand 1-1. Vorden Gorssel l -Vorden 2^B.
gaf het niet gewonnen en met name
Ronald Visser flitste diverse keren langs DINSDAGCOMPETITIE
zijn man, maar de voorwaartsen van Dames: Vorden l - Neede l 5-1; Huissen l
Vorden kon het net niet vinden. Met nog -Vorden 2 0-6.
enkele minuten te gaan was het wederom Ronald Visser, de beste man van het DONDERDAGCOMPETITIE
veld, die zijn man uitspeelde en vanaf de Dames dubbel: Lochem 2 - Vorden l 0-4;
achterlijn de vrijstaande Dennis Vorden 2 - Winterswijk 3 2-2.
Wentink bediende. Dennis Wentink legde al zijn gevoel in de trap en zag met de
* vele enthousiaste Vordenaren de bal in
Wielersport
de kruising verdwijnen. De 2-1 was teRTV-ERS PRESTEREN GOED
vens de eindstand.
Met nog twee wedstrijden te gaan moe- Wim Bosman behaalde in Schweiberg
ten Vorden en ABS uitmaken wie naast (Limburg) in een klimcours de 10e plaats
Voorst de tweede degradant is. Vorden -in de categorie cyclosportieven. Door de
speelt komende zondag tegen KCVO uit zware klim bleef er een kleine groep renners over. Een echte afvalcours dus. Ook
Vaassen en op 8 mei thuis tegen ABS.
de nieuweling van de RTV, Paul
Wolbrink uit Baak stond er aan de start.
UITSLAGEN
Vorden Dl - Be Quick Dl 1-10; Warnsv. Hij reed knap met de eersten mee. Een 8e
Boys D3 - Vorden D2 2-7; Brummen El - plaats was zijn deel. Ook Gretha Klein
Vorden El 4-3; WHCZ E5 - Vorden E2 0-6; Brinke, de ATB-s ter uit Vorden, reed vo^ Vorden E4 - Oeken E2 5-1; Dier. Boys E3 - rig weekend in Lemelerveld, zij werd 13e
Vorden E3 2-9; Vorden E5 - Be Quick E4 2- in een zware wedstrijd met alle
0; Vorden Fl - Erica F2 8-3; Warnsv. Boys Nederlandse top-ATB-sters aan de start.
F3 - Vorden F2 0-11; Warnsv. Boys F5 - Rudi Peters uit Wichmond werd 2e in
Vorden F3 4-3; Vorden F4 - Gaz. Nieuwl. een criterium te Doetinchem. Ook reed
de RTV op woensdag 21 april een tijdrit
F4 1-3.
Vorden Cl - EDS Cl 2-3; Vorden BI - over 18 km. Winnaar werd Reynold
Harmsen uit Warnsveld, 2e was Martin
Diepenveen BI 7-0.
Vorden l - Voorst l 2-1; Vorden 2 - Neede 3 Weyers uit Hengelo G. voor Martij n
2-0; Vorden 3 - Keyenb. Boys 2 4-1; Verstege uit Hengelo G.
Eibergen 4 - Vorden 4 0-6; Vorden 5 WHCZ 2 2-2; Sociï 5 -Vorden6 1-6.
VORDEN - VOORST 2-1

%

PROGRAMMA

Erica Dl - Vorden Dl; Vorden D2 - Erica
D2; Vorden El - Oeken El; Warnsv. Boys
E3 - Vorden E2; Dier. Boys E2 - Vorden E4;
Vorden E3 - WHCZ E7; WHCZ E8 -Vorden
E5; Zutphania Fl - Vorden Fl; Voorst Fl Vorden F2; AZC F3 -Vorden F3; Vorden F4
' - Brummen F3.
Vorden Al - Keyenb. Boys Al; Vorden Cl KI. Dochteren Cl.
KCVO l - Vorden 1; Neede 3 - Vorden 2;
Keyenb. Boys 2 -Vorden 3; Sociï 2 -Vorden
4; WHCZ 2 -Vorden 5; Vorden 6 - Sociï 5.

Volleybal
DASH DAMES 2 KAMPIOEN

Na de vorige week zaterdag verloren wedstrijd tegen Boemerang (Eibergen), kreeg
Dash dames 2 nog een kans om het kampioenschap in de 3e divisie binnen te halen.
De dames stonden nog steeds twee punten voor op de nummer twee
(Dynamo/Tubbergen). Er moest dus wel
gewonnen worden en wel van Sacico uit
Enschede, die 5de in de competitie staat.
Het publiek was in grote getale aanwezig

om de dames hierbij te ondersteunen.
De eerste set nam Dash een goede voorsprong, om die na een reeks verkeerde
passes weer uit handen te geven. Dash
trok toch met 15-11 deze eerste set naar
zich toe.
In de tweede set liep alles op rolletjes.
Door een reeks goede opslagen van
Marian Lijftogt en een serie snoeiharde
aanvallen van Bertine Vlogman, stond er
in no-time 15-4 voor Dash op het score
bord.
Nu nog l set winnen en het kampioenschap zou binnen zijn. De dames dachten hier misschien wat makkelijk over,
want ze lieten de dames van Savico in
hun spel komen, waardoor het einde van
de set nog de nodige spanning liet zien.
Dash stond voor met 12-9, maar liet
Savico tot 13-13 bijkomen en zelfs met 1314 langszij komen. De dames van Dash
hielden gelukkig hun hoofd koel en
maakten ook deze set af met een 16-14
winst.
Hierdoor is Dash Dames 2 (oftewel het
Dikke Konten Team) kampioen geworden van deze poule met een totaal van 59
punten. Hierdoor wordt er volgend volleybalseizoen een trapje hoger gevolleybal in de 2e divisie.
Na de wedstrijd mochten de dames heel
wat bloemen, kussen en felicitaties in
ontvangst nemen. Waarna trainer/coach
Gerrit Limpers in de "Girls Barber Shop"
onder handen werd genomen door ded
ames van het DKT-team. Met een mooi
kaal geschoren hoofd (dit i.v.m. een weddenschap bij kampioen worden), mocht
hij de stoel weer verlaten. Hierna barstte
het kampioensfeest in de kantine van de
sporthal los, die op een later tijdstip
werd voortgezet op het Dash-feest.
UITSLAGEN

Heren eerste klasse: Tornado l - Dash;
Heren tweede klasse: Dash 2 - Overa l 3-0;
Heren derde klasse: Dash 3 - Willems
Gemini 0-3; Heren derde klaf|g: Avanti Dash 4 3-0; Dames derde divJBt Up '65 Dash l 3-1; Dames derde div.: Dash 2 SHS Savico 3-0; Dames eerste klasse:
Avanti - Dash 3 0-3; Dames tweede klasse:
Avanti - Dash 4 2-2; Dames derde klasse:
Dash 5 - Side Out 4 3-0; Dam^ferde klasse: Dash 6 - Side Out 5 1-3; DlBes vierde
klasse: Dash 7 - Rivo 5 3-1; Meisjes A:
Longa '59 A2 - Dash Al 0-3; Meisjes Cl:
Dash Cl - KSV Cl 3-1; Meisjes C2: Dash C2
-Willems Gemini 3-0;Jongens C3: Avanti
C3 - Dash C3 3-1.

Bridgen
BRIDGECLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN 19 APRIL 1999

Groep A: 2. Hendriks / v.d. List 60,8%; 2.
Wyers / Thalen 58,3%; 3. Bergman /
Vreeman 55%.
Groep B: 1. ten Have / de Dycker 67%; 2.
den Ambtman / Thalen 63,1%; 3. echtp.
Wientjens61%.
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WOENSDAG
21 APRIL 1999

Groep A: 1. mv. v. Gastel / Costermans
62.5%; 2. dms. den Elzen / Gerichhausen
60.8%; 3 dms. Hendriks / Smit 56.3%.
Groep B: 1. dms. Machiels / Kamp 66.1%;
2. mv. v. Manen / hr. Gille 56.7%; 3. mv.
Bouman / hr. Snel 55.7%; 4. dms. Dam /
Vredenberg 55.7%.

Turnen
Op zaterdag 24 april 1999 organiseerden
de gymnastiekverenigingen "WIK" uit
Wichmond en "Sparta" uit Vorden de
rayon groepsspringwedstrijden, welke
werden gehouden in sporthal "De
Lankhorst" te Wichmond.
In totaal deden 192 jongens en meisjes
mee aan deze wedstrijden van 10 verschillende verenigingen met wel 50 verschillende springgroepen.
De groep van "Sparta" - waarvan deel uitmaakten Manon Groot, Jitske Winkels,
Kimley Besselink, Leonie Steenblik en
Marije Heijink - was als laatste groep aan
de beurt op het onderdeel meisjes tot en
met 12 jaar minitramp vrij. Zij behaalden 8,0 punten en gingen met een gou-

den medaille naar huis.
WIK l behaalde op het onderdeel mix
minitramp vrij met 7,1 punten een Ie
plaats tevens behaalden zij op het onderdeel mix lange mat 6,1 punten, eveneens
goed voor een Ie plaats.
WIK 2 behaalde bij de meisjes tot en met
12 jaar lange mat 8,1 punten, goed voor
een gouden medaille.
Alle deelneemsters en deelnemers ontvingen na afloop ter herinnering een
vaantje.
Al met al waren het gezellige en goede
wedstrijden.

Jazz
Op zaterdag 24 april 1999 organiseerde
gymnastiekvereniging DOG uit Baak een
jazz-demonstratie in sporthal 't Hooge
Wessel in Steenderen.
Aan deze demo deden 34 dansgroepen
mee van 11 verschillende verenigingen
met in totaal 377 deelneemsters.
Ook de jazzgroep van gymnastiekvereniging "Sparta" uit Vorden nam deel aan
deze demonstratie. Deze groep bestaat
uit negen meisjes variërend van 13 tot en
met 18 jaar. Zij traden op met twee dansen, namelijk Miami van Will Smith en
Grease Lightning van John Travolta en
Olivia Newton John.
Alle deelneemsters waren erg enthousiast en in de toekomst zal zeker weer
een jazzdemo worden georganiseerd in
deze regio.
Een ieder vanaf ongeveer 10 jaar die zin
heeft om te bewegen op muziek en graag
kennis wil maken met jazz(dansen) kan
elke woensdag van 16.15 uur tot 17.15
uur lessen volgen bij Wendy van de Brink
in de sporthal aan 't Jebbink te Vorden,
de eerste twee lessen zijn gratis.

Judo
Afgelopen zondag werd in Winterswijk
het j aarlij kse j udotoernooi voor de j eugd
gehouden. Hieraan deden verschillende
judoka's uit Vorden mee. Jurjen
Temming behaalde in de klasse -28 kg de
eerste plaats, hij won al zijn wedstrijden
met duidelijk verschil. De volgende judoka's van Sport- en Gezondheidsstudio behaalden een medaille: Goud: Jurjen
Temming. Zilver: Lars Wasseveld, Joeri
ten Kate en Guy ten Kate. Brons: Matthijs
Schotsman en Robin Vernig.
Judoleraar Robert Piek kan terug kijken
op een geslaagd toernooi.
Op zaterdag 12 juni is voor de jeugd nog
een toernooi in Dinxperlo, aansluitend
gaan de judoka's dat weekend op judokamp. Kinderen die geïnteresseerd zijn
voor de judosport kunnen altijd een
proefles meedoen bij Sport- en Gezondheidsstudio Vorden.

W a t erp olo
DAMES VOILA l - NDD PEGASUS

Het Ie damesteam van Voila sluit seizoen ongeslagen af. De Ie 2 partjes van
deze wedstrijd waren erg spannend. De
dames van Voila kwamen niet echt lekker in het spel en het duurde zeker 3 minuten voordat Annelies Rinders door de
verdediging heenbrak bij NDD en met
een enorme poeier (is het team van haar
niet gewend) de 1-0 noteerde.
NDD scoorde echter 40 seconden later
het tegendoelpunt, waardoor de stand
weer gelijk werd.
m het 2e part werd het 4-2. Aan Voila-zijde scoorden Henriëtte Dadema en Karin
Rouwenhorst 2x.
Pas in het 3e gedeelte konden de Voila
dames echt laten zien wat ze in hun
mars hadden. De stand in dit part werd
9-3. Doelpunten aan Voila zijde werden
stuk voor stuk gescoord door Dinanka
Hietbrink (5 op rij dus).
Laatste part: In deze periode zetten de
Voila dames nog even de laatste puntjes
op de i. Karin Rouwenhorst scoort nog 3
maal en de dames van NDD scoren nog l
maal met een grandioos afstandsschot.
Eindstand 12-4.
Voor de Voila dames was dit dus een erg
goed seizoen. Alle wedstrijden ongeslagen. Dus een heel dik kampioenschap.

R i j Eclah k

dagelijkse boodschappen terecht.
\\inkelen \oor u aangenaam te maken.
>en om u /eer scherpe prij/cn aan te bicdei

Deze week spetterende aanbiedingen bij:
tdah Botterman
MAANDAG 3 MEI • ZATERDAG 8 MEI

Zigeunerschnitzels

14.98

l kilo van f 20,90 voor

>ii/e iiroente- ei

Elstar handappelen

1.75
4.98
4.98

l kilo van 2,49 voor

Handsinaasappelen

net a l lk kilo
Nu tegen inlevering van l euro-bon f2,20 korting

Handappelen Granny's
zak a l '/2 kilo
Nu tegen inlevering van l euro-bon f2,20 korting
Verdeer kaas

LINDON WEEK
KOM LANGS EN BEKIJK
DE NIEUWE ZOMER
COLLECTIE • WIJ SERVEREN
KOFFIE EN KOEKJES
PRIJSVRAAG: WIN
VOOR FL. 300,.
AAN LINDON KLEDING
VOOR DE EERSTE
50 KLANTEN LIGT
ER EEN GRATIS

DA COSMETICAPRODUCT KLAAR

Extra belegen kaas
l kilo van f 16,98 voor

Deze week nieuwe waardebonfolder (eurofolder)

LINDON

met een totaalkorting van f57,41

Heeft U ueen bon ontvangen, vraau er één bij de vlw/kaasafdeling
Verder wensen wij iedereen een fijne Koninginnendag toe. Veel zon, dan hebben wij dat ook
Aanbiedingen geldig van maandag 26 april t/m zaterdag l mei • Drukfouten onder voorbehoud

Ikga
voor
Edah!

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag
„/,„

van

9 tot 12 en van

j^H^S. 2 tot 5 uur kunt u
[0MO-05W Qratis bellen met
keurffx* onze Daar
service-afdev, ,X ''"9kunt u
ook terecht voor het
adres van de Edah bij u in
de buurt.

BOTTERMftN
Raadhuisstraat 53 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 20 00
Openingstijden: deze week maandag t/m woensdag 08.00-20.00 uur
donderdag van 08.00-20.00 uur
vrijdag gesloten, zaterdag 08.00-16.00MK i.v.m. balansen
De 3 principes \an l-clali: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.
Edah is er nu ook op internet: http://www.edah.nl

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 35

Colour Expressions van Histor:

Comflineer je eigen stijl
Eigen stijl is iets heel persoonlijks.
Het is jouw keua^ Je laat je inspireren door natuV, reizen, muziek,
kunst, bladen en films. Maar er is
meer vorm aan jouw manier van leven. Dus waarom ook niet aan je interieur?

Op 4 mei is het twee minuten stil in Nederland
vrijheid is niet vanzelfsprekend, stilte spreekt voor zich
4 mei, 20.00 uur - Nationale Dodenherdenking

De sfeer in het interieur bepaal je zelf
door de keuze van kleuren, beelden en
vormen. Ontdek wat je in je hebt en
creëer je eigen stijl met Colour Expressions van Histor. Met deze aan de natuur
ontleende kleuremoties in Still, Tender,
Rich en Deep geef je het interieur jouw
persoonlijke sfeer. Gewoon afgaan op je
eigen gevoel. Met Colour Expressions van
Histor verlaat je de gebaande paden en
kies je voor je eigen stijl.
Tinten van moeras en water. Nuances

van aarde en steen. Tonen van vruchten
en kruiden. Mystiek en passie. Puur natuur. Inspiratiebronnen voor het palet
van Colour Expressions van Histor. Het
kleurenpalet is opgebouwd uit de vier
kleuremoties: Still (nuances van verstilde schoonheid, zoals Still Blue, Still Ivory
en Still Brown); Tender (tinten van innerlijke vrijheid, zoals Tender Olive, Tender
Earth en Tender Brick); Rich (schakeringen van ingehouden passie, zoals Rich
Red en Rich Yellow); Deep (diepe tonen
van verborgen emoties, zoals Deep
Purple en Deep Ochre).
Door verschillende tinten te combineren
ontstaan de meest verrassende combinaties. Still Blue, Tender Earth, Rich Ochre
en Deep Purple. Zie ook advertentie
schildersbedrij f Harmsen.

Organisatoren tevreden over resultaat voedselactie in Vorden

Vijflionderd voedselpaketten voor Kosovo
De voedselpakketactie van afgelopen
vrijdag is goed verlopen. Veel mensen
hebben positief gereageerd en meegewerkt. De opbrengst was prachtig.
Ruim 500 voedselpakketten en meer
dan f.6000, -. "Dat is heel veel. Van allerlei kanten hoorde je in de loop van
de vrijdag dat de winkels volledig waren uitverkocht wat betreft de produkten die in het pakket zitten. Vooral losse thee en melkpoeder was een
probleem", aldus dominee Maas Beitier.
Verrassend was de komst van een busje
van 'De Vijfsprong' waaruit 50 complete
pakketten werden geladen. De medewerking vanuit het bedrijfsleven was overigens prima. Via mevrouw Sueters kreeg
de organisatie een bedrag van fl. 3000,dat door haar onder de bedrijven was ingezameld. Voorlopig, want er is nog

meer onder weg. Ook aan de dozen hadden velen een tientje toegevoegd om de
transport naar Albanië te bekostigen en
verder waren er een aantal spontane giften.
Vrijdagavond om klokslag 21.00 uur
werd het laatste pakket in de Dorpskerk
afgeleverd. Dozen, zakken, tassen, van alles lag er opgestapeld. Zaterdag was er
nog een drukke dag. Alles moest worden
vervoerd naar een opslagplaats aan de
Zutphenseweg, gesorteerd en ordelijk ingepakt. Leden van de Werkgroep Partner
gemeenten Oost Europa - een werkgroep
van de gezamenlijke Vordense kerken werden daarbij geholpen door een groep
enthousiaste jongeren van de Jeugdkerk.
Rond de klok van drie uur was de klus geklaard. Alles was netjes en voor transport
gereed ingepakt en opgestapeld. Moe
maar voldaan kon er worden terug gekeken op twee drukke dagen.

Deze week wordt er weer contact opgenomen met Dorkas en af spraken gemaakt over het vervoer. Er heeft zich al
een onderneming gemeld voor het belangeloos transporteren van de pakketten naar Andijk. Daar is namelijk Dorkas
gehuisvest. Vanuit hun centrale opslagplaats zal het dan in de komende weken
worden vervoerd naar Albanië.
Wie als nog een bijdrage wil leveren kan
dat doen door geld te storten op bankrekeningnummer 3664.34.977 van de
Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa onder vermelding van 'Kosovo'. Het
geld is bedoeld voor het transport.
De voedsel aktie is nog niet helemaal afgerond. Dat hoeft ook niet. Behalve het
transport dat ons nog bezighoudt, is er
ook nog de financiële kant. Er is nog wat
geld onderweg. Dat vraagt om een zorgvuldige afwikkeling.

Dominee Maas Beitier: "Het doet me
goed om te zien dat het niet bij deze ene
actie is gebleven. Er gebeurt meer in het
dorp. Anderen hebben bij de actie aange
haakt. Zoals de voetbalclub met de bijdrage uit haar kantine. Alle prijzen werden afgelopen zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Voorst met een kwartje
verhoogd. Dit leverde een bedrag van vijfhonderd gulden op wat door hoofsponsor Barendsen werd verdubbeld."
Ook scholengemeenschap 't Beeckland
deed een duit in het zakje. In het afgelopen weekend voerden zij het theaterstuk
'Lieve Anne' op. Een wel zeer actuele vertolking van het verhaal van Anne Frank.
De dakpannen van het decor werden verkocht en de opbrengst was voor de voedselactie. Ook de dames van volleybalvereniging Dash-Sorbo hielden het afgelopen weekend een inzameling. Dit leverde een bedrag op van 400 gulden.

Orkestdiscipline onontbeerlijk voor goede presentatie:

Jubal op muzikale weg terug
Er is een zichtbare kentering te noteren bij muziekvereniging 'Jubal' uit
Vierakker-Wichmond. Het scenario
zag er in eerste instantie rampzalig
uit. Het aantal leden daalde en de vereniging zat zonder dirigent. Marcel
Voskamp, lid van het harmonie-orkest en zelf een begenadigd muzikant, trok zich dit erg aan en waagde
een tijdje terug de stap om de dirigeerstok ter hand te nemen.
Al heel snel wist hij het niveau van het
orkest weer op te krikken. Daarbij is een
goede orkestdiscipline onontbeerlijk.
Tijdens de voorjaarsuitvoering afgelopen
weekend in het Ludgerusgebouw liet de
drumband-lyra-groep onder leiding van
dirigent Marcel Voskamp horen wat er in
de voorbije weken al zo geoefend was,
om een aanvaardbare uitvoering te kunnen verzorgen.
Voor instructeur Tijssen is het roeien
met de riemen die hij heeft. De drumband-/lyragroep kampt namelijk nog
steeds met een zeer kleine bezetting. Zo
gedreven hij zelf de stokken als tamboer

Schooldamteam De Garve elfde
op Nederlands Kampioenschap

hanteert, zo weet hij ook met een dynamisch vermogen zijn opvatting over te
brengen op de ledengroep.
Gelukkig is er aanwas. In een tijdsbestek
van acht weken wist opleider Marius
Bongers, een vijftal jongens zover klaar
te stomen, zodat zij voorzichtig een proe
ve van bekwaamheid konden afleggen.
Wat betreft de opleiding van leerlingen
zit het goed bij Jubal. Onder leiding van
Maaike van Schooien zijn een tweetal
meisjes al behoorlijk vaardig op de
dwarsfluit, terwijl Marieke van Kruisen
een achttal klarinettistes al het nodige
heeft bijgebracht. Al met al een behoorlijke inbreng voor de toekomst.
Bij de voorjaarsuitvoering moest Jubal,
door persoonlijke omstandigheden zes
muzikanten missen. Gelukkig waren
gast-muzikanten bereid tijdelijk de opengevallen plaats over te nemen. Tijdens
deze avond werden ook nog een tweetal
muzikanten onderscheiden: Jeanet Altenaar en Anton Wuestman, respectieve
lijk 12,5 en 25 jaar muzikant.

Opgave beddenrace nog steeds mogelijk:

Vorden maakt zich op
voor Koninginnefeest
Evenals vorig jaar houdt de Oranjevereniging op Koninginnedag weer
een spectaculaire beddenrace in het
centrum van het dorp. De organisatie
van dit evenement is in handen van
Willem Oldenhave en Hans ten Elshof. Het Afgelopen jaar sloeg deze
beddenrace enorm aan. Er waren veel
toeschouwers en de beddenrace zorgde voor het nodige spektakel in het
dorp. Er zullen dit jaar twee manches
worden verreden. Tussendoor kan
het publiek gemeten van muziekoptredens van The Hetde Medde Show,
Verdwaald en Who's Serious? Deelnemers aan de beddenrace kunnen
zich nog steeds aanmelden bij Willem Oldenhave (55 14 28) of Hans ten
Elshof (55 22 18).
De Oranjefestiviteiten gingen afgelopen
zaterdagavond van start met de traditionele Oranjeavond in het Dorpscentrum.
Toneelvereniging Krato had speciaal voor
deze avond het blijspel 'In de aap gelogeerd' ingestudeerd. Verder was er een

Het schooldamteam van basisschool De Garve in Wichmond is zaterdag 24 april tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Schooldammen in Amsterdam op een elfde
plaats geëindigd. Er deden in totaal - met alle voorrondes meegeteld - 3.000 scholen
mee. Op de foto het trotse schooldamteam samen met leraar Jan Marijnissen en de
optreden van de Vordense troubadour heer Lenselink van de Vordense Damclub die het schooldammen op De Garve begeGery Groot Zwaaftink. De publieke be- leidt. Het schooldamteam dat zaterdag meedeed aan het Nederlands Kampioenschap
langstelling voor deze avond viel ietwat bestaat uit Gert-Jan Loman, Maarten Rensink, Fleur Pardijs, Oscar terBogt en Arjan
tegen.
Bruil.
Het Koninginnefeest begint op vrijdagmorgen 30 april met een aubade bij het
gemeentehuis. Aansluitend is er voor de
kinderen een feestprogramma in het
Dorpscentrum me^medewerking van
Marionettentheatd^P/alters & Walters.
Ook staat er weer een orienteringsrit per
fiets op het programma. De volwassenen
kunnen op Koninginnedag meedoen aan
het traditionele vogelschieten op de weide voor kasteel VoJ^n. Ook is er weer
bukschieten, veraresingschieten en
ringsteken per dogkar.
Het Oranjefeest wordt 's avonds afgesloPortret van een dorp op de
ten met een kinderbal in het Dorpscengrens van twee eeuwen
trum met medewerking van live-orkest
Festival. Aansluitend staat er een lampionoptocht op het programma en een
groot vuurwerk aangeboden door Van
Zeeburg & Visser. Verder is er 's avonds
natuurlijk live-muziek in de verschillen11 Een boek over Vorden in het jaar
de horecabedrijven in Vorden.

Ten Pas neemt voorzittershamer over van Boerstoel:

Nieuwe voorzitter Sursum Corda

Dick Boerstoel heeft na een bestuursperiode van acht jaar de voorzittershamer overgedragen aan Erna ten Pas.

1999 is een boek voor mensen
die nu in Vorden wonen. Maar ook voor hen die er ooit hebben
gewoond. Die bijvoorbeeld al lang geleden als emigrant zijn vertrokken naar verre landen. Ze kunnen zien hoeveel er veranderd is. Een
boek ook voor familie of vroegere buren die uit Vorden zijn verhuisd
maar wel een zwak plekje voor ons dorp hebben behouden. Voor al
die mensen is 'Vorden '99' een bijzonder boek.
Bij Boekhandel Bruna en de Openbare Bibliotheek ligt vanaf zaterdag
8 mei een dummy ter inzage van 'Vorden '99'. Een boek in het juiste
formaat en in de papiersoort die ook straks gebruikt zal worden. De
eerste 16 pagina's van de dummy zijn bedrukt en geven u een goed
idee van de veelzijdige inhoud van het boek. Het is uitgevoerd in een
kleurig omslag met een fraaie tekening van de Dorpskerk, gemaakt
door de 10-jarige Daphne Waarle.
Een boek over Vorden zoals het nu is. Met interessante artikelen over
een twaalftal onderwerpen als wonen en werken in Vorden, het landschapbeleid en het toerisme, het verkeer en het onderwijs, een kijkje
op het kerkelijk erf en oude gebruiken die nu nog worden gehandhaafd. Een boek met een groot aantal in kleur uitgevoerde foto's en
tekeningen. De laatste zijn gemaakt door leerlingen van de Vordense
basisscholen en brengen in beeld wat de kinderen het mooiste plekje
van Vorden vinden. Bovendien wordt een aantal gedichten over
Vorden opgenomen en zijn de resultaten vermeld van de enquête
over 'leven en wonen in Vorden'.
Kortom: een boek dat voor nu en vooral ook voor later een kostelijk
bezit is.
Dit voor een deel in kleur uitgevoerde boek bevat circa120 pagina's
groot formaat (A4) en kost f 29.50. Maar voor wie vanaf 8 mei intekent
is de prijs slechts f 24.50. Er wordt dan een exemplaar voor u gereserveerd, zodat u als het in september verschijnt, zeker bent van een
exemplaar.
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Ik wil gewoon lekker
kunnen rijden, zonder gezeur.
En zo goedkoop mogelijk."
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maar achterop mijn scooter afïs ik

^utphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
1Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0!
575) 57 15 28

goed verzekerd

Brommer of scooter rijden is al duur genoeg. Daarom
maken we je bromfietsverzekering van Interpolis zo gemak-

GEMEENTE
VORDEN

kelijk en voordelig mogelijk. Al na één jaar schadevrij rijden
krijg je 10% korting. En heb je wél schade, dan kun je ons
24 uur per dag bereiken. Ga je straks autorijden? Denk dan
nu al aan de flinke korting die je kunt verdienen op je autoverzekering bij Interpolis. Alles is supersnel geregeld Gewoon

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 29 april 1999 voor een ieder
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage liggen de onherroepelijk geworden, gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplannen:

even binnenlopen bij je Rabobank.

Rabobank

Je bromfietsplezier verzeker je bij de Rabobank.

"Buitengebied, Lankhorsterstraat 16"
Dit plan biedt de mogelijkheid een loonmechanisatiebedrijf
vanuit de kern Wichmond te verplaatsen naar een gedeelte
van het perceel Lankhorsterstraat ten noorden van de h
dige woning;

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

"Buitengebied, Wildenborchseweg 19"
Dit plan heeft betrekking op het agrarisch bedrijf Wildenborchseweg 19 en beoogt de planologische basis te leggen
voor de uitbreiding van het 'kleinschalig kamperen' op
perceel met een zogenaamde 'bed and breakfast'-mogelijl
heid voor passanten in een gedeelte van de bedrijfsgeboiF
wen. Die ruimte zal tevens worden gebruikt als recreatieruimte voor de gasten. Het plan speelt in op de 'kansen' die
de gebiedsvisie voor het waardevol cultuurlandschap 'de
Graafschap' biedt

DE

Kr ui sBEr G
Hotel Café Restaurant

Tevens ligt ter inzage het onherroepelijk geworden wijzigingsplan ex. artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan "Vorden Noord" voor het
perceel Biesterveld 1. Dit plan voorziet in de vergroting van
de toegelaten hoogte van bijgebouwen op een gedeelte van
dit perceel.

Partycentrum

Het 'tuitte goud' van De Kndsberg

Vorden, 28 april 1999.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, Mr.A.H.B. van Vleuten,
de burgemeester, E.J.C.Kamerling.

TE KOOP

Mei-keuzemenu
Voorgerecht

Vorden

Brinkerhof 54

Verse gebonden aspergesoep
rijkelijk gevuld met room en bieslook of

Salade van gemarineerde asperges

GEMEENTE
VORDEN

Eengezinswoning, royale tussenwoning, met
tuin. Bouwjaar 1976. Perceelsopp. ca. 135 m2. Woning verkeert in goede staat van onderhoud.
Begane grond: hal, woonkamer, open keuken,
toilet, aangebouwde berging.

UITWERKINGSPLAN EX. ARTIKEL 11 WET OP DE
RUIMTELIJKE ORDENING.
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 29 april tot en met woensdag 2 juni 1999, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt het bestemmingsplan Vorden-Noord,
uitwerking "het Joostink".
Het plan voorziet in de uitwerking van de noord-westhoek
van het nieuwe woongebied "het Joostink" met onder
andere de mogelijkheid voor de bouw van een rij van acht
en drie vrijstaande woningen en een ontsluiting voor (alleen)
langzaam verkeer op de Zutphenseweg.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder bedenkingen bij hun college indienen.
Vorden, 28 april 1999.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, MrAH.B. van Vleuten,
de burgemeester, EJ.C.Kamerling.

met reepjes gerookte zalm

Hoofdgerecht
Asperges met een duo van lamsmedaillon
en kalfsmedaillon
overdekt met een zachte rozenmarijnsaus of

Asperges met Gelderse achterham
boterjus en een huisgemaakte eiersalade

Verdieping: overloop, 3 slaapk., doucheruimte
met toilet en vaste trap naar ruime zolder met
hobbyruimte.

* Beide gerechten worden geserveerd met een
aardappelgarnttuur en salades van bet buis

Voorzieningen: woning voorzien van aardgasgestookte CV. Warm water d.m.v. huurgeiser.

met een bosvruchtcnsaus of

Nagerecht
Cassisparfait
Frisse ijsdrank 'De Kruisherg'
lekker ter afsluiting met sekt en sinaasappelijs

Bezichtiging: op afspraak
Aanvaarding: in overleg
Prijs: f 259.000,-k.k.

Prijs ƒ 37,50
Reserveren gewenst.

Dr. Grashuisstraat 10
7021 CL Zelhem
Tel. (0314) 62 61 59

DE ACHTERPOORTHE

LunchCafé open van 12.00 tot 14.00 uur.
A la carte Serre-restaurant open van
17.00 tot 21.00 uur behalve op maandag.
Kruisbergseweg 172 Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23

Excursie Biologische landbouw Muzikaal geweld op 18e
10 en 11 mei WCL de Graafschap Muziekfestival Barchem
Momenteel staat de biologische landbouw volop in de belangstelling. De
meeste consumenten kopen wel eens
een EKO-product. Deze producten
zijn tegenwoordig ook overal verkrijgbaar. Biologische producten blijken aan te slaan en hierdoor is er op
dit moment een vraag naar meer boeren die op de biologische toer zouden
willen gaan. Begin april heeft Minister Apotheker het 1000e biologische
bedrijf in Nederland officieel aangemeld. Ook in onze regio blijken
steeds meer agrariërs te willen produceren voor deze groeiende markt.
GLTO, GAJK en GMF nodigen geïnteresseerden uit voor de excursies welke in
het kader van het WCL de Graafschapproject worden georganiseerd. De excursies vinden plaats op 10 en 11 mei en zijn
in eerste instantie bedoeld voor agrariërs
en vertegenwoordigers van andere
dienstverlenende organisaties in de re
gio van WCL de Graafschap. Op maandag
10 mei kan men een bezoek brengen aan
twee biologische varkenshouders. In de
ochtenduren wordt het bedrijf van Gerard Busger op Vollenbroek bezocht. De
heer Busger heeft een gemengd bedrijf
met 25 zeugen en 160 vleesvarkens en te
vens ook nog 40 stuks melkvee. Verder
zijn er op dit bedrijf nevenactiviteiten zoals de huisverkoop van biologisch vlees
en de exploitatie van een theehuis. Deelnemers krijgen hier een lunch aangeboden.
's Middags staat een bezoek aan de biologische varkenshouder Cor Bosch in Heino op het programma. De heer Bosch

heeft een gesloten biologisch varkenshouderijbedrij f, bestaande uit 90 fokzeugen en 600 mestvarkens. Hij verbouwt
een deel van het voer op zijn eigen be
drijf.
Op dinsdag 11 mei is er gelegenheid twee
biologische melkveehouderij bedrijven
te bezoeken. In de ochtend wordt het be
drijf van John Arink en Liane Betting in
Lievelde bezocht. Het bedrijf heeft een
melkquotum van 310.000 liter melk. Verder worden er 20 ossen in een potstal ge
houden en zijn er 5 zeugen en 40 mestvarkens. Speciale aandacht voor grasland/klaver-beheer. Aansluitend vindt
een lunch plaats bij café 'Haak en Hoek'
te Eibergen.
In de middaguren wordt het bedrijf van
Bennie en Thea Bomers te Eibergen be
zocht. Het bedrijf van Bomers is een intensief biologisch melkveebedrijf waar
100 stuks melkvee worden gehouden op
70 ha, waarvan 25 ha beheersgronden.
Het bijbehorende melkquotum is
653.000 liter. Het bedrijfis een pionier op
het gebied van mineralenhuishouding
en tevens is Thea Bomers actief betrokken bij de belangenvereniging voor biologische melkveehouders.
Voor deelname aan deze excursies zijn
geen kosten verbonden. U dient echter
voor uw eigen vervoer te zorgen. Voor opgave en aanvullende informatiev oor excursie biologische varkenshouderij op
maandag 10 mei kan men bellen met
Willem van Weperen (033) 4943086 en
voor excursie biologische melkveehoude
rij op dinsdag 11 mei met Stephan Ste
verink of Antoinette Janse: (026) 3515069.

Onstenk Rieten Daken in Hengelo van alle markten thuis

Rietdekker Onstenft voor
nieuwbouw en renovatie

»

*

"De kunst is om het rietendak op tijd
te laten renoveren voordat het groen
wordt door mos en algen", zegt Tonnie Onstenk. Het gesprek in het
knusse kamertje, dat als kantoor is
ingericht, wordt regelmatig onderbroken door klanten die bellen. Terwijl Tonnie Onstenk de telefoon aanneemt vertelt zijn vrouw Maria dat
het heel goed gaat met het bedrijf.
"Zo", zegt Onstenk als hij de hoorn er
op heeft gelegd: "Dat was weer een
klant waar ik naar toe moet".
Sinds oktober vorig jaar is rietdekker
Tonnie Onstenk (42) uit Hengelo voor
zich zelf begonnen onder de naam: Onstenk Rieten Daken. Voor nieuwbouw,
onderhoud en renovatie staat op het visitekaartje dat op het bureau ligt.
Na de LTS heeft Onstenk ruim één jaar in
de metaal gewerkt. Na zijn militaire
diensttijd kreeg de Hengeloër het aanbod om als leerling-rietdekker te beginnen. "Tonnie wilde na de dienst liever
niet terug in de metaal", zegt zijn vrouw
Maria, toen nog zijn vriendin. Maria: "Ik
wist een bedrijf die leerling rietdekkers
zocht". Tonnie: "En zo ben ik met het rietdekken in aanraking gekomen", zegt hij
lachend. "Maria is nu mijn secretaresse
en een hele goeie".
Tonnie Onstenk heeft twintig jaar bij één
baas gewerkt. Hij deed daar veel ervaring
op en heeft daar het vak geleerd. Eerst als
leerling en later deed hij alle werkzaamheden die bij het vak rietdekker hoort.
Door heel Nederland was hij bezig op de
daken van villa's, landhuizen, en bij grote en kleine boerderijen. Menigmaal
moest Onstenk ook onderhoud en daken
renoveren bij bekende Nederlanders in
Blaricum, 't Gooi en Hilversum.
Na twintig jaar kreeg Onstenk de krie
bels om voor zich zelf te beginnen. "Het

is toch een uitdaging en ook om je te ontplooien", zegt hij. "Ik wil me vooral spe
cialiseren op het preventieve onderhoud.
Daar bedoel ik mee het voorkomen van
het groen worden van rieten daken. Dat
kun je doen door het behandelen van algenbestrijding. Belangrijk is datje dat op
tijd moet laten doen. Een ander probleem is vogelschade. Dat kun je niet altijd voorkomen. Wel kun je bij nieuwbouw zorgen dat deschade beperkt
blijft", weet Onstenk.
Onstenk Rieten Daken doet ook andere
klussen op daken dan alleen rietdekken.
Het heeft allemaal met preventie te maken en wat de klant wil. De Hengelose
rietdekker geeft enkele voorbeelden: "Ik
heb klanten met rieten daken die nie
mand anders op het dak wil hebben. Ze
vragen mij dan of ik de goten schoon wil
maken of zonne-collectoren en dakramen ook wil wassen. En dat doe ik dan.
Dit soort werk kan altijd en in overleg",
zegt hij. Ook de schoorsteen is vaak
groen en die wordt dan ook schoon ge
maakt. Een dakkapel op hoogte die toe is
aan een verflaag wordt meegenomen.
"We pakken gewoon de kwast en het
wordt geschilderd. Het schilderen wordt
wel netjes gedaan. Geen geklieder. schilderen kan ik goed. Mijn huis heb ik ook
zelf geschilderd. Het moet wel vakwerk
zijn anders moet je het niet doen. Dat
maakt het werk van rietdekken ook zo
afwisselend en interessant", aldus Onstenk die Mike van Bolderen in dienst
heeft.
Onstenk Rieten Daken doet nieuwbouw,
onderhoud en renovatie. Het bedrijf is
gevestigd: lekink 10 in Hengelo, tel.
(0575) 46 33 67. Onstenk Rieten Daken is
aangesloten bij de Vakfederatie van Rietdekkers. Een landelijke organisatie voor
kwaliteitsbewaking.

Omdat het onmogelijk bleek de agenda's van Jovink en de Voederbietels,
De Kast en Normaal in één weekend
op elkaar af te stemmen, wórdt het
18de Barchem Muziekfestival gehouden op 3 juli, 10 juli en het weekend
van 24,25 en 26 september. Exclusieve
optredens dus in Barchem van de
meest gevraagde bands in Nederland.
Verheugend is tevens dat Normaal in
1999 weer een "normale" veldtocht
houdt met Barchem als afsluiter van
deze eeuw! Nooit meer Normaal deze
eeuw na Barchem.
3 juli Jovink en de Voederbietels in manege "De Heksenlaak: zeven vette jaren
bestaan ze alweer! Door hun weergaloze
rockshows behoeft Jovink Nauwelijks
verdere introductie. Toch kan het nog
mooier, zo blijkt uit de grq^fc opgezette
"Jovink in de 7de hemel tovrPvan 1999,
een spectakel met tal van stunts en visuele hoogstandjes! Naast rock en roll staan
de Achterhoekers ook altijd garant voor
een portie cabaret, waarhole humor
een verloop kent van subtid^p: zeer plat
ofwel dialect. Jovink met de grootste fanclub van Nederland zal ongetwijfeld in
manege "De Heksenlaak" "onmundig te
keer goan".
De Kast 10 juli in manege "De
Heksenlaak": De Kast is al 12 jaar; een
fantastische muzikale carrière die nog
steeds stijgende is; met zanger Syb van
der Ploeg als frontman, die zijn ecellente
stemgeluid weet te combineren met een
perfecte uitstraling. Zonder Peter Sytse,
Nico en Kees te vergeten dragen zij allen

bij aan een spetterende liveshow. Nog
nooit heeft een Nederlandse band stunts
aangedurfd zoals de optredens in het
Abe Lenstra stadion en het IJsselmeer optreden bij Lemmer. De optredens werden
zeer goed bezocht met maar liefst 48.000
fans. Na het album "Niets te verliezen",
bijna dubbel platina heeft het succes van
het album Noorderzon - ook alweer platina - alweer plaats moeten maken voor De
Kast Live, inmiddels alweer goed voor
goud!
Voor 1999 staan een release van een album en de nodige single's geprogrammeerd, waar onder "In de wolken", een
grote hit. Barchem gaat zich opmaken
voor de Kast, een supershow!
Laatste eeuwconcert Normaal in
Barchem 25 en 26 september: "We hebben elkaar gemist", aldus Dick van
Berkum, manager van Normaal. De
handleden met Benny Jolink voorop willen beslist terug naar Barchem en dat ge
beurt! De eeuw wordt voor Normaal afge
sloten in de feesttent op de vertrouwde
plek aan de Ruurloseweg. Nooit geen
Normaal meer deze eeuw en dat willen
alle hokers meemaken in Barchem. Juist
voordat, ten gevolge van de eeuwwisse
ling, de brouwerij in Groenlo droog
komt te liggen, het goddelijke mengpaneel zal ontontploffen en de lichtshow
van Normaal alleen zwart licht zal produceren. Het concert van Normaal op zaterdag 25 september, gevolgd door het
Frühschoppen van Normaal met onder
andere de Bargkapel, zal door Normaal
worden afgesloten voor de rest van de
eeuw. Echte hokers zijn dan in Barchem!

Feest bij Videotheek Casüe

Zaterdag l mei is heffeest bij Videotheek Castle in Vorden. De videotheek aan de Burgemeester Galleestraat 44 bestaat op die dag precies tien jaar. Tijdens deze dag zijn
er tal van aanbiedingen en geven Jan en Lieneke Visscher cadeautjes weg aan de klanten. Verder kunnen kinderen tot 30 april een kleurplaat afhalen voor de kleurplaatwedstrijd.

Heiligenbeelden in Antoniuskerk
Regelmatig wordt gevraagd hoe het
staat met de plannen in de Antoniuskerk op de Kranenburg een centrum
te stichten voor heiligenbeelden. Zoals bekend heeft de stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg'
op zich genomen de komende vijf
jaar het beheer over te nemen van deze kerk die om financiële redenen begin vorig jaar door het parochiebestuur moest worden onttrokken aan
de reguliere eredienst.
Om de kerk voor verval te bewaren werd
via een huis aan huisfolder een aktie gestart die tot resultaat had dat bijna 600
donateurs zich hebben opgegeven. Dankzij hun jaarlijkse bijdragen kunnen de
aan het beheer van de kerk verbonden
kosten voor de komende jaren worden
opgevangen. Tevens werd hiermee bereikt dat de kerk beschikbaar blijft voor
speciale plechtigheden als trouw- en
rouwdiensten en voor algemene culturele activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld op
l mei de kerk grats beschikbaar gesteld
voor het benefietconcert dat het Vordens

Mannenkoor zal verzorgen voor hulp
aan de slachtoffers van Kosovo.
Intussen werd door het bestuur en de opgerichte werkgroepen hard gewerkt. Een
van de voorgestelde activiteiten heeft betrekking op de mogelijkheid een deel
van de kerk in te richten als een centrum
waar plaats is voor heiligenbeelden. Het
blijkt namelijk dat er in Nederland wel
twee musea zijn voor kerkelijke kunst,
maar dat er geen centrum is waar specifiek aandacht wordt besteed aan heiligenbeelden. Dat is opmerkelijk omdat
na onderzoek is gebleken dat na de tweede 'beeldenstorm' die zich in de afgelopen dertig jaar heeft voltrokken, het heiligenbeeld in veel kerken is verdwenen.
Wel is er veel vraag naar deze beelden in
Oost-europese landen en ook verdwijnen
er honderden beelden naar particulieren
bijvoorbeeld in Amerika. Deskundigen
verwachten dat er over vijf tot tien jaar
nauwelijks nog heiligenbeelden beschikbaar zullen zijn.
De werkgroep die bezig is met de opbouw van een collectie beelden, heeft
het voornemen in de kerk via rondlei-

Oma Dick Rothman (67) stopt met competitievolleybal:
"Ergens vind ik het wel jammer dat ik
stop. We hebben een leuk team. Erg
gezellig en wat het belangrijkste is,
we kunnen goed met elkaar opschieten". Woorden, opgetekend uit de
mond van Dick Rohtman. Een 67 jarige wel zeer sportieve oma, die tussen
de lijnen van het volleybalveld haar
mannetje (sorry vrouwtje) nog steeds
staat. Sterker nog, het fanatisme
druipt er vanaf. Zaterdagmiddag 24
april speelde Dick in sporthal t Jebbink te Vorden tegen Side Out 5 haar
laatste competitiewedstrijd.
Als ze het spelletje nog steeds zo leuk
vindt, waarom dan toch stoppen? "Wel",
zegt Dick, "we moeten tegen steeds jongere meiden spelen en dat begin ik minder leuk te vinden. Bovendien is onze
ploeg in de competitie veel te hoog ingedeeld. Met als gevolg sterkere tegenstanders en dan gaat de lol er een beetje af.
En bovendien moet je er toch een keer
mee ophouden. Of niet soms?"
Tegelijkertijd kijkt ze je aan met een
twinkelende blik in de ogen alsof ze wil

tete

dingen en een klankbeeld de belangstelling levend te houden voor deze uiting
van volksdevotie en de betekenis van deze beelden in het leven van de gelovigen
duidelijk te maken.
Het blijkt dat dit idee veel sympathie ontmoet. Zo reageerde op een brief aan een
aantal instellingen als kloosters en bezinningscentra vijf besturen positief op
dit idee. De eerste zending beelden is intussen uit Maastricht gearriveerd; er zijn
nog contacten met kloosters in Tilburg,
den Bosch, Nijmegen en Boxmeer voor
het verkrijgen van beelden in bruikleen.
Ook een aantal particulieren reageerde
en stelde spontaan een beeld beschikbaar. Een meelevend parochielid verraste
de werkgroep met een schenking waardoor tien zeer fraaie beelden konden
worden aangeschaft. In totaal zijn er nu
toezeggingen voor het in bruikleen geven of schenken van circa vijftig beelden,
die in de loop van deze zomer zullen
worden opgehaald en geplaatst. Ook
mocht de stichting nog enkele schenkingen ontvangen, speciaal bestemd voor
dit doel.

Zoals het er nu naar uitziet zal dit jaar
op bescheiden wijze en als proef worden
gestart met rondleidingen voor toeristen
in samenwerking met de Vordense VVV.
Het bestuur van de VVV heeft zich al positief uitgesproken voor dit beeldencentrum omdat het wordt gezien als de eerste slechtweervoorzieining in onze gemeente waar grote behoefte aan is.
Binnenkort zullen de tien beschikbaar
gestelde, met zorg uitgekozen beelden in
de kerk worden geplaatst, beelden die ge
heel passen in de neogotische stijl van de
door bouwheer Cuypers gebouwde kerk.
Het behouden van de kerk is een verheugend feit, zeker als men bedenkt dat er
in Nederland al een aantal fraaie, door
Cuypers gebouwde kerkgebouwen onder
de slopershamer zijn gevallen. Wie er bij
stilstaat dat de Antoniuskerk voor veel
mensen een bijzondere en persoonlijke
betekenis heeft, zal verheugd zijn dat
door de inzet van een creatieve werkgroep en de medewerking van vele honderden inwoners van Vorden 'de Kerk op
de Kranenburg' een zinvolle toekomst
heeft.

'O, wat zal ik het missen'

zeggen "Ik plak er nog een paar jaartjes
aan vast". Wat te denken van haar mentaliteit. Een voorbeeld. In Vorden wordt
jaarlijks een stratenvolleybaltoernooi gehouden. Zo'n toernooi is aan Dick niet
besteed. Ze heeft er een keer aan meegedaan. In haar ogen een keer teveel. "Weet
je wat het is. Bij zo'n stratenvolleybaltoernooi gaat het er veel te slap aan toe",
zo zegt ze. En dat slappe gedoe past ge
woon niet bij haar karakter. Het is maar
dat U het weet!
Ooit bego^fcjck Rothman begin zestiger
jaren meteen partijtje volleybal in
Warnsveld. Daar bleef ze, zeg maar een
'blauwe maandag'. Ze werd vervolgens
lid van Dash in Vorden. Eerst werd er ge
speeld in ^& zaal waar later de brandweergaraj^werd gebouwd aan de
Nieuwstad. Vervolgens 'verhuisde' Dash
naar sporthal 't Jebbink waar Dick Rothman vanaf de opening speelt.
Wie Dick Rothman ooit heeft zien spelen
kwam al heel snel tot de conclusie: een
gedreven speelster, een voorbeeld voor

vele 'jongere' vrouwen. Het liefst speelt
Dick in een aanvallende rol. 'Verdedigen
vind ik minder leuk, hoewel ik niet wil
zeggen dat ik dat met tegenzin doe. Bij
volleybal wordt er nu eenmaal voortdurend gewisseld en sta je de ene keer aan
het net en moet je vervolgens weer naar
achteren".
Tien minuten later in het gesprek:" Toch
zal ik het volleyballen missen. Ook de
training op dinsdagavond. Ik heb me
voorgenomen toch te blijven sporten",
zegt ze fanatiek. Een paar weken geleden
heeft ze een kijki^genomen bij een
groepje huisvrouweWiie zich met gymnastische oefeningen in conditie hielden. Dick Rothman keek er naar en zei
resoluut: "Niets voor mij. Allemaal veel te
sloom. Als volleybatoÉM- ben ik gewend fanatieker te spelen".^P
Dus neemt Dick Rothman zich voor binnenkort een bezoek te brengen aan een
plaatselijke sportschool, waar ze al haar
energie kwijt kan. Overigens is ze beslist
niet eenzijdig want ze houdt ook veel
van fietsen (samen met haar man Rinus)
en niet te vergeten klootschieten. En zo

zal deze 'bezige bij' zich zonder volleybal
beslist niet vervelen. Of toch wel?
Er wordt wel eens gezegd :een appel valt
niet ver van de boom. In het leven van
Dick Rothman wel. Ze heeft een zoon
Hein en een dochter Riet (een tweeling).
Volleyballen: nee hoor. En de kleinkinde
ren dan? Ook kleinzoon Floris (17) niet,
terwijl ook de kleindochters Bonnie (14),
Marlous(16), Laura (13) en Sanne(lO) er
heilig van overtuigd zijn dat volleyballen
alleen door oma's gespeeld wordt.
Wat Dick Rothman nog niet weet is dat
de collega-speelsters van Dames 3 - te we
ten: Riki Bijenhof, Evelien Mulder, Willy
Kuit, Tiny Luttenhuis, Henny Eeenink, Jopie van Hunnik, Nel Rodenburg, Rianne
Lenselink, üesbeth Koren, coach Carolien Karmiggelt en tramer Christiaan
Brinkhorst - nog een verrassing voor haa
rin petto hebben. Trouwens een ding we
ten de dames zeker: ze zijn nog niet van
Dick Rothman af. "Al speel ik dan niet
meer, ik zal beslist regelmatig komen kijken", zo zegt ze vastberaden.
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ISUPER DEBOER! Yvonne en Wilbert Grotenhuys 1 jaar
Dit vieren we samen met u als klant. Wat dacht u van het volgende:

Culi d'or slagroomfeesttaart,
doos 900 gr. van 9,95 voor Dy«Ju

Sisi orange, Pepsi regular of

Super huiswijnen,

Super kinderbananen,
klasse 1 zak 7 stuks van 3,49 voor

SeV6I1 UP,

fles 1,5 Itr van 2,29 en 2,49 voor l pO«J

Biefstuk superieur, 250 v. ™ BK 5,99
Ganda ham gedroogde
ham,

AQQ

rood, wit, droog wit, half zoet, rosé, fles 1 liter van 6,25 voor "Yp w9

9 fcp™w57
AQ

Super krentenbrood/
rOZijnenbrOOd,

pak 500 gr. van 3,29 voor Z,Z9

Maaslander Groen-geel of

100 gr. van 4,99 voor

tito van 18,90 en 19,90 voor l Wy

Super koffie robuust aroma soogr 5,99+10 Rocks • Super boerencake soogr. 3,49+ 10 Riocks
Super sinaasappelsap, 1 itr 1,79+10 Rocks GRATIS
Aanbiedingen geldig van 26 april t/m 1 mei 1999

Palingkwekerij/rokerij

SNIKKERS

Argo

0

|0DÊll*

Voortseweg 8 • Toldijk
Telefoon (0575) 46 37 43

,NBENI

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

STENEN
BESTRATING
DAKPANNEN
SYSTEEMVLOEREN
ISOLATIEMATERIALEN

Te koop verse of
gerookte paling

Wilt u een echt jaren '60 sfeertje
op uw bruiloft of bedrijfsfeest,
neem dan muziek uit de sixties
met de band:

9 kg pak gratis bezorgd!
f 39,95
Omo, Vizir, Sunil, Dobbelman, Witte Reus

Q-SELECT

f 49,95
Ariël. Dash, All, Dixan, Persil
5 kg Robijn, 4,5 kg Drett f 29,95
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurto
Telefoon: (0573) 45 20 00

Vaatwaspoeder/tablets
vloeibare wolwas/handzeep
glasreiniger etc.

BOUWMATERIALEN

Bel: 0575-53 09 53

jaar getrouwd!
jaar samenwerking!

Zwanevtot 48 - Zutphen

Ballonvaren

Om u in de feestvreugde te laten delen

in uw eigen regio

Briefkaarten

% korting op ons topmodel terrasscherm

DRUKKERIJ

Aantrekkelijke groepskorting.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Inlichtingen:

WEEVHIS

Palermo
gesloten cassettesysteem
mooie ronde vormgeving
wit of crème kap/frame kost niets extra, terwijl 6 actiekleuren tegen geringe meerprijs leverbaar zijn
doekkeuze uit een zee van kleuren en dessins
bovendien gratis origineel bistro-model tuinstoel
deze aanbieding is alleen geldig van 4 t/m 7 mei
(in overleg met onze leverancier)

B

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

VORDEN

ook perfectie in tuinmachines

^•^

En natuurlijk de hele zomer lang onze gebruikelijke

GAMO zitmaaiers

10 vO kOrtinCJ op alle zonneschermen en screens
plus gratis vakkundige montage!
A

onderscheiden zich door:
• perfecte opvang zelfs bij nat weer
• (vraag demonstratie)
• akoestisch signaal bij volle vangbak
• modern design
• diverse types en uitvoeringen
• (ook frontmaaier met mulching)

Disbergen*&

<&*

woninginrichting • zonwering

'Cc^

Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) • (0575) 46 14 25

Ook uw adres voor:

• Mountfield motormaaiers • Castor bosmaaiers en kettingzagen
• Alto hogedrukreinigers • diverse tuinmachines, ook gebruikt
Industrieweg 13 • Tel. (0575) 55 31 63

Brochures

timaal te regelen
De Wonerij in Ruurlo; daar vindt u alles wat mo-

DRUKKERIJ

WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

gelijk is op het gebied van zonwering. Rolluiken,
knikarm-terrasschermen, veranda-zonweringen,
uitval zonneschermen, vlakhangende zonweringen
en markiezen tot in detail. Decoratief en effectief
voor buiten. Aangepast aan uw wens. Grenzen in
trends en design worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid. Wij nodigen u graag uit om u
zelf te overtuigen van deze meest complete
collectie.

Op 4 mei is het
twee minuten stil
in Nederland
om te denken aan wat was,
had kunnen zijn,
maar ook aan wat is,
en komen kan

Tot ziens bij De Wonerij,
Hartje Achterhoek.

DE WONERIJ
Groenloseweg 9 Ruurlo, Tel.: 0573 45 12 39

4 mei, 20.00 uur
Nationale Dodenherdenking

