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Ernst Daniël Smid trekt volle kerk in Kranenburg:

Benefietconcert voor Kosovo
levert ruim 12.000 gulden op

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. I. de Zwart, Dieren.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur dhr. R. Reinders, Neede.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 8 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 9 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 mei 17.00 Eucharistieviering.
Zondag 9 mei 10.00 uur Woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
8-9 mei pastoor F. de Heus, Zutphen, Tel.: (0575) 52
6965.

Het Vordens Mannenkoor verrichtte de
muzikale aftrap van het benefietconcert.
Na het derde nummer stond publiekstrekker en Ernst Daniël Smid al achter in
de kerk kl^r. Toen hij het nummer 'Nobody kno^Mnzette werd het muisstil in
de kerk en waren alle ogen gericht op de
Achterhoekse bariton. Tijdens dit nummer liet Ernst Daniël Smid al gelijk blijken dat hij niet alleen een begenadigd
zanger is maar ook een persoonlijkheid
waar je niet omheen kunt. In het gedeelte voor de pauze werd er een zeer gevarieerd programma gebracht. Naast Ernst
Daniël Smid en het mannenkoor brachten ook het orkest van Sursum Corda en
het Achterhoeks Vocaal Kwartet enkele
nummers ten gehore.
In de pauze konden de bezoekers voor
drie gulden een kop koffie krijgen met
een koek. Ook de opbrengst hiervan ging
in z'n geheel naar het goede doel. Pannenkoekenrestaurant Kranenburg zorgde voor de koffie en de koeken waren ge
bakken door Bakkerij Joop uit Vorden.

Het idee om een benefietconcert te geven onstond drie weken geleden tijdens
de jaarvergadering van het Vordens Mannenkoor. Door enkele leden van het koor
werd het plan geopperd om een bene
fietconcert te geven om zo zelf een steentje bij te dragen aan de hulp aan de
vluchtelingen uit Kosovo. Tijdens deze
avond werd er een werkgroep opgericht
bestaande uit Peter Neijenhuis, Jaap Kettelerij en Piet Piersma.
Dit drietal wist in korte tijd veel voor elkaar te krijgen. Zo benaderden ze de Achterhoekse bariton Ernst Daniël Smid om
mee te doen aan het benefietconcert.
Deze zei gelijk 'ja' tegen het initiatief van
het Vordens Mannenkoor. Vervolgens
was het zaak om zoveel mogelijk publiciteit te geven aan het concert. Ook daar
zijn Peter Neijenhuis, Jaap Kettelerij en
Piet Piersma uitstekend in geslaagd,
want het is een hele knappe prestatie om
in een paar dagen tijd bijna vijfhonderd
kaarten te verkopen. Zeker als je weet dat
soortelijke benefietconcerten in de
schouwburg in Zutphen en Zwolle voortijdig afgeblazen zijn vanwege te weinig
belangstelling.

Na de pauze ging muziekvereniging Sursum Corda van start met nummers als
'Menuet from Bernice', 'Con te partirö'
en het toepasselijke 'Heal the World' van
Michael Jackson. Daarna was het de
beurt aan Ernst Daniël Smid met 'People', Auf der Heide blüh'n die letzten Rosen' en 'Over the rainbow'. Bij dit laatste
nummer werd Ernst Daniël Smid muzikaal ondersteund door het orkest van
Sursum Corda.
Het Achterhoeks Vocaal Kwartet had ook
voor na de pauze een gevarieerd programma samengesteld met traditionals
als 'Wait 'till de Sun Shines Nellie' en
'Honey little üze Medley'. Ook het Vordens Mannenkoor liet zich na de pauze
van z'n beste kant zien. Met name de solozang van Ludo Eykelkamp in 'There's a
man ago in roun' maakte indruk. Ernst
Daniël Smid verzorgde de solozang tijdens het Wiegenlied. Alles bij elkaar een
zeer gevarieerd programma waarvan het
publiek enorm genoten heeft.
Na afloop was er bij de uitgang nog een
deurcollecte waarvan de opbrengst eveneens ten goede komt aan de vluchtelingen uit Kosovo.

Overname van advertenties en berichten is verboden

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. Westerink.

Het benefietconcert voor Kosovo dat
afgelopen zaterdagavond werd gehouden in de RJC Kerk in Kranenburg, heeft tot nu toe ruim 12.000
gulden opgebracht. Er waren in totaal 480 bezoekers op het concert afgekomen. De kerk zat dan ook murjevol. Grote publiekstrekker was natuurlijk de Achterhoekse bariton
Ernst Daniël Smid. Maar ook het Vordens Mannenkoor, de Christelijke
muziekvereniging Sursum Corda en
het Achterhoeks Vocaal Kwartet lieten zich zaterdagavond van hun beste
kant zien. Met name het nummer
'Exodus Song' maakte veel indruk.
Ernst Daniël Smid werd bij dit nummer muzikaal ondersteund door het
Vordens Mannenkoor en het orkest
van Sursum Corda. De Achterhoekse
bariton voelde de sfeer in de kerk perfect aan en zette na afloop van het
concert de 'Exodus Song' opnieuw in
en sloot zo op gepaste wijze het benefietconcert af.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575) 551010, Lid NNP

dagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKaste,el, 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 Infonümmer 55 33 48.

Huisarts 8-9 mei dr. Dagevos, het Vaarwerk l, Tel.:
55 24 32.

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

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U ku^fcm opbellen (zonder afspraak) komen of eenTffmgende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

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.

Tandarts 6-7 mei G.W. Lochem, Tel.: (0573) 25 18
70, 8-9 mei D. Stolk, R^Mo, Tel.: (0573) 45 24 00.
Spreekuur voor spoedg^^en zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het SpittaaL, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR I>IRI:CÏI: DRINCI NDI I H I I . P
VAN:
I'OI.IÏ I I - A M H U I . A N C I - H K A N D \ V i : i K

Tc-IHoon 112
POLITIE VORDEN:
d ü v j i - n n a c h t (01573) 55 12 W
b.;;.:.;. (055) :5f>X (>8 GS
H R A N D U l I - K : tlajj en n a c h t 112
\ M l U l l . A N C i : : da-CMI n a c h t 1 1 2

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575)441351.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werk-

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.
WV-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00 uur. In de schoolvakanties
worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagvan 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.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
Vrijwilligerswerk bij de SWQV of De Wehme: info/opgave bij de SWOV, tel. 553405

Het is er weer
Alles voor de barbecue

Het allerlekkerste
voor de Allerliefste
-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

'n heerlijke vlaai vlgs. Limburgs recept
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

• Cerise-Bavaroise vlaai • • •
deze zeer royale vlaai voor een speciale moederdagprijs

f 1R95
IU>

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•" huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilorts)party's
«" produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*" bruidshuis op het landgoed

WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT

Moederdag-Tip: maak keuze uit onze 30 soort vlaaien

Moederdag Slagroom Taart
van f 22,50 voor

f 19."

Bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen
Grote sortering BROOD en BROODJES
Voor een heerlijk verwenontbijt
0.3. Croissants, Duitse-, Italiaanse broodjes
waaronder vele nieuwe soorten
Ook om thuis af te bakken

Tip van de week

Vezelrijk Volkoren
rijk aan natuurlijke voedingsvezels van tarwe, mais en
haver. Vezelbruin helpt het vezeltekort op een lekkere
manier op te lossen
deze week l

1 kilo f

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Runder Schnrtzels

9,98

f 1,75 per stuk

BOERENGEHAKT

Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 5135 20
Fax: (0575) 5135 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

1 kilo f

6,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.
• 6 juni klootschieten 't
Proathuus

•£• *

Zie ook onze dagaanbiedingen

f 1,50 per stuk

RUNDERGEHAKT

al vanaf 1

En dan: de Overheerlijke

Gepaneerde schnitzels

3 pond f 10,-

Huis De Voorst

Verwenprijs l

Donderdag Schnitzeldag

• Te koop: scooter merk Peugeot, compleet met scherm,
i.z.g.st. Tel. (0575) 55 32 83

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

Varkensrollade

WORST/VLEES-

100 gram f 1,98

WARENSOORTEN

Boterhamworst

vandaag voor • l j~ per 100 gram!!!

100 gram f

ZATERDAG BIEFSTUKDAS
3 Hollandse biefstukken

f 10,2tigengemaaktePIZZA'S f 10,'

0,98

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f

WEEKENDAANBIEDING

Haas/ribkarbonade
1 kiio f 9,95
Pampaschijven

4,98

1 kilo f 7,95
COMBI-VOORDEEL
4 Slavinken +
4 Hamburgers
samen f

7,95

5 halen 4 betalen
Hef 'Versf" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG

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

• Te koop: weck-ketel compl.
met^fc. 100 glazen van '/?, 3A,
1 liteWél. (0575) 55 26 90
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Folders
Briefkaarten
Visitekaartjes
Vrijdag 7 mei a.s. op de markt te Vorden

DRUKKERIJ

GROTE WAARDEBONNENACTIE

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

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

IEDER GEGRILLD HAANTJE DRAAGT BIJ AAN MEER MUZIEKPLEZIER

't swingt j)
de grill af!! t

leder z'n
eigen wens.

#
J>
Muziekvereniging SuiMini (.'orila en Keiirslager Dick Vlogman /orgen vrijdag 14 en zaterdag 15 mei
voor een swingend gnïlfestijn. Maar liefst 6 reii/egrilljpparaten konvn er aan te pas om zo'n 3000
haantjes te gOUBI. Kn natuurlijk verzorgt Sursum (,'orda de mu/ikale omlijsting van het ( irillfccst.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

IV haantjes /ijn fijn pdaiad en smaken heerlijk hij de warme maaltijd of als uitgebreide snaek lussen
il<x>r.

2 GEGRILLDE HAANTJES f 12,50
WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ!
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Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta W

Uitvaartverzorging en -verzekering

Landbouwbedrijf Wullink VOF te Hengelo is een toonaangevend akkerbouwbedrijf gespecialiseerd in de pootaardappelenteelt. Hiernaast
behoort ook de bloembollenteelt tot ons vakgebied. Wij werken met
een team van 7 enthousiaste medewerkers met een grote mate van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een:

ALLROUND AGRARISCH
MEDEWERKER
Functie-inhoud:
• Uitvoering van landbouwwerkzaamheden waaronder grondbewerking, zaaien, poten en oogsten
• Selectie en sorteren van pootaardappelen
• Onderhoud van het machinepark
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met:
• MBO opleiding
• Affiniteit met de akkerbouw
• Kennis van of interesse in de (poot)aardappelteelt
• Technisch inzicht
• Goed in teamverband kunnen werken
• Flexibele instelling

Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag S mei gaan wij huis-aan-huis rond en nemen uw hestelling op,
(X)k huilen ile hehouwik1 kom.

CHR.MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
Keurslager

Vlogman

Reactie
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 2 weken richten aan Wullink
VOF, Banninkstraat 54a, 7255 KE Hengelo (Gld.). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.D. Wullink, bereikbaar
onder nummer (0575) 46 14 27

Ons geluk is uitgebreid met de
geboorte van onze dochter

Marissa

en

Jolanda Stokkink

JL^a^k. -

Zij is geboren op 26 april 1999
om 13.00 uur, weegt 2660
gram bloot en is 47 cm groot

gaan trouwen op 12 mei 1999 om
10.30 uur in het gemeentehuis Huize
Ruurlo te Ruurlo.

Patrick en Heidi
Nijenhuis-Dijkman

Hierbij nodigen wij u uit op onze receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal
'Kerkemeijer', Ruurloseweg 51 te
Borculo.

Hoetinkhof 185
7251 WH Vorden
Tel. (05775) 55 39 41
Bel even van tevoren, voordat
u mij in m'n slaap komt storen

Moederdagtip
voor keukenprinsen

Rob Pannekoek Loois

Ons adres:
Irenejaan 12, 7261 BV Ruurlo

Wij zijn intens gelukkig met de
geboorte van ons lieve prachtige jongetje.

Ruben
is geboren op 28 april 1999
om 22.49 uur.

TOD gr.
LET OP

LET OP

gaan trouwen op woensdag 12 mei
1999 om 10.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Ten Hoetstraat 8
6522 DB Nijmegen

De receptie wordt gehouden van
16.00 tot 18.00 uur in 'De IJsselhoeve', Eekstraat 15 te Drempt.

Oma A.C. OttensSchreuders

Jos, Marietje en Ellen
Nijenhuis
Insulindelaan 78
7251 EK Vorden
(0575) 55 34 12

• Gezocht: heel goed tehuis
voor 2 lieve gecastreerde ingeente rode katertjes van 1 jaar.
Tel. (0575) 55 62 15
• Hebt u oud ijzer? Bel Peppelinkhausen, telefoon (0575)
55 29 16

ham-taart,
100 gr.

jonge kaas,
1 kilo

10 mei

1974

Op woensdag 12 mei a.s. hopen wij
ons 25-jarig huwelijk te vieren.

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

Gerrit Bargeman

&

•

Berty Bargeman-van Ark
Gelegenheid tot feliciteren van 14.00
tot 15.30 uur bij café-restaurant 't
't Medler, Ruurloseweg
114trden.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN KOST MEER!

De Horsterkamp 25
7251 AZ Vorden

Bargeman Vorden bv
aannemersbedrijf

Na een wel besteed leven vol liefde en zorg voor ons
allen, is vandaag tot onze droefheid overleden

ANTHONIA MARIA JOSEPHINA
HELMINK-NIJENHUIS
WEDUWE VAN HENDRICUS MARTINUS ANTONIUS

HELMINK

Op vrijdag 7 mei a.s. word ik

Dorien Groot Jebbink-Michels
40 jaar. U kunt mij dan tussen 21.00 en 22.00 uur persoonlijk met dit heuglijke feit komen feliciteren (hapje
en drankje staan klaar) op de Ganzensteeg 1 in
Kranenburg of mij dan bellen, telefoon 55 65 44.
Cadeautip: véél geld
Mijn dierbare vriendinnen Lisette, Marja, Marjo, Ria en
Toos worden hierbij, samen met hun mannen, uitgenodigd vanaf 20.30 uur. Cadeautip: leesbril

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verder lijden
bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het
overlijden van mijn lieve zwager, onze oom en oudoom

• Te koop gevraagd: plm. 9
m2 rode en zwarte estrikken
321 x 21. Tel. (0573)461036

JAN WANSINK

Zij werd gesterkt door het Sacrament der Zieken.
Moeder is 87 jaar geworden.
Wij zullen haar betrokkenheid, haar liefde voor de
kleine dingen in mens en natuur missen.
Wij blijven dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft
Amsterdam:
Ruurlo:
Hengelo (Gld):
Lochem:
Nunspeet:
Ruurlo:
Groenlo:
Doetinchem:
Epse:
Soesterberg:
Doetinchem:
Vorden:

op de leeftijd van 76 jaar.
Familie Wansink
Vorden, 28 april 1999
Correspondentie-adres:
G. Wansink-Wentink
Brinkerhof 53, 7251 WX Vorden
Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

• Ze zijn er weer: verse aardbeien. F.T. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08
• Verbouwen? Tekening
nodig? Bel voor informatie
(0573) 45 12 76

t

• Te koop: 850 stuks dakpannen Romeinse de Valk,
kleur grijs/blauw, prijs n.o.t.k.
Tel. (0575) 46 20 17 (na 16.30
uur)

• 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

gehaktballetjes in
satésaus, 100 gr.

100 gr.

1 kilo

• Gevraagd: kinderzadel. Tel.
(0575) 55 68 18

• Gozien houdt het na 25 jaar
justitie nóg niet voor gezien!
Gefeliciteerd! Henny

gebraden spek,

100 gr.

• Zondag 9 mei a.s. grote
bingo, aanvang 19.30 uur.
Café d'Olde Kriet, Dorpsstraat
25, Wichmond, tel. (0575) 44
1600
• Kranenburgers en omstreken opgelet! Ik hou iedere donderdag verkoop van
aardappelen, groenten en fruit
op de parkeerplaats van Pannekoekenrestaurant Kranenburg van kwart voor 10 tot 12
uur. Elke dag huisverkoop van
aardappelen, groenten, fruit en
planten. André Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76

per stuk

85 moederdagsalade,
100 gr.

rundergehakt,

HENDRIKUS
BERNARDUS
Hij is geboren op 1 mei 1999
om 07.15 uur, 48 cm lang en
3280 gram.

2

Keurslagersoes,

runderrookvlees,

Beeklaan 4
7234 SL Wichmond

Blij en gelukkig zijn we met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

Rob

LET OP

Sursum Corda
Vrijdag 14 en zaterdag 15 mei i.s.m. Sur
grote gegrilde haantjes aktie
LET OP

Karin Regelink
&
Martin Rietman

Mirjam Ottens en
Martijn Emons

We vinden het fijn als je komt,
maar laat het ons even weten.
Tel. (024) 32 21 939

1
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kalkoenbiefstukies

Marijke en Theo
Frans en Magda
Jan en Joke
Rieky en Teun
Gerda en Leo
Wïllemien en Kees
Arnold en Bea
Joseph en Ria
Annette en Paul
Isidoor en Manneke
José en Ton
Oom Antoon
Kleinkinderen en
achterkleinkind

27 april 1999
Correspondentie-adres:
F. Helmink,
Groenloseweg 14, 7261 AN Ruurlo
De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 1 mei
op het R.K. kerkhof te Kranenburg.

• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Splinternieuwe methode. Bel voor
info A. Eijsink, (0575) 57 21 27
• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt è
contant. Tel. (0543) 45 10 85
• Opheffingsuitverkoop totale handelsvoorraad gebruikte goederen antiek en
curiosa. Alles voor Yz prijzen
of t.e.a.b. Alles moet weg i.v.m.
beëindiging boerderijopslagruimte! Uitverkoop alléén op
vrijdag en zaterdag vanaf
10.00 tot 17.00 uur. De Stegge
9, Lievelde (nabij Erve Kots).
Voor telefonische voorinformatie (0544) 46 39 54, mob.
06-55143833
• Te koop: Ford Escort 1.4i
CLSolar b.j.'92, km 38.000;
Ford Escort 1.4 CL b.j.'87;
Ford Fiësta 1.1.i CL b.j.'89;
Peugeot 205 GT b.j.'84. Tel.
(0575) 46 27 79
• Te huur: kramen voor de
braderie in Wichmond op
24-25 juli. Tel. (0575)441285
• Te koop: 25 m2 sierstenen
voor terras. Tel. (0575) 55 24
94
• 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? Wilt u dit beheersen? Bel dan (0575) 467381
• Gevraagd: woonruimte
voor man alleen in Vorden,
Ruurlo, Lochem of omgeving.
Brieven onder nr. R 50-2 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden
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donderdag van 10.00 -l 1.00 uur en volgens

maandag 'i öt en met vrijdag van
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onderdeel burgertaken: de laatste dinsdag

WethouderH. Boogaard:
i
donderdag van 09.00- 10,00 uuren
' volgens

IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGEL

In verband met het plaatsen van een zinker is de Maandagweg op 11 mei 1999 gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.
RUISPUNT HACKFORT: GEEN ROTONDE MAAR EEN PLATEAU

u telefonisch maken
bij dé receptie van het gemeentehuis.

van elke maand f behalve mjulL van 18.30
tötl930miï (m^
zje de publicaties in
El Spreekuren burgeimeeStéren
\ wethouders: ;;; ;• ;!. ; ; ^ril^l'Ii:;; • :: ?
j:C^
en volgens afspraak .:; ':. .:• 1 1. 1 v", : : ':'; ;; J i ;.

Burgemeester en wethouders willen op het kruispunt Baakseweg-HackfortselaanKruisdijk een plateau (een verhoogde, gelijkwaardige kruising) aanleggen.
Aanvankelijk was het de bedoeling hier een rotonde te maken, maar op aandringen
van de commissie bestuur, gemeentewerken en middelen, kiezen burgemeester en
wethouders nu voor dit goedkopere alternatief. Bovendien komen elders op de route
Vierakker-Hackfort binnenkort ook plateaus (op de IJselweg, de Vierakkersestraatweg,
de Koekoekstraat en de Hackfortselaan). Aansluitend aan de daar al geplande zestigkilometerzone willen burgemeester en wethouders ook op de Hekkelerdijk, de
Hoekendaalseweg, de Kruisdij k, de Strodijk en de Weidemanweg de maximumsnelheid verlagen van tachtig naar zestig kilometer per uur. Een schets van de maatregelen kunt u inzien bij de afdeling gemeentewerken in de Boerderij. U kunt tot 20 mei
aanstaande uw zienswijze over deze maatregelen (liefst schriftelijk) kenbaar maken
aan burgemeester en wethouders.

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.
OUWVERGUNNINGEN

plaats
Lankampweg 5
Boshuisweg 3,
Vierakker
Biesterveld 25

aanvrager

inhoud

HJ. Eggink

gedeeltelijk
vernieuwen boerderij
bouwen tanklokaal

mts. Rietman - Makkink
Projectontwikkeling
Heutink

vrijstelling

bouwen woning

't Heegken 5

hoogte
f 1.999,22 netto per maand of lager
f2.199,22 netto per maand of lager
f2.399,22 netto per maand of lager

aanvrager

inhoud
gedeeltelijk slopen boerderij
slopen 5 schuren
slopen voormalig kippenhok annex
werktuigenberging

APVERGUNNINGEN

VERIGE

De normen
De maximum bijdrage is ? 125,00 per gezinslid per jaar. Dit bedrag geldt voor mensen
met een inkomen op of onder het niveau van het wettelijk minimumloon. Omdat degenen die iets boven de grens van het minimumloon zitten vaak ook in de situatie
verkeren die hierboven werd J^chreven, is het voor hen ook mogelijk een (gedeelte
lijke) bijdrage te krijgen.

Gezinsinkomen gehuwde

HJ. Eggink
Stichting Het Geldersch
Landschap
HJ. Krijt

plaats
Oude Zutphenseweg
Willem
Alexanderlaan 22
Lankhorsterstraat,
Wichmond,
ter hoogte van nr. l
Lankhorsterstraat,
Wichmond,
ter hoogte van nr. 3
Lankhorsterstraat,
Wichmond,
ter hoogte van
sportveld Socii

Het contributiefonds past binnen de doelstelling van het minimabeleid nieuwe stijl
en kan met name van groot belang zijn in het voorkomen van een sociaal isolement
voor mensen met een inkomen op minimum-niveau. Het is algemeen bekend dat
mensen met een laag inkomen door hun situatie vaak gedwongen worden het eerst
te bezuinigen op uitgaven op het gebied van ontspanning, beweging en de ontmoeting met anderen. Een bijdrage uit het contributiefonds geeft hen de mogelijkheid
om dit te blijven doen.

In de onderstaande tabel kunt u de normbedragen en vermogensgrenzen zien.
Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders gelden andere inkomensgrenzen.

LOOPVERGUNNINGEN

plaats
Lankampweg 5
Lindeseweg 5 - 7

ONTRIBUTIEFONDS1999

aanvrager

inhoud
herplantplicht
vellen 3 berken
vellen l blauwspar

BA Heijenk
B.C. Kruijt

gemeente Vorden vellen l linde,
l eik, l meidoorn
en 7 essen
gemeente Vorden vellen l kastanje

52 inlandse eiken
(stamomtrek 8-10
cm.) en 150 ml haag

gemeente Vorden vellen 600 m2 bosplantsoen

(Gezins-) situatie
alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwden

Bijdrage per gezinslid
f125,00
f85,00
f45,00

Vermogensgrens
f9.850,00
f 19.700,00
f 19.700,00

Aanvraagformulieren
U kunt de formulieren voor het aanvragen van een bijdrage afhalen bij de balie van
de afdeling welzijn van de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling welzijn, tel: 55 74 74
ERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de
Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede in- spraakronde invoegen.

VERGUNNINGEN

plaats
Oude Zutphenseweg 2

aanvrager
F. Letterman

inhoud
aanleggen en verharden inrit

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

plaats
aanvrager
Mispelkampdijk ld A. Kromkamp en
mw. M. Oplaat
Schuttestraat 13 H.D. Melchers

inhoud

datum ontvangst

bouwen woning met 22-04-99
garage
verbouwen van
26-04-99
een boerderij
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 11 mei 1999 om
19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
verzoek om herziening bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor een perceel
aan Het Hoge;
bestemmingsplan "Vorden West en Zuid, partiële herziening 1998" terrein voormalige brandweergarage)
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 11 mei 1999
om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
wij ziging gemeenschappelij ke regeling "Regeling Regio Stedendriehoek";
onderwijs aan kinderen van asielzoekers;
* jaarverslag milieu.
De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 12
mei 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
Telecommunicatie.

ERGADERING

ESTEMMINGSPLAN TERREIN VOORMALIGE

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag l juni 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:
"verzoek om herziening bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor een perceel
aan Het Hoge;
* bestemmingsplan "Vorden West en Zuid, partiïle herziening 1998 (terrein voormalige brandweergarage);
* wijziging gemeenschappelijke regeling "Regeling Regio Stedendriehoek";
" onderwijs aan kinderen van asielzoekers;
* telecommunicatie.
Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda
staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

BRANDWEERGARAGE

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan
vast te stellen. Er kunnen op dit terrein twee woningen worden gebouwd. Niemand
heeft tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen ingediend.

NDERWIJS AAN

ASIELZOEKERSKINDEREN

De gemeente is verplicht om te zorgen dat de kinderen die in het asielzoekerscentrum in Kranenburg verblijven, onderwijs krijgen. De basisschoolleerlingen gaan
naar de' Kraanvogel. Het bestuur en het team zijn bereid de kinderen onderwijs te ge
ven. Inmiddels krijgen 10 kinderen onderwijs. Hiervoor is extra formatie en materiaal
en dus geld nodig. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om
voor het schooljaar 1998/1999 een bedrag van ? 40.000,— beschikbaar te stellen en
voor 1999/2000 een bedrag van ? 30.000,—. Van het Rijk ontvangt de gemeente het
grootste deel van de kosten terug.

ELECOMMUNICATIE
ERZIENING BESTEMMINGSPLAN
VOOR BOUWEN WONING AAN HET HOGE
De heer Lijftogt wil een woning aan Het Hoge bouwen. Burgemeester en wethouders
stellen de gemeenteraad voor om de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan niet door te voeren vanwege de ruimtelijke situatie en omdat de gemeente bijna
geen woningen meer mag bouwen.

Zuidafrikaanse
jongeren te
gast in Vorden
Vrijdag 18 juni komt een groep Zuidafrikaanse jongens en meisjes voor een twee
weeks bezoek naar Nederland. Zij zullen
onder andere ook enkele dagen bij gastgezinnen in Vorden en omgeving verblijven.
Het initiatief komt af van het Algemeen
Plattelands Jongeren Werk (APJW), het
overkoepelend orgaan van onder meer
Jong Gelre. Vorig jaar november zijn jongens en meisjes uit onder meer de Achterhoek in Zuid-Afrika te gast geweest.
Daar werden zij onder gebracht bij gastgezinnen in de omgeving van Johannesburg. Een indrukwekkend gebeuren
waarbij in sommige situaties de overnachtingen plaats vonden in hutten met
golfplaten!
Nu komen de Zuidafrikanen dus voor
een tegenbezoek naar Nederland. De eerste dagen van hun verblijf in Nederland
gaan zij naar Zeewolde en worden zij in
een plaatselijk clubgebouw onderge
bracht. Van daaruit worden uitstapjes ge
maakt naar onder meer Friesland. Zo
wordt er een kaasboerderij aslmede de
"Batavia" bezocht.
Vanaf dinsdag 22 juni verblijft het gezelschap enkele dagen in de Lutte en Dene
kamp en wordt men met typische Twentse gebruiken geconfronteerd. Ook staat
een bezoek aan een klompenmuseum op
het programma. Vanaf donderdag 24 juni worden de bezoekers ondergebracht
bij gastgezinnen in Vorden en omgeving.
Voor donderdag 24 juni staat dan een be
zoek aan het Provinciehuis op het programma ( waar hun door de Provincie
een lunch wordt aangeboden) en vervolgens kan er onder begeleiding een poos
gewinkeld worden in Arnhem. Vorden is
bekend om haar fietstochten langs de
kastelen. Vandaar dat het programma
ook voorziet in een tocht per fiets. Dat
zal hier en daar nog wel wat voeten in de
aarde hebben, want niet ieder Zuidafrikaantje kan fietsen!
Ook zijn er plannen om een biologisch
melkveebedrijf te gaan bezoeken. Zaterdag 26 juni wordt koers gezet naar
Zeeuws Vlaanderen. Van hieruit wordt
een bezoek gebracht aan o.m. de Deltawerken. Op de terugweg richting Schiphol ( waar men donderdag l juli weer
naar huis vertrekt) wordt nog overnacht
in Mijdrecht waar zich ook enkele Zuidafrikanen bevinden.

Expositie
Het is een goede gewoonte van de oudheidkundige vereniging Oud Vorden elk
voorjaar een tentoonstelling te organise
ren. Ook dit jaar is de bovenzaal van de
Openbare Bibliotheek weer opgesierd

met een fotocollectie. Het thema voor dit
jaar is 'Vordenaren in hun werk of hobby
van 1900-1970.
Tal van wat heet bekende Vordenaren
zien we bij deze tentoonstelling terug in
hun werk, inhet bestuur van een vereniging of lid van een muziekkorps. Naast
de smid zien we de molenbouwer en de
borstelmaker. Een en ander is vanaf hè
den tot en met 21 mei te zien tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.
De tentoonstelling van oude ansic hten
in de ABN AMRO Bank - eveneens georganiseerd door de oudheidkundige vereniging^fcd Vorden - is nog tot 8 mei te be
zichmrcn.

Duiven s po rt
PV

de Postduivenvereniging Vorden hebben met hun duiven deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Nivelles
over een afstand van circa 220 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: GA. Wesselink 1; H. Stokkink 2; G en H. Boesveld 3,
4, 5, 8, 9,12,15; C. Bruinsma 6, 7,11; J.M.
Meyer 10,18; DJ. Gotink 13; MJ. van Dijk
14; A en A Winkels 16, 17; J. Burgers 19;
HA Eykelkamp 20.
Verder werd deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Houdeng over een afstand
van 235 kilometer. Hier waren de uitslagen: C. Bruinsma l, 7; G en H. Boesveld 2,
4, 8, 17; M. Tiemessen 3; A en A Winkels
5, 9, 13, 14, 16, 18, 20; W.Oldenhave 6;
T.Wesselink 10; J. Meyer 11,15; Roy Eykelkamp 12; H. Stokkink 19.

Voetbal
Uitslagen Socii
Socii I-Baak l 3-1, Socii 2-Vorden 4 3-3, Socii 3-SHE 2 1-1, Ratti 2-Socii 4 6-0, Vorden
6-socii 5 4-2, Socii B-Dierense Boys B 3-67,
Socii D-TKA D 6-3, Gazelle Nieuwland ESocii E 5-0, Oeken F-Socii F 5-0.
Programma
Socii 5-Erica '76 9, Mariënvelde l-Socii l,
Brummen 3-Socii 3, Socii 5-Ratti 3, Ratti
4-Socii 6, Gazelle Nieuwland B-Socii B, Socii E-WHCZ E, Socii F-Gazelle Nieuwland
F.

Bridge
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 26 april 1999.
Groep A: 1. v. Gastel / Costermans 61,7%;
2. Wyers / Thalen 59,2%; 3. echtp.
Hoftijzer 55%.
Groep B: 1. den Ambtman / Thalen 74,5%;
2. echtp. Wientjes; 3. Groot Bramel /
Tigchelaar 60,8%.

De gemeenten hebben in de Telecommunicatiewet een coördinerende rol gekregen
voor het leggen van kabels en leidingen voor telecommunicatie. De gemeenten hebben ook een gedoogplicht gekregen.
Om de coördinerende rol waar te maken stellen burgemeester en wethouders de ge
meenteraad voor de "Telecommunicatieverordening" vast te stellen.

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld (0315) 24 14 51 t/o de Radstake

Mooie ZOMERBROEKEN
in beige - zachtgroen - ecru - blauw enz. enz.
Prima kwaliteit, t/m 62
59,-/69.-

Terlenka broeken grote keuze

ZOMERJACKS

25 soorten!!!!!

beige - ecru - blauw - rood - geel - zachtgroen
kort - halflang - lang

Plenty voorraad

20 soorten HEMDEN met korte mouw t/m 48
20 soorten HEMDEN met lange mouw t/m 48
SWEATER-T-SHIRT-POLO'S
BERMUDA'S - KORTE BROEKEN enz.
SURVIVAL SHORTS - diverse soorten

WERKBROEKEN
BRIDGECLUB "B.Z.R." VORDEN
Uitslagen van woensdag 28 april 1999.
Groep A: 1. mv. Gerichhausen / hr.
Hissink 70,31%; 2. mv. v. Gastel / hr.
Costerman 64.58%; 3. mv. / hr. de Bruin
57.81%.
Groep B: 1. mv. Kamp - mv. v. Manen
65.10%; 2. mv. Lamers - hr. Kip 55.73%; 3.
mv. Brinkman - mv. Visser 53.65%.

Marathon
Op 18 april liep Gerda Bos haar tweede
marathon in Rotterdam. Ze verbeterde
haar record met 7 minuten en liep een
tijd van 4 uur en 26 minuten.
"Het was een schitterende marathon
met perfecte weersomstandigheden en
enthousiast publiek dat in rijen dik
langs de kant de lopers stond aan te moedigen. Dat was werkelijk fantastisch", aldus Gerda Bos.
"Het doel was om 4 uur en 15 minuten te
lopen, maar helaas, dat zat er niet in. tot
de dertig kilometer ging het voortreffelijk en liep ik heel goed op schema. Maar
in de laatste twaalf kilometer kon ik dat
schema niet meer handhaven. Het is wel
jammer dat het niet is gelukt ondanks
alle trainingsarbeid bij onder andere de
loopschool Nijmegen en de Sport- en Gezondheidsstudio Vorden, maar ik ben
erg tevreden met het behaalde resultaat".
Gerda Bos loopt dit jaar tenminste nog
een marathon en hoopt dan de tijd van
4 uur en 15 minuten alsnog te realiseren.

Tennis
VORDENS TENNISPARK
Uitslagen 4e speeldag
Zaterdagcompetitie
Heren: Vorden l - TC Zuid l 0-6; Vorden 2
- De Hoven 2 6-0; De Hoven 3 - Vorden 3 33.
Junioren gemengd t/m 14 jr.: Gorssel 3 Vorden l 5-0.
Meisjes t/m 14 jr.: Eerbeek l -Vorden l 60; Vorden 2 - Vragender l 2-4.
Zondagcompetitie
Heren: Beckson l -Vorden l 3-3.
Dames: Varsseveld l -Vorden l 4-2.
Gemengd 35+: Voorst l -Vorden l 4-1.
Heren 35+: Vorden l - Colmschate l 5-1.
Junioren gemengd: Vorden l - Losser l 17; Vorden 2 - Daisy l 0-8.
Junioren jongens: 't Elderinck 2 - Vorden
16-0.
Woensdagcompetitie
Junioren gemengd t/m 12 jr.: Wildbaanl Vorden l 5-0.
Jongens t/m 12 jr.: Lochem l -Vorden l 51.
Junioren gemengd t/m 10 jr.: Vorden l Didam l 5-0; Vorden 2 - Wildbaan l 2-3.

Dinsdagcompetitie
Dames: Altec l - Vorden l 0-6; Vorden 2 Zeddam 4 0-6.
Donderdagcompetitie
Dames dubbel: Vorden l - De Nwe
Hellewei l 2-2.

Installatiebedrijf Altena v.o.f.
Borculoseweg 9
7261 BG Ruurlo

Voor al uw installatie werken
is dit uw adres
WAT EEN KEUS!
•l

rni

tweewielers

. ••

Aan de weg Laren - Lochem

800 fietsen
onder één dak
Tel. (0573) 40 12 82

Brinkerhof
Dorpsstraat 18
Ruurlo
Tel.0573-45 1443

Aanstaande zaterdag lotenverkoop Euro-festival
Lochem, Laren, Barchem, Ruurlo,
Vorden,- In voorgenoemde vijf
plaatsen worden aanstaande zaterdag
8 mei, gelijktijdig loten verkocht ten
bate van het Euro-festival '99.
Een aantal jaren geleden werd het
initiatief genomen om met vijf dansgroepen uit de drie gemeenten
Lochem, Ruurlo en Vorden een
groot internationaal folkloristisch
festival te organiseren. Samen, omdat de kosten voor een dergelijk evenement erg hoog zijn en er organisatorisch veel werk is te doen. Deze
verloting moet bijdragen in de kosten die er gemaakt gaan worden.
De vijf dansgroepen gaan in hun
eigen plaats optreden en loten verkopen. De verkoop start aanstaande
zaterdag om 10.00 uur bij supermarkten, winkelcentra en markten,
maar ook in de woonwijken. Dansen en loten verkopen, dat is het
motto. Het is de bedoeling om alle
5000 loten op één dag te verkopen.

Tien Europese landen
vertegenwoordigd

Dat lijkt niet onmogelijk. De prijs
per lot is f 2,50 en er zijn veel
mooie prijzen te winnen. Wat te
denken van de hoofdprijs, een
kleurentelevisie, beschikbaar gesteld door installatiebedrijf Altena
uit Ruurlo. En ook de andere
zen liegen er niet om. Het
prijzenbedrag is maar liefst
5000,- . De vijf dansgroepen zijn
de bedrijven zeer erkentelijk voor
de medewerking die ze hebben gekregen bij het samenstellen van het
prijzenpakket.
4
De loten worden op naam VCT
kocht. De trekking is op woensdag
9 juni en alle prijswinnaars worden
persoonlijk uitgenodigd voor de
prijsuitreiking 's avonds. Ook worden de winnende nummers in de
HAH bladen Extra nieuws en Contact gepubliceerd. Het prijzenpakket ziet er als volgt uit:
Hoofdprijs: Kleurentelevisie beschikbaar gesteld door installatie-

tief genomen om in het laatste jaar
van deze eeuw een groots festival
te organiseren.
In Euroland kennis maken met andere gebruiken en culturen, kontakten
leggen, ons zelf en onze streek presenteren en feest maken met elkaar.
Voor de bevolking, het publiek een
In het laatste weekend van juni,
unieke kans om zoveel verschillende
vrijdag 25 tot en met zondag 27
groepen te zien dansen.
juni, wordt een groots internatioDe volgende landen zijn op het festinaal folkloristisch dansfestival geval vertegenwoordigd: Trachtenorganiseerd in de manege van De
Heksenlaak in Barchem. Maar
gruppe Muttenz en Holzebarger
liefst 10 dansgroepen uit verschilLandlerfrunde uit Zwitserland, Pentlende Europese landen zullen opla Buchlovic uit Tsjechië, Folklorna
Skupina Bied uit Slovenië, Zejanski
tredens verzorgen. De organisatie
van het Euro festival '99 is in hanZvoncari uit Kroatië, Dachsberggemeinde (Thur) uit Duitsland, Duneden van vijf folkloristische dansgroepen uit de gemeenten Lochem,
din Dancers uit Schotland, Cercel
Vorden en Ruurlo.
Celtique de Poudouvre (Bret.) uit
Op vrijdag- en zaterdagavond tre- Frankrijk en drie groepen uit Portuten alle groepen eenmaal op. Op gal, Hongarije en Noorwegen.
_ ndagmiddag staat er een groots De dansers worden bij de eigen
cultureel, folkloristisch gebeuren
groep en in gastgezinnen ondergeop het programma, met optredens
bracht, twee groepen per plaats. Er is
op drie podia en een veelheid van
gekozen voor deze vorm om juist
veel meer kontakten te leggen en ook
demonstraties, kinderspelen en een
braderie-achtige markt.
uit financieel oogpunt. De dansgroeEen festival organiseren brengt pen organiseren in mei een verloting
veel werk en financieel risico met
ten bate van de organisatiekosten.
zich mee. Daarom hebben de vijf Programma
De gasten zijn al op donderdansgroepen Smos as Walear uit
dagavond uitgenodigd. De organiLaren, Achterhookse Folkloredansers uit Ruurlo, De Knupduukskes
satie heeft, i.s.m. de VVV voor
uit Vorden, Wiej Schotst Vedan uit vrijdag een excursie georganiseerd.
Barchem en 't Overschotje uit Thema is de Hanzesteden, en in dit
Lochem driejaar geleden het initiakader worden Deventer en Zutphen

Euro festival
groots van opzet

coop

bedrijf Altena uit Ruurlo. Ie prijs:
dames- of herenrijwiel, beschikbaar gesteld door Stegink Tweewielers uit Laren.
Wanneer men geen prijs wint met
de verloting, krijgt men op vertoon
van het lot 10 % korting bij de aanschaf van een rijwiel bij Stegink
Tweewielers. 2 e prijs: Tuinset, beschikbaar gesteld door Brinkerhof
Novalux uit Ruurlo. 3 e prijs: ÜÜn
minuut gratis winkelen bij de C
1000 in Ruurlo. 4 e prijs: electrische boormachine, Houthandel
Vliek, Lochem. 5 e prijs: Gasbarbeque, Formido Lochem. 6 e prijs:
Koffiezet apparaat, Eliesen Electro
Baak. 7e prijs: Diner bon, Herbergh 't Langenbeargh, Laren. 8e
prijs: vleespakket, UnivÜ verzekeringen, Ruurlo. Ook de 9e tot en
met de 16e prijs zijn zeer de moeite
waard.

Uw eigen supermarkt!

Hanzewec 14K lochem, 0573-252475
Hout - Plaatmateriaal - Tuinhout - Isolatie - Uzerwaren
Tijdelijke huisvesting: Kwlrikwccrd III l.ochcm. O573 - 252475

Formido
B O U W M A R K T E N

bezocht. Op vrijdagavond 19.30
Kwinkwccrd 4, Lochem
uur vindt de officiële opening
Tel.: 0573-251999. Fax: 0573-256371
plaats in de manege, met naast genodigden ook voldoende plaats
Op deze manier steunen
alweer CCn goede reden
voor publiek. De manege wordt inwij uw club, dus
om naar Formido te gaan !
gericht met meer dan 1000 zitplaatsen, stoelen en tribune, zodat iedereen alles goed kan zien. Na de opening treden alle groepen op.
Op zaterdag treden alle dansgroepen
op in verzorgingstehuizen in de hele
BAAK
Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. (0575) 44 12 64
regio. Ook zal in een nabij gelegen
VORDEN
Dorpsstraat 8
tel. (0575) 55 10 00
winkelcentrum nog even gedanst
ZUTPHEN Nieuwstad 45
tel. (0575) 54 32 02
worden. Ook op zaterdagavond beginnen de optredens weer om 19.30
uur. Na afloop van de optredens is er
bal. Naast een orkest zullen ook de
muzikanten van de verschillende
Hotel Café Restaurant
groepen meespelen om er een pracht
feest van te maken.

ELIESEN ELECTRO

„ Herberg 't Langenbaergh
Deventerweg 1 - Laren - Tel. 0573-401209

Op zondagmorgen om 10.00 uur is
er in de manege de oecumenische
kerkdienst in klederdracht. Om
13.30 uur begint het middagprogramma met optredens op 3 podia,
oude ambachten, braderie-achtige
markt, demonstraties, kinderspelen,
harmonicamuziek, alles op een afgesloten terrein. Dit duurt tot ongeveer 17.00 uur. 's Avonds wordt
het festival afgesloten met het Bal
des Nations, een besloten feestavond met gasten, gastgezinnen,
sponsors en genodigden. Op maandagmorgen vertrekken de groepen
weer naar huis.

VERZEKERINGEN.
hypotheken
pensioenen

Gelre

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo

0573-451035

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem

0573-293100

Gevraagd:

NETTE
ACTIEVE HULP m/v
voor bezorgdienst
voor de zaterdagochtend.
In bezit van rijbewijs
Reacties onder nr. V 10-1
bureau Contact, postbus 22
7250 AA Vorden

ROMMELMARKT

8 MEI A.S.
VAN 10.00 TOT 14.00 UUR
BIJ DE MOLEN HET HOGE 66
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

NIETTE
KOOP

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

CordeWildZutphen

Lekker thuis. Heerlijk ontspannen. Genieten. Leven. Een zorgeloos gevoel. Zeker als je huurt. Geen zorgen over onderhoud.

Tel. (0575) 51 54 10

Geen onverwachte kosten. En wil je verhuizen, dan ben je zó weg. Huren geeft je de vrijheid. Meer informatie?
Samenwerkende Woningcorporaties Stedendriehoek, Spadelaan 140 B, 7331 AL Apeldoorn, tel. 055-5343232.

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

Huren *ty geeft je alle ruimte

DRUKKERIJ

WEEVERS
Jouw

Wij vragen op korte termijn:

beroep,

een all-round metselaar
en
een all-round ti
voor het zelfstandig uitvoeren van nieuwbouw- en

Ons
beroep!

Telefoon (0575) 55 10 10

DE BEDRIJFSVERZORGING!

Agrarische
medewerkers (m/v)

Zoek je afwisselend werk in de agrarische sector of daarbuiten? Wij zijn voor agrarische en aanverwante bedrijven op zoek naar medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden. Fulltimers, parttimers én vakantieweccers
cedeer zijn welkom. De beloning is goed. Ben je
hotiveerd, reageer dan zeker! Bel voor meer
c
"informatie René Pot (Oost-Gelderland) of
GerritWeenk (Midden-Gelderland),
0900 - 9896.

GARANT

.•

NVOB

AANNEMERSBEDRIJF

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ

BARGEMAN VORDEN BV

Giro555

ERKENDE

Bedrijf sverzorging

Ruurloseweg 53 • 7251 LB Vorden
Telefoon (0575) 55 12 58 b.g.g. 55 23 92

ANISATIES

Haag

Oost-Nederland

Bij OM de fijnste service!
1

n *w%^%^* A i _ i —'
Bron:
TROS
televisieprogramma RADAR

AH 'vleesdag'
mager rundergehakt

stuk

kg

AH 'moederdag'
rozen
diverse kleuren; 25 stuks

AH 'groentedag'
bloemkool

10,00

f,69

AH 'chipsdag'
Smith's superchips
zak diverse smaken, van 2,29 voor

Openingstijden
dinsdag 4 mei
08.00 - 18.00 uur
woensdag 5 mei
08.00 - 20.00 uur
Aanbieding van de week

GEPANEERDE

SCHNITZEL
kilo van 23,90 voor

AH 'boterdag'Biue Band

AH'wijndag'
Baron de Hoen Pï üOt b la P C
0,75 liter van 10,95 voor

8,95

250 gr, van 2,97 voor

f2,99
Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 -461205

Vorden op de pedalen voor Nederlandse Hartstichting:

8 mei landelijke fietsdag
Op de fiets langs planetarium, molen, verschillende galeries en lekker
uitwaaiert langs de IJssel? Dat kan op
zaterdag 8 mei tijdens de ANWB/VVV
Landelijke Fietsdag. Dan stappen in
heel Nederland duizenden mensen
op de pedalen. Op meer dan 350
plaatsen kan worden gestart met één
van de 230 routes die speciaal voor dit
evenement zijn uitgezet.
Zo begint in Wichmond de route bij hotel-café D'n olden Kriet. U maakt een
tocht van ongeveer 30 km door Toldijk,
Steenderen en Bronkhorst. Onderweg is
er van alles te zien. Al fietsend passeert u
tal van bezienswaardigheden, zoals bijvoorbeeld het planetarium in Toldijk,
een palingrokerij, een molen. Bovendien
kunnen in Bronkhorst verschillende bedrijven worden bezocht.
Onderweg is er volop gelegenheid om af
te stappen en een kijkje te nemen, want

de Landelijke Fietsdag is geen wedstrijd!
Op vertoon van de afgestempelde routebeschrijving krijgt men bij het eindpunt
een medaille als aandenken.
Bovengenoemde route is op zaterdag 8
mei te koop bij Hotel-café D'n olden Kriet
in Wichmond. Vanaf heden zijn routebeschrijvingen in de voorverkoop verkrijgbaar bij de VW in Vorden. Informatie
over startpunten in de rest van Nederland is telefonisch op te vragen bij de
Landelijke fietsdag Infolijn: 070-3141460.
Meer informatie vindt u op internet:
www.lekkerweg.nl.

conferentiecentrum voor patiëntenorganisaties en beroepsbeoefenaren.
ANWB en VW organiseren de Landelijke
Fietsdag jaarlijks op de tweede zaterdag
in mei. Zij werken dit jaar samen met
Tros, Nederlandse Hartstichting, "Ondernemers van Nature"-de boeren en tuinders die dit jaar langs de routes open dag
houden- en het Projectbureau Duurzame Energie dat tekst en uitleg geeft bij
de onderweg opengestelde windturbines. De Landelijke Fietsdag maakt deel
uit van de campagne Nederland Fietsland, die tot doel heeft het recreatieve
fietsen in eigen land te stimuleren.

GOEDE DOEL

Een deel van de opbrengst van verkochte
routes gaat naar de Nederlandse hartstichting. Het geld wordt gebruikt voor
modernisering van de hartenark in Bilthoven. Dit is een cursus- en vakantiecentrum voor hartpatiënten, alsmede een

DRUKKERIJ P3j

WEEVERS W

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
l NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA J

Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden, telefoon 0575-553405
VORDEN

STICHTING
WELZIJN
OUDEREN

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12^0 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in het algemeen.

UITNODIGING
AAN VORDENSE HOBBYÏSTEN

REISTIPS VOOR MENSEN MET EEN
LOOPHANDICAP

De Stichting Welzijn Ouderen houdt op
zaterdag 18 september, tegelijkertijd met
de Floralia, weer een hobbybeurs in het
Dorpscentrum. Op deze beurs laten hobbyisten het publiek kennismaken met
verschillende hobby's. Het doel is aan te
tonen dat een hobby een zinvolle tijdsbesteding kan zijn. Door het aanbod van
uiteenlopende onderwerpen willen we
laten zien dat het vrijwel voor iedereen
mogelijk is een hobby te beoefenenen.

Een goed voorbereide vakantie is voor
mensen die als gevolg van een loophandicap in een rolstoel zitten, nog belangrijker dan voor valide rakantiegangers.
Deze voorbereiding l^prt niet alleen
voorpret op, het zorgt er bovendien voor,
dat u niet voor onverwachte obstakels en
niet te nemen drempels komt te staan.

Wij nodigen Vordense hobbyisten, die
nog niet eerder aan deze beurs deelnamen, uit dit keer eens mee te doen. Elke
hobby die u met plezier beoefent is het
waard anderen te tonen. Uitleg aan het
publiek kan anderen stimuleren ook
eens met een hobby te beginnen. Nieuwe
deelnemers kunnen zich voor l juni melden bij de SWOV. Op een later tijdstip
wordt u uitgenodigd om de gang van zaken te bespreken.
KWIJTSCHELDING
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Als u niet in staat bent een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, kunt
u kwijtschelding aanvragen.
Een verzoek om kwijtschelding doet u
via het formulier 'Verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
1999' verkrijgbaar bij de gemeente.
Richtlijnen bij de beoordeling van een
verzoek:
- eerst wordt bekeken of u over vermogen beschikt.
- blijkt bij de beoordeling van kwijtschelding dat u geen vermogen, rekening houdend met wettelijke vrijstellingen bezit, dan wordt vervolgens uw
netto besteedbaar inkomen berekend.
- daarna wordt het normbedrag, het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van het bestaan, berekend.
- door uw netto besteedbare inkomen
te vergelijken met het normbedrag
wordt de betalingsruimte vastgesteld.
Wanneer het besteedbare inkomen gelijk
is aan het normbedrag heeft u recht op
volledige kwijtschelding. Aanvragers die
in aanmerking komen voor gehele kwijtschelding ontvangen ook de Zalmsnip.
De vrijwilligers van de SWOV helpen u
gaarne bij het invullen van het formulier.

Voordat u op pad gaa^
Voor u op vakantie gaa^^het verstandig
uw rolstoel na te laten kijken. U moet
dan o.a. denken aan doorsmeren, bandenspanning controleren en nakijken op
mankementen. Wanneer u de exacte maten van uw rolstoel opmeet en de draaicirkel weet, kunt u vooraf bepalen waar
u op uw vakantieadres wel of niet in
kunt. Omdat in sommige landen het voltage of stopcontact anders is dan in
Nederland, is het raadzaam vooraf te informeren of de accu van uw elektrische
rolstoel daar opgeladen kan worden.
Medisch informatie
Wanneer u in het buitenland onverhoopt naar een ziekenhuis of arts moet,
is het handig dat u informatie over uw
ziekte of handicap bij u heeft. U kunt uw
huisarts of specialist vragen de noodzakelijke gegevens op een briefje mee te geven. Het medicijnenpaspoort dat uw apotheker u kan geven, kan hierop een aanvulling zijn. Het is ook mogelijk een SOStalisman te dragen. Deze is verkrijgbaar
bij de ANWB en is een handige drager
van medische gegevens. U kunt u ook laten inschrijven bij Medic Alert Nederland. Dat is een internationaal patientenregistratiesysteem, waar 24 uur per
dag de medische gegevens van de ingeschreven patiënten kunnen worden opgevraagd. Het systeem wordt vooral door
ziekenhuizen geraadpleegd. Wanneer u
zich inschrijft, betaalt u éénmalig inschrijf- en administratiekosten (f 50,-),
moet u een plaatje aanschaffen (vanaf
circa f 50,-) en betaalt u jaarlijks f 30,-.
Het telefoonnummer van Medic Alert
Nederland is 070-3606677.
In de brochure 'Reiswij zer voor gehandicapten' uitgegeven door de ANWB, kunt
u deze en andere tips nog eens nalezen.
TREINTAXI EN FIETS EN TREIN

Met de treintaxi kunt u op een goedkope
manier van en naar een station komen.

Niet alle huisadressen zijn echter per
treintaxi bereikbaar. Dat geldt weliswaar
ook voor Vorden, maar u kunt meestal
wel op de plaats van bestemming van deze mogelijkheid gebruik maken. In de
NS-folder Treintaxi staat alle i
over het gebruik van dit goe
vervoer.
Deze folder is verkrijgbaar bij de NS-stations en bij de Bruna winkel alhier. Ook
is daar verkrijgbaar de folder Fiets en
Trein met alle info over het stallej^n huren van fietsen bij de NS-station^P^ over
het vervoer van uw fiets in binnen- en
buitenland.
GEMAK IN HUIS

Handig in de doucheruimte:
- een beugel aan de muur voor houvast
tijdens het douchen;
- een douchestoel of -zitje (een kunststof tuinstoel is ook heel geschikt);
- zeep aan een koordje;
- zakje of netje om doucheschuimflacon zodat deze kan hangen aan haakje of kraan;
- antislip-mat of antislip-noppen;
- badborstel met gebogen steel. Kant en
klaar te koop of zelf maken van pvc
buis en een spons.
BELANGRIJKE TIPS VOOR OUDEREN
OVER ZORGVULDIG GEBRUIK
MEDICIJNEN

Er is geen middel voor elke kwaal. Maar
voor sommige klachten is een medicijn
wel een goede oplossing. Tweederde van
de 65-plussers gebruikt dagelijks één of
meerdere medicijnen. Hoort u daar ook
bij? Dan is er een belangrijke folder voor
u. In de folder 'Belangrijke tips voor ouderen over zorgvuldig medicijngebruik'
komen aan de orde:
1. Gaan de medicijnen die ik gebruik
goed samen?
2. Heb ik voldoende informatie over het
medicijn?
3. Neem ik het medicijn op de juiste manier in?
4. Bewaar ik het medicijn op de juiste
wijze?
Ook het geneesmiddelenpaspoort, gratis
verkrijgbaar bij de apotheek, wordt erin
besproken.
De folder is verkrijgbaar bij ons kantoor.
Op woensdag 5 mei, donderdag 13 mei
en maandag 24 mei is het kantoor gesloten.

Tuinen de Wiersse
weer geopend
voor net publiek
Zondag 23 en maandag 24 mei (Pinksteren) betreft dit de voorjaarsplanten en zondag 30 mei geldt dit voor
de rhododendrons. Zestien hectare
tuinen, omringd door een wijds landschapspark, het zomerverblijf van
Victor de Stuers, grondlegger van de
Monumentenzorg.
Een landgoed blijft behouden dankzij
een vooruitziende blik. Dat het bomenbestand in de tuinen van de
Wiersse en in het park zo vitaal en ge
varieerd is, komt doordat gemiddeld
acht maal per honderd jaar een ge
deelte van dit bestand wordt verjongd. Bezoekers die regelmatig op de
open dagen komen, zullen dit jaar
opmerken dat de vertrouwde dubbe
Ie beukenrij langs de buitenoprijlaan
is vervangen door prille eiken. Ook op
verscheidene plaatsen in de wilde
tuin is een proces van verjonging aan
de gang en worden oude bomen ge
kapt om jonge aanplant licht en
ruimte te gunnen.
"Het eerste werk was dan ook hartbrekend", schreef Alice, dochter van
Victor de Stuers, in 1924 in het tijdschrift 'Floralia' over een kapbeurt.
"Er moest lucht en licht komen: als
gij een pannekoek wilt bakken, moet
gij eerst de eieren breken. Maar nu
durf ik beweren dat men haast nergens zou kunnen aanwijzen waar
vroeger de gevelde bomen hebben ge
staan."
En die wijsheid geldt ook voor de huidige verjongingsbeurt. Misschien is
het een aardig gezelschapsspel voor
de bezoekers om te raden uit welke
eeuw de bomen stammen die zij om
zich heen zien als zij tijdens de op
handen zijnde tuinopening wande
len langs vijvers en beken, langs fonteinen en beelden, tussen rhododendrons, varens, lelietjes-der-dalen en
dalkruid in de wilde tuin.

Lentewandeling
Op woensdagavond 12 mei houdt de
Vereniging Natuurmonumenten een
wandelexcursie over het landgoed
Dorth, gelegen iets ten zuiden van
Bathmen. De wandeling wordt geleid
door twee medewerkers van Natuurmonumenten, de heren Wassink en
Vervelde. Het vertrek is vanaf de parkeerplaats aan de Kasteelweg in Kring
van Dorth. De wandeling duurt onge
veer twee uur. Deelname is gratis
voor leden van Natuurmonumenten.
Het landgoed Dorth is al oud; er zijn
vermeldingen bekend die dateren uit
de twaalfde eeuw. Het is een gevarieerd landgoed met loof- en naaldbossen, oude lanen, beek en vijverpartijen, mooie vrijstaande bomen in de
tuin en door houtwallen omgeven
hooilanden, weiden en akkers. Door
de enorme afwisseling is het landgoed opvallend rijk aan vogels. De
zangvogels laten in mei nog volop
van zich horen, vooral bij het vallen
van de avond. Het geeft extra sfeer
aan deze wandeling.
Tijdens de excursie wordt ook stil ge
staan bij de rol van water voor de natuur op het landgoed. Vanouds was
Dorth een zeer waterrijk landgoed
met beeklopen, greppels en vijvers
die door de Dortherbeek werden ge
voerd. Sinds het begin van de jaren
zestig kreeg men op het landgoed te
maken met sterke verdroging. De waterpartijen kwamen droog te staan en
groeiden versneld dicht met moerasplanten.
Ook de karakteristieke kwelflora plantengroei met vaak zeldzame
soorten, die voorkomt daar waar
grondwater aan de oppervlakte komt
- dreigde te verdwijnen. Natuurmonumenten en het Waterschap hebben een aantal maatregelen getroffen
waardoor het water weer volop door
Dorth stroomt. De excursieleiders
kunnen er meer over vertellen.

Twee lintjes in Vorden

Moederdag geeft verjaardag extra feestelijk tintje:

Mevrouw H. Marsman wordt
op moederdag honderd jaar

De heer A. van der Wel werd vorige week benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn lintje opgespeld door burgemeester E.J.C. Kamerling in de raadszaal van het gemeentehuis. De heer Van der Wel is penningmeester en fondsverwerver voor de restauratie van het Baederorgel in de Sint Walburgiskerk in Zutphen.

Verder was er eèWKoninklijke Onderscheiding voor mevrouw M.J.H. van dertift-Bos.
Zij heeft jaren geleden een niertransplantatie ondergaan en is erg actief binnen de
nierpatiëntenvereniging. Verder kreeg ze haar lintje vanwege haar sportprestaties bij
de World Transplant Games waar ze de afgelopen jaren diverse gouden, zilveren en
bronzen medailles wist te halen. Mevrouw van der Uft-Bos is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranj^bssau.
Mevrouw Marsman samen met haar dochter Willy ter Maten-Marsman, kleindochter
Marja Meulenbroek-ter Maten en achterkleindochter MoniekMeulenbroek.
Uitgerekend op moederdag wordt
mevrouw H.B. Marsman-Seesink uit
Vorden honderd jaar. Ze viert dit samen met haar familie en vrienden in
de koffiezaal van verzorgingscentrum De Wehme. Ter gelegenheid van
haar honderdste verjaardag wordt
hier 's middags een receptie gehouden.
Mevrouw Marsman-Seesink werd op 9
mei 1899 geboren in de gemeente Dinxperlo. Om precies te zijn in De Heurne
van Dinxperlo. Op 21-jarige leeftijd ver-

huisde ze naar Vorden. Hier leerde ze
haar man kennen. Enkele jaren later
trouwde het tweetal. De eerste zeven jaar
van hun huwelijk woonde het echtpaar
Marsman aan de Kruisdijk. Daarna verhuisde het gezin naar de Zutphenseweg.
De echtgenoot van mevrouw Marsman
overleed in 1953.
Mevrouw Marsman heeft in totaal twee
kinderen, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Twee jaar geleden verhuisde ze van de Zutphenseweg naar een
kamer in verzorgingshuis De Wehme.

Briefkaarten

Wij bestaan 45 jaar!
en dat zult u merken

DRUKKERIJ

• Zomerbloemen en kuipplanten

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

in alle soorten en maten

WEEVERS

• Kwaliteit van eigen kwekerij
2000 m2 om zelf uit te zoeken

• Nieuw: potterie en beeldenkas
Van 5 t/m 8 mei feestattentie voor elke
klant e/?... diverse Moederdag-ideeën!

Giro
55055

Kwekerij-Tuincentrum

H U B E RS
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 441406
Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag tot 16.00 uur

Ademnood
Steun astmapatiënten in
hun gevecht om lucht

Portret van een dorp op de
grens van twee eeuwen

Bij Boekhandel Bruna en de Openbare
Bibliotheek ligt vanaf vandaag een dummy
[ ter inzage van 'Vorden '99'. Een boek in het juiste formaat dat 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 stevig omslag met een kleurige 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 blik op
het kerkelijk erf en op oude gebruiken die nu nog in ere worden gehouden. Een boek met een groot aantal in kleur uitgevoerde foto's en tekeningen. De laatste zijn vooral gemaakt door leerlingen van de Vordense
basisscholen en brengen in beeld wat de kinderen van nu het mooiste
plekje van Vorden vinden. Bovendien worden gedichten over Vorden
opgenomen en de resultaten van de enquête over 'leven en wonen in
Vorden1.
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
tijdig 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.

Biej ons
in d'n Achterhoek
Toon en Riek van de Spitsmoes wazzen op koneginnedag al betieds in 't darp.
Zoas ieder jaor woln ze ok op dizzen mooien margen de aubade biej 't gemeentehuus metmaakn. Zo a'k trouwens zelf ok wolle.
"Zo'w metene maor deurgaon nao 't kasteel of wo'j nog op de meziek wachten?". Lao'w metene maor deurfietsen. Daor komp ze ok al met de koning en
koneginne van veurig jaor an. Daor ko'w zo achteran. "
Jan de bakker en zien vrouw zatn in vol ornaat, zo at 't heurt, biej de luu van de
schietcommissie in de karre. Nog een goed halfuur en dan was veur eur 't koningsschap, waor ze een jaor met epronkt hadn, weer veurbiej. Of hee rnos de
vogel d'r weer afschietn maor die kans was klein. Met nog een hoop ander volk
kwamme wiej biej 't kasteel. En wat ston daor?. Juustement, de meziek. Die
waarn now met rech 's vrog uut de veern ewes en hadn op gin mense ewacht.
Maor jao, op zo'n dag kan d'r bes 's iets mis gaon a'j toevallig 's langs mekare
hen praot.
De tweede veurzitter van de Oranjevereniging, den vandage goed op dreef was
had 't ok deur: "At vandage alles zo vlot geet as met de meziek dan bu'w d'r
gauw klaor met".. Maor wieters was t'r niks mis met de aubade al meugt t'r bes
nog wat meer luu eur gezichte daor laotn zien.
En wieters was 't ok weer een koneginnedag as vanolds in Vodd'n. Heel volle
volk op de bene met afgelajen terrasjes. Heel wat kwammen d'r ok op de beddenrace af. Maor daor waarn jammer genog gin luu meer te vinden ewes die
zich achter zo'n bakfietse met bedde af woln peigern. Dus mossen de luu zich
maor met de meziek vemaakn die luudruchtig anwezig was. 't Jonge volk zol
daor gin moeite met hemmen, veur de olderen was 't meschien neet helemaol
wat ze van dizzen meddag vewacht hadn.
Maor met zo'n zonnigen, drukken koneginnedag mo'j ow oaver zukke kleine
dinge maor neet te sappel maakn biej ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.
De redactie
Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte
AddinKnof

Koppel
HetHeijink
Hoetinxhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mc/. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslav, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95
Stationsweg
julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08

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

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Fam. Te Vaatwerk, ^c Voornekamp 59, tel. 55 26 18
De Horsterkamp (alleen nr. 3'
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Thomas Raap wint skeltQ?

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, L Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Bent u
verhuisd
of woont u
pas in Vorden
en wilt u
er echt
bij horen?

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Hetjoostink

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f39-

Naam:
Adres'
Postende:
Toen de firma Barendsen aan de Zutphenseweg zich aansloot bij Fixet konden de kinderen uit Vorden en omgeving meedoen aan een kleurwedstrijd. De winnaar hiervan
is Thomas Raap. De 7-jarige Vordenaar won hiermee een skelter. Uiteraard zijn ook
zijn broertjes blij met deze nieuwe aanwinst. Samen met Frits Barendsen van Fixet
Barendsen ging het drietal op de foto.

Woonplaats'
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

2

llpli Mode:
i||i||pcialist
in waxkleding!
En dat niet alleen, ook voor prettig
draagbare en sportieve outdoorkleding bent u bij Record Mode aan
het juiste adres. Bovendien staan
we al van oudsher bekend om uitgebreide keuze in engelse en Oostenrijkse herenkleding. Dus tot
ziens bij de specialist: Record Mode.

Beukerstraat 97, 7201 LC Zutphen
Telefoon (0575) 512124

Dé mode voor mannen!

Woensdag 5 mei, donderdag 6 mei
ham/kaas croissant per stuk
zondag Moederdag - taartendag
vrijdag 7 mei, zaterdag 8 mei
Moederdagtaart
20?°
Een leuke idee van de bakker breng een foto
van uw kind of kinderen en wij printen hem uit
op eetbaarpapier (ouwel) en met eetbare inkt.
Dit kost f 5,00 per foto.
Graag de foto een dag ervoor brengen
maandag 10 mei en dinsdag 11 mei
Zwitserse krentenbollen per stuk 1?5

MEUBELSTOFFEREN
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten is op
vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends Zij moeten vaak gedwongen thuis
blijven, omdat zij afhankelijk zijn van
intensieve verpleging en verzorging
Al 50 jaar zet de Zonnebloem zich in
voor zieken en gehandicapten Dit jaar
gaan 6150 mensen op vakantie met de
Zonnebloem Dankzij de hulp van 6400
vrijwilligers Ook ü kunt helpen! Doe
mee aan de 'Actie Zonnebloemvakanties'.Ciro 145, Breda.

Jaarverslagen

DRLKKEDLJ

WEVERS

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers

Uw meubels als nieuw.
Vakbekwaam door ons gestoffeerd.
Vraag vrijblijvend offerte.

ff*

Interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
Warnsveld

* Bestratingen
*. Klinkers: nieuw en gebruikt

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

Muizengatweg 3
11T1 DN To(djjk
Telefoon (0575) 45 1 4 1 1

Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon oe 55135503

de Zonnebloem1

Tel. (0575) 52 61 32

Damesmuiltje
Kleur zwart en bruin
Van 99,95 voor

orkest o.I.v. M ugo Klein Seffcrt
.VJH:-:--- '

i&

Stretch instapper

. . .:• •

drumband o.Lv. Bert Lamerif"

Kleur blauw en zwart
Van 119,95 voor

m.m.v. de drumband vawtimp* ver. ApoÜo

HOOipFONSOR: GARAGEBEDRIJF KLEIN BRINKE
HOOFDPRI JSt ÜT1ETS
Dorpscentrum Vorden
aanvang 19.3O uur

toegang gratis

Giro 555
SAMENWERKENDE
HULPORGANISATIES

Den Haag

DERKSEN FASHION
i.

Verwen moeder op zondag 9 mei met een leuk cadeau:

Winkelen in Vorden voor moederdag
Keus uit de leukste DAMESMODE • ARA •
FRANKENWALDER • SEDA • FELICIA • MARCONA •
UNDICI • FASHIONATO'S • ROBERTO SARTO • GERRY
WEBER • PART Two • BIANCA • SANDY DRESS •
SCARLATTI • BANDOLERA • CECIL • SANDWICH •

M O D E

Burgemeester Galleestraat 9 S T R E E T ONE • ANOTHER WOMAN • OlSEN •
Vorden, tel. (0575) 55 13 81 R O S N E R .

S U ETERS
DORPSSTRAAT 15

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Chipknip

7251 BA VORDEN

Voor vele moederdag cadeau's
naar Sueters

CORNER

•i

W be

INLIJSTWERK?
schildersbedrijf

verfhandel

BOERSTOEI BV
DofpMtrwt 7-9, 72S1 BA Vonten, M.: (0676) 56 16 67

Zutphenseweg 8, Vorden
Tel. (0575) 55 24 26
Markt 21, Zelhem
Tel. (0314) 62 37

Wij hebben een ruime keuze
lijsten in diverse uitvoeringen.
Uw borduurwerk wordwfcr
onze lijstenmaker vakkuWg
opgespannen en ingelijst.
Alles tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Kom gerust vrijblijvend
kijken en informeren

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED
- TAXATIES
- HYPOTHEKEN
- EN ALLE
VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Een moederdagtip: moeders zijn dol op mooi servies.

-

l VAN ZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31 Vorden,
telefoon (0575) 55 15 31

Uw vertrouwde adres in Vorden

LEKKER GEZOND, LEKKER ANDERS, LEKKER MODERN:
BIJ ALLE HOOFDGERECHTEN: ZELF UITZOEKEN EN
OPSCHEPPEN VAN ONZE UITGEBREIDE SALADE-BAR

RESTAURANT BISTRO DE ROTONDE
KERKSTRAAT 3, VORDEN TEL 0575-551519

Moederdag
geopend
Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: (0575) 55 36 71

van
10.00 - 17.00 uur

Zonnebril in jouw sterkte v.a. f 98,Nu bij ons een perfecte zonnebril op sterkte. Voor jong en oud geschikt.
Maak uw keuze uit veel modieuze monturen. De zon lacht u toe!

Natuurlijk bij uw vakman-opticien!

qp jiróglier

siemennk •-•**•*•

Zondag is het weer zover: moederdag.
Voor veel kinderen maar ook voor vader een reden om moeder eens lekker
te verwennen met een ontbijtje op
bed en een cadeau. Voor dit laatste is
het misschien een goed idee om eens
langs te gaan bij de leden van de
Vordense Ondernemersvereniging.
Zij hebben namelijk van alles in huis
om moeder met iets leuks te verrassen. Van een leuke cd tot een mooie
bos bloemen en van een spannend
boek tot een nieuwe zonnebril.
In maar liefst 46 landen in de wereld
worden moeders in de watten gelegd
met een speciale dag: 'moederdag'.
Ondanks het feit dat zoveel landen de
traditie van moederdag hoog houden, is
er niet één specifieke dag aan te wijzen
waarop deze dag gevierd wordt.
Internationaal
Engeland viert moederdag bijvoorbeeld
op de vierde zondag van de veertigdaagse vastenperiode (de periode die aan
Pasen voorafgaat), terwijl de 'internationale moederdag' op 11 mei valt.
Hier in Nederland valt moederdag altijd
op de tweede zondag in mei, net zoals in
Denemarken, Finland, Italië, Turkije,
Australië, België en Amerika. Ondanks
de verschillende data waarop men moederdag viert, gaat het op die dagen doorgaans om hetzelfde: het is de ultieme
verwendag voor moeders.

Zutphenseweg 7 • 7251 DC Vorden

Geschiedenis
Maar wanneer is moederdag eigenlijk

ontstaan? De viering van moederdag is al
een eeuwenoude traditie. De enige echte
grondlegster voor het ontstaan van moederdag in de huidige vorm was de
Amerikaanse vrouw Anna Jarvis. In 1907
begon zij met haar campagne om een officiële moederdag in te stellen op de
tweede zondag in mei, de sterfdag van
haar eigen moeder. Zij wilde haar moeder - en alle andere moeders - met deze
dag een eerbetoon brengen. In 1914
kreeg ze het voor elkaar: de toenmalige
president van Amerika, Woodrow
Wilson, riep de tweede zondag van mei
uit als officiële feestdag ter ere van alle
moeders. Sindsdien vieren ze in de
Verenigde Staten elk jaar moederdag.
Een ideale sfeervolle moederdag begint
meestal met een overheerlijk ontbijt, bij
voorkeur op bed. Uiteraard heeft moeder
eerst heerlijk lang uitgeslapen. Laat het
ontbijt bij voorkeur vergezeld gaan met
een bos bloemen en een paar leuke cadeaus en de basis voor een gezellige moe
derdag is gelegd.
Moederdagtips
Met betrekking tot de cadeaus voor
moederdag zijn er talloze mogelijkheden: een bosje bloemen, een flesje
parfum, een spannend boek of een
leuke cd. Keuze genoeg. Zeker bij de
winkeliers in Vorden. Alleen daarom
al een goede reden eens een bezoekje
te brengen aan het centrum van
Vorden.

Ruim twintig winkels geopend op koopzondagin Vorden

16 mei koopzondag in Vorden
•SENI
BAAK
VORDEN
ZUTPHEN

ECTRO

Zutphen-Emmerikseweg 46
Dorpsstraat 8
Nieuwstad 45

tel. (0575) 44 12 64
tel. (0575) 55 10 00
tel. (0575) 54 32 02

Moederdagtip
Tegen inlevering van deze advertentie f 10,- korting
op een fleece sweater of jas van Beiert.
Leverbaar in diverse kleuren.
Jacht- en wapenhandel
Zutphenseweg 9, Vorden Tel. (0575) 55 12 72

Dorpsstraat 4,

Ruim twintig winkels in Vorden zijn
op zondag 16 mei voor het publiek geopend.
De koopzondag werd enkele jaren gele
den in Vorden ingevoerd en bevalt de
deelnemende winkeliers uitstekend. Ook
bij het publiek bestaat een duidelijke be
hoefte aan een winkelopenstelling op

zondag. Volgens de deelnemende winkeliers zijn het met name mensen die ge
richt op zoek zijn naar iets. Zoals een
nieuw bankstel, een nieuwe televisie of
een nieuw zomerkostuum. Doordat er
steej^meer tweeverdieners zijn er de
mei^n doordeweeks weinig tijd hebben
biedt de koopzondag voor veel consumenten een uitkomst.

7251
Tel.

BB Vorden

(0575) 55 30 06
Beatrixplein 6,

WEHL - VORDEN

7031

AJ Wehl

Tel. (0314) 68 13 78

Moederdag tip:
Cadeaubon voor
kapsalon of
schoonheidssalon
Dorpsstraat 30, Vorden • Kapsa/on tel. (0575) 55 14 23 / Schoonheidssalon tel. (0575) 55 20 33

^Buurman"
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 43 55
diverse snacks, stokbroodjes. plate-maaltijden
o.a. schnitzels, nalve haan, karbonade. spareribs
OOK OM MEE TE NEMEN!
Tevens beschikken wij over zaalruimte voor vergadering en partyen tot ca. 70 personen.
GESPECIALISEERD IN KOUDE EN WARME BUFFETTEN.

Moederdagcadeau tip
Zonnebankkuur (lOx)
van f 80,- voor

Koopzondag in Vorden
16 mei
12.00 tot 17.00 uur

Burg. Galleestraat 67a Vorden
Tel.: (0575) 554091

DE

F l ETSS PECIALI ST

BLEUMINK

TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12, Vtxden
Tel.(0575)551393
Dealer van Gazeile, Vico, Union, Giant
Sparta-met

8 mei: Landelijke fietsdag start bij d'n Olde Kriet m Wichmond,
16 mei: Koopzondag,
22-23 mei: Regionaal voetbaltoefnooi W. Vorden.
23-24 met: Openstelling tuinen de Wiersse
12 juni: K.N.M.F. muziekconcours in de Sporthal.
Info VW, Tel.: (0575) 55 32 22 J

Geboortekaarten

<D

Huwelijkskaarten
Visitekaarten

0°

Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier

Kettingformulieren

Kranten

Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat in meer kleuren
Stanswerk voor verpakkingen
FILIAAL UCHTENVOORDE

FILIAAL ZUTPHEN

FILIAAL RUURLO

FILIAAL ZELHEM

WEVODRLK

STUDIO CONTACT

WEEVERS DRUK

UCHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10,7131 DB • POSTBUS 38,7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): M. Masselink-Wullink, Margriethof 30, tel. (0575) 46 55 59 en Drogisten') Marianne, Ruurloseweg 5, tel. (0575) 46 20 62
• Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3, tel. (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, tel. (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26

Binnenkort stoppen wij
met onze damesmodezaak
in Vorden. Maar voor het
zover is organiseren wij een
daverend afschéidsfeestje:
een totale leegverkoop van
de bestaande
voorraad.
U betaalt
de absolute
bodemprijs!!!.
Uiteraard
slechts
zolang de
(beperkte)
voorraad
strekt.

Giro 555
SAMENWERKENDE

HULPORGANISATIES

Den Haag
Zufphenseweg 29
Vorden
Tel: 0575-551971

MODE
Schildersbedrijf

PETERS

café-restaurant-zalen

DE KEIZERSKROON

op 15 en 16 mei a.s. te Ruurlo
Zaterdag 15 mei as. 's avonds:

'PERFECT SHOWBAND'
Zondag 16 mei a.s 's avonds:

'ALPHA SHOWBAND9

Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Kom bij ons een
feestelijke kaart
uitzoeken
of neerare
monster^ken
mee naar huis
om samen uw keus
te maken uit onze
grote collectie.

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk
Winkel in verf, behang, etc.
Wij zoeken ter aanvulling van ons team
een

U ontvangt bij bestelling
een presentje
in de vorm van

all-round
vakman schilder

een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ

Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit klantgerichte opdrachten.

WEEVERS

Daarom is een goede instelling en vakkennis
een vereiste.
Zelfstandig kunnen werken en een grote collegialiteit
stellen wij op prijs.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

administratie en adviesburo Alilll UKI
Ons kantoor is al meer dan
20 jaar werkzaam in de

Wij zoeken ter versterking van ons personeelsbestand voor
onze vestiging in Ruurlo op korte termijn een full time

administratieve sector en
fiscale dienstverlening

administrateur m/v

voor het midden- en klein-

de functie:
de werkzaamheden bestaan uit:
een actieve dienstverlening aan cliënten
het verzorgen/controleren van administraties
het samenstellen van jaarrekeningen
het verzorgen van salarisadministraties
het verzorgen van fiscale aangiften

bedrijf, de agrarische en
particuliere sector.

Wij verzorgen o.a.:
Startersbegeleiding
Administraties
Fiscale adviezen
Belastingaangiften
Bedrijfsadviezen
Salarisverwerking
Computerbegeleiding

Vestigingen:
Ruurlo
Kerkstraat 2
(0573) 45 14 85
Zutphen
Spittaalstraat 54
(0575) 51 36 69

de functie-eisen:
MBA, MEAO/HEAO-BA niveau
enige jaren ervaring op een administratie- of accountantskantoor
grote mate van inzet, zelfstandigheid en flexibiliteit
goede contactuele eigenschappen
wij bieden:
• een baan met perspectief
• een grote variatie aan werkzaamheden
• een prettige werkomgeving
de sollicitaties:
heeft u interesse in een van bovenstaande functies en denkt
u dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen, dan ontvangen
wij graat voor 25 mei a.s. een sollicitatiebrief met uw curriculum vitae.
Deze kunt u richten aan:
Administratie en Adviesburo Schroer
t.a.v. de heer J.B.Th. Schroer
Postbus 1
7260 AA Ruurlo

Fax (0575) 551086

Warme aanmean
voor Moederdag
Standenstoelkussens
4 stuks 100,Kuipstoelkussens
4 stuks 45,-

Ligbed + kussens
wit vanaf

159,-

kleur vanaf

169,-

Bij 4 standenstoelkussens

kussentas gratis
(m:u.v. aanbiedingen

Verder nog veel
tuinaccessoires
o.a. bloempotten
'5-delig

11,5O

drie kleuren)

GOOSSENS
TUINMEUBELEN - RIOOL- EN HOGEDRUKBUIZEN • LAND- TUIN- BOUW- EN
VIJVERFOUËN • WERKKLEDING

Steenderenseweg 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 21 39

Denk eens aan onze cadeaubon!
Wij geven voor Moederdag
10% korting op een tuinset
Tevens bij aankoop van een
tuinset een bloemetje
cadeau.
Wij hebben in deze regio het
dealerschap van Hartman
van 1 tot 5 jaar garantie

*

Benefiet-festival voor
Kosovo in Vorden op
Tweede Pinksterdag
André Schroër van Caz Management
in Vorden houdt op 24 mei - Tweede
Pinksterdag - een benefiet-festival
voor Kosovo in 't Pantoffelrje in Vorden. De opbrengst van dit muziekfestival zal worden overgemaakt op giro
555 van de Gezamenlijke Hulporganisaties.
De hele Tweede Pinksterdag zullen er
bands optreden bij 't Pantoffeltje in
Vorden. Organisator André Schroër
heeft in totaal zeven bands gecontracteerd: Caz, De Gracht, Clemens van de
Ven, Cindy Peress, De Drie Keien, Unit
en Soylent Green. De entree is f 25,-.
De voorverkoop gaat volgende week
van start. Meer daarover volgende
week in Weekblad Contact.

Amnesty International
schrijft aan Macedonië
De afgelopen weken heeft Amnesty International diverse activiteiten ondernomen gericht op de situatie in Kosovo.
Amnesty onthoudt zich van een standpunt over de militaire acties op zich. Ze
is niet voor of tegen, maar beoordeelt of
alle betrokken partijen zich houden aan
de mensenrechten. Zo zijn de militaire
acties gebonden aan beperkingen: de
burgerbevolking moet worden beschermd en gevangenen moeten netjes
worden behandeld. Regels hiervoor zijn
vastgelegd in de Conventies van Geneve.
Amnesty stuurde hierover voor de start
van de NATO-acties een brief aan alle bij
het gewapend conflict betrokken partijen. Ook aan de NATO.
Schendingen van de rechten van de mensen zijn niet goed te praten door een beroep op de oorlogstoestand. Amnesty
protesteerde tegen het monddood maken van de onafhankelijke media in Joegoslavië. Toen de eerste berichten binnen
kwamen over moorden op leden van de
Albanese bevolkingsgroep in Kosovo,
deed Amnesty mee aan een stille wake in
Den Haag tegen deze moorden. Amnesty
herinnerde de Joegoslavische autoriteiten aan hun internationale verplichtingen.
Amnesty heeft grote bezorgdheid uitgesproken over de berichten over moorden,
doodsbedreigingen, mishandeling en
het wegvoeren van alle mannen behalve
de oudste. Sinds vorige week is een onderzoeksmissie werkzaam in Macedonië.
De afgelopen weken heeft Amnesty een
schrij factie georganiseerd gericht aan de
Macedonische autoriteiten. De autoriteiten van Macedonië voeren een afhoudend beleid wat betreft het opnemen
van vluchtelingen uit Kosovo.
Amnesty heeft hen opgeroepen de grenzen niet te sluiten en bij de opvang samen te werken met internationale hulporganisaties. Amnesty is niet tegen het
overbrengen van vluchtelingen vanuit
Macedonië naar andere landen, maar
vindt dat dat niet tegen hun wil mag ge
beuren. Ook in Vorden zijn en worden
brieven geschreven aan de Macedonische
autoriteiten waarin zij hun bezorgdheid
uitspreken over de behandeling van de
vluchtelingen in Macedonië.

Voetbal
KCVO-VORDEN 0-1

Het bleef in Vaassen tot het laatste fluitsignaal spannend, omdat KCVO niet met
lege handen achter wilde blijven en
Vorden een overwinning nodig had om
in de race voor klassebehoud te blijven.
Het was overigens een verdiende overwinning voor Vorden. Erwin Hengeveld
startte in de basis in de plaats van de ge
blesseerde Rob Enzerink en was de man
van het winnende doelpunt.
Vorden nam vanaf de aftrap de touwtjes
direct in handen, maar had grote moeite
om de stugge verdediging open te rijten.
Het was Ronald Visser die middels een
dieptepass van Dennis Wentink de eerste
kans voor de openingstreffer kreeg.
Zijn schot ging echter rakelings naast. In
de 10e minuut was het opnieuw Visser

die vrij voor de keeper kwam, maar ook
dit schot verdween in het zijnet.
Visser was meerdere keren de verdediging te snel af, maar de spitsen van
Vorden wisten niet bijtijds aan te sluiten.
KCVO speelde met name op het middenveld een solide partij. De aansluiting tussen de verdediging en het middenveld
zat goed in elkaar, doch de voorhoede
kon niet echt in stelling worden ge
bracht. In de 40e minuut bereikte een
dieptepass van Ronald de Beus Hugo van
Ditshuizen, die alleen op de keeper afging. Van Ditshuizen legde af op de mee
gekomen Hengeveld, die beheerst in
schoot: 0-1.
De tweede helft gaf een zelfde spelbeeld
te zien als de eerste helft. KCVO dat technisch goed verzorgd voetbal speelde,
maar zich geen kansen wisten te creëren
en Vorden dat nogal slordig met de kansen omsprong.
Visser had met zijn schoten weinig geluk
en Mare Sueters zag zijn schot door de
lat gekeerd. KCVO probeerde het laatste
kwartier Vorden nog onder druk te zetten, doch de kansen ontstonden aan
Vordense kant. Mare van der Linden trof
nog een keer de paal en Ronald de Beus
zag zijn schot door de keeper uit de bovenhoek getikt. Door deze winst en het
gelijke spel van ABS moeten ABS en
Vorden komende zondag te Vorden uitmaken wie volgend jaar in de 4e klasse
speelt en wie gaat degraderen.
D2 KAMPIOEN

Met een 11-3 overwinning op het D4
team van Erica 67 werd Vorden D2 op
donderdagavond 29 april de eerste kampioen van dit voetbalseizoen bij de voetbalvereniging Vorden. Speler van de wedstrijd was Maarten Greven met 4 doelpunten. Met een doelsaldo van 65 voor
en 15 tegendoelpunten tijdens deze competitie was het scorend vermogen sowieso goed. Dirk Rodenburg werd teamtopscorer met 23 doelpunten. Met
slechts een nederlaag tijdens de ope
nmgswedstrijd tegen AZC, en verder alle
maal overwinningen j^* sprake van een
terecht kampioenschap
Het team bestaat uit de volgende spelers:
Rik Bargeman, Erjo Beitier, Luuk
Brinkman, Maarten Greven, Stef Gotink,
Chiel van Helden, Stef Horstman, Abdi
Mohamoud, Jeroen^tfnglever, Dirk
Rodenburg, Ronald^^teenblik, Tim
Vrielink, Wouter Platteeuw, Timo
Wentink, leiders zijn Gerard Greven en
Marco Horstman. Doelpunten: 1-0
Maarten Greven, 2-0 Maarten Greven, 3-0
Dirk Rodenburg, 4-1 Abdi Mohamoud, 51 eigen doelpunt Erica, 6-1 Dirk
Rodenburg, 7-2 Jeroen Ringlever, 8-2 Dirk
Rodenburg, 9-3 Stef Horstman, 10-3 en
11-3 Maarten Greven.
UITSLAGEN

Erica Dl - Vorden Dl 2-3; Vorden D2 Erica D2 11-3; Vorden El - Oeken El 4-2;
Warnsv. Boys E3 -Vorden E2; Dier. Boys
E2 - Vorden E4 3-8; Vorden E3 - WHCZ E7
7-7; WHCZ E8 -Vorden E5 7-1; Zutphania
Fl -Vorden Fl 5-3; Voorst Fl -Vorden F2 22; AZC F3 - Vorden F3 0-15; Vorden F4 Brummen F3 0-2.
Vorden Al - Keyenb. Boys Al 3-0; Vorden
Cl - KI. Dochteren Cl 06.
KCVO l - Vorden l 0-1; Neede 3 - Vorden 2
1-0; Keyenb. Boys 2 - Vorden 3 3-3; Sociï 2 Vorden 4 3-3; WHCZ 2 - Vorden 5 6-3;
Vorden 6 - Sociï 5 4-2.
PROGRAMMA
WHCZ El - Vorden El; Vorden E2 - Dier.
Boys E2; Harfsen El -Vorden E3; Vorden
E4 - WHCZ E6; Vorden E5 - Voorst E4;
Vorden Fl - Dier. Boys Fl; Vorden F2 Zutphen F2; Vorden F3 - WHCZ F4; Erica
F3-Vorden F4.
Dier. Boys Al - Vorden Al; Vorden BI Gorssel BI; Gorssel Cl - Vorden Cl.
Vorden l - ABS l; Vorden 2 - Varsseveld 3;
Vorden 3 - ZW 3; Vorden 4 - Fortuna 2;
Vorden 5 - Pax 4.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Beddenrace afgeblazen vanwege te weinig deelnemers

Henne Schouten schutterskoning
Wanneer je tijdens het Oranjefeest in
Vorden in groepsverband aan het vogelschieten meedoet, heb je uiteraard
meer kans op liet gouden schot* dan
de individuele schutter. In Vorden zie
je dan ook diverse groepen meedoen.
Al vijftien jaar is een team van oudvoetballers van de partij. Na hun voetbalcaiTiere zijn ze gaan klootschieten - elke eerste zondag van de maand
- en op Koninginnedag gaan ze met
de hele club vogelschieten. Een jaar
of zes geleden werd Joop Westerveld
schutterskoning. Afgelopen vrijdag
viel het team weer in de prijzen. Nadat Drikus Groot Jebbink de vogel
had losgeschoten', Jan ter Heurne de
andere kant opkeek toen hij aan de
beurt was, was het Henne Schouten
die het edele dier het genadeschot
gaf. Het begin van een feest dat voor
deze oud-voetballers de gehele dag
doorging.
Het bestuur van de Oranjevereniging
schotelde de Vordense bevolking een attractief programma voor. Jammer dat de
immer spectaculaire beddenrace dit jaar,
vanwege gebrek aan belangstelling niet
door kon gaan. Achteraf gezien was het
misschien helemaal niet nodig geweest
om het evenement af te blazen. Enkele
deelnemers hadden zich namelijk bij bestuurslid Gerard Wullink opgegeven. Organisator Willem Oldenhave was hier
echter niet van op de hoogte en blies
daarom de beddenrace voortijdig af. Een
betere communicatie tussen het bestuur
van de Oranjevereniging en de organisatie van de beddenrace had in dit geval
een afgelasting kunnen voorkomen.
Het Koninginnedagprogramma begonvrijdagochtend met klokluiden en de aubade bij het gmeentehuis. Vervolgens
maakte Erik Knoef de uitslagen van de
ballonnenwedstrijd van 1998 Ufend. De
prijzen werden gewonnen c^r Lisa
Schoemaker, Bernadeth Hegenk en Joeri
Dijkman. Terwijl de 'oudere' kinderen
meededen aan een orienteringsrit, vermaakten de allerkleintjes zich in Het
Dorpscentrum.
^1
ANB AMRO ROCK

Rond één uur 's middags opende Oscar
Rondeel de zesde editie van ABN AMRO
Rock. The Hetde Medde Show beet de

spits af. Zangeres Merel van Laake - 16
jaar oud en de hele week haar stem kwijt
- liet horen dat ze heel wat in haar mars
heeft. Tot eind vorig jaar was ze de frontvrouw van de Vordense band Blackbird.
In eerste instantie zou deze band tijdens
ABN AMRO Rock spelen, maar toen in de
cember het doek viel voor Blackbird leek
dit feestje voor eigen publiek niet door te
gaan voor Merel van Laake. De organisatie van ABN AMRO Rock vond dit erg
sneu voor haar en vroeg daarom de oudleden van de band Solid Diaper een gele
genheidsformatie te vormen om zodoende Merel van Laake toch de gelegenheid
te geven zich voor eigen publiek te pre
senteren.
En dit deed ze erg goed. Dat ze de hele
week haar stem kwijt was, was vrijdagmiddag niet te horen. De stem van Merel
van Laake is ietwat aan de klassieke kant,
maar juist bij nummers van bijvoorbeeld
Skunk Anansie komt dit bijzonder tot
z'n recht. Qua zuiverheid zat ze er hier
en daar een klein beetje naast, maar daar
trok het publiek dat vrijdag in groten ge
tale naar het centrum van het dorp was
gekomen zich niets van aan.
Doordat de beddenrace was uitgevallen
werd op het allerlaatste moment een optreden van Hoe?Zo! aan het programma
toegevoegd. Verder was er op Koninginnedag een optreden van de bands Verdwaald en Who's Serious? Met name de
ze laatste band deed het erg goed. Zange
res Marieke Besseling was in vorm.
Het Kinderbal dat 's avonds in het Dorpscentrum werd gehouden werd gewonnen door Frederique Boekelo en Arjan
Knoef. 's Avonds was er een groot vuurwerk aangeboden door van Zeeburg &
Visser.
UITSLAGEN

Vogelschieten: l H. Schouten, 2 J. van
Druten, 3 R. de Beus, 4 D. Vliem, 5
J.W. Elbrink. Buksschieten: l D. Besse
link, 2 J.W. Abbink; 3 P. Balvert. Klepelschieten: l B. Abbink; 2 D. Besselink, 3
R de Beus.
Ringsteken: l Joke Harmsen, 2 Jannie
Westerveld, 3 Dinie Velhorst, 4 Dinie
Lenselink, 5 Berdie Tolkamp.

AGENDA
MEI

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
05 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
05 Bridgeclub BZR Vorden:Dorpscentrum
05 HVG Linde: eigen avond
06 Bejaardenkring: reisje
06 HSV de Snoekbaars: jeugdcompetitie
07 ANBO: 'Over bewegen en gezondheid'
door Ned. Hartstichting 't Stampertje
10 Bridgeclub Vorden: in Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg
11 Damesclub Medler: fietstocht
12 HVG Wichmond: slotavond
12 Welfare: voorjaarscontactmiddag De
Wehme
12 Bridgeclub BZR Vorden: Dorpscentrum
12 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
12 NBvP Brandweer
15 Klein Axen: Keetje de Jong 'Zelf inzicht via het onbewuste'
17 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
19 HSV de Snoekbaars: seniorwedstrijden
19 HVG dorp Vorden: de heer Petri over
blindenbibliotheek
19 Bridgeclub BZR Vorden: Dorpscentrum

Giro 555

SAMENWERKENDE
HULPORGANISATIES

Den Haag
19 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
20 HVG Wildenborch: 'De drie Jantjes'
20 PCOB: jaarvergadering
20 HSV de Snoekbaars: jeugdcompetitie
24 Bridgeclub Vorden: in Dorpscentrum
25 Soos Kranenburg
25 NCVB Vorden: afsluiting seizoen
26 Welfare: handwerkmiddag De Weh
me
26 Bridgeclub BZR Vorden: Dorpscentrum
26 HSV de Snoekbaars: seniorwedstrij
den
26 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
27 Bejaardenkring: Dorpscentrum
29 Boedeldag
31 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum

'EEN STIL EN GERUST LEVEN MET DE BESCHERMING VAN DE POLITIE VAN VORDEN'

pita
I_icIisrifSt:

;

GELEDEN

Veldwachters
en jachtopzieners

kerpot en melkkan droeg. Een bode had
de gemeente toen nog niet, enkele jaren
later besloot de raad deze functie in te
stellen. Wonnink had nóg een verantwoordelijke taak, hij moest ook zorgen
voor de mensen in 'het hok'. Achter het
gemeentehuis was het arrestantenlokaal, de plaatselijke gevangenis zogezegd. Hier konden mensen 'ter bewaring worden ingesloten' en omdat
Ze zullen waarschijnlijk wel rangen Wonnink de politieman was die het
hebben gehad, maar daar keek nie- dichtst bij het hok woonde, moest hij
mand van de bevolking naar. Ze waren meestal de arrestanten 'water en brood'
'politie' en dat wilde zeggen datje als brengen. Er zaten zelden mensen in het
Vordenaren het gevoel had dat je het hok en ze kregen waarschijnlijk ook wel
mede aan hen te danken had datje in erwtensoep en boerenkool als de vrouw
het dorp en in de buurtschappen met van Wonnink die gerechten kookte,
elkaar 'een stil en gerust leven' had. Zo maar volgens 'de volksmond' vond de
werd het , met gebruikmaking van de verzorging plaats met water en brood.
traditionele woordkeus, gezegd en zo Je hoorde weinig over het gebruik van
was het goed. Drie veldwachters.
de lokaliteit, een enkele keer werd iemand die van buiten kwam en in het
Wonnink moest niet alleen voor orde en dorp - op een bank of ergens op een
rust in het dorp zorgen, hij moest - ge- stoep - een overmatige hoeveelheid alholpen door zijn vrouw - koffie en thee coholisch vocht had ingenomen, enige
zetten voor de mensen die in het ge- tijd 'ter ontnuchtering' ingesloten.
meentehuis werkten. En voor de ge- De Vordense politie was rechtvaardig en
meenteraad die maandelijks op een streng, maar wilde de gevolgen van
ochtend van toen tot twaalf uur verga- overtredingen en misdaden niet zelf
derde onder leiding van burgemeester straffen, daar was de rechtbank voor. In
Arriëns. Nadat de vergadering was geo- omliggende plaatsen gebeurde het wel
pend en het punt 'ingekomen stukken' dat als 'de diender' na enig speuren een
achter de rug was, tikte Wonnink op de fietsendief te pakken kreeg, de man in
deur en kwam met een grote kan koffie de kraag werd gevat en in het arrestanbinnen, gevolgd door zijn vrouw die sui- tenlokaaja^rd gezet.
Er waren eind jaren twintig drie politiemensen in Vorden. Twee van de gemeente en een van het rijk. Twee van
hen hadden een hond: rijkspolitieman
Bos, die op de Nieuwstad woonde, en
Kamphuis van de gemeentepolitie. Dan
was er nog politie-Wonnink, die achter
het gemeentehuis een ambtswoning
had.

Anbo
Op initiatief van de ANBO Vorden wordt
er vrijdag 7 mei in het Stampertje een bijeenkomst gehouden met als thema
'Blij(f) in beweging'. Dit in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting.
Mevrouw H. Spiensma, diëtiste en mede
werkster van de Nederlandse Hartstichting zal tijdens het eerste deel van haar
optreden onder meer het belang van bewegen in relatie tot gezondheid ter sprake brengen.
Het tweede gedeelte van de bijeenkomst
is een actief gedeelte waarbij onder leiding van de inleidster de aanwezigen letterlijk in beweging komen. Ter ondersteuning van doelmatig bewegen zullen
videobeelden worden getoond. Om de
sfeer een de gezelligheid van deze voorlichtingsmiddag te bevorderen presenteert mevrouw Spiensma een knockout
quiz waarmee een prijsje valt te verdienen.
Dus inspanning en ontspanning tijdens
de laatste bijeenkomstenreeks van de
ANBO Vorden in dit seizoen. Wie wegens
een functiebeperking graag gehaald en
gebracht wil worden kan bellen met 55
20 03. De bijeenkomst wordt gehoudenin
het Stampertje

Met gelijke munt
Iedereen weet het: de Euro komt. Toch
weten veel mensen niet wat dat betekent. Om op vele vragen een antwoord te
geven heeft de openbare bibliotheek te
Vorden een boekentafel ingericht onder
de titel "Met gelijke munt". In de bibliotheek is heel veel informatie over de euro te vinden.
Op de ingerichte boekentafel liggen diverse brochures die men gratis mee kan
nemen. Uiteraard ook boeken over de Europese Unie, werken, wonen en studeren
in een land van de Unie en 'Hoe werkt
het Europees Parlement'. Donderdagavond 6 mei wordt iedereen in de gele
genheid gesteld om in de openbare bibliotheek nog meer informatie te krijgen
over het nieuwe muntstelsel.

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst
over de invoering van de Euro zal een
medewer^" van de plaatselijke Rabobank eer^^lichting geven op de historie, de motieven, welke landen doen er
wel of niet mee, gevolgen voor bedrijven
en particulieren. Uiteraard kunnen er
vragen gesteld worden. De toegang is gratis.

Het Moment
Vertel, teken of fotografeer het moment
van je leven. Er zijn momenten die iedereen kent: de dag dat Nederland werd be
vrijd; de moord op Kennedy; het huwe
lijk van Beatrix en Claus; of dichter bij
huis de geboorte van Uw kind. Een vacantie, een verlies etc. Of er zijn gedroomde momenten; mensen die dromen dat
ze plotsklaps schatrijk zijn, beroemd
worden!
In de komende maanden organiseren de
openbare bibliotheken in Nederland(
waaronder Vorden) samen met het Comité Interantionaal Jaar van de Ouderen,
SeniorWeb en het Algemeen Dagblad
een manifestatie onder de titel "Het Moment". Hierbij wordt iedereen opgeroe
pen zijn of haar belangrijkste moment te
beschrijven, te tekenen of te fotografe
ren. De beste momenten worden per me
dium ( tekst, tekening, foto) en per leeftijdscategorie beloond met een "moment
naar keuze" van vijfhonderd gulden.
Bovendien zullen de beste ingezonden
momenten te zien zijn op een tentoonstelling in Sonsbeek tijdens het langste
weekend van het jaar ( rond 21 juni) en
gedeeltelijk worden gepubliceerd in het
Algemeen Dagblad. Ook zullen de inzendingen te vinden zijn op www.hetmoment.nl. In Sonsbeek worden de winnaars ook bekend gemaakt. Een deelnameformulier is onder meer bij de openbare bibliotheek te Vorden verkrijgbaar.

Brandweer bezoekt
Plattelandsvrouwen
De maandelijkse bijeenkomst van de
Plattelandsvrouwen is deze maand op

Wonnink was vaak te vinden in de
buurt van het gemeentehuis. Op zondagmorgen stond hij bij de Hervormde
kerk vanwege de overheidstaak de rust
te bewaren tijdens de eredienst.
Kamphuis deed zijn dienst vrijwel
steeds op de fiets, evenals rijksveldwachter Bos, die altijd vergezeld was
van zijn hond.
De veldwachters gingen er in de regel alleen op uit. Bang waren ze niet.
Overigens wie in Vorden de politie 'iets
deed' kon er op rekenen buiten de gemeenschap te raken. Op een draf weglopen kon er bij door, maar: handen thuis
houden.
Dan waren er nog twee mannen in
Vorden die politietaken hadden in het
veld: de jachtopzieners. In de jaren
twintig, dertig waren bekend Rotman
uit Delden en Olthof uit Veldwijk. Zij bestreden vooral stroperij en waren bij
nacht en ontij in het veld.
Veldwachter Bos had een vrij zware
stem en hij kon met overtuiging deelnemen aan samenzang, maar vlot ritmisch zingen lag hem niet. Hij was aan
het eind van een lied altijd iets achter,
een of twee noten. Helemaal niet erg, zo
hoorde veldwachter Bos bij de Vordense
gemeenschap.
De veldwachters en de jachtopzieners
in de jaren twintiojp dertig in Vorden woensdag 12 mei bij De Herberg. Enkele
leden van de Vordense vrijwillige brandweer zijn bereid om voorlichting te ge
ven over hun taa^Jtok zullen er deze
avond voorbeelden worden getoond van
de nieuwe cursussen voor het nieuwe seizoen.

ze 'stonden in aanzien bij het volk'.
Veldwachter Kamphuis was (met eerbied) gevreesd en geëerd vanwege zijn
optreden 'als er iets was', als iemand uit
Vorden was aangehouden wegens diefstal, vernielingen, overmatig alcoholgebruik, burenruzie. Dan trad veldwachter Kamphuis - de anderen trouwens
ook - op 'om het kwade te weren en het
goede te bevorderen'.
Als de veldwachter zei: Ik kom vanavond na het eten nog even bij jullie,
dan vreesden ze het bezoek en ze keken
er ook naar uit. Dan praatte Kamphuis evenals de anderen - na over wat er was
gebeurd. Het feit van overtreding of
misdrijf werd niet verdoezeld, maar dan
wees de veldwachter op het verkeerde,
op het verdriet dat was teweeg gebracht
en hij probeerde de overtreders te overtuigen van het zondige van hun daden.
Het kwam ook voor dat er dan over spijt
en berouw werd gesproken. Als er 'iets
was gebeurd' zagen de mensen wel op
tegen het bezoek van de veldwachter.
Maar meestal zei de veldwachter ook
dat het mogelijk is een nieuw begin te
maken.
De mensen voelden het: de overheid ook als ze zich aandient als politie en
justitie - is er 'u ten goede'.
GJ. BREUKER

pen tijd kennis gemaakt met de heksen-,
knuffel-, dokters- en apothekershoek en
de bloemenwinkel.
De leerlingen hebben in ieder geval een
hele leuke dag gehad en kunnen hetgeen
ze gezien hebben, in hun hoek van die
renarts uitspelen.

Kinderdagverblijf
De Klimboom voert
actie voor Kosovo
We weten allemaal wat er op dit moment in Kosovo gaande is en we zijn het
er allemaal over eens dat dit niet mag ge
beuren. Deze mensen hebben onze hulp
nodig en om een steentje bij te dragen
heeft het team van kinderdagverblijf'De
Klimboom' in Vorden een actie bedacht.
Op zaterdag 8 mei zijn de deuren van het
kinderdagverblijf van 10.00 tot 17.00 uur
geopend.
U kunt uw kinderen op deze dag voor
minimaal een uur naar het Wiemelink
40 brengen. De leidsters van De Klimboom zijn op hun vrije dag aanwezig. Zij
willen hiervoor geen salaris ontvangen
maar het bedrag dat u in ruil voor de opvang van uw kinderen geeft, gaat naar
Kosovo. Voor verdere informatie kunt u
terecht bij de Klimboom, tel. (0575) 55 39
38.

Dierenartspraktijk
krijgt bezoek van
leerlingen t Hoge

Giro

55055

Steun astmapatiënten in
hun gevecht om lucht

Jubileumconcert
Concordia op
zaterdag 8 mei

De Vordense muziekvereniging "Concordia" geeft zaterdagavond 8 mei in het
Dorpscentrum ter gelegenheid van het
130 jarig bestaan een jubileumconcert.
Afgelopen donderdagochtend hebben de Tijdens het concert zijn er optredens van
kleuters van de openbare basisschool in het jeugdorkest onder leiding van Mark
Vorden een bezoek gebracht aan de die Heuvelink, het korps onder leiding van
renartsenpraktijk aan Het Hoge.
Hugo Klein Severt, de drumband en de
De 44 kinderen hebben van tevoren al leerlingen van de drumband onder leikunnen oefenen voor dierenarts. In de ding van Bert Lamers.
klas is op het moment namelijk een De drumband zal tijdens dit jubileumhoek voor de boerderij en de dierenarts concert versterking krijgen van de drumgemaakt voor de kinderen. Op de Dorps- band van de muziekvereniging "Apollo"
school wordt in de onderbouw veel aan- uit Laren. Om de kosten te dekken is er in
dacht besteed aan de basisontwikkeling. de pauze een verloting waarbij de hoofdHierbij staat het werken in hoeken cen- prijs - een fiets - is geschonken door de
traal. Zo hebben de kinderen de afgelo- firma A. Klein Brinke uit Vorden.

u iken

Roll

Sweaters, shirts
en pantalons:
Da's Duthler!

worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend

• Comfortabel

Heerlijk draagbare sweaters,
mooie overhemden in vele dessins
en volop shirts voor een sportieve
zomer lang.
Dus even naar Duthler!

.
(je hoort er stee j.

/>v <»eer van '^

•

BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. tm don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Vrijdag van 09.00 tof 2100 uur
zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur

• Sweaters vanaf 99,50
• Polo's vanaf 29,95

bloemenmarkt bij

üth/er,mode

in Hengelo (Gld.)

z ut phen

U vindt ons aan de Varsselseweg richting Varsseirmg
en Veldhoek. Elke zaterdag geopend of op afspraak.
Telefoon (0575) 46 28 92, mobiel 06-53362300

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080
Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

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

THEO TERWEL

TEGELHANDEL

AUTOSCHADESPECIALIST

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

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

Weet u nog?
• De prachtige Oostenrijkse hang a f 2,50
• Het scala aan verschillende kleuren geraniums
a f 2,50
• Het grote assortiment perkgoed
• De vele kuipplanten
• De prima kwaliteit
We hebben het weer allemaal en bezorgen nog steeds
gratis. Ook bestellingen zijn weer mogelijk

10, 11, 12 mei de gehele dag open.
14 mei staan we natuurlijk op de bloemetjesmarkt met onze aanbiedingen.
De Heesterhof Boys PAXD1 zijn kampioen!
Gefeliciteerd

.

VICO

J.J.C FL

LUXE
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Kil

Voor de fietser die prijs stelt op
een pure klassieker met alle
gemakken van een moderne fiets.
Voorzien van o.a. veel rvs onderdelen die er ook voor zorgen dat
deze Vico licht en comfortabel
rijdt. Het damesmodel is leverbaar
met verlaagde instap. Verder
voorzien van HR dynamo,
Vredestein 'Perfect' buitenbanden,
Brooks zadel en 5 versnellingen.
Kleur: groen
van f 1399,nu voor

Zo.
WK: JJC FLOPHOUSE TOLDIJK. CAFé "DE SEVEN STENENKSTEENDERENTCAFT^DE
HERBERG. VORDEN
J% ,

(HOEF

12 UUR. INCLUSIEF fl'AP
:K Net l

BOH FOI

KEN

MOEDEI

f1299,-

V i c o f i e t s e n «n

sterk staaltje!

PR

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

Bruii's feest met Boh Foi Toch

Mode-koffietijd bij Tennissen
Vrijdag en zaterdag kunt u bij
Modecentrum Teunissen in Ruurlo
weer genieten van een mode-kofïïetijd. Tijdens een aangekleed kopje
koffie, gereserveerd aan tafeltjes,
showen mannequins en dressman de
actuele mode voor mannen en vrouwen.

U zult creaties zien die geschikt zijn voor
de zomerse dagen en voor vele gelegenheden. Natuurlijk van bekende modemerken zoals voor de dames Gerry
Weber, Rosner, Ravers, Frankwalder,
Bandolera, Essentie en Finn Karelia en
voor mannen en natuurlijk New
Bondstreet. Rob Teunissen zelf zal u de

Nu volop perk- en
kuipplanten

Aspergeboerderij

'De Boskamp'
M

E

U

B

E

L

F

A

B

R

I

E

K

Te koop:

verse
asperges
MARCEL HALFMAN
Hengeloseweg 15, 7251 PB Vorden
Telefoon (0575) 55 24 80 of 55 18 03

wortels in de Gelderse Achterhoek, ze
zingen allemaal in hun eigen streektaal
en bij de druk bezochte optredens blijkt
dat de groep nog steeds een grote schare
"anhangers" heeft. De geheel eigen manier van presenteren en muziek maken
zorgen ervoor dat elk optreden van Boh
Foi Toch een zeer speciale gebeurtenis is,
die niet snel vergeten wordt. Het optreden op de Bruil zal waarschijnlijk een
van de laatste in de Achterhoek zijn in
deze eeuw! Café "Het Haantje" is gelegen
aan de Stapeldij k. Kaarten voor 4 juni
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle Welkoop winkels in de regio, bij café
Nijenhuis en natuurlijk bij café "Het
Haantje". Er is op 4 juni ook een voorprogramma: er is een optreden van de
Ruurlose Marco Borsato.

De organisatie van het Buurtfeest
trends en thema's uitleggen en u infor- B ruil en omstreken heeft kans gezien
meren over de stoffen en de eigenschap- een echte kraker binnen te halen. Op
pen ervan. Als speciale Mode-koffietijd- vrijdag 4 juni treedt de bekende
gast zal Wiljo Keunen aanwezig zijn, van Achterhoekse formatie "Boh Foi
Keurslagerij Eggink uit Ruurlo. Hij zal u Toch" op in de feesttent bij café "Het
vertellen over een echt Achterhoeks pro- Haantje".
duct, namelijk Naegelholt. Keurslagerij
Eggink maakt zelfde beste Naegelholt en Boh Foi Toch, wie^kent ze niet, de
levert die in het hele land aan bekende Achterhoek op z'n best, nog altijd razend
restaurants.
populair in een groot deel van ons land.
Al vanaf 1990 spelen ze de zalen van
Nederland plat. Ferdi Jolij, ooit bekend
Hij zal u een aantal van de mogelijkhe als "Frederik Puntdroad" in Normaal,
den van dit product laten zien en ... speelt gitaar en zingt, Willem te Molder
proeven. U bent van harte welkom, vrij- speelt bas-gitaar en zingt, Hans Keuper
dag of zaterdag: 's ochtend of's middag. speelt trekharmonica en zingt en op de
U kunt het beste even bellen en reserve- drums komen we Han Mali tegen die
ren. Zie ook de advertentie in deze eveneens zingt. Alle vier hebben hun
Contact.

VAK ANTI E KR ACHTEN
GEZOCHT

Hét adres voor ingeplante plantzakken en
bloembakken.

Ook voor Moederdag
kunt u bij ons terecht

voor assistentie in de produktie en als bijrijder.
Vanaf heden tot medio juli.
Belangstelling?
Bel: (0575) 55 12 16
Meubelfabriek Bijenhof Vorden

n
Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 16 22

J

Volop spektakel op Hemelvaartsdag in Harreveld:

Harreveld on Wheels and Afrshow
Voor de dertiende maal wordt ook dit
jaar weer het inmiddels traditionele
evenement *Harreveld on Wheels and
Airshow* georganiseerd. Elk jaar, op
Hemelvaartsdag, wordt er in het dorp
Harreveld, in het centrum van de
Achterhoek, een compleet vliegveld
aangelegd voor een unieke vliegshow.
Niet alleen in de lucht maar ook op de
grond bruist het die dag van de activiteiten. Het lukt de organisatoren van het
evenement Harreveld on Wheels and Airshow elk jaar weer om een schitterend
programma samen te stellen en de leus
'Harreveld on Wheels, een dag voor het
hele gezin' is elk jaar weer van toepassing.
Vast onderdeel van Harreveld on Wheels
is de motorenstratencross die elk jaar
door het dorp gereden wordt. Op hetzelfde parcours rijden dit jaar voor het eerst
de Fun Cross-Karts, een autosport, overgewaaid uit Amerika, dat in Nederland
razendsnel enorm populair aan het worden is. Fietscrossers maken gebruik van
het parcours en historische Harley Davidson motoren zullen er een ereronde
rijden. Stoom staat dit jaar centraal.

uit Nederland en de artikelen die in de eindverantwoordelijkheid voor het hele
vliegbladen verschijnen. Onderdelen die vliegtechnische gebeuren. Met de stranin Harreveld voor het eerst in Nederland ge eisen en regels van tegenwoordig een
waren zien we later terug op andere belangrijke en moeilijke taak
Stoommachines, groot en klein, en een vliegshows. Het vliegveld, officieel erenorme stoomwals zijn een lust voor het kend door de Rijks Luchtvaartdienst, be- Het is Rijk gelukt om weer de volledige
oog. Ook de grote jaarmarkt trekt jaar- schikt over alle moderne communicatie- medewerking van de Luchtmacht te krijlijks vele mensen naar Harreveld en al middelen die vereist en nodig zijn om gen. De Koninklijke Luchtmacht pakt
deze toeschouwers krijgen dan ook nog veilig vliegverkeer boven Harreveld mo- flink uit tijdens de Airshow van Harre
een ware countryshow voorgeschoteld gelijk te maken. Dankzij de tientallen veld on Wheels. Zij komt maar liefst met
met messenwerpen, bijlwerpen en vrijwilligers die al dagen van tevoren be- drie toestellen.
zweepslaan. Natuurlijk ontbreken hier zig zijn met het aanleggen van de startde linedancers niet. Er zijn verschillende en landingsbaan is het mogelijk om elk
De 'Dutch Spitfire Flight' is een echte puattracties voor de kinderen zoals schmin- jaar weer een officieel erkend vliegveld
bliekstrekker bij elke Airshow, in en buiken, springkussen en de wat ouderen in Harreveld te openen. Hun moeite
kunnen quad-racen. Dit alles is te genie- wordt beloond!
ten Europa. Op dit moment is de MK732
ten onder het genot van een hapje en
het enige vliegende exemplaar van een
een drankje, verzorgd door de plaatselijSpitfire op het vaste land van Europa. De
ke horeca, met op de achtergrond draai- Rijk Ploeg, de directeur van de helikop- Koninklijke Luchtmacht is sinds 26 janutervliegschool "Lelykopters" is de organi- ari 1989 in het bezit van de Pilatus PC-7
orgelmuziek.
sator van het geheel. Naast de organisa- Turbo Trainer. Dit lesvliegtuig, waar NeDe jaarlijkse vliegshow wordt elk jaar tie van de show is hij ook de displaydi- derland er tien van heeft, is gestatiopopulairder; dit blijkt uit de enorme be- rektor en in die functie verantwoordelijk neerd op de Brabantse vliegbasis
langstelling van de echte vliegfanaten voor alle formaliteiten en hij draagt de Wbensdrecht. Het uit twee personen be-

staande PC-team heeft in 1995 voor het
eerst een demonstratieteam opgericht.
Het lesvliegtuig is te zien in de originele
kleuren geel, rood en wit. De display is
een aaneenschakeling van manoeuvres
die de leerling-vliegers ook wordt geleerd. Een F-16 van het 306e Squadron
van vliegbasis Volkel vormt het F-16 Solo
Display Team en zal bij de airshow van
Harreveld on Wheels voor een sensationele show zorgen.
Dat de veiligheid voor allen daarbij de
hoogste aandacht krijgt van de organisatie, de display directer en van het F-16 Solo Display Team spreekt voor zicht.
Na een jaar van afwezigheid komt ook
Frank Versteegh met zijn Extra 300 Skydancer terug in Harreveld om te laten
zien dat hij bij de top van de wereld
hoort met zijn aerobatic show. Voor wat
rustige rmomenten in het luchtruim
zorgen de zweefvliegdemo van Kunst en
Vliegwerk en de parachutistendemo van
het Bavaria parateaum.
Een goede beheersing van het toestel en
een nog betere samenwerking zijn nodig
voor het formatievliegen. Maar liefst drie
groepen deelnemers zullen hiervan een
demo geven: de Vliegclub Rotterdam, de
Blue Formation en onze oude bekende
de Fokker Four. Een ander spectaculair
onderdeel van de vliegshow is de Battle
Fight demo van de Seagull Formation.
We zijn hiermee nog lang niet aan het
eind van de show: de YAK52 voerzorgt
een opzienbarende aerobatic show, het
KRUK-toestel geeft een spuitvliegdemo
en de Trike Ultra Light geven een ultra
light demo. Er zullen divese toestellen
van vliegveld Teuge landen, reklameslepen worden gedropt en opgetrokken en
het publiek kan helikopterrondvlucten
maken.
Kortom: Harreveld on Wheels belooft
weer een dag vol spektakel te worden, in
de lucht en op de grond waar de ongetwijfeld tienduizenden bezoekers enorm
veel plezier aan zullen beleven.
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de SMAAK
van voordeel

Vferwen moeder met een
Actie bij WoonServiceWinkel:
sierkussentjes in 5 verschillende
modedessins. Binnenkussen
+ hoes tijdelijk voor één en
dezelfde voordeelprijs.

Compleet

19;

95

NU p.st.

ruime sortering

TIXI-Ti'

LAMMERS
WOON

I F MAAKT
M A A K T HET
H F T MET
MFT F
F II X
XE
FT
T L

Zutphënseweg .15; Vorden - Telefoon (0575) 55 21 59

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden, Telefoon (0575) 55 14 21

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
teelweg/Varsseveld, (0315) 24 14 51 t/o de Radstake

utilitaire electriciteitskabel
met gevlochten ommanteling
voor: * verlichting
* tuinverlichting
* vijverpompjes enz. enz.
EEN PIEK, UNO PIEKO,
ONE PIEK!!!
Ook losse haspels ƒ 10,00

nog ±18.000 meter
ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEKv.

VERHUUR TENTEN MIL.
4-8-12-40 persopns
graag tijdig reserveren

a 50O gram ¥
+ O R ATIS saus
Tot ziens iedere dinsdag op 't marktplein
Vtenandel van de Groep zal er dan voor
U zijn!

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Geranium
markt

Monuta Y

/ '

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

Gulle gastvrijheid
in een sfeervolle
ambiance .
Wij zoeken medewerk(st)ers
(voor het seizoen juli-september)
Bediening (vanaf 18 jaar)
Goede omgangsvormen en een snel begrip.
U krijgt een interne opleiding.
Afwas (vanaf 16 jaar)
Netjes en schoon.

de Timmerieë
LochemseweglëTWamsveld Tel. 0575-431336 Fax.0575-432244
E-mail: aa.maalderink@worldonline.nl www.etrade.nl/limmeriee

Appel-citroenvlaai

op 7 en 8 mei
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Geraniums
per stuk
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Oberlander

of l O voor

Vlijtige lieS Nieuw Guinea
per stuk
of 4 voor

95
3.00
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2m75
Kwarktaartje

Ruime keus in
Moederdaggeschenken

voor 6 personen

ff 95

nu m mm
^

Tof ziens bij Welkoop

Reacties: telefonisch, per fax, E-mail of schriftelijk t.a.v.
de heer A.G. Maalderink

Restaurant

ledere dinsdag staat Vishandel van de
Groep voor U klaar en bakt ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANOSE NIEUWE altijd
VERS VAN 'T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:
Gezinszak kibbeling

J

Echte Bakker [SS
VORDEN
Welkoop v.o.f. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Telefoon (0575) 55 15 83

VAN ASSELTÖlf
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

