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Ab Hengeveld enjo Böhmer zestig jaar lid van Concordia

ëekenddiensten

Concordia toont Vormbehoud'

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag9.00 uur ds. M.
Berg, Barchem. In de Geref. Kerk.
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. M. Beitier, bediening
van de Heilige Doop.
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. D.
van Loo, Didam.
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. I. W. Nijendijk, Midlum, dienst in het dialect.
Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur ds.
M. Berg, Barchem
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. J. Pasveer, Wamsveld;
19.00 uur dhr. J.H.J. Letterman.

Muziekvereniging Concordia toonde
zaterdagavond Vormbehoud' tijdens
het jubileumconcert in het Dorpscentrum. De Nederlandse kampioen
in de basisklasse liet horen dat ze enkele weken geleden terecht het topconcours in Arnhem heeft gewonnen. Met name tijdens 'Rhapsodie
Provencale' van Kees Vlak toonde het
130 jaar 'jonge' orkest onder leiding
van Hugo Klein Severt aan dat ze het
spelen nog lang niet verleerd is. Ook
nummers als Testival Fanfare', 'Concours Inspiration' en 'Queen's Park
Melody* klonken 'zeer strak'. Alles bij
elkaar een uiterst geslaagd jubileumconcert met als hoogtepunt de huldiging van Ab Hengeveld en Jo Böhmer
die beide zestig jaar lid van Concordia zijn en tot ere-lid werden benoemd.
Het jubileumconcert van Concordia ging
van start met een optreden van het leerlingenorkest onder leiding van de enthousiaste Mark Heuvelink. De leerlingen van dit orkest hebben ongeveer een
jaar les gehad en werden ondersteund
door enkele leden van het harmonieorkest. Ook enkele leerlingen van de drumband lieten zich van hun beste kant zien.
Vervolgens was het de beurt aan het harmonieorkest. Toen dirigent Hugo Klein
Severt het podium beklom, werd hij door
het publiek binnengehaald als een ware
Nederlandse kampioen. Klein Severt liet
zich echter niet gek maken door het applaus en zette gelijk het harmonieorkest
op scherp. Na het zeer fraai uitgevoerde
'Festival Fanfare' liet Ester Schimmel tijdens 'Concertino voor fluit' horen dat ze
enkele weken geleden terecht geslaagd is
voor haar openbaar examen op C-niveau.

Ook zij toonde vormbehoud tijdens haar
fluitsolo.
De drumband van Concordia was tijdens
het jubileumconcert uitgebreid met de
drumband van Apollo uit Laren. Beide afdelingen staan onder leiding van Bert Lamers. Op [^fcril was de drumband van
Concordia te gast bij Apollo in Laren. Dit
keer brachten de muzikanten uit Laren
dus een tegenbezoek aan Concordia. Met
name de laatste drie nummers die door
de beide d^mbands gezamenlijk werden gespe^^pnaakten indruk. Het gezelschap liet horen datje met een bijna dertig man grote slagwerkgroep net even
iets meer kunt dan met tien tot vijftien
muzikanten. Het publiek waardeerde
dit 'muzikale geweld' met een ovationeel
applaus.
Vervolgens werden er diverse jubilarissen gehuldigd. In totaal waren er 5 leden
12,5 jaar lid van het Vordense muziekkorps: Jeroen Helmink, Richard Meijer,
Mark Heuvelink, Sandra Dijkman en
Dirk van Dijk. Zij werden door voorzitter
Peter Kraayeveld in de bloemetjes gezet.
Verder waren er 3 zilveren jubilarissen:
Henk Pardijs, Karin Weustenenk-Lauckhart en Tonnie Meijer. De huldiging van
Ab Hengeveld en Jo Böhmer werd verricht door direkteur AJ. Gossink van de
Koninklijke Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen. Hij was speciaal
voor dit bijzondere jubileum naar Vorden gekomen. "Want zestig jaar is niet
niks", aldus de heer Gossink.
Alles bij elkaar kan muziekvereniging
Concordia terug kijken op een uiterst ge
slaagd jubileumconcert. En het volgende
evenement komt er ook al weer aan. Op
zaterdag 12 juni staat er namelijk een
groot concours op het programma in
sporthal 't Jebbink in Vorden.

Vijftig cent per brood gaat naar de vluchtelingen:

Schmink en Van Asselt
verkopen 'Kosovo-brood'
Bakkerij Schurink en Van Asselt verkopen vanaf deze week het heerlijke
'Kosovo-brood'. Dit brood smaakt extra lekker omdat een deel van de opbrengst ten goede komt aan de vluchtelingen uit Kosovo. Het brood kost
f 2,75 waarvan vijftig cent wordt overgemaakt naar giro 555, het rekeningnummer van de samenwerkende
hulporganisaties.

De verkoop van de Kosovo-broden is een
landelijke actie. Alle bakkerijen en supermarkten in Nederland kunnen aan de actie meedoen. De organisaties die deelnemen aan de actie doen dit geheel belangeloos. Het minsterie van Financiën
heeft bovendien bepaald dat over de opslag van vijftig cent geen BTW hoeft te
worden betaald.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 12 mei Vooravond 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Donderdag 13 mei Hemelvaart van de Heer 10.00
uur Eucharistieviering, volkszang.
Zaterdag 15 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 16 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Votiko en 30+ Koor.

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 werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 12 mei 17.00 uur Woord- en communie
dienst.
^^
Donderdag 13 mei 10.00 ^•Eucharistieviering.
Zaterdag 15 mei 17.00 Eucnaristieviering.
Zondag 16 mei 10.00 uur Woord- en communiedienst.

Steunpunt Winters wij k tel. (0543) 531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Weekendwacht pastores
13-14 mei pastoor W. Zandbelt, Keijenborg, tel.
(0575) 46 13 14. 16-17 m^astoor C. Loeffen, Lochem, tel. (0573) 25 14 57^P

Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Huisarts 15-16 mei dr. G.H. Sterringa, Schoolstraat
9. tel. 551255.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, 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 kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.
Tandarts 13-14 mei W.H. Houtman, Vorden, tel. 55
22 53.15-16 meiJ.H. Hagedoorn, Lochem, tel. (0573)
25 14 83. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
VOOR D I R K T ! D R I N C . I NDI HULP
VAN;

POI.ITH-: - A M I U I l . A N C l - - HRANDUM R
ÏVk'foon 1 12
POLITIE VORDEN:
daj; en nacht (0575) 55 12 30
K R A N i m i l R: claxon nacht 112
AMBULANCE: du»; en nacht 112
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

Diëtiste/iiatuurgeneeskundige T. Tolkamn

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.
Amicoii Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00 uur. In de schoolvakanties
worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 4De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00
- 17.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uur. Tel.
(0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575)
54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05. 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.

Het wordt heerlijk fietsweer!
Voor de dauwtrappers onder ons.

Onze overheerlijke broodjes...
. . . woensdag: 6 halen 5 betalen
Keuze uit meer dan 15 soorten
waaronder vele nieuwe

Onze bakkers hebben
speciaal voor de dauwtrappers
bedacht

de...

deze supergmte krentebol met een geheime vulling
is ontzettend lekker

per stuk voor maar

f l?5

Aardbeien-Bavaroise Vlaai
met verse Hollandse
aardbeien
illandse aardbeie
calorie-arm en goedd voor 12 royale punten

5

I15?

voor maar

woensdag 5 broden
voor

f 12?5

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

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

- m-' _»*A

--

Heropening
Café Restaurant
Dorpsstraat 25, Wichmond
Op vrijdag 21 mei a.s. wordt het café
rest. d' Olde Kriet heropend door
oud-eigenaar R.G. Krijt om 15.00 uur.
Nadien is er openhuis tot 17.00 uur en
van 19.30 t/m 23.00 uur. Iedereen is
van harte welkom, een hapje en
drankje staan voor u klaar.
l.v.m. de heropening
zijn wij van 17 t/m 20 mei GESLOTEN
Henk, Karin en Remon Derksen.

• Te koop chique zeer goed
ingereden NRPS pony (merrie) palomino kleur, lief karakter, 4 jaar, plm. 1,35 m. Zowel
met dressuur als met springen
al goede prestaties bij ponyclub. Tevens te koop: KWPN
rijpaard voskleur, lief karakter,
zeer geschikt voor dressuur en
recreatief rijden. H.L Harmsen,
tel. (0575) 46 29 89
• Te koop: VH dakpannen
blauw, gesorteerd. Zeer fraai,
1000 stuks è f 1,- p.st. Tel.
(0573) 49 17 56
• Wie wil mij 1 ochtend in de
week helpen met het huishouden? Tel. (0575) 55 64 98
(tussen 18.00 en 19.00 uur)
• Gevraagd: woonruimte
voor 1 persoon in Vorden of
omgeving. Tel. 06-55191476
• Ze zijn er weer: verse aardbeien. F.T. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08
• 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
• 't Kwekerijtje 'De Rouwenhorst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft weer andersoortige vaste planten uit eigen kwekerij, dus zeer voordelig. Open op vrijdag en zaterdag
• Lekkere trek? Geen nood!
Deze maand diverse noten in
de reclame bij Wereldwinkel
Vorden
• Gevraagd: zelfstandig werkendA poetshulp (m/v) voor
in d^püishouding. Werktijden
nader overeen te komen, l.v.m.
slechte bereikbaarheid schrijven naar brieven onder nr. V
11-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden of na
bellen met nummer

• Opheffingsuitverkoop totale handelsvoorraad gebruikte goederen antiek en
curiosa. Alles voor 'A- prijzen
of te.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

Dauwtrap - aanbieding
Grillworst per stuk f 5,WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—
RUNDERGEHAKT
1 kilo f

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt

9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

1 00 gram ff O j

Gebraden runderrollade
VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

1 00 gram ff 1 ,98

WORST/VLEESWARENSOORTEN
vandaag voor f

Ij™ per 100 gram!!!
MAANDAG/DINSDAG

ZATERDAG BIEFSTUKOA6
3 Hollandse biefstukken

MO,2 «gengemaakte PIZZA'S f 10,-

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4,98
1 kilo f

WEEKENDAANBIEDING

7,95

COMBI-VOORDEEL

Rundergehakt
1 kiio f 9,98
Cordon bleu

4 boomstammetjes +
4 zigeuner gehakt
schnftzels

5 halen 4 betalen

samen

f7,95

Het "verst" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

^S JAN RODEN BURG
Donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei en
zaterdag 15 mei
GESLOTEN
Willy's Boetiek
Burg. Galléestraat 38
Vorden

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

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

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

• Te koop: kooimaaier met
opvang en een cirkelmaaier
i.z.g.st. Tel. (0573) 45 31 44

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

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

Na een kortstondige relatie hebben

Jong Gelre Vorden &
Jong Gelre Warnsveld
elkaar het ja-woord gegeven om te
fuseren.
Dit heuglijke feit willen wij graag met u
vieren en wel op 22 mei 1999 vanaf
15.00 tot 17.00 uur in zaal 'St. Ludgerus' te Vierakker waarvoor u hierbij
wordt uitgenodigd.
Met vriendelijke groeten van het bestuur Vorden & Warnsveld.
Ceremoniemeesters:
Ursula Brummelman
Sabine Nijenhuis

(0575) 45 28 84
(0575) 43 11 46

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

"Mogen wij bij de plechtigheid
zelf de kaarsen aansteken?"
"Tijdens een uitvaartplechtigheid /ijn er vaak kleine onderdelen die voor de
nabestaanden van grote symbolische waarde k u n n e n / i j n . Bijvoorbeeld het
aansteken van de kaarsen. V k u n t dit gebaar /ien als een persoonlijke bijdrage aan de u i t v a a r t . Zo / i j n er meer onderdelen die de nabestaanden /elt
aan de u i t v a a r t k u n n e n bijdragen. Bijvoorbeeld het plaatsen van de bloemen,
het dragen van de kist of het voordragen van een mooi gedicht. Omdat een
persoonlijk afscheid /o belangrijk is. De/e en 4C) andere vragen over u i t v a a r ten vindt u terug in het handige boekje: 50 vni^'n o\rr hel Inntstc «

Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij Gerrit Wissink.
Ook voor vragen k u n t u hij hem terecht. Bel: (0575) 55 27 49.
I let J e h h i n k 4a, Vorden.

'lUIIU i«
ledfif Z'n CJgen W6I1S.

vaeaaeaauam
Wij willen iedereen hartelijk
danken voor de vele felicitaties, in welke vorm dan ook,
die ons gouden huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

1974
In plaats van kaarten

Op 15 mei a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

Lammert en Diny
Visschers-Smeenk

U bent van harte welkom in Huize
Bakker voor een receptie van 16.00
tot 18.30 uur.

Hoetinkhof 8
7251 XM Vorden
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die, in welke vorm dan
ook, ons 40-jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.
Fam. Haneveld
Vorden, mei 1999
Hoetinkhof 23

Vanaf 19.30 uur avondfeest voor relaties en kennissen.

Klaas en Loke Bakker
Hotel-restaurant Bakker
Dorpsstraat 24
7251 BB Vorden
Ten gunste van de Stichting
'De Bakker Open'

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn innig geliefde man

GERRIT JAN GREVINK
7999
Op donderdag 20 mei a.s. hopen wij

betuig ik u mijn oprechte dank.
J.G. Grevink-Kreunen

samen met onze kinderen en kleinkinderen en u ons 50-jarig huwelijk te
vieren.

• De familie D. Addink is verhuisd van Pasmanshaard 5,
Ruurlo naar: Hoetinkhof 72,
7251 WG Vorden, tel. (0575)
555444

Om 14.30 uur is er een dankdienst in
de Remigiuskerk te Hengelo, waar u
ook van harte welkom bent.
Daarna is er gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 18.00 uur in zaal
Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo.

• Vliegen boven uw eigen
woonplaats? Half uur vliegen
f50,-. Opgeven (0575) 461960

• Kranenburgers en omstreken opgelet! In verband
met Hemelvaartsdag is deze
week de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op vrijdagmorgen van kwart voor
tien tot twaalf uur op de parkeerplaats van Pannekoekenrestaurant Kranenburg. André
Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. (0575) 55 68 76
• Gevraagd: hulp in de huishouding 1 ochtend per week.
W. Noorman, telefoon (0575)
55 22 24

'Klein Selle'
Beunksteeg 2
7255 M B Hengelo (Gld.

In plaats van kaarten

DonderdS^O mei a.s. hopen wij met
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te vieren

Hendrik Burkink

_

100 ar.
LET OP

LET OP

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

Keurslagersoes,
per stuk

Berliner,
100 gr.

4 filetlapjes en

85 alle karbonade's
4 halen 3 betalen

U bent van harte welkom op onze receptie van 19.30 tot 21.30 uur in zaal
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

0

98 gegrilde ham,
100 gr.

89

2

Ifiü ham-taart,

4 saudjzen, samen

100 gr.

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

Na een arbeidzaam en welbesteed leven vol eenvoud
en hartelijkheid is toch nog onverwachts van ons
heengegaan mijn lieve vrouw en zorgzame moeder

GARDINA 9EDERIKA BARINK
DIENNIE

9 kg pak gratis bezorgd!

ECHTGENOTE VAN ANTON1 VOORTMAN

Omo, Vizir, Sunil, Dobbelman, Witte Reus

f 39,95
f 49,95

in de leeftijd van 58 jaar.

Ariël, Dash, All, Dixan, Persil

en

A. Voortman
Henry

5 kg Robijn, 4,5 kg Dreft f 29,95
Vaatwaspoeder/tablets
vloeibare wolwas/handzeep
glasreiniger etc.

6 mei 1999

Bel: 0575-53 O9 53

Mei 1999

Het Wiemelink 32
7251 CZ Vorden

PölwegS
7234 ST Wichmond

De begrafenis heeft dinsdag 11 mei op de Algemene
Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

• Te huur: kamer met kookgelegenheid, eigen opgang
vanuit garage, incl. douche/toilet. Brieven onder nr. R 51-2
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden
• Theater Onder de Molen in
Vorden: zondag 16 mei om
15.00 uur: A Comedy of Errors van Peter Hoefnagels.
Entree f 15,-. Reserveren aanbevolen via (0575) 55 69 87

m

vleessalade

Reintje Burkink-Wesselink

• 28 mei Deldens Toneel in
het Dorpscentrum
• Te koop: vouwcaravan
merk Scout, compleet met uitrusting en zijtent. Een en ander
i.g.st. Vraagprijs f 750,-. Te bevr. tel. (0575) 55 41 14

"•"«IF:»*^

Gerrit en Jantje Haaring-Riefel

Vorden, mei 1999

• Heeft u 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En u wilt
dit beheersen? Info bel/fax
dan (0575) 46 72 22

Alles gesmeerd
Dorae start?

1999

Zwanevlot 48 - Zutphen

Stickers

60 jaar getrouwd.

A.J. Vruggink
en

H. W. Vruggink-Smallegoor
Gelegenheid tot feliciteren op woensdag 19 mei a.s. van 19.30 tot 21.30
uur in zaal De Herberg, Dorpsstraat
10 te Vorden.
De Delle 21
7251 AJ Vorden

Veel heb je gegeven,
met je gouden hart.
Groot was je eenvoud.
We zullen je nooit vergeten.

DRUKKERIJ

WEEVERS

Met veel verdriet moesten we afscheid nemen van
DIENNIE VOORTMAN
We wensen Tonnie en Henry veel kracht en sterkte
toe.
Familie Barendsen
en medewerkers

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

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 5135 05
E-mail: huisdevoorstCcOuniversal.nl
www.huisdevoorst.nl

Rectificatie

Op vrijdag 7 mei jl. is Dorien Groot Jebbink-Michels
35 jaar geworden en geen 40 zoals eerder vermeld.
Onze welgemeende excuses voor dit misverstand.
Wij zijn heel blij datje onze vriendin bent en we houden veel van je.

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

Liefs,
Lisette, Marja, Marjo, Ria en Toos

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

vergeet
ze niet!
Geef voor fle vergeten
vluchtelingen
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inhoud

plaats
Zutphenseweg 50

aanvrager
H. Vliem

vergroten woning

hetjebbink?

A.P. Hossfeld

vergroten woning

donderdag V^MOO - 10.00 uuren volgens

ti'']^^

. .. . ,
#ftijp:
telefonisch makm

•'

Helderboomsdijk 2 P. Becker

bouwen recreatiewoning inhoud

van

ji Openingstijden bibliotheek:
{voor ter inzage liggende stukken)
Dinsdag van 13.30 tot 2030 vu r, •
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
dtódéi'dagvan i3.30 tot 1730 uu
vrijdagvan J3.30tot20.30 uur^
zaterdag van WiïO tot 12.00 uur.
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^

r.

vrijstelling
vergroten hoofd
gebouw
bebouwingspercentage
afstand tot
zijdelingse perceelgrens

ANLEGVERGUNNINGEN

plaats

aanvrager

Bergkappeweg 2

mw. R. de Fraiture aanleggen poel
en AJ. Lubbers
G.H. Wopereis
aanleggen vijver

Mosselseweg 6

inhoud

EMEENTEHUIS OP VRIJDAG 14 MEI GESLOTEN
APVERGUNNINGEN

Op 14 mei, de dag na Hemelvaart, is het gemeentehuis gesloten. Burgemeester en wethouders hebben deze dag als verplichte vrije dag voor alle medewerkers aangewezen.

plaats

aanvrager

pfcVERKIEZINGEN EUROPESE PARLEMENT

Wiersserbroekweg
Galgengoorweg
Molendijk 2
Zelstweg en
de Berkel

A Fokkink
J.W. Loman
DJ. Ruesink
G.J.L. Enserink

uitoefening van het kiesrecht door personen die in dienstbetrekking zijn
De burgemeester van Vorden herinnert in verband met de op 10 juni 1999 te houden
verkiezingen van de leden van het Europees Parlement aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet.
1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iede
re stemgerechtigde werknemer, die bij hem in dienstbetrekking is, gelegenheid
krijgt om aan de verkiezing deel te nemen, voor zover hij dat niet buiten de vastgestelde werkuren kan doen.
^^
2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten
hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

inhoud
vellen 12 populieren en l esdoorn
vellen l eik
vellen 9 grove dennen en l berk
vellen 3 eiken, 2 acacia's,
l berk, l beuk en l larix

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.

VONDOPENSTELLING

GEMEENTEHUIS

Op l, 15 en 29 juni is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, van 18.30 tot 19.30
uur geopend voor alle lokj^iandelingen.
>ljk i.

OUWAANVRAAG

plaats

aanvrager

Dorpsstraat 8b,
Wichmond
Riethuisweg l
Kerkweide 7 en 9

J.W. Krijt

Gazoorweg 4
Zelstweg 5-7
Zutphenseweg
35-37

inhoud

datum ontvangst

bouwen woning
29O4-99
met garage
W. Groot Nuelend herbouwen schuur
15-04-99
O. Overbeek en
bouwen dubbele woning 16-04-99
G. Mullink
A.G. Winkel
inpandig verbouwen
19O4-99
boerderij
J. Eskes
bouwen schuur
19-04-99
J.P. Buijk
verbouwen van twee
20O4-99
woningen tot één

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

Anbo
Donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag staat bij de ANBO Vorden het dauwtrappen op de flets centraal. De deelnemers
vertrekken s'morgens vanaf het Marktplein. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij mevrouw L. van Waarle (55 31
46) of bij mevrouw D. Schot (55 12 76).
Het wordt een leuke tocht met onderweg
diverse rustpauzes. Wel zelf een boterhammetje meebrengen. Voor koffie
wordt gezorgd.

Jong Gelre
Samen met de afdelingen Steenderen
en Warnsveld, gaat de afdeling Vorden
van Jong Gelre zondag 16 mei naar Amsterdam om daar rond geleid te worden door Rob Verhulst (dokter Erik van
Medisch Centrum West). Tijdens de
rondleiding is er aandacht voor sex,
drugs en Rock & Roll en krijgt het Achterhoekse gezelschap bovendien te horen hoe ze het vroeger deden.

(RLVIJ) in samenwerking met'de Nederlandse Ski Vereniging de eerste wedstrijd
om de Holland Rolski Cup en een Rolski
Triofette, een combinatie van een estafette en een rolskisprint. Deze wedstrijden worden verreden op het motorracecircuit Varsselring, mooi gelegen tussen
de gemeenten Hengelo en Vorden.
In de morgenuren worden de wedstrijden om de Nationale Rolski Cup gerold.
Deze wedstrijden zijn de eerste uit vier
wedstrijden die verspreid over Nederland
plaatsvinden. Ook recreanten (breedtesporters) kunnen aan deze wedstrijden
deelnemen. In de middaguren vinden de
estafettewedstrijden plaats, die worden
gerold door teams bestaande uit drie rolskiërs.
Alle rolskitoppers uit Nederland die tot
de besten van de wereld behoren, zullen
aan de wedstrijden deelnemen. Ook zullen rolski-atleten uit Duitsland acte de
presence geven, De Varsselring ligt pal
ten oosten van de gemeenten Hengelo
bij het buurtschap Varssel.

OUWEN WONING HOLTMAET2 TE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 6,
lid 4.3) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Noord" voor het
bouwen van een woning op het perceel Holtmaet 2 te Vorden.
De vrijstelling maakt het mogelijk om een dakhelling van minder dan 45? toe te passen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
17 mei 1999, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken.
studie tandheelkunde aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen afgesloten met
het in ontvangst nemen van zijn
tandartsbul.

Informatie-avond
Concordia op
donderdag 20 mei
De Vordense muziekvereniging 'Concordia' houdt donderdag 20 mei een
soort informatieavond voor mensen
die geïnteresseerd zijn in muziek. Bijvoorbeeld zij die met muziek kennis
willen maken of die ooit al eens een instrument bespeeld hebben en wellicht
belangstelling hebben de muzikale
draad weer op te pakken. Die avond is
het harmonieorkest, het jeugdorkest
en de drumband voltallig aanwezig in
het Dorpscentrum.

Vrouwenraad

Holland Rolski Cup

Afgestudeerd

Op zondag 30 mei 1999 houdt Rolski- en
Langlaufvereniging Veluwe-IJsselstreek

Op vrijdag 23 april heeft onze oud-dorpsgenoot drs. Vincent Colenbrander zijn

De Vrouwenraad van Vorden houdt dinsdagmiddag 18 mei de laatste bijeenkomst van het seizoen. Behalve de afhandeling van een aantal lopende zaken

komt Jopie Wullink de dames het een en
ander vertellen over de activiteiten van
de plaatselijke VW. Voor deze bijeenkomst zijn de dames van alle vrouwenverenigingen welkom.

Midpointmeeting
De PJG Regio West-Achterhoek houdt 27,
28, 29 en 30 mei haar jaarlijkse uitwisseling voor jongeren. Deze jongeren zijn
uit alle uithoeken van de wereld afkomstig en lopen door heel Nederland stage.
Stichting Uitwisseling te Bergen verzorgt
het verblijf en de stage voor deze jongeren en houdt dit jaar haar 50-jarig jubileUm.
Deze dagen staan zoals de afgelopen jaren is gebleken garant voor een druk,
spannend, meertalig en vooral leuk
weekend. De dagen zijn ingedeeld in een
vast programma dat onder andere bestaat uit een bezoek aan een klompenfabriek, een zeskamp en een vossenjacht.
Ook de gastgezinnen kunnen aan deze
activiteiten meedoen. De PJG Regio WestAchterhoek is nog op zoek naar gastge
zinnen. Voor meer informatie en opgave
kunt u bellen met André de Groot, tel.
(0573) 40 12 72.

Kiest u voor gemakkelijke en
draagbare damesmode? Dan is

B

Sportieve herenschoen
Kleur bruin
r*r
Van 139,95 voor 125,-

M O D E

C O L L E C T I E

in Zelhem het juiste adres.
Als waardering voor uw bezoek ontvangt u een

gratis MODECHEQUE t.w.v. f 25,U merkt het: Beke mode is meer!
Onze merken zijn o.a.: Frankenwalder, Finn Karelia, Derofa, Roberto Sarto,
Rosner, Rabe, Lotus, Seda, Bianca, Lindon, Erfo, Marcona, Zerres,
Hammer, Markwald . . . .

Een bezoek is beslist de moeite waard
en het parkeren is sratis tot voor de winkelinsang.
U bent van harte welkom!

Stretch instapper
Kleur blauw
en zwart
o e1
Van 99,90 voor 85,~

P.S. De gratis modecheque is te besteden bij een volgend bezoek
en is onbeperkt geldig. De actie loopt tot zaterdag 22 mei 1999

DER^SEN FAS Hi.ION

:

CO 11 «: C

Smidsstraat 16, 7021 AC Zelhem • Telefoon (0314) 62 12 85

Mck en Aniielies Helmiiik
Spuistraat 32 Hengelo Glcl. (O575) 46 18 84

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEkv,

BURG. GALLËESTRAAT 10 7251 EB
STBUS 83
7250 AB VORDEN

Éénmalige verkoop
van terracotta
buitenpotten
Griekse en Italiaanse import
(ook veel grote maten)

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

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

op 16 mei (koopzondag)
vanaf 1O.OO uur.

tof 7O%
Lindeseweg 9
te Vorden
tegenover kasteel Kiefskamp

Collecte
Volgende week heeft de collecte van het
Anjerfonds plaats. Deze collecte wordt in
Vorden verzorgd door de leden van de
christelijke muziekvereniging Sursum
Corda.

De Klimboom haalt
bijna 1500 gulden
op met Kosovo-actie
Wanneer het gaat om acties voor de me
demens te organiseren zijn wij Nederlanders een inventief volkje en weten we
altijd wel wat ludieks te bedenken. Zo
kwam Annemarie Tiethof, één van de
leidsters van het Kinderdagverblijf De
Klimboom op het idee om de deuren van
het kinderdagverblijf zaterdag te openen
om op die manier geld voor Kosovo in te
zamelen.
Haar acht medeleidsters vonden het een
perfect idee. De ouders van de kinderen
werden in kennis gesteld en zie reeds om
10.00 uur werd zaterdagmorgen het eerste kind 'afgeleverd' en konden pa en ma
rustig boodschappen gaan doen. Het tarief vijf gulden per uur en voor het tweede kind uit hetzelfde gezin een rijksdaalder.
Gedurende de gehele dag kwamen er 40
kinderen. De leiding van het kinderdagverblijf offerde niet alleen de vrije dag op
maar wenste bovendien geen salaris te
ontvangen. Sterker nog de leidsters de
den zelf ook nog een leuk bedrag in het
Kosovo-potje. Aan het eind van de dag
kon in totaal f 1.495,- op het bekende Kosovó gironummer gestort worden.

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

Huren ^- geeft je alle ruimte

Voordelige parketmaand
Vogels verbouwen hun nest met het
vooruitzicht op het ei dat gelegd
moet worden in de maand mei. Maar
daar blijft het niet bij. Na een lange
winter steken ook de meeste mensen
extra energie in het opknappen van
hun huis.
In de loop der jaren heeft 'de grote
schoonmaak' echter plaats gemaakt voor
een extra opknapbeurt van het interieur.
De woonbladen - geholpen door de lentezon - inspireren tot uitvoering van woonideeën met tal van nieuwe kleuren en
trends. Tijd om aan de slag te gaan met
kwasten, nieuwe stoffen en vloerdelen.
Hoewel de voorjaarstrends in de woon-

bladen de consument meestal geld kosten, kan het in bepaalde gevallen ook
voordeel opleveren. Interieurspecialist
de Spannevogel in Hengelo en Ruurlo
heeft een gouden tip voor mensen die de
aanschaf van een parketvloer overwegen.
Met de speciale 'winkelpas' in het meinummer van het woonblad DoehetZelf
Wonen geniet men een korting van 15%
op Royal DLW Parket. Bij een gemiddeld
vloeroppervlak van 40 vierkante meter
levert de speciale winkelpas al gauw een
korting op van zo'n zeshonderdgulden.
"Klanten die geïnteresseerd zijn in de
fraaie parketvloeren van 3-strooks Eiken
Rustiek of Beuken Rustiek stuur ik deze
maand daarom eerst naar de tijdschriftenzaak", aldus de interieurspecialist.

Bestuursleden Univé
Gelre in het zonnetje

Benefiet-festival voor Kosovo in
Vorden op Tweede Pinksterdag
Op donderdag 29 april heeft het bestuur van Univé Gelre in hotel
Witkamp te Laren haar jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehouden. Bij de behandeling van de jaarstukken kwam tot uitdrukking dat
1998 een goed jaar voor de
Onderlinge is geweest. Een goede
groei zowel in de eigen brandtekening als in de bemiddelingsportefueille. Met een winst van ruim een half
miljoen is besloten een premie teruggave te verstrekken van 15% van de
betaalde brandpremie.

André Schroër van Caz Management in Vorden houdt op 2^iei - Tweede Pinksterdag
- een benefiet-festival voor Kosovo in 't Pantoffeltje in V^^n. 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 (zie foto), Clemens van de Ven, CindyPeress, De Drie Keien, Unit en Soylent
Green. Kaarten zijn vanaf woensdag 12 mei in de voorverkoop verkrijgbaar bij De
Herberg en 't Pantoffeltje in Vorden en alle Focus-winkd^^i deze regio. Zie ook advertentie.

Bij de bestuursverkiezing waren aftredend en niet herkiesbaar de heer G.J.
Boeijink te Ruurlo en <^^eer G. Haijtink
te Barchem. De heer Boeijink is 34 jaar.
bestuurslid van de Onderlinge geweest
(voorheen OBM Ruurlo) en de heer
Haijtink ruim 20 jaar (voorheen OVM
Barchem). Beide heren^iregen voor hun
verdienste een gouder^H 25 of meer be-

stuursjaren) respectievelijk een zilveren
(bij minder dan 25 bestuursjaren) Univé
insigne door voorzitter Geerligs opge
speld. Ook de reeds door fusie eerder uitgetreden bestuursleden de heer RJ.
Eggink te Laren (voorheen bestuurslid
OBM Laren) en de heer OAJ. Amtink
(voorheen bestuurslid OVM Barchem)
kregen alsnog voor hun 20-jarige be
stuurslidmaatschap de zilveren Univé insigne op gespeld.
Hoewel de Onderlinge van oorsprong is
gespecialiseerd in het aanbieden van
brandverzekeringen zijn daar later ook
alle andere vormen van verzekering bijgekomen zoals bijvoorbeeld alle vormen
van levensverzekeringen en lijfrentes
waarvoor specialistische kennis aanwezig is. Het dienstpakket is inmiddels ook
uitgebreid met financiële dienstverlening (onderandere hypotheek verstrekking) en de behoefte om ook makelaardij
in onroerende goederen in het pakket op
te nemen is in onderzoek.

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi tijdens Pinksterweekend in Ruurlo

Derde lustrum Karel Stegeman Toernooi
aandoen. En toch zijn dit namen uit een
rij van totaal tachtig clubs uit eenentwintig verschillende Europese landen,
die inmiddels hun A-junioren één of
meerdere keren naar het Karel Stegeman
Toernooi hebben afgevaardigd.
Gaandeweg is er een formule ontstaan
waarbij jeugdvoetbal van de bovenste
plank wordt gecombineerd met vermaak
voor de kinderen en een gedegen organisatie. De hierdoor ontstane sfeer op het
toernooi spreekt het publiek meer en
n 1984 besloot de Voetbalvereniging meer aan en met hun slogan "Karel SteRuurlo haar regionale Pinkstertoernooi geman Toernooi, een dagje uit voor het
vanaf 1985 een internationaal tintje te gehele gezin" geven de organisatoren
geven. Daarbij werd de naam "Pinkster- exact aan wat de toeschouwers tijdens
toernooi" omgedoopt tot Internationaal het Pinksterwekeinde op sportpark 't
Karel Stegeman Toernooi. Vanwege het Rikkelder mogen en kunnen verwachontbreken van de nodige ervaring op het ten. Dit jaar hopen de organisatoren ze
internationale vlak, werd besloten voor venduizendvijfhonderd toeschouwers te
een voorzichtige start te kiezen om ver- trekken.
volgens te proberen de organisatie geleidelijk uit te bouwen. Hoewel men hierbij Met de komst van het Engelse Wolvergeen concreet einddoel voor ogen had, hampton Wanderers en Raith Rovers uit
heeft niemand toendertijd durven te ver- Schotland kent de vijftiende editie van
moeden dat nog geen vijftien jaar later het Karel Stegeman Toernooi twee debusprake zou zijn van een jeugdtoernooi tanten. Deze Britse teams staan er borg
dat met een Europese topbezetting ruim voor dat in beide poules, naast diverse
zesduizend toeschouwers trekt. Laat andere speelstijlen, ook van de typisch
staan dat men had durven te hopen dat Britse stijl te genieten zal zijn. In deze
grote clubs als bijvoorbeeld Dynamo poules is de laatste jaren toch al een groKiev, BFK Göteborg, Barnsley, Lech Poz- te verscheidenheid aan speelstijlen verte
nan, Racing Genk, AZ, Bohemians Praag, genwoordigd geweest. Voor een groeiend
Casino Salzburg, De Graafschap, Werder aantal jeugdopleiders (ook) een belangBremen, Aarau, NEC, Vasas Boedapest, rijke reden voor het Ruurlose toernooi te
Wolverhampton Wanderers, FC Twente kiezen. Dit jaar krijgt deze mengeling
en PSV het Achterhoekse dorp zouden aan voetbalopvattingen als volgt gestal-

Tijdens het Pinsterweekend wordt
voor de vijftiende keer het Karel Stegeman Jeugdvoetbaltoernooi gehouden op de velden van de voetbalvereniging Ruurlo. Het toernooi kent
weer een zeer sterk deelnemersveld.
Naast allerlei Nederlandse clubs doen
er ook talloze buitenlandse elftallen
mee zoals Wolverhampton Wanders
uit Engeland en Vasas Boedapest uit
Hongarije.

te: Poule A - Vasas Boedapest (Hongarije),
Helsingborgs IF (Zweden), KRC Genk (België), Wolverhampton Wanderers FC (Engeland), NEC (Nederland), Ruurlo (Nederland). Poule B - Silkeborg IF (Denemarken), Halmstad BK (Zweden), FC Tatran
Presov (Slowakije), Raith Rovers FC
(Schotland), Go Ahead Eagles (Nederland), De Graafschap (Nederland).
Om het publiek en met name de deelne
mende ploegen nog meer aan hun trekken te laten komen is, na uitvoerige samenspraak met de deelnemende clubs,
besloten dit jaar het speelschema enigszins te wijzigen. De belangrijke conse
quentie van deze wijziging is dat alle
teams de kans geboden wordt zeven in
plaats van zes internationale wedstrijden te spelen. Tot dit moment was dit alleen de vier kwartfinalisten gegeven. Om
de hierdoor noodzakelijke uitbreiding
van het aantal wedstrijden te kunnen opvangen, spelen alle teams dit jaar twee
wedstrijden op zaterdag in plaats van
één. Zondag spelen alle teams hun laatste drie poulewedstrijden en maandag
twee wedstrijden in de (kruis)fïnales. Een
tweede, niet onbelangrijk, voordeel hiervan is dat voor de finalisten de finale pas
hun tweede wedstrijd van de dag is. Voorheen was de finalepartij voor de finalisten de derde wedstrijd op een dag, hetgeen betekende dat de spelers eigenlijk
te vermoeid waren voor een echt sprankelende wedstrijd.
De openingsceremonie van het toernooi,

die op zaterdagmiddag vanwege eerdergenoemde wijziging van het speelsche
ma al vroeg in de middag op het proramma staat, heeft ook dit jaar voor de
schooljeugd een plekje ingeruimd. De
Ruurlose kinderen kunnen weer een
aantal leuke prijzen verdienen. Nadat de
ze prijzen een aantal jaren te verdienen
zijn geweest via een ballonnenwedstrijd
en vorig jaar de winnaars door de landing van een aantal para-sailers zijn be
paald, zullen dit jaar de Teletubbies de
winnende lotnummers bekend maken.
Deze lotnummers zijn voor het toernooi
aan alle Ruurlose schoolkinderen uitge
reikt.
Tijdens de openingceremonie zal de wethouder van sportzaken van de gemeente
Ruurlo, de heer A. Visser, het toernooi officieel openen. Ook worden de deelne
mende teams door middel van een kleurrijke vlaggenparade aan het publiek
voorgesteld en spelen E- en F-pupillen
van Ruurlo en het Barchemse SVBV een
aantal wedstrijdjes. De Koninklijke Muziekvereniging "Sophia's Lust" zal de ope
ning muzikaal omlijsten. Genoemde Te
letubbies zullen overigens tijdens het ge
hele verdere verloop van het toernooi
voor de kinderen aanwezig blijven. Ook
kunnen de kinderen zich weer vermaken op het grote springkussen en/of met
diverse spelletjes. In de schminckhoek
kunnen zij hun gezichtjes laten "beschilderen" en als extra attractie zal er dit
keer een heuse poffertjeskraam zijn ingericht.

*\

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

Appel- of

BATA VEILIGHEIDSSCHOENEN

kersenflappen

met kleine schoonheidsfoutjes (600 paar)

5m95

HOOG en LAAG
vlekjes - schrammetjes * met garantie
VAN 139.-/159,-VOOR

95.00

ZOLANG VOORRAAD STREKT

g 95

BATA WERKSOKKEN type Atlantis
party van 14.95 voor

nu voor

O.95

%Jm

.
Alleen woensdag voor Hemelvaart

SÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜPER (±4.000 paar)

a.s.
Donderdag
Hemelvaart
Gesloten

VEILIGHEIDSLAARZEN
stalen neus

bodega

O4.9O

VEILIGHEIDSLAARZEN
stalen neus + stalen zool

STROFELS KLOMPSCHOENEN met
lichtgewicht P.U. zool van
79,95 voor 64.95
Ströfels - Gevavi - Dam - Sika enz.

Echte Bakker

Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. (0575) 55 17 70

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

^»iQ.«.

Gerba

MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48
^rvtffc
van 189,00
Ö^^
voor

69.95

v.o.f.
o o rrss tee
. t e ennve
veegbedrijf
sc
chh oo

Zei hem

VAKANTIE IS NIET VANZELFSPREKEND
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aan de 'Actie Zonnebloemvakanties'.

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake
Fonkelnagelnieuwe hagelnieuwe

Werkschoenen
stalen neus - laag
oliebestendig
Neusje van de zalm

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

Tel.

^ £JQ
lOC/."

SURVIVAL BROEKEN
afritsbare pijpen
in kleuren: khaki, zwart, groen, blauw

0314-622267

mee

de Zonnebloem
• . . ld (076156

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

5O CENT
VOOR

K VOOH VtHANTWOORDC ^ONDStNWtHVINC IN BISÏtLHNi

U betaalt voor ons Kosovobrood ƒ 2,75.
De normale verkoopprijs van het brood bedraagt / 2,25.
Het verschil van / 0,50 is de bijdrage, die ten goede
komt aan de Nationale Actie Vluchtelingen Kosovo van
de Samenwerkende Hulporganisaties. Van het brood
verpakt in de actieverpakking geven de Nederlandse
bakkers u de garantie dat uw bijdrage overgemaakt
wordt op giro 555.

Geïnteresseerd in een tot twee keer zo hoge rente als op een
'gewone'spaarrekening? Dan is het nieuwe RG RenteMAXX Fund wellicht iets voor u. Dit innovatieve product kent namelijk een variabele
rente, die gekoppeld is aan de Amsterdamse aandelenoeurs. De
maximale rente die u met RenteMAXX Fund kunt halen, is op dit
moment 7,6%. Er ttt dus wel een plafond aan de hoogte van uw rente,

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

maar er is ook een stevige vloer ingebouwd: bij RenteMAXX krijgt u
uw inleg altijd volledig terug. Instappen kan elke maand, uitstappen
elke drie maanden. En dit zonder kosten. Meer weten? Informeer bij

Rabobank

de adviseurvan de Rabobank afkijk op www.rabobank.nl.
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

KG RenteMAXX Fund. Als u ook het maximale
uit uw spaargeld wilt halen.
Onderdelen van de Rabobank-organisatie die als effecteninstelling zijn aan te merken, zijn geregistreerd bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer te
Amsterdam. RG RenteMAXX Fund is in het bezit van een vergunning van De Nederlandsche Bank op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

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

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

10 werknemers Nedac Sorbo
geslaagd voor EHBOexamen

Op woensdag 28 april 1999 hebben 10
medewerkers en medewerksters examen gedaan voor het EHBO-diploma.
Zij hebben deze cursus gevolgd om
ingeval van calamiteiten daadwerkelijk hulp te kunnen bieden aan gewonde collega's of bezoekers (bedrijfshulpverlening).
R.L.M.J. Everaert, president-directeur en
CA.W. van der Boom, corporate human
resources & organisation manager van
de Nedac Sorbo Group hebben gekozen
voor de uitgebreide EHBO-opleiding, die
is verzorgd door de EHBO-Vereniging Regio Zwolle. Voorzitter A. Remmers is trots
op zijn vereniging, omdat deze een bijzonder snelle groei heeft meegemaakt
en een van de weinige is die incompany
opleidingen verzorgt.
Het bijzondere van dit alles is dat Ester
van Heerde, Assistent-Sales Support Manager van Nedac Products, het 5000e lid
is van de EHBO-Vereniging Regio Zwolle.
Op 28 april is zij, samen met Sylvia Bennink, Marcel Bos, Roei Bos, Gerard Esse-

Voetbal
VORDEN-ABS 2-2
In het degradatieduel tussen Vorden en
ABS vervulde de scheidsrechter een hoofdrol. Na 100 minuten voetbal gaf hij aan
ABS een dubieuze vrije trap enkele meters voor het doel. Inmiddels waren ook
de l minuut speeltijd die hij daarvoor
aangaf, al lang verstreken. Doelman
Besselink kreeg een voorzet niet onder
controle en toen hij de bal oppakte kreeg
hij een vrije trap tegen. ABS wist met dit
cadeautje wel raad en dwong daarmee
een beslissingswedstrijd af.
Beide ploegen stonden kennelijk stijf van
de zenuwen, want er werd veel balverlies
geleden en slecht gevoetbald. Over en
weer ontstonden er kleine kansjes. De
beste kans kreeg Mark Sueters voor
Vorden in de 15e minuut, doch zijn inzet
kwam op het lichaam van de keeper. Ook
Dennis Wentink had weinig geluk met
zijn inzet die door een speler van de doellijn werd gehaald. Naar mate de wedstrijd vorderde kreeg Vorden enig overwicht. In de 40e minuut wist Mare van
der Linden uit een corner met geplaatste
kopbal het net te vinden, onhoudbaar
voor de keeper 1-0.
Het begin van de tweede helft was voor
ABS. Het had overwicht op het middenveld en zette Vorden onder druk. Een
treffer kon dan ook niet uitblijven en in
de 65e minuut trok ABS de stand gelijk
1-1. Uit een snel uitgevoerd counter in
de 80e minuut kwam Vorden wederom
op voorsprong. Ronald Visser draaide
handig bij zijn tegenstander weg en uit
zijn voorzet was het Mark Sueters die
fraai de 2-1 aantekende.
De laatste tien minuten van de wedstrijd
waren voor de scheidsrechter. ABS kreeg
een handvol vrije trappen binnen het
strafschopgebied te nemen. Met nog één
minuut te spelen, op aangeven van de.
scheidsrechter, dachten de Vordenaren
dat het pleit in hun voordeel beslecht

jong middenveld, maar deze jongens
weerden zich kranig tijdens deze wedstrijd.
Het begin was voor Ratti. Al vroeg leidde
dit tot een 0-1 voorsprong. Een goede
pass van de rechtsback werd door
Alexander Kappert 'cool' binnengetikt.
De rest van de eerste helft was eigenlijk
ook voor Ratti. Dit leidde overigens niet
tot kansen. De mogelijkheden van EGW
.waren des te gevaarlijker. Door inzet wist
Ratti de rust te bereiken met een 0-1
voorsprong.
In de tweede helft zette EGW veel meer
druk en dit leidde uiteindelijk tot een
aantal kansen voor de thuisclub. De spitsen van EGW waren echter niet op hun
best en wanneer de Ratti-defensie even
geen antwoord had, was het EGW zelf
die slordig met de kansen omsprong.
Veel aanvallen stuitten echter op of in de
handen van doelman Erik van de Kamp
die aan Ratti-zijde 'man of the match'
was. Doordat EGW zo aandrong kreeg
Ratti nog een aantal mogelijkheden om
de eindstand veilig te stellen. Het geluk
zat hen echter niet mee.
Door dit alles kon Ratti de eerste overlink, Ciska Gerritsen, Roy de Leeuw, Mi- winning van dit seizoen laten noteren.
chel van Stokken, Henk Teerink en Sas- Overigens gaf het getoonde spel van
kia Vriezekolk, de andere geslaagde Ratti deze competitie al een aantal
EHBO-ers, in het zonnetje gezet (Hans maanden goed vertrouwen. Echter het
Dijk maakt ook deel uit van deze groep, lukte niet.
maar was verhinderd en doet later exa- Dit was overigens ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Daarom werd na
men).
afloop nag wat gegeten en gedronken bij
De heer Van der Boom hield een toe- sponsor 't Olde Lettink in Vorden. Voor
spraak met het thema: "Ben jij er ook zo de jonge ploeg van Ratti betekde dit een
een die graag anderen helpt?". Dit the- (late) opsteker. Voor het volgend seizoen
ma komt voort van SIRE (Stichting Ideële - waarvoor nagenoeg alle spelers 'bijteReclame). Voor de Nedac Sorbo Groep kenden' geeft het zeer veel vertrouwen.
kan deze vraag zeer positief worden beantwoord.
Loco-burgemeester H.C.M. Knuiman van Uitslagen Socii
de Gemeente Duiven was er trots op om Marienvelde 1-Socii l 2-4, Brummen 3zo'n bedrijf in de gemeente te mogen Socii 3 10-0, Socii 5-Ratti 3 1-5, Ratti 4huisvesten omdat de Nedac Sorbo Groep Socii 6 2-0, Gazelle Nieuwland B-Socii B
bijzondere aandacht heeft voor mensen. 5-3, Socii E-WHCZ E 1-6, Socii F-Gazelle
Remmers, voorzitter van de EHBO-ver- Nieuwland F 1-6.
eniging, sch^te -in een drieluik- de historische conwR die terugvoerde naar Ko- Programma
ning Hendrik en die de basis vormde Reunie 3-Socii 2, Erica 5-Socii 3, Socii 3voor hulpverlening in de meest ruime, Epse 4, Rheden 4-Socii 5, Brummen 7Socii 6, Erica B-Socii B.
zin.

zou worden, ^vr de scheidsrechter negeerde zijn eigen waarneming en liet
doorspelen. In de 100e minuut eiste hij
helemaal een hoofdrol op toen hij ABS
enkele meters voor het doel een vrije
trap cadeau gaf waaruit het 2-2 werd. De
meeste Bathmenaren hebben dat echter
niet meer gezien, want die waren al op
weg naar huis.
Vorden en ABS zijn gelijk geëindigd met
21 punten en in een beslissingswedstrijd
moet worden uitgemaakt wie gaat degraderen naar de vijfde klasse. Deze wedstrijd wordt zondag gespeeld op het terrein van Witkampers te Laren.
UITSLAGEN
WHCZ El-Vorden El 4-2; Vorden E2Dierense Boys E2 3-5; Harfsen El- Vorden E3 8-4; Vorden E4-WHCZ E6
17-l;Vorden E5-Voorst E4 0-1; Vorden
F2-Zutphen F2 6-3; Vorden F3-WHZC F4
4-0; Dierense Boys Al-Vorden Al 2-3;
Vorden Bl-Gorssel BI 9-0; Gorssel ClVorden Cl 0-1.
Vorden l-ABS l 2-2; Vorden 2-Varsseveld 3 6-3; Vorden 3-ZW 3 5-1; Vorden
4-Fortuna 2 3-5; Vorden 5-Pax 4 3-2.

Duiven

?or t

Leden van de P.V. Vorden hebben het afgelopen weekend met hun duiven deelgenomen aan een wevlucht vanaf
Moeskroen over een afstand van circa
262 kilometer. De uitslag was als volgt:
T. Wesselink l; J. Meyer 2, 5,6; C.Bruinsma 3, 7; W.Oldenhave 4, 15, 20; Roy Eikelkamp 8; A en A Winkels 9, 17, 18;
H.Eykelkamp 10; G en H. Boesveld 11,
12; M. Tiemessen 13,14; H.Stokkink 16;
M. Olieslager 19.

Bridge
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 3 mei.
Groep A: 1. Anholt/Warnaar 59,6%; 2.
Lagendijk/v.d. List 59,2%; 3. Van Gastel/
Costerman 56,7%.
Groep B: 1. en 2. echtpaar Verwoerd en
Ten Have/Dijcker 60,4%; 3. echtpaar
Wientjes 59,9%.
BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen slotdrive 5 mei.
1. mevr. Hooyveld/de heer Snel 66,7%; 2.
dames Horstink/Machiels 63.1%; 3. mevr.
Van Gastel/de heer Costermans 62,5%; 4.
dames De Jonge/Mouwen 61.1%; 5. mevr.
en de heer Speulman 60,4%; 6. dames
Van Burk/Hendriks 56.3%
BRIDGECLUB BZR VORDEN
Kampioenschap seizoen 1998/19999
Groep A: mevr./de heer Scholten 53,3%; 2.
mevr./de heer Führi Snethlage 52,9%; 3.
dames Den Elzen/Gerichhausen 52,6%.
Groep B: 1. mevr. Van Manen/diverse
partners 54,4%; 2. dames Dam/Vredenberg 50,6%; 3. mevr. Machiels/diverse
partners 50,3%.

Tennissen
UITSLAGEN VIJFDE SPEELDAG
Zaterdagcompetitie
Heren: 't Eelderink 1-Vorden l 2-4; Harfsen 2-Vorden 21-5; Vorden 3-Welgelegen3 1-5.
Junioren gemengd t/m 14 jaar: Vorden 1Harfsen l 1-4.
Meisjes t/m 14 jaar: Vorden 1-Loenen l
6-0; TC Zuid l-Vorden 2 4-2.
Zondagcompetitie
Heren: Duiven 2-Vorden l 6-0.
Dames: Vorden l-Altec l 5-1.
Gemengd 35+: De Maten 2-Vorden l 0-6.
Junioren gemengd: Vorden 1-Quick 3
5-3; Bathmen l-Vorden 2 6-2.
Junioren jongens: Vorden 1-Schapekolk
33-3.

Paardensport
LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag l mei werd er een wedstrijd
voor pony's gehouden in Eibergen. Hier
werden de volgende prijzen behaald:
Janneke Heuvelink met Lombardo een
tweede prijs springen klasse B; Marina
Gotink werd met Goof eerste en tweede
in de M2 dressuur met 163 en 153 punten. In de dressuur klasse L werden de
volgende prijzen behaald: Elodie Stokman met Aifhia werd eerste en tweede
met 169 en 166 punten; Frederike Gotink
werd tweede met Lady en behaalde 158

Garage Bertus Eugelink steekt
zaalvoetbalteam in het nieuw

PROGRAMMA
Vorden B l-Dierense Boys Bi; EDS ClVorden Cl.
Vios Beltrum 2-Vorden 2'AZC 3-Vorden
3; Grol 6-Vorden 4; Vorden 5-De Hoven
4; Oeken 4-Vorden 6.
EGW - RATTI 0-1
Na een paar wedstrijden van niet goed
voetballen (waardoor ook geen verslag)
kon Ratti het seizoen toch enigszins
goed afsluiten. Er moest wel gewonnen
worden van EGW welke eerder al de
tweede periode had gewonnen. Zij waren
echter geen schim meer van toen.
Ratti begon met een aantal geschorste en
geblesseerde spelers. Daardoor was er
een klein beetje sprake van een 'fantasieopstellen'. Op papier had Ratti een zeer

Begin maart werd het zaalvoetbalteam Roording uit Wichmond in nieuwe shirts gestoken door garagebedrijf Bertus Eugelink uit Baak. Een gebaar dat uitermate werd
gewaardeerd door de spelers, zo zeer zelfs dat prompt de eerste wedstrijd in het nieuwe tenue winnend werd afgesloten.

F. Jansen Installatiebedrijf heeft zich steeds geprofileerd
door een hoog kwaliteitsniveau. In regio Vorden en omstreken staat het bedrijf bekend om haar projecten in de luxe
nieuwbouw en verbouw van bungalows, woonboerderijen
enzovoort. Ook worden er veel ambachtelijke, monumentale
werkzaamheden verricht aan kastelen en historische panden.
De goede verstandhouding met onze opdrachtgevers resulteert in ambitieuze opdrachten van sterk uiteenlopende aard.
Voor deze projecten wordt met spoed gevraagd:

Bronkhorst High-Tech B.V.te Ruurlo
is een jong, dynamisch bedrijf met ruim 100 medewerkers dat zich bezighoudt met de ontwikkeling,
productie en verkoop van meet- en regelapparatuur
op het gebied van gas- en vloeistofstromen.
Binnen onze organisatie zorgt de productontwikkelingsafdeling onder andere
voor het vrijgeven van onderdelen en producten en/of het reviseren daarvan.
De administratieve 'opmaak' van deze vrijgave wordt voor elk project volgens
bepaalde richtlijnen afgehandeld.

ervaren monteur
elektrotechniek

Voor deze afdeling productontwikkeling zijn wij op zoek naar een:

Functieplichten: Onze klanten kiezen weloverwogen voor kwaliteit en
vakkennis op het gebied van sanitair, dakbedekking, zinkwerk, elektra en
centrale verwarming. U stelt zich daarom hoge afwerkings eisen en bent in
staat een betrouwbaar advies af te geven. Dat hierna afspraken steeds correct nagekomen dienen te worden spreekt evenzozeer vanzelf als uw beleefde en nette omgang met de klant. Kortom, heeft u van uw hobby uw beroep
gemaakt, dan bent u de aangewezen persoon. Ervaring is uiteraard vereist.

VRIJGAVE / REVISIEBEGELEIDER (MA/)
Functie inhoud:
Het begeleiden van vrijgaves en revisies van producten en/of delen daarvan;
dit zijn veelal administratieve werkzaamheden waarbij met name initiatieven
gevraagd worden op het gebied van doelmatige opbouw van stuklijsten en
subassemblages, rekening houdend met de gangbare manier van werken
binnen het bedrijf.
Het vastleggen van alle logistieke gegevens bij het vrijgeven en reviseren van
onderdelen, dit volgens bedrijfsstandaarden.
De werkzaamheden vinden plaats in nauw overleg met diverse afdelingen
binnen het bedrijf.

Funtierechten: Wij bieden een gevarieerde en leuke baan voor de
echte liefhebber. Met het oog voor detail krijgt u ruimschoots de kans om er
iets moois van te maken. Naast een uitstekend salaris, mag u tevens op een
collegiale en vriendelijke werksfeer rekenen. Bent u op zoek naar een stukje voldoening door stiptheid en vakmanschap, schrijf of bel dan zo snel
mogelijk naar:
F. Jansen Installatiebedrijf t.a.v. Fons Jansen,
Burgemeester Galleestraat 58, 7251 EC in Vorden.
Heeft u nog vragen? Bel dan 0575 - 552637 en vraag even
naar Fons Jansen. Hij zal u graag te woord staan

Profiel:
U heeft een afgeronde opleiding op MBO-niveau, met een technische
grondslag, aangevuld met bedrijfskundige vakken.
U heeft inzicht in logistieke zaken.
U heeft affiniteit met computergebruik.

f. Jansen
installatiebedrijf

Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u onze home page op internet
bezoeken: www.bronkhorst.com

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: Bronkhorst High-Tech B.V.
t.a.v. dhr. J.H. Wassink
Hoofd productontwikkeling
Nijverheidsstraat 1a
7261 AK Ruurlo

CONTACT

een goed en graag gelezen blad
VAKANTIE IS
MET" VANZELFSPREKEND
Voor d u

Ontdek de mogelijkheden
van sierbestrating
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Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakanties'.Ciro 145. Breda.

'OOK IK HELP MEE'

Van gewassen grindtegels tot kinderkop-

Giro 145

jes, van coppelstones tot betonklinkers en
van molensteen tot terrazzotegels.. u vindt
het allemaal bij BouwCenter HCI.
Kom genist eens langs. Onze adviseurs

de Zonnebloem'

geven u deskundig advies over de uitgebreide mogelijkheden van sierbestrating.

DRUKKERIJ

-s

WEEVERS

j»

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

Kijk, kies en kombineer...
BouwCenter HCI biedt zoveel méér!

iOSMAN

•OROENSPECIALIST
Hoveniersbedrijf en
K wekerij

Vanaf heden te huur

KERSTBOMEN
IN POT
VOOR FEESTEN
EN PARTIJEN
BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575)46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl
Showroom: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 * 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt; maandag t/m vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur,

U W

K E U S

I S

R U I M E R

B I J

H C I

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

Tentoonstellingen, muziek en dans in teken van de kat:

Tour des Chats
Van 12 juni tot 29 augustus 1999 staat
de Achterhoek en een deel van het
aangrenzende Duitsland in het teken
van de kat. Katten dienen zich die tijd
in allerlei gedaantes en vormen aan.
Hangend aan de muur van een galerie, zittend of staand in een beeldentuin. Zingend, dansend en muziek
makend op podia. Zij manifesteren
zich in winkeletalages en leggen een
stempel op menu's in restaurants. In
Bredevoort zijn zij zelfs op het water
te zien op de locatie waar de jaarlijkse gondelvaart wordt gehouden. Tour
des Chats ten voeten uit.
In bijna iedere plaats in de Achterhoek
wordt die tien weken wel iets in het teken van de kat georganiseerd. Het evenement heeft daarom de toepasselijke
naam Tour des Chats meegekregen. Friskies Nederland, producent van het bekende kattenvoer Felix, ondersteunt het
nationale belang van het evenement en
treedt op als hoofdsponsor. De organisatoren verwachten vele duizenden bezoekers, want Nederland telt immers zo'n
vijf miljoen katten met evenzovele kattenliefhebbers. Bedoeling is het evenement een tweejaarlijks terugkerend karakter te geven.
Vanaf de tijd van het oude Egypte vervulde de katt een rol in de samenleving. Als
reïncarnatie van de katgodin Bastet was
zij heilig verklaard en ook in Azië, vooral
in China en later in Japan, werd zij vereerd. In de Middeleeuwen met name in
Europa door de opkomst van het christendom, werd de kat verguisd, gemarteld
en verbrand als verschijning van Satan
en metgezel van de heks. Vanaf het midden van de 18e eeuw, beginnend in
Frankrijk, verbeterde de positie van de

kat in Europa en raakte ook de Europese
kunstenaar in haar geïnteresseerd. Het
bijzondere karakter, de mysterieuze uitstraling, zelfverzekerdheid, onafhankelijkheid, gratie en souplesse van de kat
vormden een bron van inspiratie. In de literatuur, poëzie, schilderkunst, beeldende kunst, dans, muziek en drama is de
kat dan ook terug te vinden . Tijdens de
Tour des Chats kan met iedere kunstvorm worden kennisgemaakt.
PROGRAMMA
Het openingsspektakel is op 12 juni in
schouwburg Amphion te Doetinchem.
Een aaneenschakeling van dans, muziek,
voordracht, acrobatische acts en theater
met als hoogtepunt het optreden van
operazanger Ernst Daniël Smid, die samen met Margreet Albers het kattenduet van Rossini zal vertolken. Alle artiesten die in het kader van de Tour des
Chats optredens verzorgen, zullen op deze avond een deel van hun repertoire laten horen of zien. Ook zullen alle deelnemende galeries en andere expositielocaties een kleine selectie tonen van kattenkunstwerken.
Vanaf 12 juni worden er vervolgens in de
hele streek lezingen, concerten, uitvoeringen, cursussen en tentoonstellingen
gehouden. Half mei verschijnt een programmagids met een overzicht van alle
activiteiten plus informatie over de galeries, routesuggesties, één- en meerdaagse
arrangementen en toeristische informatie. De VW's verkopen ook de kaarten
voor de openingsmanifestatie en de opvoeringen van de musical Cats in Lochem en Bredevoort.
MUSICAL CATS0
De theatergroep Cluster zal op 29 augus-

Maandagavond 17 mei in Voorst:

tus de musical Cats in Bredevoort opvoeren op de locatie waar ook de gondelvaarten worden gehouden. De musical
wordt bovendien op 19 juni opgevoerd in
de schouwburg van Lochem. Ook andere
(theater)groepen geven thematische uitvoeringen, variërend van ballet tot
(kat)concerten en straattheater.
Er zijn lezingen, cursussen, workshops
en demonstraties zoals circusactiviteiten
voor kinderen, vliegerdemonstraties en
een cursus poesie-album binden. Voorts
een spreekwoordenfietstocht, Annie Cactus-katdagen, een kattenlabyrint, een
kattenshow met levende katten, een
wedstrijd 'schrijf uw mooiste kattenverhaal', verteldagen en een thematische
postzegelverzameling op het thema de
kat. De evenementen hebben plaats op
andere locaties, verdeeld over de hele
Achterhoek en het aangrenzende Duitsland.
ARRANGEMENTEN
In de programmagids die verkrijgbaar is
bij de VW's in de Achterhoek, worden
onder andere een- en meerdaagse arrangementen aangeboden. Verschillende
hotels en restaurants in de streek haken
in op het thema en bieden de kattenliefhebber een meerdaags verblijf.
Tijdens dat verblijf kan men gebruik maken van fiets- en autoroutes langs de verschillende locaties waar programma-onderdelen van de Tour des Chats worden
opgevoerd. Bovendien leiden de routes
langs de belangrijkste attracties en bezienswaardigheden van de streek.
Het idee voor het festival is afkomstig
van de galeriehoudsters van Kattengalerie La Dame Bastet in Halle (Zelhem) en
Atelier Bubastis (Bredevoort). Beiden hebben in hun galene het thema 'De kat in
de kunst' met elk hun spe^lisatie: fijnschilderkunst (Bubastis) ^fsculpturen
(La Dame Bastet).

.•^^

Voorlichtingsavond over voedselallergie
Op maandag 17 mei houdt de kersverse contactgroep Warnsveld en omgeving van de Nederlandse Voedselallergie Stichting (NVAS) haar tweede
bijeenkomst in Voorst.
De NVAS is een landelijk werkende stichting die zich bezighoudt met o.a. de erkenning en herkenning van voedselovergevoeligheid zowel bij kinderen als volwassenen. Voedselovergevoeligheid wil
zeggen dat je allergisch of intolerant
bent voor bepaald voedsel of bestanddelen daarvan.
De NVAS organiseer onder andere regio-

nale voorlichtingsavonden, houdt een
tweejaarlijks congres, staat op beurzen,
geeft lezingen en geeft een kwartaalblad
uit: Overgevoeligheden. Daarnaast bestaat er een landelijk netwerk van contactgroepen. Het doel van zo'n groep is
door lotgenotencontact elkaar steun te
verlenen en te komen tot uitwisseling
van ervaringen en tips. Dit kan door het
uitnodigen van een gastspreker, bijvoorbeeld kinderarts of diëtist, of door iemand zijn ervaringsverhaal te laten vertellen.
Op deze tweede avond van de contactgroep zal dr. M. Griffioen, huisarts te

Veel belangstelling voor skeeler- en skate-vierdaagse:

Skeeleren in de natuur
Tientallen belangstellenden uit alle
delen van het land hebben zich al
ingeschreven voor deelname aan het
eerste vierdaagse skeeler- en skateevenement van Nederland. Wheels in
Nature, zoals de tochten genoemd
worden, vinden plaats tijdens het
Hemelvaartsweekeinde (13, 14, 15 en
16 mei) in Harfsen.
Er worden dagelijks tochten gereden van
15, 35, 65 en 100 kilometers. ledere dag
rijden de deelnemers een nieuwe route.
De duidelijk bewegwijzerde en schoongeveegde routes bieden een prettige en
sportieve kennismaking met een mooi
stukje Nederland: de Achterhoek.
Ook uit België hebben de organisatoren
al inschrijvingen binnengekregen. Om-

dat de vierdaagse begint op Hemelvaartsdag is ervoor gekozen de deelnemers de
kans te geven te 'dauwskeeleren' en extra
vroeg te starten. Alle deelnemers die de
ingeschreven afstand afleggen krijgen
een medaille en een certificaat. Deelnemers, die in vier dagen tenminste 260 km
volbrengen krijgen de felbegeerde
Wheel in Nature'. Een bewijs van een uitzonderlijke sportieve prestatie. Hiervoor
is een door een edelsmid, speciaal massief gouden insigne ontworpen. De
Wheels in Nature'-tochten worden verre
den onder auspiciën van de Nederlandse
Skeelerbond en tellen dus ook mee voor
het afstandsklassement.
De schitterende, rustige routes door de
natuur voor de toerrijders beginnen en
eindigen in het skeelerdorp Harfsen,
waar voor deze gelegenheid een bijzon-

Leesten, een praatje houden over voedselovergevoeligheid. In de kofflepauze
kunt u allerlei voorlichtingsmateriaal inzin en na de pauze zal er ruim tijd zijn
om ervaringen uit te wisselen en vragen
te stellen. De avond staat onder leiding
van Simone Heuvelink en Ria Tekelenburg, beide moeder van allergische kinderen.
Iedereen die graag meer wil weten over
Voedselovergevoeligheid of steun zoekt,
is van harte welkom op maandag 17 mei
aan de Rozemarijnstraat 48 te Voorst. U
kunt zich telefonisch opgeven (0575)
502196 of 522828.
der randprogramma wordt georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers zal
daardoor een sterk elfstedentochtgevoel
ontstaan. Een sfeertje dat eraan bijdraagt
dat het een onvergetelijk Hemelvaartsweekend zal worden.
Er is donderdag een skeelermarkt waar
nieuwe en tweedehands skeelers en skates kunnen worden aangeboden. Donderdag en vrijdag zijn er boerenspelletjes
zoals hooivorkdart en schovengooien
voor de rijders die al teruggekomen zijn.
Zaterdag komt voormalig schaatskernploeglid Christine Aaftink skeelerlessen
geven en is een speciale feestavond met
de liveband Social Heat. Zondag zijn er
spectaculaire demonstraties van top 10
leden van het inline skaten, zoals Raoul
Bisphan en Sander van den Dries. Op
zondagmiddag komt ook de nationaal
kampioen street-skating dames naar
Harfsen Sandra Koloc. Op verschillende
plaatsen wordt gezorgd voor lekkernijen
en (sport)drankjes. Dweilorkest De Deurdweilers uit Deventer zorgt op verschillende momenten en plaatsen voor muzikale omlijsting.

Natuurwandeling
Op woensdag 19 mei houdt de Vereniging Natuurmonumenten een excursie over het prachtige Achterhoekse
landgoed Hackfort. De 3 uur durende
wandeling start vanaf de watermolen
vóór het kasteel aan de Baakseweg 8
in Vorden. Landgoederen vormen
vaak de cultuurhistorische parels in
een landschap. Ook Hackfort is een
stille getuige van zo'n stukje historie
in een oud hoevenlandschap.
Het 'goed' Hackfort, 730 hectaren
groot, dateert uit de veertiende eeuw.
Het landgoed oogt vriendelijk door
de kleinschaligheid: kasteel en watermolen liggen in het hart, daaromheen kasteelbos, weiden, akkers,
houtwallen, singels, lanen en monumentale boerderijen met rieten daken, hooischelven en bakhuisjes. Het
vormt een eenheid welke in vroeger
tijden zo'n noodzakelijkheid was.
Die variatie is gunstig voor een rijk
planten- en dierenleven. Dieren vinden er voedsel, nestgelegenheid en
schuilplaatsen in overvloed. De akkeronkruiden op de kleine akkers - die
door Natuurmonumenten op milieuvriendelijke wijze worden bebouwd trekken veel insecten aan. Vlinders
als icarusblauwtje en bruin zandoogje zijn gebonden aan die knudenrijke
graslanden en bermen. Vogels als de
grauwe vliegenvanger en zanglijster
bewonen houtwallen en singels. Boerenzwaluw, zwarte roodstaart en ook
vleermuizen als de grootvleermuis
vinden een plekje in de boerderijen
en schuren. De bossen herbergen onder andere roofvogels, uilen en spechten.

Peter Hoefnagels
over 'het huwelijk*
Schrijver en echtscheidingsdeskundige Peter Hoefnagels treedt op zondagmiddag 16 mei op in theater Onder
de Molen in Vorden met 'Het Huwelijk, A Comedy of Errors'. Het gaat
hier om een voordracht over het huwelijk waarin lering, vrolijkheid en
humor worden verenigd, afgewisseld
door muziek van gitarist Jan Guiche
laar en de violiste Symone Boerstoel.
Oftwel een Erasmiaanse middag in
Theater Onder de Molen. Het theater
is gevestigd aan de Ündeseweg 29 in
Vorden. Het is raadzaam om van te voren te reserveren via (0575) 55 69 87.
Zie ook advertentie.
De vertelling van Peter Hoefnagels
gaat over de verwarring van het huwelijk als relatie en het stadhuishuwelijk. "Trouwen is iets anders dan
huwen", zegt Peter Hoefnagels. "Trouwen doe je samen en heeft met de relatie te maken, met verliefdheid en
liefde. Huwen daarentegen doe je op
het stadhuis."
Het stadhuishuwelijk is volgens Peter
Hoefnagels vooral een staatshuwelijk.
"Er wordt vaker lichtvaardig gehuwd
dan lichtvaardig gescheiden", zegt de
auteur vanuit zijn ervaring in de
scheidingsbemiddelingspraktijk. "De
mensen weten op het stadhuis niet
wat ze doen. Daar heerst het gebrek
aan kennis van de vele rechtsgevolgen van het huwelijk. Maar het trouwen, de relatie, is het belangrijkste."
Deze relatie, de op- en neergang van
de verhouding, wordt door de auteur
op Erasmiaanse wijze verteld, lichtvoetig en diepgaand.
Over de communicatie zegt hij:
"Woorden zijn slechts begeleidende
verschijnselen in de communicatie
van de trouw. Zij hebben een dienende expressieve functie". En over de
scheiding, de afwikkeling van zowel
de relatie als het instituut zegt de
schrijver: "Ons scheidingsrecht is oorlogsrecht en het zou vredesrech't
moeten zijn. Gelukkig zijn de mensen
vaak verstandiger dan de wetgever."
Deze theatervoorstelling is een geschenk voor iedereen die trouwen
wil, getrouwd is, of met het huwelijk
te maken heeft.
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BLOEMSIERKUNST ELBRINK
VISSER MODE
MARTENS
BARENDSEN VORDEN B.V.
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FAUTEUIL MET
VOETENBANK

10 tttci
hij HeMnk Vorden
en Eibergen

In diverse kleuren echt
rundleer,
nu tijdelijk
van 1895,- voor

Helmink heeft weer veel meubelnieuws voor u in petto. Alle afdelingen
staan boordevol actuele woonideeën,
van modern tot klassiek.
Met ruim aandacht voor tapijt,
woning- en bedtextiel en slaapkamers.

Enorme collectie
LAMOUS BANKSTEL
Extra comfort door de hoge rugleuning en
makkelijk in onderhoud.
AOQ C
Div. kleuren.2-zits en 3-zits bank

Salonkast in kersenkleur
met veel bergruimte en 6 laden

Salontafel in kersenkleur
Ovaal. Afm. 1 3 5 x 8 5 cm

Vot
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
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J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
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VÓRDENSE
ONDERNEMERS
HERENIGING

koopzondag 16 mei van 12.00-17.00 uur
KEUS UIT. re LEUKSTE DAMESMODE • ARA • FRANKENWALDER • SEDA • FELICIA •
MéRCONA • ÜNDICI • FASHIONATO'S • ROBERTO SARTO • GERRY WEBER • PART
fwö * BIANCA • SANDY DRESS • SCARLATTI • BANDOLERA • CECIL • SANDWICH •
STREET ONE • ANOTHER WOMAN • OLSEN • ROSNER • HERENMODE • MELKA •
«DÖDGERS • DONDERS • FRANK EDEN • FOR FELLOWS • MEXX • FTX • ROBERTO
SARTO • STATE OF ART • BOGART • LEDÜ.B • PIERRE MONEE • COTTONFIELD •
STYLÊMASTER • CIOPPA • LOVE • KINDERMODE • BAD BOYS • EAGER • BEAVER •
BIRD DOG • CAKEWALK • FILOU • MINI DOG • KP • LA PAGAYO • LEE • LOCKER
RAGS • SALTY DOG • TOM TAILOR • O'NEILL • en nog veel meer!
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al l eestraat 9, Vordeti, CO5T5) 551381

Bij aankoop van een nieuwe fiets
vanaf f 999,-

Tana Reflex

een twiny load

bekend van televisie

GRATIS

voor f

99,-

t.w.v. f 249-

(voor elke betalende klant)
op zondag 16 mei 1999

EHL-VORDEN
Beatrixplein 6
7031 M WEHL
Telefoon (0314) 68 13 78

Tana Reflex: Poets je

Dorpsstraat 4
7251 BB VORDEN
Telefoon (0575) 55 30 06

niet je handen

D E

F l L'

F I E T S S P E C I A L I S T

BLEUMINK
Dorpsstraat 12 • Vbrcfl^ Tel. (0575) 55 13 93

GRASMACHINES
ZITMAAIERS
KETTINGZAGEN
o.a. Sabo, Wolf, Toro, Husqvarna
Tijdens de demonstratie
grote collectie
SIERHEKWERK
SCHOORSTEENKAPPEN
BARBECUES
TUINSTOELEN

Tijdens de show SPECIALE AANBIEDINGEN
(winkel Zutphenseweg geopend)

TIXEii

BARENDSEN

BARGNDSEN

Zutphenseweg 15 • Vorden • Telefoon (0575) 55 12 61 / 55 21 59

VORDENSE
ONDERNEMERS
HERENIGING

koopzondag 16 mei van 12.00-17.00 uur
Een echte

mode voor
het héle gezin

jagerskijker

juunfc,
fashion

*^=^SB^H |^

met hard gecoate lenzen
Voor grotere lichtdoorlaat en
helder gezichtsveld
in de selectiemerken
Tasco, Prismatic,
Brasser en Steiner

m

fcichinn

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG|

Zondag 16 mei koopzondag van 12.OO tot 17.OO uur
Alleen op zondag 16 mei koopt u bij ons

OP KOOPZONDAG 10% KORTING
WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9
Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72

T-shirts
Idndermaten
normaal vanaf 7,95 nu 2 voor
volwassenenmaten
normaal vanaf 9,95 nu 2 voor

* Vorden
/ejfer vindt er iets

Koopzondag 16 mei van 10.00-17.00 uur
is de gezelligste meubelzaak van tlederland open!
3.795.MODEL „MOIRA"
Moderne comfortabele lederen bankstel met fraaie
beleningen. Ideaal zitcomfort in diverse leder ,
kwaliteiten Zondagsaanbieding 3 + 2 zits

2.295.MODEL „FLORES"
zitgroep voor een blijvende goede zit, uitgevoerd
met rundieder in div. kleuren Zondagsaanbieding
3-1-1 zits
(ook als hoekbank 3.995.-)

MODEL „SUMMERTIME"
Romantisch bankstel in div. stoffen en kleuren
Zondagsaanbieding 3 + 2 zits

MODEL ..ESMEE"
Klassiek bankstel met keerbare zit- en rugkussens.
Een perfect zitcomfort. met gratis sierkussentjes
Zondagsaanbieding 2Vz + 2 zits
fauteuil 695.

GRENEN DRESSOIR
„CAMELOT"
Zondagsaanbieding

AMMA THEBE
3.495.KERSENDRESSOIR „BIG BEN"
Zondagsaanbieding

f
i
ff?

EIKEN BUFFETKAST
met voorstaande vitrine in
licht en donker eiken
Zondagsaanbieding

1.995.-

Massief kersen in de olie
Dressoir „Osiris"

3.595.-

1.595.-

Vitrinekast „Apis"

3.895.Eetkamertafel „GEB'

2.495.Stoel „Isis"

2 + 2'/> ZITS „FRANCY"
in diverse stoffen Zondagsaanbieding

675.\ ü w adres voor: bankstellen, eethoeken, kasten, verlichting, woonaccessoires, salontafels, handgeknoopte tapijten etc.

Modern, romantisch en tijdloos wonen bij:
Vanaf Ruurlo over spoor Ie weg rechts, v.a. Zutphen door Vorden na rotonde Ie weg links.
Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg) 7251 EV Vorden. Telefoon (0575) 55 10 30 Fax (0575) 55 30 85

VORDENSE
ONDERNEMERS
J/ERENIGING

koopzondag 16 mei van 12.00-17.00 uur
Woensdag 12 mei te Wamsveld
Zaterdag 15 mei te Vorden
Zondag n mei ie Vorden
de jaarlijkse voorjaars- &
MAKE-UP COLLECTION

Visagiste
Meer dan 100 soorten geraniums, fuchsia's, stekperkplanten, vele soorten
kuipplanten, hangpotten en tientallen soorten perkgoedptenten.
Plaats:
12mei 1999De Drelumme te WamsveUvan08.00 tot20.00uur
15 mei 1999 Burg. Ga/leastraaf Vorden van 08.00 tot 17.00 uur
16 mei 1999 Burg. Galleestraat Vorden van 12.00 tot 17.00 uur

John van G demo
op zondag 16 mei a.s. kunt u een

gratis make-up
reserveren bij onze
John van G visagiste

Graag tot ziens!

Georganiseerd door de plaatselijke
bloemenspedaalzaak'Bloemsierkunst
ElMnk1
Winkelcentrum De Drelumme 49 Wamsveld
& Burg. Galleestraat 5-7 Vorden
Tel. (0575) 55 14 36'Fax55 10 75of

Natuurlijk
bij de
Etos-drogist&jj

BARGNDSEN

vo/op in aktie

Zutphenseweg 3a - Vorden
Telefoon (0575) 55 40 82

Breng uw eigen bloembakken mee.
Wij planten de door u gekochte
perkplanten tegen inlevering van de
door ons geplaatste advertenties of
strooifolder

gratis op,
In potgrond!
P.S. Heeft u al onze hardhouten
tuinmeubelen al ontdekt?

Vorden heelt altijd wat: zondag 16 mei koopzondag!
16 MEI KOOPZONDAG IN VORDEN

VOORJAARS
VOORDEEL
BIJ

eer een uitgebreid aanbbïvan perkgoecl.*Leiijc\yol6jr
!üjc\yo$jf,*
f'•*
n'de border maar doét het dok goed irt èerï'móóié pot.'

Deze potterie vanaf:
Ivaartsdagopen.

the
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. (0575) 55 24 26
1

Woensdag 12 mei: Haal iets voor op de
fiets. Diverse broodjes en koeken om op
Hemelvaartdag van te snoepen.
O geraniums 5 voor
O fuchsia's 5 voor

f 10,00
f 10,00

O bolbegonia's 5 voor
O tray perkplanten 24 of 32 stuks nu

f 10,00
f 7,95

alleen per volle tray
O 2 bossen bloemen voor

f

Vrijdag 14 mei en zaterdag 15 mei:
/i 11
De aardbeien zijn weer in het land. Daarom

9,95

voor u als klant een aardbeiensnitt voor

8*°

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,
De groentespecialist op
de markt te
Vorden

Maandag 17 mei en dinsdag 18 mei:
Tarwe bollen 6 halen 5 betalen

3 kilo harde Elstar
heel kilo Slabonen

Asperges heel kilo
Aardbeien zo van het land naar de klant

KOLDEN HOF's Versmarkt
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Koopzondag 16 mei
JVIC'' '

Koopzoadag aanbieding

A

DRUKKERIJ

Royal Canin
zak a 20 kg

WEEVER6

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

f 5750
KLWERS

vergeet
ze niet!
Geef voor
de vergeten
vluchtelingen

VORDENC.V.

DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
coiNTRtAti
70CL VAN 3595
VOOR 2995
•t- 10 ROCKS

GRAND MARNIER
ROUGE
70CLVAN4395
VOOR 3795
+ 10 ROCKS

DRAMBUIE
70CL VAN 4595
VOOR 3995
i- 10 ROCKS

SAFARI
COCK8URNE
PORT
TR VOOR OF PRIJS
VAN 75 CL 1695
+ 10 ROCKS

r ^*

FAMOUS OROUSt
WHISKY
LTR VAN 4395
VOOR 3795
+ 10 ROCKS

SAFARI
70CL VAN 2295
VOOR 1995
+ 10 ROCKS

Slijterij

[SUPER DE BOER!

Wilbert en Yvonne Grotenhuys

AIT1JD op ZOEK NA HET BESTE

"

onbeperkt surfen
op Internet
zonder extra kosten
Informatie bij uw
Rabobank
Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

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

Aanbiedingen geldig tot en met 22 mei 1999

GIKO 099

Onze openingstijden:
ma t/m do 8.30 tot 20.00

vr 8.30 tot 21.00 za 8.30 tot 17.00

DRUKKERIJ

WEEVBIS

Telefoon (0575) 55 10 10

Met volle teugen genieten van de zon
Buiten ontspannen bezig zijn en dan
lekker even afkoelen met een heerlijk
verfrissend drankje. Hartman neemt
alvast een voorproefje op de zomer.
Helemaal nieuw is de kleur 'marone',
een chocolade-achtige tint die een intense warmte uitstraalt. In combinatie met de nieuwe teakhoutstructuur
decor tafelbladen wordt hiermee een
adembenemende sfeer gecreëerd.
Kortom, volop inspirerende ideeën
en tips voor het betere buitenleven.
De tuinmeubelen van Hartman zijn
onder andere verkrijbaar bij Goossens Atomica, Steederenseweg 11 in
Hengelo, tel. (0575) 46 21 39.
Hartman heeft voor het komende buitenseizoen veel trendsettend nieuws te
bieden: nieuwe kunststof vrijetijdsmeubelen, nieuwe kussendessins, paviljoens,
parasols, het één nog mooier dan het ander. Dat wordt volop gemeten in de tuin,
op het terras of het balkon, helemaal in
stijl.
De prestigieuze top van de Hartman collectie mag met recht Royal Prestige hè
ten. Deze muitiverstelbare stoel kan
exact worden afaestemd op ieders individuele wensen en lichaamslengte. Met de
bijgeleverde sleutel en ringen kan men
zelf de zithoogte bepalen en bovendien
kiezen voor een actieve of meer ontspannen zithouding. De rugleuning is verstelbaar in vijf posities. Het ergonomisch
ontwerp laat een uitmuntende stabiliteit
gepaard gaan met superieur zitcomfort.
De stoel is uitgerust met een 'safety locw,
zodat plotseling inklappen tijdens het
verplaatsen uitgesloten is. Royal Prestige
is verkrijgbaar in de kleuren wit, sandstone, marine en classic green. Ook het
Suniounger ligbed en de Ambassador
Sstandenfauteuil zijn nu in het vorig
jaar met veel succes geïntroduceerde
sandstone verkrijgbaar.
Je proeft de volle zomer in de zongerijpte ingrediënten. Als specialist van het
huis, of beter gezegd van de tuin, brengt
Hartman veel nieuws op tafel. De massieve bladen van de Prestige Tafels zijn
gemaakt op basis van Coreil Resin Technology. Daardoor zijn ze volledig vlak,
zeer stabiel, licht van gewicht, vocht- en
weerbestendig en gemakkelijk te reinigen. Het decor loopt helemaal over de
unieke, getrapte rand heen. Dat geldt
voor de 0100 cm, de nieuwe 0120 cm en
alle andere, grotere formaten. Hartman

Teak bevat van nature oliën en harsen
die dit natuurlijke materiaal beschermen tegen vocht en andere weersinvloe
den. Daardoor hebben teakhouten meubelen een bijzonder lange levensduur.
Zij blijven jaar in, jaar uit mooi. Dankzij
de toepassing van natuurlijke materialen en een klassieke vormgeving staan te
akhouten meubelen garant voor een nostalgische, stijlvolle sfeer. Niet alleen in
de tuin, maar ook in interieur: de serre,
tuin- en woonkamer. Het echte teakhout
kenmerkt zich door een structuur met
uitstraling van gevlamd hout. Onbehandeld krijgt teak na verloop van tijd een
zilvergrijze, patina kleur. Ingewreven
met teakolie blijft de oorspronkelijke,
bruine kleur bewaard. Het al dan niet
behandelen heeft overigens geen gevolgen voor de duurzaamheid.
presenteert tafelbladen in vijf smaakmakende decors: het nieuwe ivory, marine
en classic green, net als sandstone uitgevoerd met een dessin van een uiterst verfijnde granietstructuur. De nieuwe teak
houtstructuur laat zich niet alleen stijlvol combineren met een marone, maar
ook met een sandstone, marine of classic
green pootstel. Pootstellen en tafelbladen zijn in iedere gewenste combinatie
verkrijgbaar.
Een royale hoeveelheid vrije tijd en een
aangenaam gezelschap: de ideale zomercocktail. Met de Residence Extension De
cor Tabie introduceert Hartman nieuws
van formaat. Deze forse, verlengbare dining tabie meet maar liefst 2.65 x 0,95
meter en biedt daarmee royaal plaats
aan gezelschappen van 8 tot 10 personen. Het nieuwe, speciaal voor dit model
ontworpen poetste] verleent het geheel
een optimale stabiliteit. Bovendien onderscheidt dit onderstel zich door een
unieke, vriendelijke mmitage. Ne~t als alle andere Decor Tab^peverbaar in verschillende kleurencombinaties met de
corblad in ivory, sandstone, marine, dasr
sic green en marone, subtiel omlijst door
een glanzende uni-rand in de hoofdkleur. Ook zonder ö«|enblad verkrijgbaar als 2.00 x 0,95 TflB
Met een artistieke blik om je heen kijken,
zomerse impressies met vloeiende penseelstreken terugbrengen tot de ware essentie. De Hartman Design Studio
brengt het komende seizoen heel veel
modenieuws voor het voetlicht met on-

der andere tuinmeubelkussens, parasols
en belvédères, die qua sfeerbeleving,
kleurstelling en uitvoering volledig op
de meubelen zijn afgestemd. De nieuwste, actuele trends zijn vertaald naar frisse dessins en geraffineerde kleurstellingen die helemaal zijn afgestemd op de
huidige collecties tuinmeubelen. Wat de
verschillende uitvoeringen betreft, zien
we steeds meer speelse details. Zo heeft
bijvoorbeeld de volant een bredere toe
passing gevonden in verschillende kussenlijnen. Twee series zijn uitgevoerd
met hoofdkussentjes, die heel decoratief
kunnen worden vastgestrikt of -ge
knoopt.

De Hartman Mesch Selection omvat verschillende series tuinmeubelen, ieder
met een eigen gezicht en een eigen stijlvolle sfeer. De Maritim, Pacific, Hanse
atic, Bari en Windsor krijgen het komende seizoen gezelschap van twee riieuwkomers: de Nautic, traditioneel vormge
geven met verticale lat en de Mistral, een
elegante serie met horizontale lat. Ook
nieuw zijn de verlengbare Passaat tafel,
de Maritim dining chair, de Maritim
vouwstoel en klaptafels 0 120 cm en
rechthoek 80 x 170 cm. Dat betekent nog
meer keus met 6-standenstoelen, ligbedden, deckchairs, 2- en 3-zitsbanken, hoekers en tafels.

De parasols met bronskieurig geanodiseerd aluminium frames zijn leverbaar
met ronde baleinen en een volant-uitvoering in 0 220 cm, 0 250 cm en 0 300
cm of als 'market umbrelia' met zware,
rechthoekige ribben en windvang in de
formaten 0 270 cm, 0 330 cm en 0 390
cm. Vanaf 0 220 cm zijn alle frames voorzien van een handig draaisys^pi. Het
doek is geweven van een uitstekende
kwaliteit polyoiefine, een materiaal dat
zich onder andere onderscheid door een
hoge lichtechtheid.
De Hartman Mesch Selection lAtaat uit
verschillende series kwalitat^^ tuinmeubelen, vervaardigd van teak Voor
het ontwerp van de deze meubelen teke
nen tal van beroemde designers. Hun
ideeën krijgen vorm met behulp van de
beste technieken en duurzame materialen. Perfect afgewerkt tot in de kleinste
details.

De Mistral laat een hartverwarmende,
nieuwe wind door de Hartman Mesch Se
lection waaien. Deze nieuwe serie meubelen onderscheidt zich door een uitge
sproken elegante vormgeving. De horizontale latten op het zitgedeelte en de
rug zijn als het ware in een omlijsting ge
vat. Een geraffineerde belijning met
vloeiende vormen geven aan Mistral een
opvallende, karakteristieke persoonlijkheid en tevens een perfect zitcomfort.
De complete Mistrallijn omvat een in 6
standen verstelbare stoel, armfauteuil, 2en 3-zitsbank, een vouwstoel, vouwbank,
diningstoel, ligbed en een hoeker.
Voor de meubelen zijn speciale kussens
ontworpen die perfect aansluiten bij de
stijf van de verschillende modellen en
daarmee een uniek sfeerbeeld creëren.
Bijpassende parasols en belvédères be
kronen het superieure kwaliteitsconcept
van de Hartman Mesch Selection.

Internationale rally op zondag 16 mei

Ruurlo
Op zondag 16 mei kunnen de liefhebbers van oldtimers hun hart ophalen
bij kasteel Ruurlo. Daar is achter in
de morgen tot halverwege de middag
het keerpunt van de tweede Bocholter oldtimer rally. Rond de tweehonderd antieke auto's zullen een rondje
maken over het terrein van het kasteel om vervolgens weer koers te zetten naar Schloss Diepenbrock bij
Bocholt. Niet nadat bestuurder en navigator een behendigheidsproef hebben afgelegd. De auto's komen uit
heel West Europa. Er zijn diverse
unieke exemplaren bij.
In Ruurlo zijn niet alleen de aan de rally
deelnemende auto's te zien. Op het terrein rond het kasteel/gemeentehuis zullen ook diverse oldtimers worden tentoongesteld. Een aantal daarvan, zoals
prachtig gerestaureerde Jaguars, is te
koop. Nostalgie viert hoogtijd. Zo zal de
Oostgelderse vervoerder Syntus (voorheen Oostnet en daarvoor GWM en GTW)
een T-Ford bus uit 1923 tonen naast de allernieuwste bus. Dat is dan meteen het
enige voertuig uit 1999.
De toegang tot het oldtimer spektakel is
gratis. Voor de echte liefhebbers, die wat
langer willen blijven en daarmee een
groot aantal oldtimers stapvoets aan

zich voorbij wil zien trekken wordt door
restaurant De Luifel uit Ruurlo een terras ingericht op het terrein. Een bezoek
aan Huize Ruurlo kan uitstekend worden gecombineerd met een wandeling
door de vlakbij gelegen grootste heggendwaaltuin van Europa. Parkeren in de
buurt van de kasteeltuin is geen probleem. De provincie heeft toestemming
gegeven om te parkeren in de berm van
de weg Ruurlo-Vorden.
Het evenement in Ruurlo wordt georganiseerd door de Üonsclub Zutphen. Deze
club heeft een nauwe relatie met de
Lionsclub in Bocholt en deze club organiseert het Oldtimer Festival, zoals men
dat noemt voor de tweede keer. Al op zaterdag 15 mei zijn rond de driehonderd
oldtimers te zien bij Schlo/s Diepenbrock
in Barlo. Die plaats ligt vlak over de grens
bij Aalten. Er is muziek en een speciaal
kinderprogramma. De tentoongestelde
auto's worden gejureerd. Er zijn prijzen
voor de mooiste auto's. Ook dit deel van
het evenement is gratis toegankelijk.
Aan het eind van de middag kiest een
aantal heteluchtballons het luchtruim.
In Barlo is de hele middag een grote tombola. De opbrengst daarvan wordt door
de beide Lionsclubs gebruikt voor jeugduitwisselingen. Het is de bedoeling dat
volgend jaar middelbare scholieren uit

de regio Bocholt en Zutphen in de gele
genheid worden gesteld om korte tijd
aan de andere kant van de grens stage te
lopen.
Route
Zondagmorgen gaat de rally van start in
Barlo. De eerste wagen wordt achter in
de morgen in Ruurlo verwacht. De route
loopt door het mooie parklandschap van

West Munsterland en de Achterhoek met
tussenstops voor het historische
Raadhuis van Bocholt, de Markt in
Rhede en bij het keerpunt bij kasteel
Ruurlo. "De totale lengte van de route
van Barlo naar Ruurlo is zeventig kilometer, zodat bestuurders en passagiers
voldoende gelegenheid hebben om te ge
nieten van het mooie landschap", zegt
Hubertus Lükke, voorzitter van de
Oldtimer Club Euregio.

Aannemingsbedrijf

SCHILDERSBEDRIJF

Eggengoor BV

ROUWEN

D.l. Solutions is een jong en dynamisch
bedrijf, wat zich bezig houdt met het installeren van netwerken en software in bijna
iedere branche. Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste:

Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 61

vraagt voor spoedige indiensttreding

ervaren machinist
voor hydraulische rupsgraafmachine

Wij zoeken een

trekkerchauffeur

ïs-PlaLfurui

vakbekwaam
schilder

voor ons project:
ruilverkaveling Hengelo-Zelhem

fm/v]
Wij zoeken voor deze fulltime baan iemand
met ervaring 'm het installeren van:
• Netwerken (hard-, en software)
opererend onder Windows NT, Linux en
Apple Share.
• Standaard software voor Windows,
Linux en Mac OS.
• Internet/Intranet routers, proxy's en
connectiviteit.
• Pop en SMTP mail-, en faxservers.
• Ervaring met FileMaker Pro is een pré.

Een goede instelling, vakkennis,
zelfstandig kunnen werken en
een collegiale houding vinden
wij belangrijk.

Sollicitaties kunt u richten aan:
Eggengoor BV Grond- Water- en Wegenbouw
Radewijkerweg 13a, 7791 RJ Radewijk
Telefoon (0523) 21 62 12 -

TUINBEREGENINGSPOMPEN

Onze werkzaam-*
heden bestaan
hoofdzakelijk uit
particuliere
opdrachten

Als u denkt voor deze vacature
in aanmerking te komen, kunt u
schriftelijk reageren.
We zien uw brief met c.v.
tegemoet op bovenstaand adres

Vereist:
• Het rijbewijs B is noodzakelijk, daar
onze relaties verspreidt zijn over heel
Nederland.
• Verantwoordelijke en zelfstandige
instelling.
Wij bieden:

1

type

copocHeit
prijs
mVu PN
M-50 2,7 12 f 149,00 Zelfoanzuigende,
Zelf
robuuste,
M-70 2,1 2,6 f223,15
gietijzeren
uitvoering.
9
M-80 3,0 1,5 f248,15
Prijzen zijn incl. BTW.

• Een dynamische baan met uitstekende
toekomstperspectieven.
• Uitstekende onkosten vergoeding
• Een bedrijfsauto.
• Een vast salaris dat past bij de functie
plus een prestatiebeloning.
• Een zeer prettige werksfeer.

BORCULO(Gld.)
tel 0545-272795
LUTTEN(Ov.)

Hummdoseweg 5, 7255 AE Hengelo GW
Telefoon (0575) 46 10 39

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften en de jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.

Wij zijn op zoek naar een

-

tel. 0523-652099 (hoofdkantoor)

Heb je een ruime ervaring met zowel
Windows als Apple Macintosh en heb je een
gedegen HBO opleiding afgerond, stuur
da n je sollicitatiebrief voorzien van CV ter
attent ie va n Mevr. C. Meeusen naar onderstaand post-, of e-mailadres.

ASSISTENT ACCOUNTANT
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Verwerken administratie d.m.v. Account View
• Verzorgen loonadministratie
• Verzorgen fiscale aangiften
• Adviseren van cliënten
• Onderhouden contacten met cliënten
Als opleiding vragen wij minimaal MBA-niveau met kennis
van geautomatiseerde gegevensverwerking en de bereidheid tot verdere studie.

D.l. Solutions
Neerval 42 • 4941 SKI
Raamsdonkveer

DE WENDING

Administratiekantoor

DRUKKERIJ

ENTHOUSIASTE MEAO-er
Als opleiding vragen wij een afgeronde MEAO-opleiding en
de bereidheid tot verdere studie.

(0162) 58 10 00

soLimoiis

Fax (0162) 51 77 99
eMail: info@di-solutions.com

VOROEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA J
Briefkaarten

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

DRUKKERIJ

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

Uitnodiging
Na een drukke periode van opruimen,
schoonmaken, boren, timmeren en verven
is ons pannenkoeken-restaurant geworden
zoals wij het voor ogen hadden:
een horecagelegenheid waar onze gastvrije
bediening, professionele keuken en sfeervolle inrichting het iedere bezoeker naar
de zin probeert te maken.

Wij nodigen u dan ook graag uit om op maandag 17 mei
1999 het glas te heffen tijdens ons 'Open Huis' van 16.00
tot 18.00 uur.
ERIC KEMPERMAN
JEANET KEMPERMAN-NEKKERS

Pannenkoeken - Restaurant

Wij verzoeken om uw handgeschreven sollicitatie te richten
aan bovenvermeld adres t.a.v. de heer A. Zweers

ABSOLUTE BODEMPRIJZEN
tijdens de

BRADERIE A.S. ZATERDAG TE LOCHEM
VERHUISBAAR LAMINAAT

QUICK-STEP UNI-CLICK
Door ons gelegd 79 j9O p. m2
(min. 25m2) (incl. standaard ondervloer)
Ongelegd meeneemprijs OOj5O p. m2
+ GRATIS gebruik legsetje

Laminaat
woonkamerkwaliteit
diverse kleuren
alvanaf

27,- p.m*
reserveren=mogelijk

TT
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1
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Taniit
f vfj/f/f
CENTRUM • Tel. 0573 258952 • tegenover de kerk

Ruurloseweg 64 7251 LV Voftren
Tel. (0575) 55 62 89 • Fax (0575) 55 63 54

DIT EN NOG VEEL MEER

Nederlanders massaal aan bruiningspil
Sneller bruin worden en langer bruin blijven met:
In Zuid Europese landen bereiden de mensen
hun huid elk jaar voor op een lange hete
zomer door preventief Phyto Bronz plus
bruinings-capsules te gebruiken. Phyto Bronz
plus is een 100 % natuurlijk preparaat, op
basis van béta-caroteen, wortelconcentraat
en vitamine E. dat de pigmentvorming stimuleert en tevens de huid beschermd tegen
ongewenste invloeden van buitenaf. Sinds de
Phyto Bronz plus bruinings-capsules nu ook
in Nederland zijn doorgedrongen is snel en
veilig bruin worden ook voor ons binnen
handbereik. En dat hier belangstelling voor
is blijkt uit het sterk stijgende aantal vaste
gebruikers van dit volledig natuurlijke bruiningspreparaat. Zee, bergen of zonnebank.
met Phyto Bronz plus heeft u de perfecte
manier gevonden om snel en veilig bruin te
worden en langer bruin te blijven.

PHYTO
BRONZ

PHYTO
BRONZ

plus

Goede voorbereiding
Om verbranding,
vroegtijdige veroudering en zelfs onherstelbare beschadiging van
de huid te voorkomen
is het van essentieel
belang om uw huid
goed voor te bereiden
op het zonnebaden
zodat u snel en veilig
bruin wordt. Met een
éénmaal diep gebruinde huid ziet u er niet
alleen gezond en vitaal
uit maar houdt u
bovendien circa 90%
van de schadelijke UVstraling tegen.

plus

Hoe te gebruiken
Het beste resultaat
wordt bereikt door
1 5 dagen vóór de
blootstelling aan de
zon of zonnebank te
beginnen met het
gebruik van de Phyto
Bronz plus bruiningscapsules. Normaliter
zijn twee capsules per
dag vóór en tijdens de
zonnedagen voldoende
voor een echt egale
bruining zonder vlekken. Door Phyto Bronz
plus capsules ook na
de zonnedagen in lagere dosering te blijven
innemen behoudt u
langer de bruine teint.

\
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lARMSEN
21 (Bedr terrein 'Hengelo')

7255 PS Hengelo
Tel.: (0575) 46 40 00
Maar liefst 500 m2 combinatiegemak
in verf en behang, gordijnstof,
vloerbedekking en raamdecoratie

Verkrijgbaar bij:

6(0$

Jaarverslagen

volop in aktie BARGNDSGN
Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 0575-554082

Jansen & gal
autoschadebcdrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
jauto gratis etc.

Zondag a-s. zijn wij open
en hebben op deze speciale dag
speciale aanbiedingen!

lorst l
.—.,
7207 BG Zutphen
/"C
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

vergeet ze niet!
Geef voor rte vergeten vluchtelingen

BOVAE

Bij elk Achterhoeks boek een
gratis Achterhoeks
boekenweekgeschenk.

DE

Foto-album
voor 500 foto's
met gratis fotohoekjes of plakkers
naar keuze
Enveloppen
2 pak a 100 stuks

Kr ui sB E r G

95

142

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

(95

Bram's Paris spijkerbroeken
lengtematen 30-32-34-35-38

7?5

Schrijfblocs
4 stuks A4 gelinieerd

4•00

„

Op alle wenskaarten 10% korting

r^

Elk kind krijgt een leuke attentie

49.95 2 voor 89,

Vééééééél spijkerbroeken
in stonewashed, zwart, superstone,
blauw, al v.a.
39.95/44.95/49.95/59.90

DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!
Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Het 'witte goud' van De Kruisberg

Mei-keuzemenu

Damesspijkerbroeken 5 modellen
(ook stretch)

49.95/54.95/59.95

Herenspijkerbroeken
denim, beige en zwart, stretch

bruna

Hotel Café Restaurant
Partycentrum

59.-

Werkspijkerbroeken
met duimstokzak,
zware kwaliteit
44,95

Sterke overalls

Voorgerecht
Verse gebonden aspergesoep
rijkelijk gevuld met room en bieslook of

Salade van gemarineerde asperges
met reepjes gerookte /alm

2 voor 79,

46.95

2 voor 89.-

Werkbroeken - Amerikaanse overalls,
schilderskleding, kieltjes, enz. enz. enz.

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

Asperges met Gelderse achterham
boterjus en een huisgemaakte eiersalade
* Beide gerechten worden geserveerd met een
aardappelgarnituur en salades van bet buts

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Nagerecht
Cassisparfait
met een bosvruchtensaus of

Frisse ijsdrank 'De Kruisberg'
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.
CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

lekker ter afsluiting met sekt en sinaasappelijs

Prijs ƒ37,50
Reserveren gewenst.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
VXNMt^l D

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

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

waf is

laminaat
parket?

Quick-Step laminaatparket is een hedendaagse vloer, met tal van creatieve mogelijkheden in de allermooiste houtdessins.
Quick-Step laminaatparket is opgebouwd uit 4 verschillende lagen die bijdragen
tot de hoogste kwaliteit met IO /aar garantie.

Portret van een dorp op de
grens van twee eeuwen

itaat e| a||jrnaal

Quick-Step laminaatparket is verkrijgbaar in zowel een verff/mings- als Clicsysfeem dat altijd weer eenvoudig uitneembaar is.

Een kort overzicht van de veelzijdige
inhoud:

Burgemeester E. Kamerling stelt onze gemeente aan u voor in de
Dit is Vorden '99
Mevr. R. Pelgrum vertelt wat er over is van oude gebruiken in
Tradities in '99
VVV-secretaris R.C.Haanstra geeft zijn visie op het
Toerisme in Vorden
Sportmedewerker Ab Velhorst beiicht de sportieve kanten van
ons dorp in Hoe sportief zijn we?
Drie leraressen (de dames AJ. Bosma, W. Hebbink en M.Letterie)
beschrijven Schoolgaan aan 't eind van een eeuw
Oud-gemeentearchitect J. van den Broek maakt een tijdopname
van Wonen in 'een braaf dorp'
P. P.Takken buigt zich over het Verkeer in Vorden anno '99
Bibliothecaresse Mevr. M. Geluk maakt een analyse van
Het culturele leven
H.G. Wullink kijkt samen met R. Ellenkamp rond op
Vordens kerkelijk erf
Rabo-directeur J. Krooi laat zijn licht schijnen over
Het Vordense bedrijfsleven
Mevr. A.C. Klijn -Tenwolde schrijft een bijdrage over het onderwerp Welzijn in Vorden
Oud-wethouder en nu Statenlid Mevr. M. Aartsen-den Harder
geeft haar visie op Het kastelendorp... nog altijd mooi!
Het college van B & W mijmert, samen met de gemeentesecretaris, over De toekomst van Vorden.
En verder:
Éfc
brief voor het jaar 2015 - een Vomense nieuwskroniek
1999 - een dagje huisarts in Vorden
en veel gedichten, meningen, de bekroonde kindertekeningen,
foto's en andere illustraties van Vordo^in het laatste jaar van dit
millennium.

m

Een boek van fors formaat, circa 120 pagina's, voor een deel in
kleur gedrukt dat verschijnt in september a.s. Prijs f 29.50, bij
voorintekening bij de Openbare Bibliotheek en Boekhandel Bruna
slechts f 24.50. U kunt nu al intekenen ook op de speciale, in linnen gebonden en van 1 tot 100 genummerde editie voor f 75.00.

:

'de woonwinkel van Warnsveld'

coureurs cyclosportieven voor hun 100
kilometer (3.0 m lopen). Hier kregen de
toeschouwers een harde koers te zien
waar uiteindelijk in de laatste tien kilometer zes renners vooruit kwamen te zitten. Hierbij zat voor de RTV Reynold
Harmsen uit Warnsveld, hij behaalde
moe maar voldaan een zesde plaats. Winnaar werd René Haast uit Breda voor
Jacco Tettelaar.
Na deze koers kon de jeugd starten voor
de Rabo-dikke banden-race. Hiervan
werd goed gajuuiik gemaakt. In elke leeftijdsgroep k^Pmeen goede winnaar. Ze
werden allen professioneel gehuldigd en
kregen hun bloemen en bekers.
Het Rabo-spektakel werd afgesloten met
een criterium over 80 kilometer voor neo
en elite am|^urs. Een rondje Dorpsstraat, StatioWtraat, Burg. Galleestraat.
Hier kwame een goede winnaar uit in de
persoon van Rob Froeling uit Ubbergen
die met overmacht won.
De sfeer rondom het parcours was geweldig te noemen. Het weer en de vele toeschouwers werkten hieraan mee.

Vissen
Skeeleren

Dammen

Bij de afgelopen zatredag gehouden Het eerste team van damvereniging
skeeler-wedstrijd in Oldebroek ver- Dostal uit Vorden is in de twee ronde
scheen het voltallige team van Eco- van de beker uitgeschakeld door eerste
trans/Free-wheel aan de start.
klasser DVD uit Doetinchem. De DoeVoor Martin Rietman was het de eerste tinchemse club won met 5-3. Het afgewedstrijd van het seizoen bij de C-rij- lopen seizoen is dramatisch verlopen
ders. Tot 2 ronden voor het einde zat voor het eerste team van de Vordense
hij voorin het peloton. Door een val- damvereniging. Het team degradeerde
partij moest hij op het laatste moment dit seizoen ook al uit de hoofdklasse.
afhaken. 2e jaars B-rijder Hans Donderwinkel eindigde op een verdienstelijke
elfde plaats. Donderwinkel was zeer teWielersport
vreden met zijn prestatie.
Ie jaars A-rijder Arjan Mombarg reed RABO-OMLOOP DE GRAAFSCHAP
een sterke wedstrijd. Hij was betrokken GROOT SPORTIEF SUCCES
bij verschillende ontsnappingen en De RTV Vierakker/Wichmond heeft met
deed volop mee bij de premie-sprints. succes een wielerspektakel georganiBij een van deze sprints eindigde hij op seerd op zondag 2 mei. Met zeer goed
de tweede plaats. De wedstrijd eindig- fietsweer vertrokken 's morgens plm. 100
de in een massaspint waarbij mom- veteranen voor drie omlopen van plm. 34
barg uiteindelijk elfde werd. Mombarg, kilometer. Deze wedstrijd met start en fidie de hele wedstijd goed voorin had nish in de Dorpsstraat, kreeg een goede
gereden, kan zich dus goed meten met winnaar in Marcel Kamerling uit Woerde sterken uit het a-peloton. Het was den.
zijn eerste wedstrijd om de Zwolsche De koers was zwaar door de toch wel harCourant Cup, waarvan er nog 14 vol- de wind waardoor het peloton in groepgen.
jes uiteen viel. Rudie Peters kwam door
De fransman Philippe Boulard werd Ie, een val in de derde groep terecht en een
Erik Hulzebosch 2e en Haico Bouma negentiende plaats was uiteindelijk zijn
3e. Hemelvaartsdag rijdt Mombarg in deel. Jan Pieterse, een veteraan uit de 50+
Dalfsen en 2e Pinksterdag in Staphorst. categorie, reed de dik 100 kilometer keu's morgens geeft hij het startsein voor rig uit.
de Free-wheel kastelentocht in Vorden. 's Middags vertrok een groep van 135

De Vordense Hengelaarsvereniging 'De
Snoekbaars' is tevreden over de opening van het visseizoen. Tijdens de eerste wedstrijd in het Twentekanaal bij
Almen was de vangst redelijk. De eerste
prijs werd gewonnen door D. Huetink
met 2880 gram vis, 2 W. Vreeman 1110
gram, 3 V. Eykelkamp 1060 gram. Tijdens de volgende wedstrijd, woensdag
19 mei in De Berkel, wordt er op lengte
gevist.

nationale actie
vluchtelingen Kosovo
A R T S E N / O N D t R GHtNZEN
K E R K E N IN AKIIE/SOH
MEMISA
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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
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 Bridgeclub BZR Vorden: Dorpscentrum
26 HSV de Snoekbaars: seniorwedstrijden
26 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
27 Bejaardenkring: Dorpscentrum
29 Boedeldag
31 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum

Wingwalkingteam vervangt F-16 bij Airshow in Harreveld

Geen F16 bij vliegdemonstratie

DAMESEN HERENKAPSALON
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complete
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WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AHVorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Inlichtingen en afspraken:
Telefoon (0573) 45 15 68
Kerkplein 10
7261 AZ Ruurlo

Kerkdienst in het dialect
Op zondag 16 mei vindt in de
^Nederlands Hervormde Kerk te Wichmond een bijzondere dienst plaats.
De gehele dienst is in onze eigen
streektaal, het Achterhoeks dialect.
Voorganger in deze dienst is ds. L.W.
Nijendijk uit Midltim.
Ds. Nijendijk spreekt 'ons dialect': hij is
geboren in de Achterhoek. Er worden diverse liederen gezongen uit de bundel
die vorig jaar door het Staringinstituut is
uitgebracht voor de Achterhoek en
liemers en er wordt gelezen uit de bijbelvertaling van de bekende theoloog professor doctor Arine van de Meijden.

Misschien denkt u in eerste instantie:
waarom een dienst in het dialect? Het is
eigenlijk heel logisch: ütade middeleeuwen en tot ver daarna, iBPen kerkdienst
ein het Latijn: gewone mensen konden
dit niet verstaan. Luther was een groot
pleitbezorger van vieringen in de eigen
taal, voor ons het Nederlands. Zo kan ie
dereen het verstaan en staat de viering
dicht bij de mensen. Toch is voor velen
van ons het Nederlands niet de taal die
we dagelijks met elkaar spreken: dat is
onze streektaal, het Achterhoeks.
Wat is er dan mooier dan een eredienst
in die taal, die toch het dichtst bij ons
staat?

De organisatie van Harreveld on
Wheels and Airshow heeft van de Koninklijke Luchtmacht te horen gekregen dat de reeds toegezegde demonstratie van een F-16 straaljager geen
doorgang kan vinden. "Vanwege de
toestanden rond Kosovo moeten de
piloten zich beschikbaar houden
voor andere acties. Het geven van een
F-16 demonstratie kan niet zonder
een strikte begeleiding vanaf de
grond en al het 'grondpersoneel' is
verplaatst naar Italië", aldus een
woordvoerder van de luchtmacht.
De organisatie van Harreveld on Wheels
and Airshow heeft alles in het werk gesteld om voor donderdag 13 mei - He
melvaartsdag - een waardige vervanger
voor de F16 te vinden. Vorige w|^ vrijdag is bekend geworden dat het g«ikt is
om het uit Engeland afkomstige wingwalkingteam 'the Utterly Butterly Barnstormers' te contracteren. Zij beschikken
over dezelfde toestellen als het
ge Crunchy Flying Circus, dat
geleden tijdens Harreveld on Wheels and
Airshow voor een sensationele show
zorgde. Het team bestaat geheel uit nieu-

we personen en geeft een nog gewaagde
re show dan het Crunchy team.
Het enige Europese professionele wingwalkingteam, the Utterly Barnstormers,
staat overal waar zij deze zomer optre
den garant voor een sensationele show.
Een combinatie van de nieuwste veiligheidstechnieken, veel moed en twee
Boeing Stearman vliegtuigen zorgen er
voor dat het publiek een adembenemende show zal zien. Sara Mozayeni en Julliette Pendleton zijn de Aerobabes die
over de vleugels van de Boeing-toestellen
zullen wandelen.
Tijdens Harreveld on Wheels and Airshow is te zien hoe deze moedige meiden
langs de cockpit afdalen om een wande
ling te maken over de onderste vleugels
van de dubbeldekkers. Vechtend tegen
een wind van 100 mile per uur moeten
ze zeer voorzichtig over de vleugels lopen omdat deze bestaan uit een houten
frame met een zeer dunne bekleding. Tijdens een schitterende aurobaticshow
van de twee piloten klimmen de meiden
naar de bovenste vleugels waar ze allerlei
acrobatische toeren uithalen.

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

Mode-koffïetij d bij Teunissen
Afgelopen week hield Modecentrum
Teunissen weer diverse mode-kofïietijden. In vier shows konden de bezoekers genieten van mode voor dames en heren.
Mannequins en een dressman showden
uit de zomercollectie van het modecentrum vele creaties van bekende modemerken.
De bezoekers werden verrast met koffie,
gebak en allerlei lekkers, alles geserveerd
aan gezellig gedekte tafeltjes. De belangstelling was zowel vrijdag als zaterdag
bijzonder groot. In totaal hebben maar
liefst tweehonderdtwintig bezoekers aan
de mode-koffietijden deelgenomen.
De nieuwe collectie, speciaal voor de
mooie dagen in de zomer, sloeg erg goed
aan. Vooral de kleuren bleu en camel
stonden in de belangstelling. De stoffen
zijn comfortabel en gemakkelijk in onderhoud. Veel kreukvrije materialen, die
door de enorme ontwikkelingen goed
uitademend zijn geworden. Zwart en wit
worden belangrijke kleuren voor de zomer. Rob Teunissen vertelde over de mode en liet weten dat er veel interesse is

voor frisse combinaties. Linnen is als vanouds een goede stof voor de warme dagen in het jaar, ondanks de kreukeffecten die bij linnen horen.
Voor de herenmode zijn spencers helemaal terug van weggeweest. Er is veel be
langstelling voor, vooral van de kant van
de modebewuste man. Evenals voor de
"workerbroeken". Dit zijn sportieve broe
ken met grote zakken op de zijkanten.
Deze geven een extra sportieve uitstraling.
Als speciale mode-koffietijdgast was aanwezig Wiljo Kuenen, van Keurslagerij
Eggink, die vertelde over de bijzondere
specialiteit "naegelholt". Het op natuurlijke wijze gedroogde rundvlees dat zeer
geschikt is voor het maken van culinaire
recepten. Het naegelholt van Eggink
wordt door heel Nederland verkocht en
staat bij verschillende restaurants op de
menukaart.
Voor de bezoekers had Eggink een speciaal hapje klaargemaakt van naegelholt
en petellakaas, een creatie die zeer goed
als voorgerecht kan dienen. Wiljo legde
tevens uit dat naegelholt geschikt is bij
de bereiding van een aspergeschotel en

als carpaccio. Bijna alle bezoekers maakten gebruik van de speciale aanbiedin-

gen, die op de uitnodigingskaarten waren gedrukt.

Uitslag kleurwedstrijd

Vrijdag 14 mei 1999
is ons kantoor

In het Paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark Slagharen een
kleurwedstrijd. Enkele honderden inzendingen kwamen binnen waaruit een deskundigejury de volgende prijswinnaars aanwees.
Hoofdprijs: een schitterend cowboy- ofindianenpak én een gratis toegangskaan
om met vier personen het attractiepark te bezoeken.
Schoolplein 12
Langkampweg 3
Iekink20

1. Sarah Mendel
2. IngeBokkers
3. Anouschka ten Pas

Warnsveld
Vorden
Hengelo (Gld.)

GESLOTEN
Administratie- en Belastingadvieskantoor

Ook waren er 25 speciale toegangskaarten te winnen. De winnaars hebben elk samen met 3 familieleden gratis toegang tot het attractiepark.
Patty Schmidt
Edwin de Groot
Marieke Vernig
Rianne Robbertsen
Iris ten Have
Jorien Zweverink
Nancy Groot Jebbink
Chantal Berendsen
Bob Harmsen
Madeion Palm
Ting Ting Su
Anita de Graaff
Sükrige Araz
Lianne van Langen en
Karin Kamphuis
Angela Spijkers
Dianne Wassink
Kelly Leenen
Torn Krajenbrink
Lotte Ruiterkamp
Fabio Pascarelli
Marinthe Jansen
Emiel Pardijs
Nynke Woerts
Mattijn Bosch
Carolien Bruggeman
Elcke Peelen
Miranda Momberg
René v.d. Meulen
Marieke Niesink
René Kolkman
Anke Bh'kman
Karlijn te Veldhuis
Judith Holtslag
Sebastiaan Sleggink
Tessa Leferink
Laura Dikkema
Robin Schoonheijd

Kerkstraat 23
De Voornekamp 3
Molenweg 23
Nieuwenhuisweg 2
Koekoekstraat 17
Ruurloseweg 84
H.K van Gelreweg 22
Leeuwencamp 14
Dr. A. Ariënsstraat 47
Breegraven 9
Borculoseweg 69
Rembrandtstraat 14
Dr. Bosstraat 17

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker
Hengelo (Gld.)
Vorden
Baak
Steenderen
Warnsveld
Ruurlo
Zutphen
Zutphen

Hoetinkhof 145 en 76
Past. Bouwhuisstraat 13
Boomgaard 22
Geltinkweg 7
Het Jebbink 45
Mispelkampdijk 10
B. van Hackfortweg 18
Toverstraat 8
Broekweg 7
Maandagweg 4
Ruurloseweg 82a
Kervelseweg 7
H. Addinkstraat 28
Slotsteeg 2
Kerkekamp 15
Koldeweiweg 13
Borculoseweg 61
W. Alexanderlaan"83
Hazelnoot 29
W. Alexanderlaan 40
De Gaikhorst 77
Warnsveldseweg^l
Lammershof 29^^
Lammershofl33

Vorden
Baak
Zelhem
Keijenborg
Vorden
Vorden
Vorden
Baak
Wichmond
Vorden
Hengelo (Gld.)
Hengelo (Gld.)
Steenderen
Hengelo (Gld.)
Hengelo (Gld.)
Keijenborg
Ruurlo
Ruurlo
Ruurlo
Ruurlo
Warnsveld
Zutphen
Warnsveld
Warnsveld

De prijzen zijn af te halen tot en met vrijdag 21 mei aan ons kantoor Nieuwstad 30
te Vorden.

Uitslag Paaskruiswoordpuzzel

ROBBERS & PARTNERS
VOORHEEN KLEIN LEBBINK/WANDERS B.V.
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon (0575) 55 14 55
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, telefoon (0543) 51 90 67
H.H. Wanders, belastingadviseur, Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, tel. (0575) 46 32 74

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve en fiscale dienstverlening

Gratis diesel!

|Nu ƒ 1.900,- korting.
Wie nu snel beslist, koopt diesel, maar betaalt benzine. Tot en
met 30 juni 1 999* kunt u namelijk profiteren van een korting
van maar liefst / 1.900,-(excl.
BTW) op de Nissan Vanette E
diesel en de Vanette Cargo diesel. Inderdaad, het financiële
voordeel van een diesel voor de
prijs van een benzine. Dat geldt
uiteraard voor alle varianten

De uitslag van de kruiswoordpuzzel die in het Paasnummer van weekblad Contact
stond, is als volgt:
1. P. Koren
2. UndaMokkink
3. Karin Tiemessen
4. HJA Mullink
5. D.Gotink
6. J. Dijkman
7. Mevr. Leunk-Wenneker
8. J. Bloemendaal
9. J. Teunissen
10. J.W. Eggink

Het Elshof 15, Vorden
Beemersteeg, Ruurlo
Brinkerhof 40, Vorden
De Boonk 25, Vorden
Insulindelaan 15, Vorden
Kapersweg 3, Ruurlo
Rietgerweg 10, Warnsveld
Hackforterweg 33, Wichmond
Teubenweg 52, Keijenborg
Dwarsstraat 10, Hengelo (Gld.)

f25,
f20,
f15,
f 10,
f 10,
f 10,
f 10,
f 10,
f 10,
f 10,

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

wMl • «. l 53150,-. AtgebMld « d« Vuwtu C«rgo Coniumant«n«dviMpn|i <
kosten njklAir m«k«n. Wijxigingcn voorbehouden •Uiturlijke regittrtliec

AUTOBEDRIJF

HERWERS

Thlnk «bout K.
. v0rwi|d*rmgBb<|drig« en

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg. Tel. (0314) 33 30 55
HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 48 22 44
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
De Stoven 25, Te). (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

De prijzen zijn af te halen t/m vrijdag 21 mei a.s. aan ons kantoor Nieuwstad 30 te
Vorden.

Wij vragen op korte termijn:

In Harreveld: Jaarmarkt, Fun Kart Race,
Mourttain Bikö Clpss, Mini Motor Races,
Quad verhuur Groot Stoom demo,
Mini Stoom, Kifi<||f stoomtrein,
Oldtimer motoren, Oldtimer brandweer
demo, CoürïtJy dorp, Kindervermaak,
Survival demo, Kon. Marechaussee
HARREVELD ON WHEELS AND AtRSHOW:
Een dag voor het hele gezin
Entree: 115,00 / Kinderen tot 12 jaar f 250

De Kon. Luchtmacht met de Pilatus
PC7, Spittfire, U2 Cougar MK2
helikopter. Verder: Frank Versteegh
met de Toyota Skydancer, Seagull
Formation, Fokker Four, Bavaria
Parateam, Blue Formation, Lelykopter
demo team, Glider demoteam: Kunst
en Vliegwerk, PZL 106 AR KRUK, YAK
52, reclame slepen. Helicopter
rondvluchten en nog veel meer!!
Info: jvdmey@tref.nl

voor het zelfstandig uitvoeren van nieuwbouw- en
onderhoudswerk.

AANNEMERSBEDRIJF

SPONSORS

BAVARIA;

een all-round metselaar
en
een all-round timmerman

flair
uitzendbureau bv

BARGEMAN VORDEN BV
Ruurloseweg 5 3 - 7 2 5 1 LB Vorden
Telefoon (0575) 55 12 58 b.g.g. 55 23 92

GARANT

MVOB

(Advertorial)

BEURSPRAAT
Voor de

EEN HOGERE RENTE!

Het zal niemand zijn ontgaan dat er met beleggen in
aandelen hoge rendementen te behalen zijn. Wie herinnert zich niet de hausse op de aandelenbeurs in de
zomer van vorig jaar? In de periode van januari tot en
met juli 1998 steeg de AEX met zo'n 36%. De bomen leken tot in de hemel te groeien
en van het begrip 'correctie' wilde niemand horen. Beleggers hadden alleen oog voor
positief nieuws. Aan negatieve aspecten werd gemakshalve voorbij gegaan. Maar al
snel sloeg de jubelstemming om en in drie maanden tijd kelderde de AEX van 1300
naar 830 punten, een verlies van circa 36%. Degenen die zich eerst vertwijfeld hadden
afgevraagd of ze wel het hoogste rendement uit hun spaargeld hadden gehaald, konden opgelucht adem halen dat ze hun geld tussentijds niet toch in aandelen hadden
belegd. Vanaf oktober kwam er een golf positief nieuws op ons af, wat de internationale aandelenmarkten een flinke steun in de rug gaf. Uiteindelijk sloot de AEX het
jaar af op een stand van 1186 punten en de Dow Jones wist zelfs een nieuw record te
behalen.

ECHTE DAUWTRAPPERS
10 ZACHTE BROODJES
naar keuze
van 4,50 voor

?50
fc

Iedereen wil natuurlijk profiteren van de stijgingen op de aandelenbeurs, alleen gaat
beleggen in aandelen altijd gepaard met een bepaald risico. Er zijn inmiddels al wel
de zogenaamde klikfondsen, dit zijn beleggingsfondsen waarmee u gedurende een
vaste periode kunt profiteren van de koersstijging van de effectenbeurs. Op van te voren vastgestelde koersniveaus van de beurs wordt door zogenaamde koerskliks koerswinst veilig gesteld. Mocht op de einddatum de koers van de index gedurende de gehele looptijd gelijk gebleven zijn of gedaald, dan ontvangt u in ieder geval de minimum garantiewaarde. Aan de Klikfondsen kleven echter ook een aantal bezwaren, zo
bedraagt de looptijd minimaal 5 jaar en zijn de kosten relatief hoog.

f

Deze aanbieding is alleen geldig op woensdag 12 mei 1999

Natuurlijk bij

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is er onlangs een nieuw fonds geïntroduceerd, het RenteMAXX Fund. Dit fonds biedt de mogelijkheid te profiteren van de re
sultaten op de beurs zonder risico te lopen over de inleg. Het RG RenteMAXX fund is
een innovatief spaarprodukt dat belangrijke overeenkomsten met sparen heeft: u ontvangt rente En u weet 100% zeker dat u uw inleg volledig terugkrijgt. Bij RenteMAXX
kan maandelijks kostenloos een bedrag worden ingelegd. Dit bedrag kan na drie
maanden weer worden opgenomen. Op dat bedrag is niet, zoals bij 'gewoon' sparen,
een vast rentepercentage van toepassing, maar een variabele rente waarvan de hoogte
gekoppeld is aan de AEX-index. Als de aandelenkoersen na drie maanden zijn gestegen, kan de rente in de huidige omstandigheden oplopen tot maximaal 7,6% op jaarbasis. Mocht de beurs niet stijgen in een driemaands periode, dan ontvangt u dat
kwartaal geen rente. Er zit dus een plafond aan de hoogte van de rente, maar aan de
onderkant is ook een stevige vloer ingebouwd. U krijgt namelijk altijd uw inleg terug.

Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Elke drie maanden wordt het rentepercentage van RenteMAXX vastgesteld aan de
hand van de ontwikkelingen op de beurs. Na deze drie maanden^it u kostenloos de
inleg en de behaalde rente opvragen. Mocht u besluiten de inlfljlus het behaalde
rendement wederom een driemaands periode vast te zetten, dan kunt u weer profiteren van de rendementen op de Amsterdamse beurs zodat op langere termijn ook nog
eens rente op rente wordt behaald.
Voor de ontvangen rente geldt de fiscale rentevrijstelling van ƒ 1.000,1.000 per persoon.

S^ioonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

Het RenteMAXX Fund is de ideale mogelijkheid om meer uit uwspaargeld te halen,
zonder dat u over de inleg risico loopt. Meer rente voor hetzelfde geld, zeg nu zelf, wie
wil dat niet?

GLIMMO

Voor nadere informatie: Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen (0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide en Henk Kreeftenberg

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

Bi j \Jf\de beste service van Nederland
*»__ n * r* * n -wij _
Brom
RADAR TV programma

Openingstijden
kg van 16,90 voor

9,9O

donderdag 13 mei
(Hemelvaartsdag)
Gesloten

nieuwe oogst 2 kg van 4,99 voor

Aanbieding van de week

100 gr.

1,7 kg van 12,99 voor

AH 'Keldervuldag'
Lotus Comfort plus toiletpapier
1.6 rol van 14,99 voor

9,99

AH 'koffiedag'
Perla mild
4 pak samen 1 kg van 12,78 voor

O,99

10,00

Speklappen
kg van 11,98

mm^m^mmmmm^mm^^mm^i^fm^^^f^^^mm^^mm^m^^

Ook dat is Albert Heiin
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 12 05

Bronkhorst High-Tech B.V. te Ruurlo
is een jong, dynamisch bedrijf met ruim 100 medewerkers dat zich bezighoudt met de ontwikkeling,
productie en verkoop van meet- en regelapparatuur
op het gebied van gas- en vloeistofstromen.

STENEN
BESTRATING
DAKPANNEN
SYSTEEMVLOEREN
ISOLATIEMATERIALEN

Voor onze afdeling productontwikkeling zijn wij op zoek naar een:

ELEKTRONICA. ONTWIKKELAAR (M/V)
Functie inhoud:
De werkzaamheden bestaan uit het ontwerpen van analoge en digitale
schakelingen, vanaf 'breadboard' niveau t/m het kant en klare pcb ontwerp.
Tevens wordt gewerkt aan het realiseren van totaaloplossingen binnen ons
productenpakket, alleen of in teamverband. Verwacht wordt een hoge mate van
zelfstandigheid waarbij toch in nauw overleg wordt samengewerkt met de diverse
andere disciplines binnen de afdeling.

H

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

Profiel:
U heeft een afgeronde MTS-opleiding elektrotechniek/elektronica.
U heeft ervaring of affiniteit met gangbare CAD-tools.

BOUWMATERIALEN

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

Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u onze home page op internet
bezoeken: www.bronkhorst.com

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN KOST MEER!

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: Bronkhorst High-Tech B. V.
t.a.v. dhr. J.H. Wassink
Hoofd productontwikkeling
Nijverheidsstraat 1a
7261 AK Ruurlo

^^ Tonny Jufnërfs
Palingkwekerij/rokerij

SNIKKERS

Argo
Te koop verse of
gerookte paling
Voortseweg 8 • Toldijk
Telefoon (0575) 46 37 43

GELUID E
lDECORS

S~ ZJX

AUTOSCHADE
TELBEDRIJFl

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

2:4 MEI l 999

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

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

Q-SELECT

De hele maand Mei 15 °/O

Ktnsav
BENEFIET

KOTtlH

op 'n Royal DLW Lamelparketvöer

ïaffier
oeren
Van 23 april t/m 31 mei 1999 met de DoehetZelf Lamelparket Winkelpas 15% korting op:
Royal DLW 3-strooks Eiken Rustiek (DLW132) normaal f 99,50 met Winkelpas j 84,50 p/m!
Royal DLW 3-strooks Beuken Rustiek (DLW232) normaal ƒ 105,- met Winkelpas f 89,25 p/mj

'T PANTDFFELTJE

VDRDEN
:,:; ORGANISATIE; CAZ MANAGEMENT, POSTBIJS 1 2 l , 73J5Q AC VOJ*ii

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN

TA P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

VIX. OMTWERF»
VIC MLJLBHOF-

w i IMTE: RZWIU K.

DRUKKERIJ

WEIEVERS

VOHDCN - TEL (067S) 561010 - FAX (0671) U10M
MEUWSTAO 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 72SO AA
•88 557378 - € m«ll krfo«w~vm.n< - HON 657370

Kaarten zijn vanaf woensdag 12 mei
in voorverkoop verkrijgbaar bij:
De Herberg en 't Pantoffeltje - Vorden
en de Focus Fashion-filialen in:
Ruurlo - Lichtenvoorde - Groenlo - Lochem

NU 6UPER VOORDELIG
Soms is het misschien wei te warm om onder een dekbed te liggen.
Maar tegen de ochtend is het toch wel prettig om iets over je heen te kunnen trekken
Dan is zo'n zomerdekbed een goede oplossing.
Over de verschillende kwaliteiten kunnen wij u in de winkel alles vertellen.

Summer Dream
Een zomerdekbed met een vulling
bestaande uit zijde met wol en
een 100% katoenen tijk.
1 persoons 135/200
van ƒ99,extra lang 135/220
van ƒ109,2 persoons 200/200
van ƒ159,-

nu ƒ59/
nu ƒ69,

nu

ƒ99,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ179,nu/109,extra lang 240/220
nu/129,van ƒ199,-

4-seizoenen dekbed waarvan een deel gevuld is met
100% zijde en het andere met 100% scheerwol. In de
winter kunt U ze zonodig samen gebruiken.

Linnen comfort
Zomerdekbed met een vulling
van 100% linnen en een tijk
van 100% katoenen satijn.
1 persoons 135/200
van ƒ229,extra lang 135/220
van ƒ259,2 persoons 200/200
Jl ƒ329,-

Zomerzijde
Zomerdekbed met een vulling
van 100% moerbeizijde en een
fraaie katoenen tijk.

nu

1 persoons 135/200
van ƒ179,extra lang 135/220
van ƒ209,-

nu ƒ 129,-

nuƒ249,-

2^persoons 200/200
n ƒ249,-

nu/169,

nu ƒ 149,-

Lits Jumeaux 240/200
.0 ƒ369,nuƒ289,extra lang 240/220
van ƒ409,nuƒ329,-

Lits Jumeaux 240/200
f n ƒ279,nu
extra lang 240/220
van ƒ329,nuƒ229,

Zomerdekbed met een vulling
van 100% katoen en de tijk is
eveneens van 100 % katoen.

Dons superlight
Zomerdekbed met een vulling van 90%
ganzendons en een 100% katoenen tijk,
licht van gewicht en erg soepel.

ƒ199,

1 persoons 135/200
van ƒ319,extra lang 135/220
van ƒ349,-

1 persoons 135/200
van ƒ99,extra lang 135/220
van ƒ109,-

1 persoons 135/200
van ƒ299,extra lang 135/220
van ƒ329,-

2 persoons 200/200
van ƒ449,-

2 persoons 200/200
van ƒ159,-

2 persoons 200/200
van ƒ409,-

nuƒ299,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ529,nuƒ369,extra lang 240/220
van ƒ579,nuƒ419,-

Nieuwstad 4^^^^

nu ƒ99,-

nu

ƒ99,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ179,nu ƒ109,extra lang 240/220
van ƒ199,nuƒ129,-

nuƒ179,
nu^199,

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ459,extra lang 240/220
van ƒ489,nuƒ329,-

