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Portefeuille-verdeling college B en W:

Ruimtelijke Ordening
en Economische Zaken
nu in één portefeuille

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

De portefeuille-verdeling van het
nieuwe college van B en W kent enke-
le opvallende verschuivingen. Zo zijn
Ruimtelijke Ordening en Econo-
mische Zaken niet langer bij twee le-
den van het college ondergebracht.
Wethouder D. Mulderije is nu verant-
woordelijk voor beide beleidsterrei-
nen. In de vorige periode zat Ruim-
telijke Ordening in de portefeuille
van burgemeester E.J.C. Kamerling.
Dit betekent niet dat de heer
Kamerling een minder zware porte-
feuille heeft Nieuw in zijn takenpak-
ket zijn onder andere de beleidster-
reinen financiën en verkeer.

Kamerling is voorzitter van de commis-
sie bestuur, Gemeentewerken en midde-
len (BGM). Deze commissie vergadert een
keer in de maand op de woensdagavond.
De commissie BGM houdt zich bezig met
de onderwerpen openbare orde en veilig-
heid, algemene bestuurlijke zaken en ka-
binet, communicatie, kunst, cultuur en
monumenten, gemeentewerken, ver-

keer, personeel en organisatie, finan-
ciën, interne zaken en de Noordtak van
de Betuwelijn.

Wethouder Mulderije is voorzitter van
de commissie wonen, werken en recreë-
ren (WWR). Deze commissie komt één
keer in de maand op de dinsdagavond bij
elkaar en buigt zich over de onderwer-
pen ruimtelijke ordening en volkshuis-
vesting, economische zaken en werkgele
genheid, recreatie en toerisme, huisves-
ting gemeentelijke organisatie, land-
schapsbeleidsplan en WCL De Graaf-
schap.

Wethouder Boogaard hanteert de voor-
zittershamer van de commissie welzijn,
milieu en samenwerking (WMS). Zijn
commissie vergadert eveneens één keer
in de maand op de dinsdagavond. Het ta-
kenpakket van de commissie WMS be-
staat uit oj^Ébaar vervoer, kerntakendis-
cussie, welzPi, sociale zaken, milieu, on-
derwijs, automatisering en intergemeen-
telijke samenwerking.

Samenwerking neemt vaste vormen

Vorden gaat stuurgroep
vormen met gemeenten
Hengelo en Steenderen
De samenwerking tussen de gemeen-
ten Vorden, Hengelo en Steenderen
begint steeds vastere vormen aan te
nemen. In de maand mei buigen de
drie gemeenteraden zich over een ge-
lijkluidend voorstel om maximaal ge-
structureerd samen te werken. Vor-
den, Hengelo en Steenderen sluiten
daarbij een samenvoeging van de
drie gemeenten niet uit en zullen een
stuurgroep instellen die de intensive-
ring van de samenwerking moet be-
geleiden.

De stuurgroep moet op l juli beginnen
met haar werk. De drie gemeenten leve-

ren hiervoor elk drie afgevaardigden.
Naast een nog aan te wijzen gemeente
raadslid zal elk college van B en W in de
stuurgroep met een afgevaardigde verte
genwoordigd zijn. Verder zullen de drie
gemeentesecretarissen deel uitmaken
van de stuurgroep. Tot slot zal een amb-
telijke secretaris aan de stuurgroep wor-
den toegevoegd.
Het voorstel om maximaal gestructu-
reerd samen te gaan werken met de ge
meenten Hengelo en Steenderen wordt
behandeld in de commissie Welzijn,
Milieu en Samenwerking (WMS) van
dinsdag 12 mei en de gemeenteraadsver-
gadering van dinsdag 26 mei.

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
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Kpopzondag
in Vorden

17 mei a.s.

Haantjesaktie Sursum
Corda op 15 en 16 mei
Om weer wat broodnodige centen voor
de clubkas binnen te halen, houdt mu-
ziekvereniging Sursum Corda een
groots opgezette "haantjesaktie". Vrij-
dag 15 mei en zaterdag 16 mei zullen
de leden en de supporters huis-aan-
huis proberen haantjes te verkopen.
De haantjes zullen op zaterdag 23 mei
vers gegrild in speciale magnetronver-
pakking thuis worden bezorgd. Ook zal
die dag bij slagerij Dick Vlogman di-
rekte verkoop van haantjes plaatsvin-
den. Dat zal niet onopgemerkt voorbij
gaan, want de muziekvereniging
"Sursum Corda" zal die dag voor de
winkel van Vlogman vrolijke muziek
ten gehore brengen.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 mei 10.00 uur Ds. M. Beitier. Bediening
van de Heilige Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 mei 10.00 uur ds. P. Bochanen. Lem-
elerveld.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 mei 10.00 uur dhr. Esmeyer. Hoen-
derlo; 19.00 uur D. A. Bos, Doetinchem.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 16 mei 18.30~uur Eucharistieviering.
Zondag 17mei 10.00 uur Eucharistieviering Ie H.
Communie nun.v. de Vordering en de Kerkuilfjes.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 16 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 mei 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.

Weekendwacht pastores
17-18 mei Pastoor F. de Heus. Zutphen tel.: (0575)
526965.

Huisarts 16-17 mei dr. Sterringa. Schoolstraat 9,
Tel.: 55 12 55
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
16-17 mei W. A. Hou
552253. Spreekuur voor
zondag van 1130-12.00 uur.

Vorden. tel.^0575)
gevallen zaterdag en

Streekziekenhuis Het jpittaal, Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdelin^toor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor^Pleren 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 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 wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem. fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel.
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink. tel. 552492.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

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

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo. tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Bnnke. telefoon
(0575) 551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 1330-17.30 uur. vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monnta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 uur; zat.
9.30-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen.
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 73 00.

Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



ZOMERSE
AANBIEDINGEN

Echte Limburgse VLAAIEN
keuze uit ruime 30 soorten

calorie-arm en..
goed voor 12 tot 14 royale punten

Frambozen-Bessen VLAAI
'n heerlijke frisse zomerse combinatie

.„95
nu voor maar 14.'

Maak uw eigen combinatie van vlaaien
per halve vlaai

750
•

Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers
gemaakt met verse room en vers fruit en

zonder conserveringsmiddelen

Achterhoekse Bolussen
met kaneel en suiker

475
•

TIP VAN DE WEEK

Vordense Stoet
'n lekker meergranen brood
van zuivere molenmaling.

Puur ambachtelijk en dus een gezonde oase
in deze welvaartswoestijn.

250
•

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

Vers Hollands Lamsvlees
van kotelet tot shoarmavlees

WOENSDAG GEHAKTDAfi

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

Gepaneerde
Schnitzels

f 1j50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDA6

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100gram f Ij"*

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Gebr. Runderrollade
100 gram f Ij98

Snijworst
100 gram f 1959

ZATERDAG BIEFSTUKDA6

3biefstukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDIN6

Varkensfricandeau
500 gram f 5,95

Barbecue worsjjes
500 gram f 4,95

MAANDAG EN DINSDA6

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 saucijsjes +

4 vlindervinken
samen F 7,9 S

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

Veevoederhandel H. Vlogman

GROOT ENIERINK
Agrarisch Loonbedrijf

Nieuw !!!
Dit seizoen kunnen wij u van dienst zijn
met een: Krom Ronde Balenpers met
snij- inrichting en wikkelen in folie.
Tevens mogelijk: toevoeging Pioneer Silage Inoculant 1188.

0575 - 551571
erkend MINAS intermediair

Handelaar in Koudijs-Wouda kwaliteitsvoeders:
*Rundveebrok *Paardenbrok
* Pluimveevoeders *Varkensvoeders

H. Vlogman
Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

tel. 0575-552959 / fax. 0575-551327

MENGVOEDERS D A A R Z I T M É É R I N !

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

nde
Dinsdag t/m vrijdag
open vanaf 1330 uur
weekends vanaf 1130 uur

Klootschiettoernooi
7 juni a.s., alle klassen
NU OPGEVEN

Jaldaldaldee, weet u wel. . .

Veul ow thuus bivj
't Proathuus

ieseweg 23, Vordeu, «telefoon 556421

De wereld draait al maar door,
de onze stond de afgelopen 7
maanden af en toe even stil.
Zo ook op 3 mei 1998, toen
kwam er een 'kearltje' bij.

Hij heet
DERK WILLEM EVERT
BORGMAN

In 't dagelijks leven

Dirk

Jan Borgman en
Erna Roeterdink

't Spieker
Heerlerweg 1
7233 SG Vierakker
Tel. (0575) 44 16 18

Wil je Dirk komen bekijken, maak
dan even een afspraak

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

HENDRIKUS
JOHANNES
WILHELMUS

We noemen hem:

Stijn

11 mei 1998

Wouter en Lianne
Siemes-Bouwhuis

Kastanjelaan 12
7221 G D Steenderen
Telefoon (0575) 45 29 83

Hartelijk dank voor uw komst,
cadeaus, bloemen en kaarten
op onze 25-jarige huwelijks-
dag.

Gerrit en Minie
Wesselink

Vorden, mei 1998
't Elsman
Rietgerweg 2

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het
overlijden van onze lieve moe-
der en oma

ZWENNEKEN
KNOEF-LENSELINK

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor
de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

J. Knoef
A. Knoef-Bannink
G. Feldkamp-Knoef
J. Feldkamp
en kleinkinderen

Vorden, mei 1998

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, Vorden

Tel. (0575) 551849

Tussen Hemelvaarts-
dag en Pinksteren

zijn wij met

vakantie
Woensdag 3 juni zijn

wij er weer



Dennis en Esther gaan trouwen!

op woensdag 20 mei 1998 om 10.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal om 11.00
uur plaatsvinden in de St. Willibror-
duskerk te Vierakker.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 17.00 tot 18.30 uur in bar-
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

DENNIS JANSEN
&
ESTHER WOLBRINK

Huidige adres:
Voornekamp 49
7251 VK Vorden

Erik Klein Goldewijk
&
Bernadeth Eulink

gaan trouwen op vrijdag 22 mei 1998
om 10.00 uur in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St. Willibrordus-
kerk te Vierakker.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan
nodigen wij u van harte uit op onze
receptie tussen 15.00 en 16.30 uur in
bodega 't Pantoffeltje aan de Dorps-
straat 34 te Vorden.

Ons adres:
de Haare 61, 7136 MG Zieuwent

In plaats van kaarten

Op donderdag 21 mei 1998 zijn wij
40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met kinderen,
kleinkinderen en opa te vieren.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de
receptie van 14.00 tot 16.00 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

B. Abbink
A. Abbink-Groot Roessink

Mei 1998
Kruisdijk 9
7251 RL Vorden

Op vrijdag 22 mei a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
45-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hendrik Lenselink
en
Gerda Lenselink-Heijink

Receptie vanaf 20.00 uur in feestzaal
'De Veldhoek', Varsselseweg 55 te
Hengelo (Gld.).

Mei 1998
Scharfdijk 5
7255 MP Hengelo (Gld.)

RIJWIELBEDRIJF KLEIN BRINKE B.V.
Uw Gazelle-dealer voor:

VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT

REPARATIES VAN ALLE MERKEN

| GAZELLE-DEALER | VERHUUR VAN GAZELLE FIETSEN

Zutphenseweg 85 • Vorden • Telefoon (0575) 55 12 56

Herinner mij zoals ik was.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen
die zij ons achter laat, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

DIRKJE CORNELIA
JANSEN-VAN SOEST

WEDUWE VAN J.H. JANSEN
EM. PREDIKANT

op de leeftijd van 87 jaar.

Hengelo (Gld.):

Leiderdorp:

Ede:

Vorden:

Nijmegen:

Zutphen, 5 mei 1998

Truus Bos-Jansen
Henk Bos

Karin en Bas, Marieke
Dorien en Torn, Daan

Heleen Pieterman-Jansen
Frits Pieterman

Erik, Lidia, Elsbet

Riet Jansen

Hans Jansen

Henk Jansen

Correspondentie-adres:
J.H. Jansen,
Mispelkampdijk 24, 7251 DC Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 9 mei plaatsgevon-
den.

Heden is overleden de oprichtster van onze vereni-
ging, ons geliefd erelid, mevrouw

D.C. JANSEN-VAN SOEST

Hervormde Vrouwengroep Dorp
Vorden

5 mei 1998

Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot 't laatst gezo

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft om-
ringd, delen wij u mede dat na een liefdevolle ver-
zorging in verpleeghuis 'Leeuwerikweide', afdejjj
Wildenborch, rustig is ingeslapen onze lieve
der, groot- en overgrootmoeder

GRADAJOHANNA
VREEMAN-NORDE
WEDUWE VAN GRADUS VREEMAN

op de leeftijd van 89 jaar.

Henk en Annie
Gerrit en Josien
Job en Ria
Dien en Henk
Bert en Jennie
Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 9 mei 1998

Correspondentie-adres:
H.J. Wenneker,
De Steege 11, 7251 CK Vorden

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op
dinsdag 12 mei van 18.45-19.15 uur in uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag
13 mei om 12.15 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden, waarna aansluitend om 14.15 uur de cre-
matieplechtigheid zal plaatsvinden in de Veluwe-
zaal van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Op 89-jarige leeftijd is van ons heengegaan onze
lieve zuster en schoonzuster

GRADAJOHANNA
VREEMAN-NORDE

Aaltje
Hanna
Mieneke

Vorden, 9 mei 1998

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, hebben we plotseling af-
scheid moeten nemen van onze zorgzame vader en
lieve opa

BERNARD UENK
WEDUWNAAR VAN HENDRIKA JOHANNA MEMELINK

op de leeftijd van 84 jaar.

Warnsveld:

Eerbeek:

Annie Uenk

Henk en Clara Uenk
Astrid
Sylvie

10 mei 1998

Vordenseweg 29
7231 PC Warnsveld

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 13 mei van 19.00 tot 19.30 uur in het
Nuva uitvaartcentrum, Rijksstraatweg 75 te Warns-
veld.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donder-
dag 14 mei om 10.15 uur in gebouw Triangel, Kerk-
hofweg 10 te Warnsveld.

Voorafgaande aan de dienst is er eveneens gele-
genheid tot afscheid nemen en condoleren.

De teraardebestelling zal aansluitend om ca. 11.00
uur plaatshebben op de Algemene Begraafplaats
aan de Vordenseweg te Warnsveld.

Heden overleed geheel onverwacht onze geliefde
zwager

BERNARD UENK
WEDUWNAAR VAN H.J. MEMELINK

op de leeftijd van 84 jaar.

Wichmond: M. Memelink
C.J.W. Memelink-Steege

Warnsveld, 10 mei 1998

OPERATION FRIENDSHIP
INTERNATIONAL YOUTH VENTURE

A F D E L I N G V O R D E N

Afdeling Vorden verwacht in 1998 Amerikanen en houdt daar-
om nu hun traditionele

AUTOWASACTIE
TAKE A BREAK!
LAAT UW AUTO WASSEN EN
UITZUIGEN

f 12,50
INCLUSIEF KOFFIE MET CAKE

Zaterdag 16 mei 1998
van 10.00 tot 16.00 uur op het
Industrieterrein bij de Fa. Woltering

Wij wensen Fam. Eijkelkamp en
Fa/r?. Ten Have van

't Cl0apea van 't

veel succes met het
vernieuwde
café-restaurant

Aannemersbedrijf
BARGEMAN VORDEN B.V. Vorden

Installatiebedrijf
BESSELING Ruurlo

X

Schildersbedrijf
BOERSTOEL B.V. Vorden

Loon- en grondbedrijf
C.W.V. MEDO Ruurlo
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• leïejox gemeente: (0575) SS 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag toten met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14,00 tot 1700 uur,

• Avondopenstelling afd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zijn van
18.30-20.00 uur (zie publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester HJ.C Kamerling;
paaruiagmorgen van 1100- 12.00 uur
en volgens afspraak,

VVfetfiötiderDJ. MuJderge-Meuienïwoek; don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

Wethouder H. Boogaard;
donderdag van 09.00-10.00 uur en volgens
afspraak.

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

• Openingstijden Inbïtotfceek;
fvoor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13,30 tot 20.30 uur,
zaterdag van M» tot 12.00 uur:

OUWEN TWEE WONINGEN BIESTERVELD 82 EN 84

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 twee-onder-één-kap woning aan de Biesterveld 82 en 84 te Vorden. De
vrijstelling maakt het mogelijk om een dakhelling van minder dan 45 graden toe te
passen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
14 mei 1998, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan hen kenbaar maken.

BOUWAANVRAGEN

plaats
Biesterveld 84
Biesterveld 7

Wiersserbroekweg
18

lindeselaak 11,
Wichmond
Wildenborchseweg
15
Holtmaet 3

Ruurloseweg 89a
Dorpsstraat 19,
Wichmond

aanvrager
D. Hors
M. Bulten

maatschap HJ.
en A.H. Klein
Geltink
HJ. Rietman

Jhr. Mr. R. Feith

O. Eckhardt en
E. Wolbers
GJ. Bargeman
Vereniging voor
Interconfessioneel
basisonderwijs
Wichmond/
Vierakker

inhoud
bouwen woning
bouwen woning
met garage
vergroten ligboxenstal

bouwen woning
met garage
veranderen en
vergroten woning
bouwen woning

vergroten woning
vergroten
schoolgebouw

datum ontvangst
23-04-1998

-1998

1998

29-04-1998

0605-1998

06O5-1998

0605-1998
06O5-1998

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen met ingang van 15 mei tot en met 11 juni 1998 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. Helmink woninginrichting B.V., Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden,

voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel wet milieubeheer, in-
clusief uitbreiding, op het perceel Zutphenseweg 24 te Vorden;

2. Muller Vorden B.V., Kerkhoflaan 11, 7251JW Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit opslag goederen wet milieubeheer,
inclusief uitbreiding opslagruimte, op het perceel Kerkhoflaan 11 te Vorden;

3. de heer EJ. Lettink, Lieferinkweg 3, 7251 NV Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen wet mi-
lieubeheer, op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het perceel
Lieferinkweg 3 te Vorden;

en een melding (art. 8.19, lid 3) van:

4. Stichting Beheer Ludgerusgebouw, p/a de Eldersmaat 3, 7251 RJ Vorden,
voor het bouwen van een toiletgebouw aan het bestaande verenigingsgebouw, op
het perceel Vierakkersestraatweg 37 te Vierakker.

De wijziging genoemd in de melding onder punt 4 heeft geen dan wel uitsluitend
gunstige gevolgen voor het milieu.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de kampioenschappen klootschieten op 17 en 24 mei 1998 hebben
burge meester en wethouders besloten om op die dagen van 08.00 tot 13.00 uur de
Gazoorweg, de Joostinkweg en de Wilmerinkweg af te sluiten voor bestuurders.

ELEIDSNOTITIES

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat de volgende beleidsnoti-
ties zijn vastgesteld:

1. beleidsnotitie intrekkingsbeleid agrarische milieuvergunningen voor
Graafschapgemeenten Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen;

2. leidraad verplaatsbare ammoniakrechten ARP Graafschapgemeenten.

de

Beide notities zijn een uitvloeisel van het Ammoniakreductieplan (ARP). Het ARP is
bedoeld om zowel emissie als de depositie van ammoniak te verminderen en boven-
dien de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de veehouderijsector te vergro-
ten. Op deze wijze kan vanuit een oogpunt van zowel milieu- als landbouwbelang een
win-winsituatie worden bereikt. Het ARP vormt een toetsingskader voor het verlenen
van milieuvergunningen aan agrarische bedrijven.

De notitie intrekkingsbeleid geeft aan hoe wij omgaan met actieve (gedeeltelijke) in-
trekking van vergunningen. Dit beleid is niet gekoppeld aan transacties van ammo-
niakrechten volgens het ARP. De leidraad verplaatsbare ammoniakrechten geeft aan,
welke ammoniakrechten verhandelbaar zijn.

De notities lagen tussen 12 maart en 9 april jongstleden ter visie. De inhoud leidde
niet tot reacties van belanghebbenden. De raadscommissie MWPF, de belangenorga-
nisaties GLTO afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen en de plaatselijke afdeling van de
Gelderse milieufederatie stemden in met de inhoud.

EGEUNG VAN DE SAMENSTELLING EN DE WERKKRING VAN DE
VASTE COMMISSIES VAN ADVIES AAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

Op 28 april 1998 heeft de gemeenteraad de regeling van de samenstelling en de werk-
kring van de vaste commissie van advies aan burgemeester en wethouders vastge-
steld. Na elke gemeenteraadsverkiezingen wijzigt de taakverdeling van de vaste com-
missies van advies omdat de taakverdeling tussen de burgemeester en de wethouders
verandert. ^^

Er zijn drie vaste commissies van advies aan burgemeester en wethouders:

de commissie bestuur, gemeentewerken en middelen (BGM) die adviseert over
openbare orde en veiligheid, algemene bestuurlijke zaken en kabinet, communicatie,
kunst, cultuur en monumenten, gemeentewerken, verkeer, personeel en organisatie,
financiën, interne zaken en Noordtak Betuwelijn;

de commissie wonen werken en recreëren (WWR) die adviseert over:
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, econmische zaken en werkgelegenheid, re-
creatie en toerisme, huisvesting gemeentelijke organisatie, landschapsbeleidsplan,
WCL de Graafschap;

de commissie welzijn, milieu en samenwerking (WMS) die adviseert over
openbaar vervoer, kerntakendiscussie, welzijn, sociale zaken, milieu, onderwijs, auto-
matisering, intergemeentelijke samenwerking.

Wanneer deze commissies vergaderen maken burgemeester en wethouders bekend
in deze rubriek. De vergaderingen zijn openbaar, over onderwerpen die op de agenda
staan kunt u inspreken. Dit moet u van tevoren melden bij de secretaris van de com-
missie. U kunt hiervoor bellen naar het gemeentehuis, en vragen naar de secretaris
van de commissie waarbij u wilt inspreken.

U kunt de verordening bij de afdeling bestuur inzien en tegen betaling van de kosten
een kopie ervan krijgen.

ORTEFEUILLEVERDEUNG BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1998-
2002

De burgemeester en de beide wethouders hebben een taakverdeling gemaakt voor de
periode tot aan de raadsverkiezingen in 2002.

Burgemeester EJ.C. Kamerling is verantwoordelijk voor de taken:
openbare orde en veiligheid, algemene bestuurlijke zaken en kabinetszaken, kunst,
cultuur, monumenten, communicatie, personeel en organisatie, financiën, gemeen-
tewerken, verkeer en interne zaken.

Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek behartigt de volgende taken: ruimtelijke or-
dening.economische zaken en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en volkshuis-
vesting.

Wethouder H. Boogaard heeft de volgende beleidsterreinen: intergemeentelijke sa-
menwerking, welzijn, sport en jongerenbeleid, sociale zaken, milieu, onderwijs en
openbaar vervoer.

De drie leden van het college hebben elk een wekelijks spreekuur. Wanneer dit is kunt
u lezen in de colofon die elke week aan het begin van deze gemeentelijke voorlich-
tingsrubriek staat.



VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN

Op 26 mei 1998 is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, van 18.30 uur tot 20.00
uur geopend voor alle lokethandelingen. U kunt dan terecht voor o.a. paspoorten,
identiteitskaarten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag etc.

ECONSTRUCTIE MISPELKAMPDIJK

Begin volgende week start de reconstructie van de Mispelkampdijk (tussen het
Wiemelink en de Zutphenseweg). De werkzaamheden bestaan uit:
- verwijderen van het asfalt en opbreken van de parkeerstroken
- aanbrengen van een extra rioolleiding

- herstraten van de parkeerstroken
aanbrengen van een nieuwe klinkerbestrating, inclusief plateau's op de kruising
met het Wiemelinlc/Weppel, het Jebbink/Biesterveld en het Vaarwerk.

In de volgende periodes zijn de gedeelten aan de beurt tussen:
- 18 mei tot en met 27 juni 1998 het Wiemelink - het Jebbink.
- 8 juni tot en met 3 juli 1998 het Jebbink-het Vaarwerk.

29 juni tot en met 17 juli 1998 het Vaarwerk - Zutphenseweg.
Het gedeelte tussen de spoorlijn en het Wiemelink wordt in een later stadium aange-
past. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of
korter duren.

Als gevolg van de werkzaamheden zullen deze weggedeelten afgesloten zijn voor be-
stuurders van voertuigen. De aanwonenden krijgen afzonderlijk bericht over de werk-
zaamheden. Voor meer informatie kunt u terecht in de bouwkeet op het werk nabij
de spoorlijn.

Geslaagde moederdagactie van Welkoop Vorden:

Willenden Visschers
'allerliefste moeder'

Pinnen nu op nog veel
meer plaatsen mogelijk

De door Welkoop georganiseerde wedstrijd voor moederdag leverde tal van leuke reacties op.
De manier waarop Sandra Visschers beschreef waarom haar moeder de allerliefste is, werd ech-
ter unaniem tot de mooiste bekroond. Sandra heeft hierme^bor haar moeder Willemien
Visschers de door Welkoop beschikbaargestelde prijs gewonnerttrelke recht geeft op een com-
plete gezichtsbehandeUng bij Salon Marianne. Op de foto de prijswinnares met haar moeder,
WeJkoop-eigenaar Wim Weenk en Marianne Platenburg van de gehjknamige salon aan de
Dorpsstraat.

Ingezonden brief buiten verantwoord?^ van redactie:

Vorden was fantastisch
Koninginnedag 1998 in Vorden. 's
Morgens met het uithangen van de
vlag was er motregen. Dat beloofde
niet veel goeds. Toen we aankwamen
bij het gemeentehuis voor de aubade
was het droog. Er waren heel veel
mensen vroeg op pad gegaan. De
volksliederen klonken dan ook voor-
treffelijk.

Voor de kinderen was het na afloop na-
tuurlijk weer dringen om een kaartje te
bemachtigen voor de show in het
Dorpscentrum. De mannen moesten
zich opgeven voor het vogelschieten en
de vrouwen voor het rihgsteken. Er was
nog net tijd om een kopje koffie met
oranjegebak te nuttigen. En natuurlijk
moest er een oranjebitter bij gedronken
worden.
Nadat de kinderen enthousiast uit het
Dorpscentrum kwamen met een bon
voor een ijsje, moest natuurlijk de porte-
monnaie te voorschijn komen voor de
kermis. Ze vermaakten zich allen uitste-
kend, maar het is net alsof elk jaar het
geld veel eerder op is. Om twee uur
maakten we ons op om van de bedden-
race te genieten. Het was een leuke hap-
pening voor jong en oud. De optredens
op het 'Bakkerterrein' waren ook weer
goed. Natuurlijk moest er tussendoor
nog wat gegeten worden. Dat is makke-
lijker gezegd dan gedaan, want de oran-
jehap is voor zoveel Vordenaren al een
traditie geworden, dat het bijna vechten
was om een plaatsje te bemachtigen.
Maar wie geduld heeft, krijgt echt wat.
Intussen zag je Vorden steeds meer oran-
je worden. Een vrouw liep rond in het
dorp en probeerde bij zoveel mogelijk
mensen een zonnetje aan te brengen op
de wang. Onze complimenten, want op

een gegeven moment liep meer dan de
helft van het Oranjecomite met oranje
wangen rond. De prijsuitreiking van de
verschillende evenementen was ook
goed. Leuk dat er zoveel prijzen worden
uitgereikt; met name voor de kinderen
die meededen aan de fietstocht.
En dan moesten de kinderen zich opma-
ken voor het Kinderbal. Wat moest je
daar nu verwachten? Als iemand er iets
van verwacht mocht hebben, dan is dat
nooit geweest wat er van geworden is.
Het was een-groots succes. De kinderen
hebben gedanst, gehoused, in de polo-
naise gelopen en alles wat maar leuk
was. Wij als ouders konden het jammer
genoeg niet zien, want het was alleen
toegankelijk voor de kids. Eigenlijk wel
een hele goede zet. De kinderen kregen
daar ook nog weer een consumptie aan-
geboden.
De Koning en koningin die werden uit-
gekozen, werden hoffelijk met een
mooie auto naar het vuurwerk gereden,
met achter zich heel veel kinderen die
meeliepen in de lampionoptocht. En als
sluitstuk natuurlijk het schitterende
vuurwerk Oorverdovend. Er waren echte
harde knallen bij, maar we hebben geno-
ten.
We zijn begonnen met Vorden was fan-
tastisch, maar we willen deze keer eindi-
gen met Oranjecomite Vorden is fantas-
tisch. Namens acht Vordense gezinnen
wil ik het Oranjecomite bedanken voor
de voortreffelijke organisatie van deze
Koninginnedag. Misschien heeft de
Koningin en haar familie nu wel spijt dat
ze niet voor Vorden gekozen hebben.

Carin Fransen
Het Jebbink 9a
Vorden

Met de pinpas geld 'uit de muur trek-
ken' wordt steeds eenvoudiger. Dank-
zij een overeenkomst tussen de ban-
ken en de Postbank kunnen klanten
van de Rabobank en andere banken
vanaf 7 mei ook bij Giromaten van de
Postbank terecht. En omgekeerd kun-
nen de Postbankklanten ook vanaf
deze datum terecht bij de geldauto-
maten van de Rabobank en bij die
van de andere banken.

Wie als klant van de Rabobank met een
Europas geld opneemt uit een automaat
van een andere bank kan eenmaal per
dag maximaal vijfhonderd gulden opne-
men. Klanten van de Rabobank kunnen

bij de geldautomaten van de Rabobank
vaker en meer geld opnemen. Tevens is
het voor hen mogelijk het saldo op te vra-
gen.

De Rabobank breidt haar service binnen-
kort nog verder uit want over enige tijd
kunnen alle houders van een Visa credit-
card ook geld opnemen bij de automaten
van de Rabobank Ook worden binnen-
kort de maximumbedragen bij de geld-
en betaalautomaten verhoogd. Voortaan
kunnen klanten per week f 2.500,- opne
men uit de geldautomaat. In het buiten-
land is het maximum voor de geld- en be-
taalautomaten opgetrokken tot f 1000,-
per dag.

Weer volop tomaten en asperges bij Huitink:

Verkoop vanuit 'tomaat'

Echte Groenteman J. Huitink aan de
Burgemeester Galleestraat in Vorden
heeft weer volop tomaten en asper-
ges. "De maand mei is een echte as-
pergemaand", zegt Joan Huitink.
"Maar vergeet ook de tomaten niet.
Wij hebben in totaal twaalf verschil-
lende soorten tomaten. Van een fa-
brikant hebben we voor enkele dagen
een verkoopruimte gekregen in de
vorm van een grote tomaat en deze
geplaatst op het trottoir voor de win-
kel. De reacties op de tomaat zijn heel
leuk. Het is weer eens wat anders",
lacht Joan Huitink.

Verder zijn er weer volop asperges bij
Huitink. Een heerlijke groente die maar
kort in ons land gekweekt en gegeten
wordt Natuurlijk is er import vanuit di-
verse landen, maar er gaat niets boven
die Hollandse zandbedden uit Brabant
en Limburg, waar de heerlijke groenten
met veel zorg worden gekweekt.

Wat vrij nieuw is, zijn de groene asperges
die boven de grond groeien en toch wel
wat anders van smaak zijn. Het voordeel
van deze groene asperges is dat er alleen
maar een stukje van de onderkant afge-
haald hoeft te worden. Ze zijn niet alleen
gekookt erg lekker, maar ook in salades
die als voorgerecht gegeten kunnen wor-
den.
Toch gaat er niets boven die overheerlijke
dikke witte asperge. Doordat de asperges
in verschillende maten worden geleverd,
denken veel mensen dat die dikke asper-
ges minder lekker en misschien wel stug
zijn. Juist niet. De dikkere kunnen beter
geschild worden en u houdt nog een
mooie asperge over.

U kunt uw asperges gratis laten schillen
bij Echte Groenteman Huitink. Ook voor
vragen over de bereidingswijze van as-
perges kunt u bij de groentespeciaalzaak
aan de Burgemeester Galleestraat te
recht.



• Voorjaarsconcert Jubal
op zaterdag 16 mei in het
Ludgerusgebouw in Vierak-
ker, aanvang 20.00 uur

• Te koop gevraagd: gegal-
vaniseerde giertank max.
3000 liter, compleet. Tel.
(0575) 55 31 24

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in org. 10 kg pak.
Deel evt. met elkaar! OMO
VIZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p kilo. ARIEL maar 5,95
p kilo. Dreft Robijn Dash Persil
Dixan 5,75 p kilo. Nu óók
vaatwasmiddel! Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
53 09 53.

• Gevraagd: standhouders
voor de braderie te Wich-
mond op 25 en 26 juli 1998.
Tel. (0575) 44 12 85

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Donkere meubels/keu-
kens/klokken worden weer
blank (licht). Vraag vrijblij-
vende informatie Corantiek/
CB Renovatie. Tevens uw
adres voor loogwerk, restau-
ratie en houtwormbehande-
ling (0544) 46 39 54, mobiel
06-55143833

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Voorjaarsconcert Jubal
op zaterdag 16 mei in het
Ludgerusgebouw in Vierak-
ker, aanvang 20.00 uur

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservke

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

O P E
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

14 mei
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Kun ie zo op** * (umenten
Kortom,

\VetCr ~-;.n VQOÏ u op een

Jansen & gal
autoschadebedrijf

JB
m

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16 BOVAG

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Als je Schutterskoning
geworden bent,
moetje trakteren. Jawel!

\ Aanstaande vrijdag en zaterdag:

| zwanenhalzen
gevuld met
slagroom
één gulden per stuk
afgehaald in de winkel,
maximaal 10 per klant,
zolang de voorraad strekt

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat 6, Vorden

Tel. 55 17 50

Kerkstraat 11
Keljenborg
Tel (0575) 4612 93

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

• Tentoonstelling van oude
geografische kaarten van
Vorden in de bibliotheek t/m
30 mei

• Wereldwinkel modeshow!
Zaterdag 16 mei Wereldwinkel
modeshow in 't Stampertje
(Dorpscentrum), aanv. 14.00
uur. Toegang gratis!

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise; rode, witte,
spits- en bloemkoolplan-
ten; sla-, andijvie- en rode
biet-planten; peterselie- en
selderijplanten; tomaten-,
komkommer- en paprika-
planten. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76

• Te koop: Puch, b.j. 1992, ty-
pe Rider Macha. Tel. (0575) 55
6831

• Te koop: Puch Maxi Spe-
cial, b.j. 1990 in goede staat.
Tel. (0575) 55 26 63, na 18.00
uur

• Wereldwinkel modeshow!
Zaterdag 16 mei Wereldwinkel
modeshow in 't Stampertje
(Dorpscentrum), aanv. 14.00
uur. Toegang gratis!

• Te koop: 2 ha kuilgras. G.
Enzerink, Lankampweg 1,
Vorden, tel. (0575) 55 10 79

• Nutsfloralia deelt aan de
schooljeugd weer stekplant-
jes uit. Verzorg je deze stek
goed en lever je deze in tij-
dens de tentoonstelling in
september, dan kun je een
mooie prijs winnen.

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Bij
besteding van f 25,- een bij-
zondere eenjarige cadeau.
Zolang de voorraad strekt.
Open op vrijdag en zaterdag

• Te koop: vaatwasser Miele
met besteklade en service-
verzekering tot 8-8-2005. Tel.
55 67 84

• Bingo zondag 17 mei aan-
vang 19.30 uur. Café Olde
Kriet, Wichmond. Tel. (0575)
44 12 85

• Te koop aangeboden:
licht/midden eiken senio-
renmeubels bankje, eethoek,
salontafel, 2 verstelbare fau-
teuils. Dinie Berendsen, tel. 55
1373

• Gezocht: hulp voor huis-
houdelijk werk in woonboer-
derij voor 1 x per week. Inlich-
tingen: 55 37 88

• Jan Bloemendaal koopt en
haaK uw boeken en betaalt a
contant Tel. (0543) 45 10 85

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3:19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden,

liggen met ingang van 15 mei tot en met 11 juni 1998,
ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager
adres
woonplaats

: de heer H.J. Jansen
: Okhorstweg 9
: 7234 SV Wichmond

adres van de inrichting: Okhorstweg 9

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee, schapen, fokzeugen en vleesvarkens

2. naam aanvrager
adres
woonplaats

: nv Nuon Oost-Gelderland
: Postbus 21
: 7000 AA Doetinchem

adres van de inrichting: Mispelkampdijk ongenum-
merd

om: vergunning voor een hoogspannings(transforma-
tor)ruimte

STREKKING VAN HET ONTWERP-BESLUIT:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

BEDENKINGEN:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-beslui-
ten kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij
het gemeentebestuur worgtM ingediend vóór 12 juni
1998. Indien u dat wenslVrorden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen,
niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mon-
delinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 12 mei 1998.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 / 55 75 34 (door-
kiesnummers), fax (0575) 55 74 44

Geranium's, Tuin, Perk en
Balkon planten

GERANIUM'S
vanaf If

ledere dag veiling vers en
alles tegen scherpe prijzen.

ix o vis
ÏC W15 IC JK JR.Ï.T

,DE HEDERA

*>*•

Strodijk 4
Vorden

Tel. (0575)
553283

't swingt
de oan

Kip Calypso
100 gram

LET OP

zaterdag 23 mei i.s.m. Sursum Corda
grote gegrilde haantjes aktie

LET OP

Kip cordon bleu,
Bourgondische kiprollade, 700 gr.
leverkaas, gebr. gehakt, Kip-/aspergesalade,
(100 gr. per soort) F 95 IQQ gr

samen voor Kip Sukiyaki,

Kip met 4 poten, l U" Kalkoenham,
100 gr.

Keurslager

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

f25,-
125,-
125,-
f25,-
f 14,95
f 12,95

10 Geraniums

10 Hang Geraniums

10 Fuchsia's

10 Hang Fuchsia's

Verschillende soorten grote hangpotten

Volle doos 1 jarig perkgoed

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

TilBfaon|0575|5518«S

Hollandse TOMATEN
per kilo

2?e
0/9

FRANSE GOLDEN DELICIOUS
2 kilo 3?8

Hollandse ASPERGES
HELE KILO

speciaal voor U uitgezocht: heerlijk
bil de asperges of om zo van te
genieten C LOS. St.-JAQUES per fles 9?s
alle aanbiedingen zijn geldig t/m 16 mei.

STOOFMIX
400 gram

KOMKOMMER/DILLE SALADE
200 gram

SUIKER PINDA'S
500 gram

CHOCOMIX DE LUXE
250 gram

diverse soorten BON DONS
luxe verpakt vanaf

OUDHOLLANDSE SNOEPJES
pepermunt, drop of kaneel zakje

S?5

495

S?»



Modeshow tijdens
Wereldwinkeldag
op zaterdag 16 mei
De Wereldwinkel in Vorden houdt in het
kader van de Europese Wereldwinkeldag
een modeshow. Deze zal plaats vinden in
't Stampertje. Textielwerkplaats Sari zal
in samenwerking met de Wereldwinkel
haar voorjaars- en zomercollectie sho-
wen. Hieraan voorafgaand wordt een kor-
te diapresentatie gehouden.
Textielwerplaats Sari koopt vele meters
prachtige stoffen in van kleine bedrijven
in Derde Wereldlanden. Voor deze stof-
fen zijn authentieke motieven en weef-
sels gebruikt, maar aangepast aan onze
westerse smaak. In de textielwerkplaats
in Dalfsen wordt van deze stoffen kle-
ding gemaakt. De doelstelling van Sari is
het bevorderen van eerlijke handel en
dus het verwerven van een basisinkomen
voor allen, die meewerken in de keten.
Eerlijke handel dus, met een heel leuk ui-
terlijk. U bent van harte welkom, de en-
tree is gratis, hl de pauze zullen er loten
verkocht worden door de vrijwilligers
van de Wereldwinkel. Hiermee kunt u
een verrassingspakket winnen ter waar-
de van honderd gulden. Na de mode-
show wordt het winnende lot getrokken.
Tijdens de pauze en na afloop van de mo-
deshow is er gelegenheid om kleding en
stoffen te bekijken en aan te schaffen.
Ook de winkel van de Wereldwinkel is
op deze dag geopend.

P a n r d c n s p o r t

LR en PC De Graafschap
Op het concour in Eibergen werden de
volgende prijzen behaald: ponies B-dres-
suur: Elodie Stokman met Nonix een der-
de prijs met 160 punten; Rodie Heuve-
link met Mathew twee maal tweede met
177 en 163 punten. Springen klasse L:
Cynthia Kornegoor met Toska een eerste
prijs.
Paarden B-dressuur: Irene Regelink met
Maxim een vierde prijs met 164 punten.

Watermolenrad kroon
op herstel van
watermolen Hackfort
Donderdag 14 mei is het dan eindelijk
zover. De historische watermolen bij
kasteel Hackfort krijgt weer een hou-
ten rad. Dit is de kroon op het herstel-
werk dat Natuurmonumenten in sa-
menwerking met het Waterschap Rijn
en IJssel de laatste jaren heeft uitge-
voerd. Met name door het herstel van
het waterpeil in de Hackfortse Beek is
er weer voldoende water om het rad te
laten draaien.
Het rad is van eikenhout en geheel met
de hand gemaakt door molenbouwer
Groot Wesseldijk uit Lochem. Het rad
wordt in losse delen aangevoerd en ter
plaatse tot een rad samengesteld. Een
hoogwerker tilt eerst het duizend kilo
zware rad op zijn plaats. Daarna wordt
de 1500 kilo zware as opgetild en door
het rad op zijn plaats geschoven en
vastgemaakt. Daarna worden de schoe-
pen één voor één op het rad bevestigd:
alles met pen en gat verbindingen.
Later wordt aan het binnenwerk van de
molen nog een en ander hersteld, zo-
dat alles weer goed werkt.
De plaatsing van het rad gaat vooraf
aan de officiële ingebruikname op 26
juni. Bezoekers zullen de watermolen
in de toekomst regelmatig tijdens
weekeinden in werking kunnen zien,
onder het bezielend vakmanschap van
gediplomeerde Vrijwillige' molenaars.
In de molen zal naar verwachting eco-
logisch geteeld graan gemalen worden.
Als extraatje wekt deze primitieve wa-
terkrachtcentrale tevens stroom op die
op het net van Nuon als Groene Stroom
'teruggeleverd' wordt.

Autowasaktie
De Vordense afdeling van Operation
Friendship houdt zaterdag 16 mei weer
een autowasaktie op het parkeerterrein
van Transportbedrijf Woltering op het
industrieterrein.
Inmiddels zijn er reeds twee autowasda-
gen geweest om de kas te spekken voor
het komend bezoek van vijftien
Amerikaanse OF-jongeren en één
Amerikaanse 'advisor' aan Vorden. Dit in
het kader van een jeugduitwisselings-
programma dat ieder jaar wordt ver-
zorgd door Operation Friendship
International. De genoemde groep wordt
ontvangen door de Vordense afdeling
van Operation Friendship Nederland. Op
16 juli komen ze aan in Vorden en op 6
augustus staat het vertrek weer gepland
naar Amerika.
Volgens voorzitter Jur Ooijman is het ge-
plande programma inmiddels in een ver-
gevorderde staat van voorbereiding en
lijkt het alles in zich te hebben om de uit-
wisseling een succes te laten worden.
Leerzame ontspanning, cultuur, sport en
amusement zijn alle in een goede mix
vertegenwoordigd en met wat extra fi-
nanciële hulp van de Vordense gemeen-
schap ook allemaal uitvoerbaar. Een fi-
nanciële hulp die tijdens de OF-autowas-
actie kan worden omgezet in een prima
wederdienst, namelijk het wassen en ze-
men van uw auto, alsmede het uitzuigen
van het autointerieur. Bij de vriendelijke
autowasprijs is een kopje koffie en een
plakje cake inbegrepen, zodat de wacht-
tijd op een aangename wijze kan worden
doorgebracht
De vorige wasaktie werd bezocht door
ruim tachtig betalende auto-eigenaren
en de verwachting is dat dit aantal ten-
minste wordt geëvenaard gezien de over-
wegend zeer positieve reacties.

T e n n i s
VTP - UitslagoAle speeldag
Zaterdagcompwrae - Heren: Vorden 1-
IJsselweide 3 5-1, Vorden 2-Beinum 11-5,
Wildbaan 1-Vorden 3 5-1; Heren 40+:
Zelhem 1-Vorden l 2-4, Mail. Molen 1-
Vorden 2 &0 -Junioren: Gemengd t/m 14
jr.: Laerveldl-Vi^en l 2-3; Jongens t)m 14
jr.: Vorden 1-VVmibaan l 4-2, Beinum 1-
Vorden 2 3-3; Meisjes t/m 14 jr.: Groenlo
1-Vorden l 5-1.
Zondagcompetitie - Gemengd: Vorden
I-De Kei 2 44; Gemengd 35+: Vorden 1-
Ruurlo l 3-2 - Heren: Groenlo 1-Vorden l
2-4; Heren 35+: Park Braband 1-Vorden l
1-5 - Junioren: Gemengd t/m 17 jr.:
Vorden 1-Didam l 6-2.
Woensdagcompetitie Junioren:
Gemengd t/m 12 jr.: LTCZutphen 1-
Vorden l 5-0; Gemengd t/m 10 jr.: Vorden
1-IJsselweide l 0-5, Vorden 2-De Laak 11-
4; Meisjes t/m 12 jr.: Mail. Molen 1-Vorden
11-5.
Dinsdagcompetitie - Dames: LTC
Doetinchem 1-Vorden l 2-4, Vorden 2-De
Stoven l 5-1, Altec 3-Vorden 3 3-3.
Donderdagcompetitie - Dames dubbel:
Vorden 1-Braamveld 2 1-3, Ruurlo 1-
Vorden 2 3-1, Laerveld 2-Vorden 3 3-1.

Sodï - Uitslagen zaterdag 9 mei
Almen-Sociï jeugd 4-1, Gorssel-Sociï mix
1-4, Sociï-Braamveld heren 3-3, Sociï-De
Kei 40+ 3-3.

Art Garden opent nieuw seizoen:

Expositie Eldon Scott

Me( lirt oog op *

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

VP
Gil

B r i d g c
BZR - Kampioenschap seizoen *97/*98
Gemiddelden groep A: 1. v. Burk/Hen-
driks 53.7%, 2. mw/dhr Scholten 52.8%,
3. Greidanus/Kloosterman 52.8%.
Gemiddelden groep B: 1. mw/dhr de
Bruin 51.8%, 2. v. Alphen/Warnaar 51.6%,
3. v.d. Vlugt/Güle 51.3%.

Art Garden in Wichmond opent za-
terdag 16 mei het seizoen met een ex-
positie van Eldon Scott De expositie
is tot 30 september op vrijdagen en
zaterdagen te bezichtigen. Ook is het
mogelijk op afspraak een kijkje te ko-
men nemen in Wichmond. Art
Garden is gevestigd aan de Hack-
forterweg 38.

Scott woont en werkt sinds 1972 in
Nederland. Hij werd in 1939 geboren in
Crowborough in het Engelse graafschap
Sussex. Scott kreeg al tijdens zijn school-
jaren privé schilder- en tekenlessen en
bezocht vervolgens de kunstacademie

van Tunbridge Wells in Kent. Scott is
zeer veelzijdig zowel als schilder als illu-
strator. Zijn werk wordt gekenmerkt
door groot perfectionisme en gevoel voor
perspectief. Scott heeft reeds op verschil-
lende plaatsen in Nederland en Enge-
land geëxposeerd.

In de expositie bij Art Garden staat de
zonnebloem centraal. Scott ziet de zon-
nebloem als een bloem met karakter,
boeiend als object en waardevol als uni-
verseel symbool. De zonnebloem is
krachtig in zijn uitstraling, zelfs als hij
aan het afsterven is. Het is een bloem die
blijft boeien, ieder jaar weer.

Tour du Pelgrim
De Jeugdwerkgroep van de Hervormde
en Gereformeerde Kerk en de werk-
groep Vorming en toerusting houdt
zondag 17 mei onder de naam 'Tour du
Pelgrim' een gezellige dag met allerlei
activiteiten voor jong en oud. Na het
bijwonen van de eredienst in de
Hervormde, Katholieke en Gerefor-
meerde Kerk wordt iedereen uitgeno-
digd om een kop koffie of frisdrank te
drinken bij de pastorie van dominee
Beitier aan de Nieuwstad 5b. Aan-
sluitend doet men een spel op het par-
keerterrein van de supermarkt. De
honger wordt gestild met belegde
broodjes en zelfgebakken pannenkoe
ken. In de loop van de middag start de
fietstocht. Deze fietstocht voert de
deelnemers langs enkele Vordense kas-
telen. De finish van de fietstocht is bij
de katholieke kerk in Vierakker. Daar
zal ter afsluiting van de feestelijke dag
een vesperdienst worden gehouden.
Voorganger tijdens deze dienst is do-
minee Maas Beitier.

Wiel c r s p o r t
De RTV nieuweling (categorie 14 t/m 16
jr.) behaalde in Coevorden een knappe
lle plaats in z'n 2e KNWU-wedstrijd. De
achterin startende Wolbrink reed in z'n
eentje 20 sec. dicht naar de kopgroep van
17 man sterk. Voor de komende wedstrij-
den biedt dit zeker voor Paul Wolbrink
perspectief. Winnaar werd Rob Golsbach
uitVriezenveen.
Rudi Peters reed op zaterdag 9 mei een
klassieker in het Twentse Hardenberg
"de omloop van de grensstreek", een
wedstrijd over 95 km. Veel wind, dus rij-
den op het kantje, maakte al gauw veel
renners kansloos. Van de 150 gestartte
coureurs bleef uiteindelijk een groep
over van 12 renners. Ze sloegen snel een
kloof van dik 2 minuten op het verbrok-
kelde peleton. Winnaar werd Nederlands
kampioen Barend Verhagen uit Woer-
den. Rudi Peters werd 4e.
Ook op Moederdag startten de RTV-ers:
in Didam reden ze een criterium. Edwin
Zeevalkink werd daar 10e en Rudi Peters
16e.



Indoor Sport Vorden en Free-wheel starten met gezamenlijk zomerprogramma:

Free-wheel viert één jarig bestaan
De winkel van skeeler- en schaatsspe-
cialist Free-wheel aan de Zutphen-
seweg in Vorden bestaat deze maand
één jaar. Eigenaar Martien Pater
vindt dat dit gevierd moet worden en
heeft van vrijdag 15 tot en met zon-
dag 17 mei diverse feestelijke aanbie-
dingen. Verder maken de bezoekers
van de winkel op deze dagen kans op
een gratis testrit op de zogenoemde
free-skeeler van het bedrijf.

Toen Martien Pater eenjaar geleden met
de winkel aan de Zutphenseweg startte,
was het assortiment nog niet zo groot als
nu. Zo is het aantal verschillende typen
skates en skeelers flink uitgebreid.
"Verder verkopen we veel meer bijpro-
dukten dan een jaar geleden. Daarbij
moet je denken aan zaken als sportvoe
ding, sportkleding, hartslagmeters,
sportbrillen, thermokleding van Craft en
rugzakken van het merk JanSport", al-
dus Martien Pater.
Het assortiment van Freewheel zal de
komende tijd alleen nog maar groter
worden. Zo is het de bedoeling om in de
winter met een nieuwe collectie schaats-
kleding te komen. Vertier zal ook het
aanbod op het gebied van skeeler- en
fietskleding nog worden uitgebreid.
Naast het kopen van inline-skates en
skeelers bestaat bij Free-wheel de moge-
lijkheid om ze te huren. "In de eerste
plaats hebben we dat gedaan voor toeris-
ten die graag een tocht willen maken in
deze regio. We beschikken in totaal over
vijftien routes die we zelf hebben uitge-
zet. De mensen die bij ons skates of skee-
lers huren kunnen hiervoor een routebe-
schrijving krijgen. De routes variëren
van 5 tot 30 kilometer. Verder is het hu-
ren van skates en skeelers ideaal voor
mensen die nog niet zeker weten of ze
tot koop willen overgaan. Door de skates
of skeelers een dag te huren, krijgen ze
een beter beeld van het materiaal en we
ten ze van te voren precies wat ze ko-
pen".

Zomerprogramma
Voor wie in de zomermaanden graag wil
sporten heeft Free-wheel in samenwer-
king met Indoor Sport Vorden een spec-
ciaal 'Zomer Aktief Programma' samen-
gesteld. De twee Vbrdense bedrijven bie-
den sporters uit deze regio een totaal-
pakket aan dat geldt voor de maanden

Op de foto van links naar rechts: Joanne Hendriksen van Indoor Sport Vorden en Raymond Mars en Martien Pater van Free-wheel.

mei tot en met augustus. Dit pakket be-
staat uit vijf lessen inline-skating en skee
leren, ééa^s mountainbiking en drie
maandenIRi keer per week sporten bij
Indoor Sport Vorden. Er kan bij Indoor
Sport worden gekozen uit aerobics en fit-
ness.

Joanne Haadriksen van Indoor Sport
Vorden e^tartien Pater van Freewheel
zijn zeer enthousiast over de samenwer-
king. "De activiteiten van beide bedrijven
vullen elkaar perfect aan", vertelt Joanne
Hendriksen. Het idee om de sporter een
gezamenlijk produkt aan te bieden was
van Martien Pater. "Met name in de zo-
mer is het prettig om zowel binnen als
buiten te trainen. Verder is het zodat je
bij fitness en skaten dezelfde spieren ge
bruikt", aldus Martien Pater.

Joanne Hendriksen vult aan: "We kregen
de laatste tijd in de sportschool ook
steeds meer vrageMan mensen die zich
afvroegen of wij s^Her- en skatelessen
geven. Op zich zouden we daar natuur-
lijk zelf op in kunnen spelen, maar van
de andere kant is Freewheel daar hele
maal in gespecialiseerd. Je kunt daarom
ook veel beter op^fcze manier samen-
werken dan dat je^Raar als concurren-
ten gaat zien".

Inhoud lessen
De lessen die Freewheel in het kader van
het 'Zomer Aktief Programma' verzorgt
zullen een zeer 'speels' karakter hebben.
"Naast een vaardigheidstraining zullen
we kleine tochtjes maken waarbij de na-
druk ligt op het ontspannen vertrouwd
raken met de skeelers of inline-skates",

zegt Raymond Mars van Freewheel die
samen met Martien Pater de lessen voor
zijn rekening zal nemen. Verder zijn er
plannen om marathonschaatser Arjan
Mombarg uit Vorden in te schakelen bij
de lessen van Freewheel.
De aerobic- en fitnesslessen bij Indoor
Sport Vorden kunnen op eigen gelegen-
heid worden gevolgd. Er is altijd wel eerst
een intakegesprek gevolgd door een trai-
ningsavies. "Verder kunnen de mensen
tijdens en na het sporten altijd bij ons
aankloppen met vragen. Want daar lo-
pen wij voor rond", vertelt Joanne Hen-
driksen.

Martien Pater benadrukt tot slot dat bij
de prijs van het 'Zomer Aktief Program-
ma' het huren van de skeelers en inline
kates is inbegrepen.

ACSI Internationale Campinggids bevat meer in formatie dan ooit

Nieuwe editie campinggids
Informatie speelt vandaag de dag
een belangrijke rol in het dagelijks
leven. De laatste jaren zijn wij
gewend geraakt aan een enorme
stroom van gegevens op allerlei
gebied. We willen zo goed mogelijk
geïnformeerd zijn. En dat kan! Ook
bij het plannen van een kampeerva-
kantie.

Want wat is er nu vervelender dan op de
bonnefooi met tent en/of caravan op reis
te gaan en geen geschikte plek kunnen
vinden, of op een camping terecht te
komen waar elke dag tot in de kleine
uurtjes gefeest wordt, terwijl u op zoek
was naar een rustige natuurcamping?
Indien u goed geïnformeerd op reis gaat,
kunt u zich deze vakantiestress bespa-
ren.
Kamperen is al jaren populair en cam-
pings zijn er in allerlei soorten en maten.
Als u met uw medereisgenoten een

avondje aan vakantieplanning doet, kan
de ACSI Internationale Campinggids
hierbij uitkomst bieden. Alle in deze gids
opgenomen campings worden jaarlijks
gecontroleerd op maar liefst 150 voorzie
ningen, waardoor dit naslagwerk uit-
blinkt in betrouwbaarheid en actualiteit.
De Consumentenbond denkt daar ook zo
over: "Geen andere uitgave geeft zoveel
verschillende voorzieningen en aspecten
aan als deze", aldus de Consumenten-
reisgids.

ACTUALITEn1

Actualiteit is een cruciaal gegeven als het
gaat om informatie. Het team van 270
selecteurs van ACSI gaat daarom elk jaar
op pad om circa 8000 campings in
Europa te controleren. Hun ervaringen
worden verwerkt tot een - momenteel -
1160 pagina's dik boekwerk Tijdens de
controle enquêteert de selecteur per
camping ook een aantal kampeerders.
De resultaten hiervan zijn van invloed

op de opname van een camping in de
gids. Zo worden dus niet alle, maar
alleen de kwalitatief goede campings ver-
meld.
De gegevens die in de gids vermeld staan,
zijn uiteraard objectief. Een aantal infor-
matiepunten kunnen niet weergegeven
worden. Dit zijn persoonlijke bevindin-
gen zoals gezelligheid, sfeer, kindvrien-
delijkheid en ook aspecten van de omge
ving. Om toch deze informatie te verwer-
ven, biedt ACSI de unieke mogelijkheid
de betreffende selecteur te benaderen
voor meer inlichtingen. Zo ontvangt u de
beste informatie van iemand die een
paar maanden geleden nog ter plekke is
geweest.
Met de ACSI-gids in handen komt u niet
voor negatieve verrassingen te staan. De
gids biedt nog veel meer! Zo is er de
mogelijkheid om via bijgesloten coupons
informatie aan te vragen en zelfs recht-
streeks te reserveren. Zo bent u zeker van
uw plaats! Om taalbarrières te omzeilen,

zijn deze coupons gedrukt in zes talen.

DOORGANGSCAMPINGS
Niet alleen bij een vakantieplanning
vooraf, maar ook onderweg kunt u vlug
en vaardig te werk gaan met de ACSI-
gids. Voor uw gemak zijn lijsten opgeno-
men van doorgangscampings die op de
routes liggen naar populaire vakanties-
treken. Bovendien wordt bij iedere cam-
ping een routebeschrijving gegeven.
Zoekt u het nog specifieker! In de ACSI
Internationale Campinggids zijn lijsten
opgenomen van naturistencampings en
campings met een naturistengedeelte.
Ook publiceert ACSI jaarlijks een lijst
met wintersportcampings en kunnen
gidsgebruikers de voorzieningenlijst die
daar aan gekoppeld is, gratis aanvragen.
Hierop wordt informatie gegeven over de
bereikbaarheid, skimogelijkheden vanaf
de camping, de omgeving en over bij-
voorbeeld verhuur van ski-benodigdhe
den.
De ACSI Internationale Campinggids
bevat ruim 7300 campings door heel
Europa, inclusief 950 in de Benelux en is
verkrijgbaar bij diverse verkooppunten
zoals boekhandels, boekenclubs, de
grote warenhuizen, caravandealers en
bij VW-kantoren.



11.30 uur in De Luifel

GLANERBURGER
MUSIKAN' EN

Kaarten bestellen alleen op reservering
telefoon (0573) 45 13 12

t Cuifel
CAFÉ-RESTAURANT-ZALEN

Fam. Klein Bluemink
Dorpsstraat 11 • Ruurlo • Tel. (0573) 451312

Grote rommelmarkt
Barchem
Op zaterdag 16 mei wordt bij camping
"De Heksenlaak" te Barchem een grote,
overdekte rommelmarkt gehouden. Er
zijn veel curiosa, antiek en tweedehand-
se goederen te koop in de kramen die
over een lengte van zeshonderd meter
staan opgesteld. De Barchemse rommel-
markt wordt voor de achtste keer gehou-
den en trekt elk jaar duizenden bezoe-
kers uit Barchem en wijde omgeving. Dit
evenement wordt gehouden ten bate van
de openbare basisschool "De Barch-
schole", de peuterspeelzaal "'t Onder-
deurke" en een nog nader te bepalen
goed doel. Voor tijden verwijzen we naar
de advertenties in dit blad. Pijlen wijzen
de bezoekers de weg naar de camping,
waar de entree gratis is. De kramen zijn
ondergebracht in de grote manege en de
inrijhallen van "De Heksenlaak".

Boedeldag
De veilingcommissie organiseert op zaterdag 30 mei 1998

van 10.00 tot 15.00 uur een:

Boedeldag
bij de prachtig gelegen oude boederij

aan de Baakseweg l te Vorden
Grote keuze meubelen bijvoorbeeld:

• kasten, stoelen, ledikanten, tafels enz.
• glas en aardewerk, potjes, pannetjes, radio's, T.V.'s

te veel om op te noemen.

Dit alles voor weggeefprijzen!

in de tent kunt u rustig zitten onder het genot van
koffie, cake, soep, frisdrank, broodjes enz.

De netto opbrengst is voor alle kerken in de gemeente
Vorden voor onderhouc&an de kerkgebouwen

PROGRAMMA OVERZICHT
voor "Hengelo dat staat als een paal11 98

HET EVENEMENTENTERREIN:
in de spalstraat bij de grote kerk

WOENSDAG DONDERDAG (HEMELVAARTSDAG)

vanaf 18.00 uur - Barbeque
19.30 uur - Presentatie van de fietsteams
20.00 uur - Opening en de start van het
72 uur fietsen
20.30 uur - De Europacup 1 Finale op een
groot scherm in spalstraat

VRIJDAG =•

vanaf 7.00 uur - De recordpoging

"De langste waslijn van de wereld"
Demonstratie wassen op de ouderwetse
manier verzorgd door oudheidkundige
vereniging op de bleek
10.00 tot 11.00 uur - "De lekkerste appeltaart van
Hengelo" op het evenemententerrein, bij slecht
weer in zaal Langeler. Voor iedereen.
10.00 tot 20.00 uur - Kunstexpositie in de
Remigiuskerk
vanaf 13.00 uur - O.a. een kamelenrit maken met
foto, springkussen en verfcentrifuge

ZATERDAG

tussen 13.00 «n 13.30 - Het laatste stuk van de
waslijn wordt volgehangen in de spalstraat
14.00 tot 16.00 uur - Jeugddisco in discotheek de
Zwaan voor jongeren tussen 10 en 15 jaar
Vanaf 13.00 uur - De paarden taxi, bij hotel Langeler
14.00 tot 15.00 uur - Broodweging bij de
Muldersfluite, te bereiken via de paardentaxi
Puzzelwandeltocht langs de waslijn: infostand
vanaf is.oo w - Pannenkoeken eten bij het
evenemententerrein en
vanaf 16.00 uur - ook bij hotel Leemreis
17.00 uur - Het bekend maken van de exacte
lengte van de waslijn
's avonds de band Tjico's bij 't Hoekje en The
Hurricanes bij de Egelantier

14.00 tot 18.00 uur - Bloemetjesmarkt
alles over en voor tuinieren, spalstr./bleekstr.
14.00 tot 20.00 - Kunstexpositie in de
Remigiuskerk
19.00 uur - Hengelo's kampioenschappen
krattenstapelen op het marktplein, t.o.
Rabobank
20.00 uur - de film Leo Lont, de neef van James
Bond" bij zaal Wolbrink Voorverkoop:
Boekhandel Wolters, zaal Wolbrink, Bakkerij
Kreunen
20.00 aar - een openluchtconcert voor de kerk
van harmonie vereniging Crescendo
vanaf 22.00 uur - de nachtrït georganiseerd door
de Hamove, start bij hotel Leemreis

14.00 tot 16.00 uur - Jeugdsurvival voor jongeren
van 8 tot 12 jaar. Opgeven t/m 21 mei bij
Bert Wesselink 0575-462540
vanaf 10.00 uur - Open dag van brandweer, politie
en ambulance op het marktplein
14.00 tot 20.00 uur - Kunstexpositie in de
Remigiuskerk
20.00 uur - De afsluiting van het 72 uur fietsen
met de prijsuitreiking voor het team dat de
meeste aantal kilometers heeft afgelegd
20.30 tot 24.00 uur - Verschillende Hengelose
bands en een dansact verzorgd door Aerofitt
op het podium (onder voorbehoud)

Meer info: 0575-46 59 19
De opbrengst van dit evenement komt ten bate
van jongeren in Roemenië

JONGEREN WERKGROEP ROEMENIË

dat staat als een paal !



VORDENSE
ONDERNEMERS

VOROliN

Zondag 17 mei 12.00-17.00 uur

KOOPZONDAG VORDEN
12.00 t/m 17.00 UUR
ZONDAG 17 MEI
Deelnemers aan de
Koopzondag zijn:

1. ELIESEN ELECTRO
2. VERSHOF
3. FASHION CORNER
4. HELMINK
5. BLEUMINKTWEEWIELERS
6. SUETERS
7 MD MEUBELEN
8. TUINCENTRUM
9. TUUNTE FASHION

10. BLOEMSIERKUNST ELBRINK
11. VISSER MODE
12. WIJNHUrS
13. BARENDSEN VORDEN B.V.
14. ETOS
15. WEULEN KRANENBARC BENZINESTATION
16. DROGISTERIJ TEN KATE
17 MEEK MEUBELEN
18. FREEWHEEL
19. SIEMERINK ^
20. KLUVERS VORDEN CV
21. WELKOOP
22. CIESEN

N

O

Ook de
Vordense Horeca-ondernemers
verwelkomen u gaarne.

mode voor
het héle gezin

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

fashion
Zondag 17 mei koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur

Aanbieding geldt voor alle dames T-shirts en topjes.

Kom bij ons een

feestelijke kaart
uitzoeken.
Of neem de monsterboeken
mee naar huis om samen uw
keus te maken uit onze grote
collectie.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - E-mail: info@weevera.nl - ISDN 551329

t v



Zondag 17 mei koopzondag van 10.OO - 17.OO uur
bij de gezelligste woonwinkel van Nederland

Ie klas rund-
lederen bank in meer-
dere kleuren leverbaar,
met super zitcomfort

3-zits bank
2-zits bank
fauteuil

1.980,-
1.595,-
1150,-

Ook als hoekbank leverbaar

Massief eiken
pyramide
aan bouw m e u bel

3.995,

KERSENHOUT-PROGRAMMA

dressoir 2.295.
tafel 1.175.
stoel 45O,
vitrinekast 1.895,
spiegel 425,

ELKE AVOND
KOOPAVOIND

21A+2zits
Ambon
2.395,-

Romantische
zitbank met
hoge armleuningen
1'7

bankstellen • computermeubels • relaxfauteuils • oud grenen • spiegels • verlichting • eiken wandmeubelen • etc.

Enk weg 15 A (zijweg Ruurloseweg) • 7251 EV Vorden • Tel. (0575) 55 10 3O • Fax (0575) 55 30 85

iEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE • ARA • FRANKENWALDER
SEDA • ROBERTO SARTO • WEBER • BIANCA • SANDY DRESS

• SCARLATTI • MARCONA • SANDWICH • ANOTHER WOMAN
• STREET ONE • CECIL • ROSNER • MAC • PART Two •
HERENMODE • MELKA • BUSI^OBERTO SARTO • STATE OF
ART • PASSION • LEDÜB • PiWMoNEE • COTTONFIELD •
ClOPPA • LOVE • BOGART • MEXX • KlNDERMODE •
BARBARA FARBER • POINTER • CAKEWALK • LA PAGAYO • LEE
• LOCKER • SALTY DOG • RAGS • O'NEILL • BIRD DOG •

«ü/isser
M O D E

BURG GALLEESTR 9, VORDEN, (0575) 551381

BARENDSEN
volop in aktie

%
'vv*>«

/

XS"

Tot zondag,
Etos-team
Barendsen Zutphenseweg 3a - Vorden

Telefoon (0575) 55 40 82

DE GROEN EN DOEN WINKEL

TIJDENS DE KOOPZONDAG
BIJ WELKOOP VORDEN:

Black Cat tractorpullingteam
een heuse tractorpullingmachine van ruim 3500 pk,
waarop de kinderen even mogen plaatsnemen en kunnen worden
gefotografeerd.

DEMONSTRATIE KEW HOGEDRUKREINIGERS
gedurende de hele dag zullen diverse modellen en accessoires worden
gedemonstreerd.

Verder volop verkrijgbaar

vele soorten perkplanten en hanging baskets

Tot ziens bij Welkoop VORDEN
Welkoop v.o.f. Weenk-ter Maat

Stationsweg 16 • Tel. (0575) 55 15 83

Bij aankoop van een paar schoenen vanaf f 1OO,-

EEN BUNDEL MET 4 PAAR SPORTSOKKEN

G R A T I S
Alleen geldig op zondag 17 mei 1998

(•^M
SCHOEIMIV1ODE

-VORDEN

Beatrixplein 6
7031 AJ WEHL
Telefoon (0314) 68 13 78

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



Koopzondag 17 mei
show tuinmeubelen en motormaaiers

speciale aanbiedingen
Diverse bekende merken motormaaiers:

• ATCO

• QUALCAST

• SIMPLICITY

• SABO

• TORO

• HUSQVARNA

• YARD-MAN

• TUINMEUBELEN

• TUINMACHINES

• BARBECUES

• TUINVERLICHTING

• TUINBEELDEN

• SIERHEKWERK

• SCHOORSTEENKAPPEN

DE VAKMAN

BAREN
Zutphenseweg 15 • Vorden • Telefoon (0575) 55 21 59

VICO
fietsen

I

Nu alleen op zond;A7 mei bij aankoop
van een Vico-fiets

gratis
een fietscomputer
VICO ECONOMIC
vanaf

VICO LUXE
vanaf

VICO FIETSPOMP
van 27,95 voor

VICO FIETSBEL
van 6,95 voor

749.°°
,00

00

1299.°°
14.95

2?5

P R F / L
D E F I E T S S P E C I A L I S T

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

Nieuw
kneedmassa;

zacht materiaal
gering gewicht

Nieuw:
starterset met toebehoren.
Alleen tijdens de koopzondag

geen 22,50
maar

17.50

op =op

Kan zelfs hangen en drijven

SPEELGOED
HUISHOUD- EN ^^ ^m^mmm m^ **.

g* l J g^o U 1 1 1 n o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566 Chipknip

free-wheel
de skee^r- en schaatsspecialist van Oost-Nederland

één jaar
in hel^entrum van Vorden!

Feestelijke aanbiedingen
geldig op 15,16 en 17 mei
gratis skeeler-/fietshandschoenen bij aankoop van minimaal f25,-

le les gratis bij aanschaf van een paar skates of skeelers
(2 lessen f 3 O,-)
voor f 15,- een complete onderhoudsbeurt voor uw skates of skeelers

30% korting op de huur van in-line skates en skeelers
(maximaal l dag)
20% korting op de aanschaf van BLOC-sportbrillen

10% korting op de aanschaf van PRO ACTIV hartslagmeters,
HIGH FIVE sportvoeding en JANSPORT rugzakken
en alle wielen en lagers

PM Kom langs en maak kans op een
gratis testrit op onze free-skeeler

de enige skeeler ter wereld waar je zo mee wegloopt

Zutphenseweg 8 • Vorden • Tel. (0575) 554228 / Fax 554253

In Vorden kopen betekent:
klantvriendelijke service en concurrerende prijzen



Zondag 17 mei
znn we

VAN 12.00 TOT j 7.00 UUR

Helmink Meubelen bestaat 40 jaar! Een jubileum dat zo bijzonder is dat we het ook
heel bijzonder willen vieren. Dus hebben we onze winkels omgetoverd in feeste-
lijke sfeer, met de nieuwste woonideeën in modern en klassiek.
Tot 31 december 1998 kunt u profiteren van jubileumacties en -aanbiedingen.
Bovendien hebben we een spetterende kraslotenactie met

tot 100% kans op gratis kopen!
Want Helmink doet niet kinderachtig. Bij besteding van elke ƒ100,- ontvangt u tij-
dens ons jubileumfeest een kraslot. Elk lot is prijs, met een bedrag van ƒ5,- tot
ƒ100,-. Bij een aankoop in 1999 wordt het totale bedrag in mindering gebracht.
Dus hoe meer loten, hoe lager uw aankoopbedrag in 1999 uitvalt. Dat wordt een feest!

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H E L M I N K M K K K T H E T Al O O / E f T H U / S

o.a. dealer van:
• G-Star • Levi's • TRP • Wrangier • PePe
Pall Mail • Knock Out • Only Jeans • enz.

Zutphenseweg 8 • Vorden
CORNER Tel.(0575)552426

the be Markt 21 • Zelhem
Tel. (0314) 62 37 06

KLUVERS VORDEN C.V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

OnztMtrtering

perkplonten
is tijdens de koonzondag

enorm

Wij hebben zorg voor uw ogen. Óók in de zon! Een zonnebril in
uw eigen sterkte is dan een heel comfortabele ^^^
kijkoplossing. Bij ons hebt u tevens keuze uit veel
modieuze monturen. CSSIIOR

vanaf 98,
Op koopzondag 17 mei geopend

06 juwelier
siemerinkoo opticien

Uw iak-optlclin

Zutphenseweg 7
7251 DC Vorden

Zondag
17 mei

geopend
va n 10.00 tot

17.00 uur

Wat er nog
ontbreekt
aan uw

tuin
vindt u bij

Tuin-
centrum
Vorden

o.a. alles voor de
vijver

volop perkgoed,
geraniums,
kuipplanten

vaste planten,
kamerplanten

potterie enz. enz.

Ruurloseweg 65a
Vorden

tel. (0575) 55 36 71

Geboorte
kaarten

Kom gerust
eens

bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit

de
enorme
collectie
kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje
uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Concert Glanerbragger
Muzikanten 17 mei
in De Luifel in Ruurlo
De Glanerbrugger Muzikanten geven
zondag 17 mei onder leiding van kapel-
meester Geert Sprick een wunschkon-
zert in De Luifel in Ruurlo. De Glaner-
brugger Muzikanten spelen deze zondag
de stukken die de liefhebbers van
Egerlander-repertoire na aan het hart lig-
gen. Elk nummer zal door Geert Sprick
op de van hem bekende humoristische
wijze bij de toehoorders worden ingeleid.
Bijzonder is dat niet alleen 'verzoek-
nummers' worden gespeeld, maar dat
het-publiek ook de kans krijgt met het
orkest mee te spelen of te zingen.
Amateur-muzikanten, zangers en zange-
ressen die behoorlijk uit de voeten kun-
nen op het instrument van hun keuze of
redelijk bij stem zijn, kunnen contact op-
nemen met Geert Sprick in Borculo:
(0545) 27 31 27.

Voorjaarsconcert Jubal
Muziekvereniging Jubal uit Vierakker-
Wichmond geeft op zaterdagavond 16
mei een voorjaarsconcert in de grote zaal
van het Ludgerusgebouw. De drumband
zal de avond openen onder leiding van
instructeur Willie Tijssen. Vervolgens zal
de harmonie met Marcel Voskamp als di-
rigent het programma vervolgen met
een bonte mengeling van diverse mu-
ziekstijlen. Zo zullen naast de klassiek
georiënteerde werken ook de pop- en
filmmuziek weer aan bod komen.
Jubal stelt een oude traditie weer in ere.
Na afloop van het concert is er bal met li-
ve-dansmuziek dat wordt verzorgd door
Eduard ten Have. Het belooft weer een
leuke en swingende avond te worden. Zie
ook advertentie.

leselkapel
De leselkapel uit Doetinchem zal op zon-
dag 24 mei een muzikale morgen verzor-
gen in zaal 'De Ploeg' in Varsseveld. Het
programma bestaat uit originele Böh-
mische en Tsjechische Egerlander mu-
ziek.

Oud papier
Openbare basisschool "De Driesprong"
aan de Batsdijk 23, houdt haar oud-pa-
pieractie van woensdag 13 tot maandag
18 mei. De container staat bij school op-
gesteld. Voor uw medewerking zegt "De
Driesprong" u hartelijk dank.

Paardenkrachten getoond

Openstelling op 24 en 31 mei en l juni:

Tuinen 'De Wiersse' weer
opengesteld voor publiek

De tuinen van kasteel De Wiersse in
Voiden zijn binnenkort weer enkele
dagen opengesteld voor het publiek.
Zo kunnen de bezoekers op zondag
24 mei de voorjaarsplanten van De
Wiersse bekijken. Verder zullen de
Rhododendrons weer in bloei staan.
Daarvoor kan men het beste op
Eerste en Tweede Pinksterdag een
kijkje komen nemen: 31 mei en l ju-
ni. De tuinen van het landgoed zijn
dit jaar verder nog geopend op 12,13
en 19 juli en 25 oktober.

Kasteel De Wiersse is gelegen halverwege
Vorden en^iurlo. De 16 hectare grote
tuin word^piringd door een wijds land-
schapspark. De Wiersse is het zomerver-
blijf van Victor de Stuers, grondlegger
van de Monumentenzorg.
Door een hoge boog van oude eiken en
beuken n^tat men het huis De Wiersse,
meer dan^w) jaar door de familie be-
heerd en bewoond. Het huis ligt in het
midden van het landgoed. In het voor-
jaar zijn met name de talloze
Rhododendrons een lust voor het oog.
Deze Rhododendrons werden zeventig
jaar geleden door Alice de Stuers en haar

Engels-Ierse echtgenoot WE. Gatacre ge-
plant, toen zij de huidige structuur aan
de tuin en het park gaven.

De natuurlijke schoonheid die de wilde
tuin biedt met zijn stille vijvers, zijn gro-
te eiken en de sfeer die van een andere
tijd spreekt, wordt elk jaar verrijkt met
zeldzame overblijfselen uit dit voormali-
ge moerassige gebied: de zich nu ontrol-
lende konings- en tongvarens, kievits-
bloemen, bosbies, dalkruid, bosanemo-
nen, Gelderse roos en mispels naast de in
de loop der tijd verwilderde boshyacint,
erythronium, trillium, camassia en lelie-
tje-van-dalen. Deze planten zijn te zien
langs de bemoste pa^n en oevers van vij-
vers en beek en VOI^HI een inleiding tot
de verrassingen vanberceau, parterre en
pergola.

Voorliefhebbers die de ontwikkelingen
in de tuin willen bUfen volgen, is er van
juni tot en met sepRnber elke donder-
dagmorgen een vakkundige rondleiding.
Men dient zich hiervoor van te voren wel
op te geven. Voormeer informatie en re-
serveringen kan men bellen met me-
vrouw Stelling (0573-451409) of de VW in
Vorden (0575-553222).

Hartelijk dank!
Het zal u waarschijnlijk bekend zijn. dat uw correspondente al enige tijd
niet meer op haar werkplek zit, na in februari te zijn getroffen door een her-
seninfarct. Het herstel zet gestaag door en over niet al te lange tijd zal zij
weer naast de telefoon en achter de computer zitten in Studio Contact aan
de Barchemseweg 7. Zij heeft in de afgelopen weken veel telefoontjes ont-
vangen, evenals bloemen, bloemstuk] es, planten en wenskaarten van lieve
mensen met de beste wensen voor een voorspoedig herstel. Manci Mol wil
een ieder heel hartelijk danken voor de warme belangstelling!

Trekpaardenwedstrijd voor de tweede
maal in Nederlands Openluchtmuseum
In het weekend van 16 en 17 mei
staat het Openluchtmuseum in het
teken van stampende hoeven, wap-
perende manen en gehinnik. Dan
wordt voor de tweede keer een wed-
strijd uit de Palm Challenge Cup in
het Openluchtmuseum verreden.
De deelnemers uit Nederland en
België strijden met hun trekpaar-
den op zes onderdelen om punten.

Het bosrijke museumpark heeft allerlei
natuurlijke hindernissen zoals heuvels,
uitstekende boomwortels en zanderige
paden die de krachtmetingen boeiend
maken.
De trekpaardenwedstrijd beperkt zich
niet tot één afgeschermd grasveld maar
het hele museum is tot wedstrijdterrein

gemaakt. Overal is de wedstrijd mee te
beleven: op de kleine zandpaadjes, bij
historische gebouwen en op een grote
weide. De wedstrijddeelnemers mengen
zich onder het publiek. Nieuwsgierige
aagjes kunnen met hun neus vooraan
staan wanneer de krachtmetingen be-
ginnen en in de pauzes mag er natuur-
lijk geaaid worden.

De wedstrijd begint op zaterdag met een
presentatie van de aangespannen gigan-
ten. Een stoet van versierde paarden,
menners in sfeerkleding en historische
wagens, trekt aan het publiek en de jury
voorbij. Na de presentatie en een af-
standsrit, maken de deelnemers zich op
voor een hindernisparcours waarbij
uiterste concentratie vereist is. Er wordt
een beroep gedaan op de menkunsten

van de rijders om de paarden in de juiste
bochten te manoeuvreren.

KRACHTMETING
Het programma gaat op de zondag ver-
der met onder meer de trekpaardenproe-
ven. Dit onderdeel vraagt de kracht en
behendigheid van de trekpaarden die
hen tot goede werkkrachten maakt. De
paarden verslepen schijnbaar moeiteloos
loodzware bomen en proberen zonder
veel morsen bakken met water te ver-
plaatsen. Deze krachtexplosies worden
gevolgd door de 'Palmproef. De wed-
strijdspanning is duidelijk voelbaar wan-
neer de spannen ditmaal tegelijk starten.
De wedstrijd eindigt met een slotdefilé
waarbij de stoere rossen en hun menners
zich voor de laatste maal door de jury en
het publiek laten bewonderen.

HENGELO(GLD)
Aantal inwoners: 8524

1998 1994

% stemmen stemmen

Opkomst
PvdA
CDA
WD
D66
AOV-U55+
GRLINKS
CD
RPF
SGP
GPV
SP
Overige

79,5
30,2
34,3
23,0

4,6
0,4
3,1
0,5
0,6
0,1
0,2
1.5
1,5

5178
1562
1777
1191
239

18
161
27
32

pg

84,8
25,1
36.9
20,4
11.0
2,1
1,4
1,3
0,5
0,2
0,3
0.2
0.6

5474
1376
2023
1116
602
113
76
71
28
10
15
10
34

STEENDEREN
Aantal inwoners: 4849

1998 1994
% stemmen % stemmen

Opkomst 85,2
PvdA 28,0
CDA 38,9
VVD
D66
AOV-U55+
GRLINKS
CD
RPF
SGP
GPV
SP
Overige

18,4

6,0
0,2
3,8
0,6
0,5
0,2
0.3
1,4
1.7

3151

881
1225

579
190

7
119

18
17
6

10
45
54

87,4

22,3

40,0

19,4
10.8

2,2
2.0
1.0
1,0
0.2
0.2
0.3
0,6

3107

694
1243

602
334
67
63
32
30

7
6

VORDEN
Aantal inwoners: 8407

1998 1994
% stemmen % stemmen

Opkomst 83,5
PvdA 27.0
CDA 29,1

VVD 27.3

066 6.7
AOV-U55+ 0.2
GRLINKS 48
CD 0,2

1.0
0.3
0,4
1,8
1,2

5543
1499
1613
1513

370
10

269
9

58
16
20

100
66

86,8

22.8

31,3

26.5
12.7

1.9
1.5
0.5
0.8
0.3
0,6
0,3
0.8

5757
1313
1799
1526

733
107
87
31
43
19
37
14

WARNSVELD
Aantal inwoners: 9060

1998 1994

% stemmen % stemmen

Opkomst 80,5
PvdA 32,0
CDA
VVD
D66
AOV-U55+
GRLINKS
CD
RPF
SGP
GPV
SP
Overige

17,3

25,9

10,4

0,4
7,4
0,1
1,9
0,2
0,9
2,2
1,3

5398
1726

931
1400

563,

24
400

6
102

13
48

118
67

83.4
26.8
19,8
21,9
19.8
3,3
3.3
0,8
1,5
0.2
1,0
0,6
1,0

5525
1483
1097

1211

1096

185
181
42
81
9

54
31
55

RUURLO
Aantal inwoners: 7986

1998 1994

% stemmen % stemmen

Opkomst 77,1
PvdA 31,2
CDA
WD
D66
AOV-U55+
GRLINKS
CD
RPF
SGP
GPV
SP
Overige

23,3
30,6
6,7
0,4
3,6
0,4
0,5
0,2
0,3
1,3
1.5

4811
1500
1119
1471
323

20
174
20
24

9
15
62
74

81,3

27,2

23,2
31,4

11,9
2,1
1,2
1,0
0,4
0,2
0,2
0,6
0.6

4958
1347
1153
1555
590
107
61
51
18
9

10
29
28

Boetseren voor lichtgewichten. Dit su-
perlichte boetseermateriaal - ook wel
'softknete' genoemd - kan deze zomer-
maanden voor heel veel knutselpret zor-
gen. Niet alleen het boetseren is leuk
voor de kinderen - uiteraard mogen vol-
wassenen zich hier ook aan wagen - na
het schilderen en aflakken kan er volop
mee gespetterd, gespat en gespeeld wor-
den aan het strand, in de tuin of in bad.

Softknete is een aan de lucht drogende
klei, die na droging maar liefst zeven
maal lichter is dan gewone klei. Hierdoor
leent het materiaal zich prima voor het
boetseren van drijvende of in water 'zwe-
vende' figuren. Deze klei is te verkrijgen
bij speelgoed-, huishoud- en kadozaak
Sueters. Zie ook advertentie elders in dit
blad.



Uitslag Kleurwedstrijd
In het Paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark Slagharen
een kleurwedstrijd. Enkele honderden inzendingen kwamen binnen, waaruit
een deskundige jury de volgende prijswinnaars aanwees.

Hoofdprijs, een schitterend cowboy- of indianenpak én een gratis toegangs-
kaan om met vier personen het attractiepark te bezoeken:

Hanneke Kamphuis Hoetinkhof76 Vorden

Ook waren er 25 speciale toegangskaarten te winnen. De winnaars hebben
elk samen met 3 familieleden gratis toegang tot het attractiepark.

Richard Sleumer
Bernadette Post
Ellen Huntink
Chiel van Helden
Natasja Penning
Kevin Vliem
Rosalie Zoerink
Arnoud Seinen
Inge Klein Haneveld
Dennis Lievestro
Cindy Hogevonder
Karlijn te Veldhuis
Anne Rianne Keij
Üeke Klein Haar
Kirsten Klein Haar
Jacqueline Bastiaannet
Robin Schoonheyt
Sebastiaan Steggink
Nathalie Olde Hanhof
Carola Hebben
Jorien Zweverink
Tina Kemp
Miranda Bruggeman
Marjolien van Veldhuizen
Marlies Versteege

lindeseweg 26a
Scheerdershof 64
Insulindelaan 60
Mulderkamp 3
van Lennepweg 2
Zutphenseweg 50
P. A. Ahnenseweg 61
DalkruidS
Ruurloseweg 35
Broekweg3
van Damstraat 7
Hazelnoot 24
Margrietlaan 11
Prunuslaan 20
Prunuslaan 20
St. Anthoniehof 5
Lammerhof 133
de Gaikhorst 77
Torenlaan 7
Schooldijk 6
Ruurloseweg 84
St. Janstraat 28
Kervelseweg 77
Begoniastraat 3
Lankhorsterstraat 4a

Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Ruurlo
Barchem
Ruurlo
Barchem
Ruurlo
Warnsveld
Warnsveld
Warnsveld
Warnsveld
Warnsveld
Warnsveld
Warnsveld
Baak
Hengelo
Keijenborg
Hengelo
Steenderen
Hengelo

De prijzen zijn af te halen vanaf vrijdag 15 mei tot en met vrijdag 29 mei aan
ons kantoor, Nieuwstad 30 te Vorden.

K wekerij

De Heesterhof
Wij hebben het volgende:

• geraniums staande als Oostenrijkse hang
• hangpotten

• kuip-, terras- en perkplanten
• hele mooie stamfuchsia's
• geurende stamrozen
• vaste planten vanaf f 1,5 O met foto-etiket
• een groot assortiment planten in pot

IUMI In een straal
van 5 km (daar-

buiten In overleg)
bij u worden

bezorgd

Varsselseweg 2O, Hengelo (Gld.) • Telefoon (O575) 46 28 92
Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak (u kunt ons altijd bereiken op
telefoonnummer 06-53362300)

De uitslag van de kruiswoordpuzzel die in het paasnummer van weekblad
Contact stond, is als volgt:

1. C. van de Pol
2. E.J.Lettink
3. G. Lenselink
4. G.Wilgenhof
5. A. J. Donken
6. W. J. Harmseri
7. A. M. Messelink
8. H.Heuvelink
9. J. B. Ligtenbarg
10. H. Sieverink

Hoetinkhof 45, Vorden f 25,
Lieferinkweg 3, Vorden f 20,
Regelinkstraat 7, Hengelo f 15,
De Haar 22, Vorden f 10,
Het Hoge 77, Vorden f 10,
lindese Enkweg l, Vorden f 10,
Runneboom 83, Warnsveld f 10,
Oude - Borculoseweg 16, Warnsveld f 10,
Gerrit Sprokkereefstraat 13, Ruurlo f 10,
Boskapelweg 7, Ruurlo f 10,

De prijzen zijn af te halen vanaf vrijdag 15 mei tot en met vrijdag 29 mei aan
ons kantoor, Nieuwstad 30 te Vorden.

ZATERDAG 23 MEI

GRANDIOZE
JAZZ-AVOND

met de formatie
Dokter, Jazz & Co

aanvang 20.30 uur, einde ?
entree 25,- per persoon,

voor reserveringen bellen:
0573-451312

CAFÉ-RESTAURANT

De Cui fd
DORPSSTRAAT 11 - RUURLO

Tonny Juyiërfs
AUTOSCHADE

1EBSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573)451161

Oranje doelvermogen
• Profiteer van het gunstige beursklimaat in Nederland

• U kunt al deelnemen voor een klein maandelijks
bedrag

• Dat wordt voor u belegd in het NN Nederland Plus
Fonds

• U krijgt een extra aandeel
voor ieder doelpunt dat het
Nederlands elftal scoort

op het WK

Uw minimum bonus is
ƒ 100,-

Wij sturen u graag
de spelregels

Doe mee voor 5 juni
aanstaande!

Bel ons voor nadere
informatie en een
aanvraagformulier

FINANCIËLE PLAN,

Loolaan 88 7261 HV Ruurlo
Tel. 0573-45 39 80
Fax 0573-45 39 93

Mr. drs. B.H.J. de Regt
Gecertificeerd Financieel Planner

HELP HET
GELUK'N

GIRO DEVENTER

4O4O4O
e

VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

Te koop:

verse
asperges

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

Boedeldag
Op zaterdag 30 mei wordt

er weer een boedeldag gehouden
van 10.00 tot 15.00 uur

bij de prachtig gelegen oude boerderij
van mevrouw A. Schouten

Baakseweg 1 te Vorden.

Op ouderwetse manier zullen goederen
die beschikbaar gesteld zijn

door vele gulle gever(s)(sters)
die de plaatselijke kerken in de

Gemeente Vorden een warm
hart toe dragen worden aangeboden.

Om misverstanden uit te sluiten de goederen die uitgesor-
teerd zijn voor de veiling op 19 september worden

op deze dag niet aangeboden



AANBIEDING
195-50-15 Pirelli P5000 140,-
Velgen 14" millenium
+ nieuwe banden vanaf 1200,-
Velgen 15" millenium
+ nieuwe banden vanaf 1450,-Openingstijden:

maandag t/m vrijdag,,
O8.oo-2o.00 uur Velgen 16 millenium
5507.00 uur * nïeUWe bailden V3liaf

nkhorst
ANDEN

|. Galleestraat 67b, Vorden
Telefoon (0575) 55 36 56
• fax (0575) 55 26 82

2150,-

Het adres voor
banden, velgen,
schokdempers,
accu's, uitlaten
en optische
tuning
van uw auto

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstofferi

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Folders

DRUKKERIJ
WEEVBSS

Loon & grondverzetbedrijf

Fa. Groot Roessink
Tel.(0575)461701

voor al uw werkzaamheden

NIEUW
ronde balen

persen en wikkelen

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74
b.g.g. 06-53405682

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

sierbestrating &
professioneel advies!

E S S E L l N K - D E G R O
Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

"" Openingstijden:
EE,SBOÏWMMAÏERE,ALR

E°NEP ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
gouden gids

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALISW

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

n
s c h o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

v.o.f .

n v e e g bed r i j f

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

Zondag 17 mei

klootschieten
+ barbecue

f29,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen

Donderdag 21 mei Hemelvaart
4-gangen diner f 49,50

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

^
De Wonerij in Ruurlo; daar vindt u alles wat mo-

gelijk is op het gebied van zonwering. Rolluiken,

knikarm-terrasschermen, veranda-zonweringen,

uitval zonneschermen, vlakhangende zonweringen

en markiezen tot in detail. Decoratief en effectief

voor buiten. Aangepast aan uw wens. Grenzen in

trends en design worden verlegd voor een jaren-

lange tevredenheid. Wij nodigen u graag uit om u

zelf te overtuigen van deze meest complete

collectie.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o , Tel . : 0 5 7 3 45 12 39



Bronkhorst Banden in Vorden:

Service en kwaliteit

Service en kwaliteit staan bij Bronhorst Banden aan de Burgemeester G^pstraat 67b in Vorden hoog in het vaandel. "Vooral het f^oonlijke
contact met de klant vind ik erg belangrijk'', zegt eigenaar Niels Bronkhoftt. Op zaterdag 25 april opende Bronkhorst Banden haar deuren. De
speciaalzaak aan de Burgemeester Galleestraat is het adres voorbanden, velgen, schokdempers, trekhaken, sportvelgen, accu's, uiüaten en op-
tische timing van uw auto. Eigenaar Niels Bronkhorst begon zijn loopbaan als automonteur en werkte de afgelopen zesenhalfjaar in de ban-
denbranche, m het kader van de optimale service die Bronhorst Banden wil verlenen aan de klant kent het bedrij f zeer ruime openingstijden.
"Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tot acht uur 's avonds geopen^&us mensen kunnen ook na hun werk hier binnen staj^n ", aldus
Bronkhorst. ^P

'Sterkste man van
Vorden' op 15 juli
De touwtrekvereniging Vorden viert 15
juli haar 40-jarig bestaan. De club houdt
in dat kader een aantal activiteiten
waaronder de verkiezing van de 'Sterkste
man van Vorden'.
De mannen moeten op zes verschiller Ie
onderdelen strijdleveren. Kandida *n
kunnen zich tot l juni opgeven bij sec e-
taris G. Vliem: (0314) 62 44 36.

Natuurfietstocht
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) ver-
zorgt zondagmiddag 17 mei een na-
tuurfietstocht vanuit Vorden. Het ver-
trek van de tocht is 's middags bij de
NH Kerk. Voor eventuele nadere infor-
matie kunt u terecht bij Job Teeuwen:
(0573) 43 11 98.

D u i v c n s p o r t
PV Vorden
Leden van de Postduivenvereniging
Vorden hebben het afgelopen weekend
deelgenomen aan een wedvlucht vanaf
Chimay over een afstand van 270 kilo-
meter. De uitslagen waren als volgt:
H.W. Oldenhave l, 5, 9, 12; Maria Olie
slager 2; J. Burgers 3; A en A Winkels 4,
7,11,13, 16,17, 18; J.M. Meyer 6, 10, 20;
AA Jurriens 8; HA. Eykelkamp 14; H.
Stokkink 15; M. Tiemessen 19.

Voetbal

Vorden 1-Epse l
Dankzij een 5-2 overwinning heeft Vor-
den de 2e periode binnengesleept. Het
was echter Epse dat op een 0-1 voor-
sprong kwam, nadat een Vorden-speler
een bal van richting veranderde en daar-
mee keeper Besselink verschalkte.
In de 35e minuut wist Peter Hoevers de
stand gelijk te trekken door een goede
corner van Dick Smit. Even later was het
Dennis Wentink die met een bekeken
schot Vorden op een 2-1 voorsprong zet-
te. Dit was tevens de ruststand.
Na rust was het Vorden wat de toon zet-
te, wat resulteerde in een 3-1 voorsprong
door Dennis Wentink. Even werd het nog
spannend door een onnodige tegen-
treffer van Epse. Twee minuten was deze
spanning echter verleden tijd door een
treffer van Ronald Visser, na 5 maand
blessureleed. Mark Sueters bracht in de
laatste minuut aan alle spanning een
eind door 5-2 te scoren. Door deze uitslag
wint Vorden op eigen kracht de 2e perio-
de en speelt daardoor de Ie wedstrijd in
de na-competitie uit (17 mei). De beslis-
sende wedstrijd (24 mei) speelt Vorden
thuis.

NDA
MEI
ledere dag:

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

13 N.B.V.P. stichting Soho
13 Handwerkmiddag in de Wehme
13 HVG Wichmond slotavond
13 AMBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
14 HVG Wildenborch Sketches en

gedichtjes
14 PCOB in 't Olde Lettink
14 N.B.V.P. Fietstocht
14 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijden
19 Soos Kranenburg dhr. Gabriël
20 HSV de Snoekbaars Senior wedstrij-

den
20 HVG dorp Bingo
20 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
21 ANBO Dagfïetstocht v.a. Marktplein
26 NCVB middag tocht
26 N.B.V.P. Agrarische P.R. reis
27 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
27 handwerkmiddag in de Wehme
28 Bejaardenkring Dorpcentrum
30 HSV de Snoekbaars senior

wedstrijden
30 Boedeldag Baakseweg l

Voorjaarsconcert Concordia met 'achten' voorMarije Hulleman:

Concordia klaar voor KNMF-concours
Het voorjaarsconcert van de Vor-
dense muziekvereniging "Concordia"
was zaterdag voor Marije Hulleman
een spannende aangelegenheid.
Tijdens dit concert waren plotseling
alle schijnwerpers op haar gericht
Zij moest immers voor een volle zaal
van het Dorpscentrum examen afleg-
gen voor het D- diploma. Marije speel-
de op dwarsfluit de solopartij in het
nummer "Rhapsody for Flute" van
Stephan Bulla.

Nog maar nauwelijks uitgespeeld of het
- publiek barstte los in een ovationeel ap-

plaus. Waarschijnlijk om de in de zaal
aanwezige jury op chauvinistische wijze
te beïnvloeden. En zie opnieuw applaus
toen juryvoorzitter Joop Boerstoel na de
pauze kwam vertellen dat aan de cijfer-
lijst van Marije Hulleman (het theoreti-
sche gedeelte vermeldde reeds driemaal
een acht en een zes) nog een paar achten

voor het praktische gedeelte waren toe
gevoegd.
'Technisch goed gespeeld en adekwaat
begeleid door het orkest", aldus jury-
voorzitter Joop Boerstoel die "Concordia"
de hofleverancier van de muziekschool
noemde. Nu we het toch over het harmo-
nieorkest hebben. Ook voor haar een be-
langrijke avond. Zaterdag 20 juni zal het
orkest deelnemen aan het KNMF mu-
ziekconcours in Eibergen. Onder meer
zal dan het nummer "Free World
Fantasy" van Jacob de Haan gespeeld wor-
den. Een nummer dat "Concordia" ook
reeds tijdens het Nieuwjaarsconcert in
januari speelde.

Onder leiding van dirigent Hugo Klein
Severt liet het orkest horen, dat wat haar
betreft de puntjes nu al reeds op de "i"
staan en dat het verwachtingspatroon
straks in Eibergen best hoog gesteld mag
worden. Het harmonieorkest trad deze

avond twee keer op. Voor de pauze onder
andere met het ijzersterke nummer
"Oregon" eveneens uit de koker van Jacob
de Haan. In dit nummer geëent op het
Wilde Westen van vroeger, hoorde je de
paarden muzikaal galoperen.
Na de pauze een geheel ander "Con-
cordia". Een aantal nummers bekend van
50 jaar televisie in Nederland. Herken-
ningstunes van bekende series. Kortom
drama, entertainment en aktie, muzi-
kaal verwoord. Nummers als "Sugar" en
"The Thornbirds" respevtievelijk afkom-
stig uit de series "De Fabriek" en
"Doornvogels". Ladyspeaker Sandra Oonk
friste daarbij het geheugen van het pu-
bliek op, door achtergrondinformatie te
verstrekken.
Bij het nummer "Dagboek van een her-
dershond" kwam imitatie-kapelaan Erik
Odekerke, tot hilariteit van het publiek
de zaal binnenfietsen. Het orkest besloot
met de "Euregiomars", vanwege het 10 ja-

rig samenwerkingsverband hier in de re-
gio, destijds door dirigent Hugo Klein
Severt zelf gecomponeerd.

Verder was er deze avond een optreden
van het leerlingenorkest onoder leiding
van Mark Heuvelink. Een enthousiaste
groep met hier en daar een onzuiver
toontje, maar daar zijn het dan ook leer-
lingen voor. De drumband onder leiding
van Bert Lamers kwam ook uitgebreid
aan bod. In positieve zin bedoeld, veel rit-
misch geweld. Vooral in "Samba Queen"
konden de drummers zich uitleven. Dat
deed ook het drietal solisten Richard
Meyer, Peter Annevelink en Jeroen
Helmink. Zij lieten in "SnaSr drum trio"
duidelijk blijken veel plezier te hebben
in het drummen. Een alleraardigst slot-
nummer van de band in "Drums around
the world". De band fraai uitgedost, extra
geëffectueerd door lichttechnicus
Bennie Schoemaker.



MobiMax vervangt
taxiliner tussen
Ruurlo en Vorden
Met ingang van zondag 24 mei stoppen
zes Taxiliners in de Achterhoek met rij-
den. Dit zijn Gedeputeerde Staten - ver-
antwoordelijk voor het openbaar
streekvervoer - overeengekomen met
exploitant Oostnet. De openbaarver-
voerservice wordt overgenomen door
MobiMax. Dit openbaarvervoersysteem
is op afroep beschikbaar en ging op l
maart 1998 van start in zeventien
Achterhoekse plaatsen.
Eén Van de zes taxiliners die 24 mei
wordt opgeheven is lijn 250. Deze lijn
is verantwoordelijk voor het vervoer
tussen Vorden, Ruurlo en Borculo. De
andere Taxiliners die stoppen met rij-
den zijn lijn 223 tussen Winterswijk,
Aalten en Dinxperlo, lijn 226 tussen 's
Heerenberg, Beek en Doetinchem, lijn
294 en 296 tussen Borculo en Groenlo
en lijn 295 tussen Eibergen en Rekken.
De taxiliner en MobiMax bieden onge-
veer dezelfde service. Beide moeten l
uur van tevoren worden opgeroepen.
Verschil is dat MobiMax geen vaste rou-
te heeft. Zijn route wordt bepaald door
de passagiers. MobiMax brengt de klan-
ten van deur tot deur, of naar de
dichtstbijzijnde halte (of het station)
van bus of trein. MobiMax mag reizi-
gers over maximaal twee zones vervoe-
ren. Voor taxiliners geldt die beperking
niet. De provincie en Oostnet gaan er-
van uit dat een klein aantal reizigers
met MobiMax minder snel op hun be-
stemming zal zijn dan met de taxili-
ner. Daarentegen kan met MobiMax

een groter aantal reizigers worden be-
reikt. Mocht de nieuwe service in de
praktijk niet voldoende zijn, dan wordt
onderzocht of aanpassing mogelijk is.
De provincie en Oostnet hebben al in
1996 een accoord bereikt over deze
gang van zaken. Ook is toen besloten
dat de rijksbijdrage voor de taxiliner in
het vervolg ten goede zal komen aan
MobiMax. Oostnet zal in het gebied de
nodige bekendheid geven aan deze ver-
andering.

Nieuw bij Etos Barendsen:

M. Bakker (D66) mag
in raadscommissies
R. Nobel vervangen
Hoewel hij geen lid meer is van de ge-
meenteraad, mag de heer M. Bakker
van D66 zijn partijgenoot R. Nobel bij
afwezigheid vervangen. Het verzoek
van D66 dat ook niet-raadsleden deel
uit kunnen maken van een raadscom-
missie werd door de gemeenteraad van
Vorden goedgekeurd. D66 diende dit
voorstel in omdat de partij van twee
naar één zetel is gegaan en op maan-
delijkse commissievergaderingen op
de dinsdagavond niet twee vergaderin-
gen tegelijkertijd kan bezoeken. De an-
dere partijen hadden er geen enkele
moeite met het verzoek van D66.
Volgens de heer E. Brandenbarg van de
WD kunnen op deze manier meer
mensen actief betrokken worden bij
het raadswerk. "En dat is alleen maar
positief', aldus Brandenbarg.

Demonstratie met hogedrukreinigers bij Welkoop:

Tractorpullingte^n 17 mei
te gast bij Welkoop Vorden
Welkoop blijft in beweging. Zo ook
op zondag 17 mei. Welkoop Vorden
heeft ervoor gezorgd dat u tijdens de-
ze koopzondag kunt genieten van
een heuse tractorpullingmachine.
Het gaat hier om de Welkoop Black-
Cat, de groen met rode tractorpul-
lingmachine van ruim 3.500 pk.

De Welkoop Black-Cat telt zes chevrolet
V8 motoren en deze motoren worden
draaiende gehouden met alcohol. Deze
tract9r is geheel eigenbouw en dus een
unieke machine. Vooral als u nog nooit
van uw leven zoiets heeft gezien is het
aan te raden om op zondag 17 mei naar
de Welkoop Winkel in Vorden te gaan.

De teamleden zullen tijdens deze dag al

uw vragen beantwoorden en natuurlijk
mogenj^ kinderen even plaats nemen
achter het stuur. Hiervan wordt door één
van de medewerkers van Welkoop een fo-
to gemaakt, welke een week later gratis
in de winkel kan worden afgehaald.
Verder kan elke bezoeker deelnemen aan
een prijsvraag over de Black-Cat. Over de
prijs wordt nog even geheimzinnig ge
daan.

Maar er is meer op koopzondag 17 mei.
Zo worden er op deze dag diverse model-
len en accessoires van KEW-hogedrukrei-
nigers gedemonstreerd. En wat te den-
ken van het ruime assortiment perk-
planten en hanging baskets. Al met al ze
ker de moeite waard om tijdens de koop-
zondag de Welkoop te bezoeken.

De Echte Groenteman

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

Voor aanbiedingen
zie de folder in de brievenbus

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS

Boekweitdoppenkussen
Lekker slapen? Dan bent u bij Etos
Barendsen in Vorden aan het goede
adres. De winkel aan de Zut-
phenseweg verkoopt boekweitdop-
penkussens die garant staan voor een
goede nachtrust. Het boekweitdop-
penkussen is gevuld met honderd
procent zuivere boekweitdoppen. Ze
zijn van biologische teelt en worden
op een speciaal ontwikkelde manier
gereinigd, zodat er geen stof en
graanresten meer in zitten.

Boekweitdoppenkussens zijn zeer popu-
lair in Japan en worden al meer dan hon-
derd jaar gebruikt in het Oosten. Dit kus-
sen biedt therapeutische voordelen die
niet terug te vinden zijn bij de traditio-
nele kussen gevuld met schuimrubber of
veren. Volgens de Oosterse geneeskunde
vormt een fris hoofd het belangrijkste
element in onze gezondheid. De meest
gezonde toestand van ons lichaam is de
zogenaamde 'Su-Kan-Soku-Netsu', een
fris hoofd en warme voeten. Wanneer
een van deze elementen niet meer in ba-
lans is, geeft dit aanleiding tot hoofd-
pijn, irritaties, stijve nek en loomheid.

Gedurende eeuwen zochten de Aziaten
naar een geschikt kussen om het hoofd
fris te houden. Tweeduizend jaar gele-
den gebruikte men kussens gevuld met
kleine kiezelstenen en gelijkmatig ge-
vormde bonen. Slechts enkele eeuwen
geleden kwam men er achter dat boek-
weitdoppen het meest geschikte mate-
riaal vormen voor het ondersteunen van
hoofd en nek.
Het boekweitdoppenkussen bevat maxi-
male koelingseigenschappen, zodat u 's
nachts geen last meer heeft van overma-
tige transpiratie. De unieke kwaliteit van
dit kussen garandeert voldoende steun
aan hoofd, nek en ruggewervel. Een be-
langrijk element voor een goede nacht-
rust. Het kussen helpt uw nek, schouders
en bovenrug te ontspannen. Het zorgt
voor een verfrissende slaap.

Het zal enkele dagen duren voor u ge
wend bent aan het boekweitdoppenkus-
sen, omdat u waarschijnlijk altijd heeft
geslapen op een kussen gevuld met ve-
ren of schuimrubber. Probeer het gedu-
rende een week en u kunt niet meer zon-
der. Zie ook advertentie.

Open Huis De Muzehof
Muziek- en dansschool De Muzehof
houdt zaterdag 16 mei open huis in
het hoofdgebouw in de Hanzehof in
Zutphen. De deuren van de lesloka-
len staan open voor belangstellenden
die meer willen weten over muziek-
en danslessen en de mogelijkheden
die er zijn om te spelen in orkesten,
bands en andere samenspelvormen.

Er wordt in lokÉ^i en gangen gemusi-
ceerd en m het danshuis zijn er dansde-
monstraties. Bij elk instrument is er de

mogelijkheid om getest te worden op fy-
sieke geschiktheid. De docenten van mu-
ziekschool De Muzehof zijn graag bereid
alles te vertellen over de instrumenten.
Verder is het administratieve personeel
aanwezig voor vragen over inschrijving
en lesgelden.

De Muzehof is gevestig in de Hanzehof
aan de Coehoornsingel in Zutphen en
heeft dependances in Lochem, Vorden,
Gorssel en Steenderen. In Lochem is er
een open huis op zaterdag 13 juni.

café restaurant feestzalen slijterij

GROTE MEIKERMIS
op 16 en 17 mei a.s. te Ruurlo

Zaterdag 16 mei as. 's avonds muziek:

'PERFECT SHOWBAND'

Zondag 17 mei as 's middags en 's avonds muziek:

'THE SPITFIRES'

Tevens geopend onze sfeervolle 'Kelzersbar'

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood otelier

«MUS
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



eld besparen
Corfu

Turkije, Marmaris

Mexico, Puerto Vallarta

Bali, Kuta/Tuban/Legian

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u naar de Rabobank

Loopt u even bij ons binnen of kijk op internet: www.totaobank.nl

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen Burg. Smitstraat 21 td^)575) 45 81 05

ien vanaf

ien vanaf

«n vanaf

en vanaf

en vanaf

f 665/- p.p.

f595,- pp.

ff 895/- p.p.

f 895,- p.P.

f995,- pp

TT1 -̂ ÜS*
Rabobank

Reizen

837
W 40
581 05

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenElterweg113
7233 SM Vierakker Tegen inlevering van deze
Tel. (0575) 44 12 60 advertentie eerste rijles gratis

1958 1998

Touwtrekvereniging Vorden
In verband met hun 40-jarig bestaan

organiseert de touwtrekvereniging een

scholentoernooi
om het kampioenschap van Vorden

op donderdag 21 mei Hemelvaartsdag.
Op het 'Medler' Ruurloseweg 110

aanvang 13.3O uur

Boekweitdoppen
kussen

Nu verkrijgbaar bij

etos
BARENDSEN
volop in aktie

• f 59.95 per stuk

2 stuks voor f lOOj"
Zutphenseweg 3 • Vorden • Tel.: 55 40 82

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATA:
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

DRUKKERIJ
WEEVERS

GOKT** MM
8XUM/WI7
70 CL 1925
HU 1695

SAfAKI
6XATISGLAS

70 CL 2195
HU 1895

COINTKEAU
70 CL 3595
HU 2995
10 MCKS900MSM*

i- VWOf WOXS7
£7*2/45
NU 1995

BOOMSMA
/

L7X 1995 HU 1695
i + 10 MCkS i

SUPER DE BOER
ALTIJD O P Z O E K N A A R H E T I E S 7 -

Slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

IN OXGINfLt WK FL£S
L7H 2295 HU 2095

i- 10 *OCM



EXCLUSIEVE WONINGEN

o Trodtionele woningbouw
o VoHedge Inspraak mogeüjk
o \fcofbespreWngko6tenloos
o Goede bouwbegetefclng
o 35 jaar ervaring

1WEE ONDER EEN KAP OF VRIJSTAAND

o bel voor een afspraak

j^ ARCHITECTENBUREAU WOLBERT BV
^ Banninkstraat 21, 7255 AT, Hengelo (GLD) Tel: 0575 46 15 82

MUZIEK- EN DANSSCHOOL DE MUZEHOF

Zaterdag 16 mei a.s.
van f 0.00 tot 13.00 uur

in het hoofdgebouw in de Hanzehof
Coehoornsingel 1 te Zutphen

Informatie over alle muziekinstrumenten
muziek- en dansdemonstraties

testen en advies

Voor meer informatie: 0575-515350

IEDER GEGRILLD HAANTJE DRAAGT BIJ AAN MEER MUZIEKPLEZIER

\ swingt
de erill af!!

-4

Muziekvereniging Sursum Corda en Keurslager Dick Vlogman zorgen zaterdag 23 mei voor een swin-
gend grillfestijn. Maar liefst 6 reuzegrillapparaten komen er aan te pas om zo'n 2000 haantjes te grillen.
En natuurlijk verzorgt Sursum Corda de muzikale omlijsting van het Grillfeest.

De haantjes zijn fijn gekruid en smaken heerlijk bij de warme maaltijd of als uitgebreide snack tussen-
door.

2 GEGRILLDE HAANTJES f 12,50
WEES ER ALS DE KIPPEN BI]!

Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei gaan wij huis-aan-huis rond en nemen uw bestelling op of U ontvangt
een folder met bestelformulier in de bus.

C H R . M U Z I E K V E R E N I G I N G

SURSUM CORDA
Keurslager

Vlogman

Harde garanties en test bevestigen bedrijfszekerheid van waterontharder:

Heeft u ook l£st van kalkaanslag?
Alpine Water Descaler No.1

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

Meer dan 93% van alle huis-
houdens in ons land heeft last
van hard water. Hardnekkige
kalkaanslag en ketelsteen be-
dreigen boiler, geiser, combi-
ketel, waterkoker, wasmachine,
vaatwasser, strijkijzer en kof-
fiezetter, maar ook wastafel,
spoelbak. toilet en bad.
Montage van een Alpine Water
Descaler is een afdoende oplos-
sing voor al deze problemen, zo
blijkt uit de praktijktest (bron:
Energie & Water 1996 nr. 95,
voorlichtingsblad van Energie
Noordwest.

EXTRA KOSTEN
Kalkaanslag en ketelsteen ver-
oorzaken heel wat schade en ex-
tra kosten. Niet alleen de water-,
maar ook de energienota neemt"
toe. De levensduur van huishou-
delijke apparaten wordt verkort
zodat hoge kosten ontstaan
door reparatie en vervanging.
De gemiddelde schade door
hard water wordt geschat op en-
kele honderden guldens per
jaar per huishouden, terwijl dit

bedrag voor grootwaterverbrui-
kers vele malen hoger uitkomt
en dan praten we nog niet over
de milieuschade als gevolg van
het moeten gebruiken van was-
verzachters en agressieve kalk-
oplossers.
Door het aanbrengen van een
Alpine Water Descaler kan scha-
de door hard water worden
voorkomen en wordt ons milieu
gespaard.

VOORDELEN
Reeds bestaande kalkaanslag
wordt afgebroken. Na het was-
sen voelt het haar minder hard
en de huid minder schraal aan.
U gebruikt minder zeep en
shampoo en het haar kan ge-
makkelijker gemodelleerd wor-
den. U heeft ook geen last meer
van huidirritaties door kalk. De
kwaliteit van het leidingwater
wordt nog beter (reuk en smaak)
koffie en thee smaken lekkerder
en er zitten geen vieze velletjes
meer op de koffie en de thee.
De kopjes zijn eenvoudig te rei-
nigen zonder schuursponsje en
zonder schuurmiddel.

STRALEND EN SCHOON
Geen vermoeiende poets- en
schuurwerken meer in de keu-
ken, de badkamer en het toilet.
Kranen en douchekoppen raken
niet meer verstopt en blijven
glanzen. Ontkalking van leidin-
gen en apparatuur is niet meer
nodig en onthardingszouten
voor o.a. de vaatwasser worden
overbodig.

MINDER ZEEP NODIG
Voor de vaat en de was heeft u
aanzienlijk minder afwasmid-
del en waspoeder nodig en zijn
wasverzachters volledig overbo-
dig geworden. De voordelen zijn

reeds na enkele dagen duidelijk
waarneembaar.
De Alpine Water Descaler gaat
levenslang mee, is geheel onder-
houdsvrij en heeft een hoge hit-
tebestendigheid, is waterbesten-
dig, is mee-verhuisbaar en ge
bruikt geen stroom.

100% KWALITEITSWAARBORG
De Alpine Water Descaler geniet
een uitstekende reputatie bij
groot- en kleinwaterverbruikers
en is recentelijk onderscheiden
met het felbegeerde kwaliteits-
certificaat ISO 9002 en de ge
noemde test van Energie Noord
West.

(Advertentie)

Tevens worden de Units gele
verd met een keiharde 60 dagen
niet goed geld terug garantie en
een levenslange technische ga-
rantie. De Alpine Water Desca-
ler is momenteel de enige wa-
terontharder met een 100%
kwaliteitswaarborg.

MONTAGE
De unit kan snel gemonteerd
worden zonder dat de leidingen
doorgezaagd hoeven te worden
en er worden geen voorrij- en
montagekosten berekend. De
Alpine Water Descaler is niet al-
leen geschikt voor particuliere
huishoudens, maar ook voor
alle grootwatergebruikers zoals
hotels, horeca, boerderijen, zorg-
instellingen etc.

Inlichtingen en leveringen:
ECH, telefoon (0570) 54 48 00.

N O O I T M E E R L A S T V A N K A L K A A N S L A G

Alpine Water Descaler No.1:

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

GRATIS GEPLAATST! Inlichtingen ECH •& (0570) 54 48 00



Makelaars- en assurantiekantoor Van Zeeburg breidt uit:

Visser komt team versterken

Bert Visser uit Wamsveld is per l mei
bij makelaars- en Assurantiekantoor
Van Zeeburg toegetreden als nieuwe
vennoot. De heer Visser is 42 jaar oud
en heeft een zeer ruime ervaring in
het assurantievak, met name op het
gebied van levensverzekeringen.
Deze ervaring werd opgedaan binnen
de organisatie van de Rabobank en
de verzekeraars Fortis AMEV en de
ING-groep.

Visser gaat zich bezig houden met pen-

sioenvoorzieningen, bedrijfsbeëindi-
ging, gouden handdrukken, hypothe
ken, inkomensverzekeringen, financiële
planning en verrna^nsbeheer.

Met de toetreding van de heer Visser is
het kantoor zowel gespecialiseerd in alle
schade- en levensverzekeringen, als in
makelaardij en onroerend goed. Van
Zeeburg & Visser hoopt u daarmee nog
beter dan voorheen van dienst te kunnen
zijn bij zowel bedrijfsmatige- als particu-
liere verzekeringen, financieringen, hy-

potheken, taxaties en bemiddeling bij
aan- en verkoop van onroerend goed.

Bij Van Zeeburg & Visser vj^t u alle fi-
nanciële dienstverlening o^er één dak
Echt onafhankelijk advies door bemidde-
ling voor vrijwel alle banken en verzeke-
raars, in de bekende gemoedelijke sfeer,
met persoonlijke aandacht voor de klant
en echte service. Van Zeeburg & Visser is
verder van plan de afdeling makelaardij
uit te breiden. Hiervoor zal een extra me-
dewerker worden aangetrokken.

Concert Glanerbragger
Muzikanten 17 mei
in De Luifel in Ruurlo
De Glanerbrugger Muzikanten geven
zondag 17 mei onder leiding van kapel-
meester Geert Sprick een wunschkon-
zert in De Luifel in Ruurlo. De Glaner-
brugger Muzikanten spelen deze zondag
de stukken die de liefhebbers van
Egerlander-repertoire na aan het hart lig-
gen. Elk nummer zal door Geert Sprick
op de van hem bekende humoristische
wijze bij de toehoorders worden ingeleid.
Bijzonder is dat niet alleen 'verzoek-
nummers' worden gespeeld, maar dat
het publiek ook de kans krijgt met het
orkest mee te spelen of te zingen.
Amateur-muzikanten, zangers en zange-
ressen die behoorlijk uit de voeten kun-
nen op het instrument van hun keuze of
redelijk bij stem zijn, kunnen contact op-
nemen met Geert Sprick in Borculo:
(0545) 27 31 27.

Tentoonstelling 'Oude
geografische kaarten'
in bibliotheek Vorden
Zoals elk voorjaar gebruikelijk verzorgt
de oudheidkundige vereniging Oud
Vorden ook nu weer een tentoonstelling
in de bovenzaal van de bibliotheek.
Ditmaal is het onderwerp 'Oude geogra-
fische kaarten van Vorden en omstre-
ken'. Uit de archieven van de gemeente
en de provincie zijn hier diverse oude
kaarten, plattegronden en kadastrale
kaarten bijeengebracht.
Speciaal de oude kaarten van de
Wildenborch, de Wiersse en het Medler
zijn zeer de moeite waard om wat aan-
dachtiger te bekijken. Weg- en waterlo-
pen blijken dan nog wel eens aan veran-
dering onderhevig te zijn geweest. Ook
ziet men op een enkele plaats een molen
getekend waar nog niemand ooit van ge-
hoord heeft.
Voor de bezoekers is er ook nog wat te
winnen. Door de organisatie is er name
lijk een foto-quiz samengesteld van foto's
in en om Vorden. Wie van alle 16 foto's
de juiste namen weet maakt kans op een
jaar gratis lidmaatschap van de oudheid-
kundige vereniging Oud Vorden.
Alleszinds de moeite waard dus om deze
tentoonstelling te bezoeken die nog tot
en met 30 mei loopt.

Videotheek Castle Examenstunt 't Beeckland

Een moderne videotheek met een ruim assortiment. Zo mogen we Videotheek Castle aan de
Burgemeester Galleestraat na de heropening van zondag 3 mei genist noemen. Deze weekgaat
bij de videotheek Castie de Spice Girls Actie van start. De video van Spice Girls The Movie in na-
melijk uit. Alle klanten die deze video huren krijgen - zolang de voorraad strekt - een gratis pos-
ter van The Spice Girls. Op de foto eigenaresse Lieneke Visscher m de geheel vernieuwde win-
kel.

Het leven van een leerkracht gaat niet over rozen. Zeker niet als de lessen van de examenklas-
sen erop zitten en de examenstunts voor de deur staan. Afgelopen vrijdag moesten de docen-
ten van scholengemeenschap 't Beeckland eraan geloven. Naast allerlei spelletjes hadden de
leerlingen van de vierde klas het idee bedacht om de leraren te bodypainten. En dat hebben ze
geweten. De ene docent zat nog meer onder de verf dan de ander. Alles bij elkaar was het een
zeer bont gezelschap dat rondliep op het schoolplein van 't Beeckland. Deze week starten de
examens voor de vierde klassen van de scholengemeenschap.



5 lessen inline-skating & skeeleren
1 les mountainbiking

Zutphenseweg 8 • 7251 PK Vorden • (0575) 55 42 28

plus

3 maanden 1 x per week keuze uit
aerobics of fitness

Indoor Sport Vorden
Overweg 16 • 7251 JS Vorden • (0575) 55 34 33

voor f 299,-
incl. huur skates en

mountainbike
in de periode van mei

t/m augustus

Leden van Indoor Sport Vorden
betalen f 224,-

Meld je snel aan voor deze
actie bij een van de boven-

staande bedrijven en je krijgt
bij aanschaf van skeelers /

inline-skates
25% korting op bescherm-
materiaal bij free-wheel en
25% korting op een zonne-

bankkuur bij
Indoor Sport Vorden

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 75 55

LANGWERDElWEEVOEDERS is een actieve
onderneming die veevoeders en meststoffen
verkoopt, en onder het merk LAVOR hondevoer
op de markt brengt. Voor de verkoop en bezor-
ging van LAVOR hondevoer vragen wij gemoti-
veerde, zelfstandige

WEDERVERKOPER (m/v)
die bereid en in staat zijn zelfstandig de belangen
van onze huidige en toekomstige klanten te
behartigen.

Wij vrogen: • Affiniteit met dieren

• Pioniersgeest
• Commerciële instelling

Wij bieden; • Beschermd rayon

• Verkoop-/productondersteuning
• Beloning op provisiebasis
• Bedrijfsauto

Bent u woonachtig in de regio Gelderse Achter-
hoek, richt dan uw sollicitatie aan ons bedrijf,
t.a.v. de heer H.G. Langwerden.

ONDERHOUD KAN OOK
IN FLEURIGE KLEUREN

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

Graaf uw voordeel op
bij BouwCenter HCI!

Dekkende
verfbeits

fenolvoor binnen en
buiten, 0,75 L.

33 55 *s-

Accuboormachine

12 Volt,
2e accu gratis

KEUKENS

SANITAIR/TEGELS

OPEN HAARDEN

BOUWMATERIALEN

BESTRATINGEN

BOUWWINKEL

BouwCenterSHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (057S) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

Biej ons in d'n Achterhoek
Willem van Vilders Harm wreef zich nog 's deur de ogen. Hee had de slaop nog
wel neet te bes uut maor kon toch wel zien wat t'r in de weie leep, of liever ezeg
neet leep. En daor zaog e gin schaope. Een stuk of zesse had e d'r en dag of wat
eleen ekoch. Um ze eersdaags te slachten en dan in zien winkel an de man te
brengen. Hee leep nog 's nao 't hok maor dat was eigenlijk ens neet neudig. Van
'n veerten ko'j al wel zien dat daor ok gin schaop in zat.

Hee leep 'n hof deur en kek 's biej de buurte oaver de conifeern, loern biej 'n an-
der oaver de schutting en kek de straote 's af. Maor 't was allemaole 'n witn met
'n zwatn, gin schaop te zien. Umme nog wieter van huus te loopn had e gin zin-
ne in en daorumme kreeg e 'n auto maor en ree daor met de umliggende stra-
oten en weage af. lej wissen maor nooit waor die diers hen egeiseld waarn. Hee
had al een hotjen rondetoerd too hee biej ene een stel schaope in de weie zag
loopn. Maor of daor de ziende ok biej waarn?.

Een koe ko'j an de bouw of de kleur nog wel aadig weerkennen. Maor een schaop?.
Die bunt allemaole gebrokn wit zoat ze dat in de mode nuumt. En danderbiej,
hee had ze nog maor pas ekoch dus zo goed kennen hee ze ok nog neet. Hee
kon natuurlijk nao de luu hengaon die biej de weie woonnen en vraogen of ze
zien schaope in de weie hadn. Maor stel dat dat neet zo was. Dan sloog e een
mooie flater en zoln de luu zeggen:" Wat denk iej wel van ons". Weer in huus
beln e de pelitie maor en veteln 't hele verhaal. Ze zoln wel effen kommen
kiekn. Met een menuut of tiene waarn ze al biej um . "Stap maor in", en too
ging 't op weg nao de luu waor Willem de schaope had ezien.

Met 't zien van de pelitieauto kwammen de luu eur al integen. "Jao, de schaope
hadn daor op de weg eloopn. Umme ongelukken te veurkommen hadn zee ze
maor in de weie ejach. De pelitie vroog eur nog waorumme zee daor neet oaver
ebeld hadn maor daor kregen ze gin wies antwoord op. Gelukkig veur Willem
kon e de schaope weer ophaaln en maakn d'r lamskoteletten en lamsbout van.
En nebbe wiej weer een stuksken in de linkerhand aw achter de earpels zit biej
ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



NU 6UPER VOORDELIG
Soms is het misschien wel té 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,-

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

nu ƒ59,

nu ƒ69,

nu ƒ99,-

nu/109,-

nu/129,-

Summerbreeze 4-seizoenen dekbed
4-seizoenen dekbed waarvan het ene deel gevuld is met

100% katoen en het andere met 100% scheerwol. In de

winter kunt U ze zonodig samen gebruiken..

1 persoons 135/200
van ƒ299,- nu ƒ249,-
extra lang 135/220
van ƒ349,- nuƒ289,-

2 persoons 200/200
van ƒ479,- nuƒ399,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ579,- nuƒ489,-
extra lang 240/220
van ƒ629,- nuƒ529,-

Linnen comfort
Zomerdekbed met een vulling
van 100% linnen en een tijk
van 100% katoenen satijn.

1 persoons 135/200
van ƒ229,- nu
extra lang 135/220
van ƒ259,- ni

2 persoons 200/200
n ƒ329,- ni

ƒ149,-

Lits Jumeaux 240/200

«n ƒ369,- nu ƒ289,-
tra lang 240/220

van ƒ409,- nuƒ329/-

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

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

2 persoons 200/200
van ƒ159,-

Lits Jumeaux 240/200

van ƒ179,-
extra lang 240/220
van ƒ199,-

nu ƒ59,

nu ƒ69,

nu

nu

nu

ƒ99,-

ƒ109,-

ƒ129,-

Summersilk
Zomerdekbed met een vulling
van 100% moerbeizijde en een

fraaie katoenen tijk.

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

2 persoons 200/200
man ƒ249,-

L

*

nu ƒ99,-

nu/129,

ƒ169,

ƒ199,

nu

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ279,- nu

xtra lang 240/220
van ƒ329,- nu ƒ 229,

Dons superlight
Zomerdekbed met een vulling van 90%
ganzendons en een 100% katoenen tijk,

licht van gewicht en erg soepel.

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

2 persoons 200/200
van ƒ409,-

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

nuƒ 179,-

nuƒ259,

ƒ299,

ƒ329,

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816 ,
Voetgangers- Rsbo Bank
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