Woensdag 19 mei 1999

Kopij: vóór maandagmorgen 09.00 uur:

NIEUWS-ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 30 Postbus 22 7250 AA Vorden Tel. (0575) 551010 Modem /BBS (0575) 557378

Voedselpakketten naar Albanië

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 mei Pinksteren 10.00 uur ds. D. van Loo,
Didam, m.m.v. kerkkoor.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 mei Pinksteren 10.00 uur Openluchtdienst bij Kasteel Vorden, ds. M. Beitier en Pastoor
van Zeelst. Collecte: zending; 19.00 uur ds. HA.
Speelman.
R-K. kerk Vorden
Zaterdag 22 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 23 mei 10.00 uur Oecumenische Pinksterviering, m.m.v. 30+ Koor.
Maandag 24 meif 10.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.

De 500 voedselpakketten die op vrijdag 23 april door de gezamenlijke Vordense kerken en scholen zijn ingezameld zijn vorige week woensdag met een vrachtwagen opgehaald door de Hulporganisatie Dorkas uitAndijk. Deze organisatie zorgt voor het
transport van de voedselpakketten naar Albanië. Op de foto koster Arend Jan Menkveld en Yvette Broekhuizen die de chauffeur van Dorkas hielpen met het inladen van
de voeselpakketten. Samen met dominee Maas Beitier waren zij de initiatiefnemers
van de voedselactie in Vorden.
—

In verband met Pinksteren dienen ko
py en advertenties voor de editie van
Weekblad Contact die volgende week
verschijnt al op vrijdag 21 mei om
12.00 uur bij ons binnen te zijn.
De redactie

Opening van fietspad
tussen Kranenburg
en Rimrlo op 28 mei
Op vrijdag^ mei wordt het fietspad Kranenburg-Ruurlo door gedeputeerde De
Bondt van Verkeer en Vervoer geopend.
De openingshandeling vindt plaats door
het maken van een fietstocht over het
nieuwe aangelegde fietspad van Ruurlo
naar Kranenburg.

Eigenaresse Bruna nog in gesprek met gemeente Vorden:

Geen geld van provincie voor
openhouden agentschapNS
Het agentschap van de Nederlandse
Spoorwegen in Vorden gaat zoals het
er nu naar uitziet dicht. Vanaf zondag 30 mei zal vervoersbedrijf Syntus
de exploitatie van de spoorlijnen
Winterswijk-Doetincheni en Winterswijk-Zutphen van de Nederlandse
Spoorwegen overnemen. Vanaf die
datum is het niet meer mogelijk om
treinkaartjes hij de Bruna aan de
Raadhuisstraat in Vorden te kopen.
Vervoersbewijzen zijn dan alleen nog
maar te verkrijgen bij de kaartjesautomaat op het station. Volgens vervoersbedrijf Syntus is er geen geld om
de agentschappen in de Achterhoek
open te houden. De kosten van het
open houden van een verkooppunt
bedraagt op jaarbasis ongeveer
14.000 gulden.
De provincie Gelderland heeft vervoersmaatschappij Syntus financiële steun
aangeboden zodat negen verkooppunten
in de Achterhoek het komend jaar toch
open kunnen blijven. Het gaat hier om
de gemeenten Lichtenvoorde, Groenlo,
Borculo, Eibergen, Gendringen, Zelhem,
Neede, Hengelo en Bergh. De gemeenten
Vorden en Ruurlo vallen buiten deze re
geling omdat in deze plaatsen op het station een kaartjesautomaat aanwezig is.
In de andere gemeenten is dat niet het

Overname van advertenties en berichten is verboden

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 mei Pinksteren 10.00 uur Open Luchtdienst bij kasteel Vorden, ds. M. Beitier en Pastoor
van Zeelst.

Sluitingstijd voor
Contact vervroegd

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

geval. De provincie heeft voor deze
'noodmaatregel' 7.000 gulden per ge
meente over. Voorwaarde is wel dat de
betrokken gemeenten zelf ook 7.000 gulden op tafel leggen. Het gaat hier om een
tijdelijke maatregel voor een periode van
een jaar. Volgens de provincie moet het
komend jaar naar een definitieve oplossing worden gezocht.
Zoals het er nu naar uitziet moet eigenaresse Carmen Rondeel van de Bruna-vestiging in Vorden vanaf maandag 31 mei
noodgedwongen stoppen met het agentschap van de NS. "Maar eerlijk gezegd
vind ik het wel een beetje raar. De NS verleent op dit moment een bepaalde service en het zou logisch zijn als Syntus de
agentschappen van de NS in de Achterhoek gewoon overneemt. "Mevrouw Rondeel laat het hier echter niet bij zitten.
"Deze week heb ik een gesprek met wethouder Boogaard en ik hoop dat de gemeente nog met een oplossing komt", aldus mevrouw Rondeel.
Wethouder Boogaard laat weten dat hij
op voorhand niet met een buidel met
geld gaat zwaaien. "Nee, ik wil eerst eens
alles op een rijtje zetten. Maar als de sluiting van het agentschap echt tot grote
problemen leidt, dan moeten we natuurlijk iets doen. Maar op voorhand verwacht ik eigenlijk geen onoverkomelijke
problemen", aldus Boogaard.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 mei 17.00 Eucharistieviering.
Zondag 23 mei 10.00 uur Woord- en communie
dienst.
Maandag 24 mei 10.00 uur Woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
23-24 mei pastoor J. Igfers, Ruurlo, tel. (0573)
451456.
Huisarts 22-23-24 mei dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 551678.
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 kuj^dan opbellen (zonder afspraak) komen of ee^^Bngende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.
Tandarts 22-23-24 mei G.M. Wolsink, Laren, tel.
(0573) 40 21 24. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag- en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het SpittaaL, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem. tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uuren van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-

haar, tel. (0575)441351.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Oyerige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswij k tel (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; me
vr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129, spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur. vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
WV-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00 uur. In de schoolvakanties
worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00
- 17.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uur. Tel.
(0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575)
54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltie-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur. tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.

Pinkster-Vlaaien feest
Vlaaien volgens Limburgs recept
Calorie-arm en goed voor 12 royale punten

Bij inlevering van deze bon
VOORDEEL
l
op uw grote Pinkstervlaai naar keuze

Cassata-vlaai
'n nieuwe vlaai met een heerlijke
Italiaanse smaak

Contactjes
zijn uitsluitend bfstemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9.50 voor 3 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1.- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 2.50 kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

Heerlijke Asperge - Ham,
door uw slager zelf gemaakt
100 gram f 2,98
WOENSDAG GEHAKTDA6

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

f 1,50 per stuk
Runder Schnrtzels

9,98

ff IjYO per stuk

BOERENGEHAKT
1 kilo f

6,95

VRIJDAG PIEKENDAG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

10 soorten

Amerikaanse Brownie cake
zo uit de States

f RH

voor maar l «J •

Onze Pinkster Spijs stollen
een ware delicatesse

• Gezocht: hulp voor de verzorging van 5 paarden.
Maandag t/m vrijdag. Tel.
(0575) 46 73 82. Na 18.00 uur
(0314) 62 42 18
• Splinternieuwe methode!
Wij helpen u uw gewicht te
beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info A. Eijsink, (0575) 57 21 27

Rum-Rozijnen

f495

echt lekker 5 voor l *T«

Onze medewerkers en wij wensen u
zonnige, smakelijke Pinksterdagen
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

KASTELENTOCHT
voor skeelers en in-line skaters

TWEEDE PINKSTERDAG

• Te koop: Ford Escort 1.41
Solar b.j. '92, 38.000 km; Susuki Alto GLX b.j. '92 49.000
km; Opel Kaden b.j. '86. Tel.
(0575) 46 27 79
• De Zutphense nieuwe tijdbeurs. Zondag 30 mei van
11.00 tot 17.00 uur in de
Hanzehof
• Wij zoeken met spoed voor
de dinsdagmiddag: een lieve
oppas voor onze dochter van
2 jaa^Tel. (0575) 43 23 11
• 5,10, 15 kilo onder-/overgewicht? Wilt u dit beheersen? Bel dan (0575) 467381
• Fietstocht Omloop van de
ap 30, 45, 80, 110 km.
Pinksterdag in Vorden en Keijenborg. Info 46 10
15. Starttijd 09.30 tot 13.30 uur

Afstanden: 15,20,30 en 60 km
Sfart tussen 10.00 en ilOO uur bij de winkel van
free-wheel, Zutphense weg 8 te Vorden.

Inschrijfgeld: senioren f 10,-, jeugd f 5,(daglicentie f 5,- helm verplicht, event. te huur)
Verzorgingspost halverwege de verschillende routes!
ledere deelnemer ontvangt een herinnering.
Nederland

• Zondag 23 mei a.s. (Eerste
Pinksterdag) grote bingo,
aanv. 19.30 uur. Café d'Olde
Kriet, Dorpsstraat 25, Wichmond, tel. (0575) 44 16 00

50 gram GRATIS

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 Hollandse biefstukken

f 10,-

DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram
1 kilo f

WEEKENDAANBIEDING

Hamlapjes
1 küo f

• Noteert u alvast in uw
agenda: op zaterdag 5 juni
geeft het Vordens Mannenkoor
een concert samen met het
Amerikaanse Mac Pherson
Choir. Dit vindt plaats in de
Antonius van Paduakerk op de
Kranenburg. Aanvang 20.00
uur. Entree is gratis. Iedereen
is van harte welkom
• Met spoed gevraagd: medewerkster(s) voor schoonmaken van vakantiewoningen
op vrijdag van 10.00 tot 15.00
uur. Tel. (0573) 46 12 21

4,98

7,95

COMBI-VOORDEEL

9,95

sohnrtzels +
4 studenten steaks

5 halen 4 betalen

samen ff

7,95

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

Slagerij/worstmakerij

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

JAN RODEN BURG

JF

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

Gevraagd:

vakantiewerkers

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

-4

voor de maanden juni en juli
voor alle voorkomende
werkzaamheden.

VORDEM
zoekt oproep- en
vakantiekrachten

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Hamsveldseweg 10
7251 LR Vorden (Kranenburg)
Telefoon (0575) 55 67 22

voor bar- en schoonmaakwerkzaamheden.
Telefoon (0575) 55 18 44

• Gezocht: naschoolse opvang voor 2 kinderen op
maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 tot plm. 18.00
uur. Vierakkersestraatweg 35
te Vierakker, tel. (0575) 56 63
24

• Te huur gevraagd: woonruimte in Vorden of omgeving
voor moeder en kind. Brieven
onder nr. V 12-2 bureau Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

ff

4 boeren gehakt

Pampaschijven

• Te koop: z.g.a.n. televisieantenne met mast en toebehoren. Tel. 55 37 79

SPORT EN RECREATIE
_
SPORTORGANISATIEBUREAU EN WINKEL
Zutphenseweg 8 • Vorden • Tel. (0575) 554228 / Fax 554253

Bij aankoop van 100 gram
magere schouderham

vandaag voor ff lj~ per 100 gram!!!

• Te huur: vouwwagen- en
caravanstalling te Hengelo
(Gld.). Tel. (0575) 46 29 83
• Diverse noten in de reclame
bij Wereldwinkel Vorden. Zo
lusten we er nog wel een paar!

VORDEN

WORST/VLEESWARENSOORTEN

2 etoengemaakte PIZZA'S f 10,'
• Boedeldag op zaterdag 29
mei a.s. Baakseweg 1 te Vorden, aanvang 09.30 uur. Komt
allen! Org.: Veiling Commissie
Vorden

Kokos-Makronen

De tocht vindt plaats onder auspidën van de Skeé

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnftzels

Knippen & wassen
organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND
donderdag
20 mei

27,50
32,50

knippen & wassen
8t Kleur (Diacolor)
knippen & wassen
8t Animatie
Kleur (Diacolor)
& wassen

80,27,50

Toeslag blowen

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

gratis

Ge\ & Lak

Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21

Vorden

(0575) 55 12 15

Op 2 mei is geboren:

zoon van
Remco Hofs en
llse Bibo

Op donderdag 27 mei D.V. zijn wij 50
jaar getrouwd.

St. Anthoniehof 3
7232 EA Wamsveld

Jan Peppelman

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, in welke vorm dan
ook, die mijn 100e verjaardag
tot een hele fijne dag hebben
gemaakt.

Dien Peppelman-te Bokkel

en

Dankbaar en blij hopen wij met de
kinderen en kleinkind dit heuglijk feit
te vieren op zaterdag 29 mei.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 17.00 uur in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

H.B. MarsmanSeesink
Vorden, mei 1999
De Wehme

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.
• Te koop: set voor kinderkamer: commode met 3 laden
en 1 deur met hang-/legdeel
h 90 x b 120 x d 58; hangkast
met bovenin 1 legplank, h 139
x b 84 x d 58 en kinderledikant
incl. matras. Alles in zelfde witte uitvoering. Eén koop! Tel.
(0575) 46 41 34 tussen 18.00
en 19.00 uur
• Mensen gevraagd m/v: alleenstaand tussen 50 en 60
jaar, regio Vorden, MBO- of
HBO-niveau om samen iets te
ondernemen. Brief onder nr. V
12-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

Mei 1999

kalfsschnitzel

Kerkhoflaan 1a
7251 JW Vorden

100 gr.

1

98 Pinkstercocktail,

ruurlo

Paté,

vorden

d/Verse smaken, 100 gr.

100 gr.

Op 26 mei 1999 maakt mevrouw J. Willemsen,
hoofd verzorging van woonzorgcentrum De Wehme,
gebruik van de gelegenheid om vervroegd uit dienst
te treden.
'Zuster Willemsen' was jarenlang een vertrouwde
persoon in De Wehme en heeft met haar vakkennis
en bewogenheid de bewoners en hun familie al die
jaren met hart en ziel terzijde gestaan.
Wij willen deze dag dan ook niet ongemerkt voorbij
laten gaan en nodige^^uit op woensdag 26 mei
a.s. van 15.30 tot 17.00 crar in de zaal van De Wehme
om afscheid van haar te nemen.
De directie,
W.F. van der Vuurst
J. Lenselink

1

79 Champignon
rollade, 100 gr.

CervelaatWOrst, 100 gr.

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

Het is er stil geworden,
en in die stilte zingt een andere wind
(uit 'langs achterhoekse molens')

^fc

Na een waardig ^^agen verblijf in het verpleeghuis
Zuytvenne is overeden mijn lieve man, onze bijzondere en dierbare vader en opa

drukwerk dat
gezien wordt.

HENDRIK VAN DORSTEN
(Henri)

12 mei 1999

9 maart 1922

Het spijt me zo ...,
daarom nu de waarheid!

Vorden:

Djoeke van Dorsten-Nauta

Indialantic: Dicky Josephine van Dorsten
(Rorida - VS) Kirian
Ik ben Dorien, geen 35 maar al 40 jaar oud.
Dankzij mijn vriendinnen begin ik nu in te zien dat ik
mijn ware leeftijd moet gaan accepteren.
Lieve, lieve meiden, bedankt voor jullie enorme steun.
Liefs, Dorien

Bedroefd, doch dankbaar dat hem een langere lijdensweg bespaard is gebleven, delen wij u mee dat
voor ons toch nog onverwacht is overleden mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en

• 28 mei Deldens Toneel in
het Dorpscentrum

opa

• Te koop: een combi kinderwagen in goede staat. Tel.
(0575) 55 22 68

* Vorden,
25 november 1918

Vorden:

Thomas van Dorsten
Margreet Teger
Rebecca en Michiel

Kampen:

Jeanette en Frits Bennink-van Dorsten
Petra, Vasthi en Jonathan

Zutphen:

Patricia en Barry Titus-van Dorsten
Kristi, Shanti en Daniël

Correspondentie-adres:
H.K. van Gelreweg 7, 7251 XK Vorden
De begrafenis heeft plaatsgevonden in besloten kring.
Nochtans zal ik bestendig bij u zijn,
Gij hebt mijn rechterhand gevat.

HENDRIK DOORNINK
t Zutphen,

(Ps. 73 vers 23)

10. mei 1999
M.J. Doornink-Dijkman
Jan t en Grietje
Mariëtte t
Gerand en Carol
Tmy en Gerrit
Gerrit Jan t

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 J4 / Ji 3520
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

1

98

Uitnodiging

• Ze zijn er weer: verse aardbeien. FT. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08

Huis De Voorst

3

stichting
ouderenzorg

Vorden, mei 1999

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwelijksplcchtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
•• produkrpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
•- bruidshuis op het landgoed

48

65 gekruid gehakt,
Mexicaanse,
vleesrolletjes,perste ^
1 kilo

• Te koop: diverse soorten
verse groenten. Rode, witte,
spits- en bloemkoolplanten;
sla-, andijvie, en rode bietplanten; peterselie- en selderijplanten; tomaten-, komkommer- en paprikaplanten. A.
Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. (0575) 55 68 76
• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

Lekker mals
voorPinksteren

1999

Luc Hofs

Het 'gezicht' van
uw bedrijf wordt
mede bepaald
door uw drukwerk.
Het is uw visitekaartje dat er
onberispelijk
behoort uit te zien,
zowel in ontwerp,
opmaak, kleur en
tekst.
Goed drukwerk
valt OP... sterker,
het verhoogt de
herkenbaarheid
van uw
onderneming.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEkv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Wii ziin daarin uw
partner.

Diny en Jan
Henk en Corinna
Henk
Marinus
van Lennepweg 4
7251 J M Vorden
De begrafenis heeft plaatsgevonden vrijdag 14 mei
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

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

DRUKKERIJ

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

GEMEENTE BULLETIN yORDEN
22 september 1992, voor een agrarisch bedrijf op het perceel
Maandagweg 3 te Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F,
nummers 2272 en 2273. De omvang van het bedrijfis: 98 guste/dragende
zeugen, 24 kraamzeugen en 200 gespeende biggen (730,8 kilogram NH3).

OUWAANVRAGEN

Telefoon gemeente:
(0575)557474

plaats
Riethuisweg l
Kerkweide 7
en 9, Kranenburg
Gazoorweg 4

aanvrager
W. Groot Nuelend
O. Overbeek en
G. Mullink
AG. Winkel

Zelstweg 5-7
Zutphenseweg
35-37
Kerkstraat 23

J. Eskes
J.P. Buijk
M. ten Have

inhoud
datum ontvangst
herbouwen schuur
15-04-99
bouwen dubbele
16-04-99
woning
inpandig verbouwen
19-04-99
boerderij
bouwen schuur
19-04-99
verbouwen van
20-04-99
twee woningen tot één
bouwen schuur
10-05-99

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Telefax gemeente:
(0575)557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12,00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

• Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli. van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebuiletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 urnen volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak

m

OUWVERGUNNING

plaats
aanvrager
inhoud
vrijstelling
Oude Zutphense-R.F.M. Lucassen bouwen woning tijdelijk handhaven
weg 6 - Zelstweg 2
met begruimte boerderij
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

ERBOUW BOERDERIJ WEIDEMANWEG 4
Burgemeester en wethouders van Vorden willen vrijstelling verlenen van
het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" (overgang van agrarische
naar woondoeleinden) voor het verbouwen van een boerderij op het perceel Weidemanweg 4 te Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nr. 540.

Strekking van het besluit:
Op verzoek van vergunninghouder hebben wij besloten de milieuvergunning volledig in te trekken. Een deel van de rechten is verplaatsbaar
en dat gedeelte (557,6 kilogram NH3) wordt overgedragen aan het bedrijf
van de heer B. Wassink, Wiersseweg 53 te Ruurlo. De Ammoniakadviescommissie Achterhoek/Graafschap bracht over deze verplaatsing
een positief advies uit.
BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit
ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vÜÜr 2 juli 1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de
terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak is beslist. Inlichtingen: gemeente
huis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

IfDEUJKE
Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 20 mei tot en met woensdag 16 juni 1999 op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetsl^M ter inzage, met de mogelijkheid in die
periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

VERKEERSMAATREGELEN

Op 23. 24^1 30 mei zijn de tuinen van de Wiersse open. Burgemeester
en wethd^pbrs hebben daarom op die dagen:
• een parkeerverbod ingesteld voor beide zijden van de
Brandenborchweg voor het gedeelte vanaf de Ruurloseweg tot aan de
spoorbaan
• de Wiersserallee afgesloten voor alle bestuurders van voertuigen.

WET BESTUURSRECHT
Op 24 m^Éprganiseert Freewheel van 10.00 tot 15.00 uur een skeelertocht. in^ffband daarmee is de Burgemeester Galleestraat dan afgesloten voor alle bestuurders van voertuigen.

openbare kennisgeving intreTBmg
itreiMm vergunning
(art. 8.26 Wmb en art. 3-:33 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 21 mei tot en met l juli 1999, ter inzage het besluit
tot intrekking van de aan de heer K. Meenink, Maandagweg 3, 7251 MT
Vorden, verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van

EFENALARM OP 2 JUNI 1999 OM 12.00 UUR
Op dit tijdstip klinken de sirenes. U weet wat u moet doen als de sirene
op een ander tijdstip klinkt:
• ga direct naar binnen
• sluit deuren en ramen
• zet de radio of televisie aan en stem af op omroep Gelderland.

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10,00 tot 12.00 uur.

AGENDA
MEI
ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

19 HSV de Snoekbaars: seniorwedstrijden
19 HVG dorp Vorden: de heer Petri over
blindenbibliotheek
19 Bridgeclub BZR Vorden: Dorpscentrum
19 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
20 HVG Wildenborch: 'De drie Jantjes'
20 PCOB: jaarvergadering
20 HSV de Snoekbaars: jeugdcompetitie
24 Bridgeclub Vorden: in Dorpscentrum
25 Soos Kranenburg
25 NCVB Vorden: afsluiting seizoen
26 Bridgeclub BZR Vorden: Dorpscentrum
26 HSV de Snoekbaars: seniorwedstrijden
26 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
27 Bejaardenkring: Dorpscentrum
29 Boedeldag
31 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum

Amnesty schrijft aan Jeltsin
uit gegaan en naar verluidt is hem de nodige medische zorg geweigerd.Zijn rechszaak begint in Vladivostok op 21 januari
voorbeeldbrieven bij de thuisschrijvers bezorgd. Zo wordt onder meer 1999 in een gesloten militaire rechtbank.
een brief geschreven aan Boris Jelt- De autoriteiten hebben de zaak geclassisin, de president van de Russische Fe- ficeerd als een staatsgeheim, waardoor
deratie. De brief gaat over Grigory het voor de advocaten moeilijk is om
Pasko, een marine-officier en journa- hun cliënt goed te verdedigen. Twee van
list, die 20 jaar gevangenisstraf tege- de lekenrechters die recht spreken in demoet ziet wegens beschuldiging van ze zaak, zijn naar verluidt officieren van
spionage en het "onthullen van de kustwacht die staan onder het comstaatsgeheimen".
mando van de FSB. Dit roept twijfels op
omtrent de onpartijdigheid van het ge
In 1993 filmde hij een Russische marine- recht.
tanker die illegaal vloeistoffen en vast Amnesty beschouwt Grogory Pasko als
kernafval dumpte in de wateren voor de
een gewetensgevangene die utisluitend
Russiche kust. De autoriteiten beweren vastzit wegens het op vredige wijze uitdat met de film, die op TV is uitgezon- oefenen van zijn recht op de vrijheid van
den in Oost Rusland en Japan en de kran- meningsuiting. Verder vindt Amnesty
tenartikelen over dit onderwerp, gevoei- dat zijn verlengde eenzame opsluiting
lige militaire geheimen werden onthuld. een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling tot gevolg heeft. In de
In 1997 wer Grigory Pasko gearresteerd
door agenten van de Russische inlichtin- brief wordt Boris Jeltsin verzocht om Grigendienst FSB en naar het huis van be- gory Pasko onmiddeüjk en onvoorwaarwaring in Vladivostok gebracht.
delijk vrij te laten en hem in afwachting
Hij zat meer dan een halfjaar in eenza- daarvan een goede medische verzorging
me opsluiting. Zijn gezondheid is achter- te bieden.
De Werkgroep Vorden van Amnesty

International heeft inmiddels de

in het oog
springend..
f 10,00
f 10,00
f 10,00
f 7,95

O 5 geraniums
O 5 knol begonia's
O 3 Spaanse margrieten
O perkpbnten 24 of 32 stuks nu
alleen per volle tray
O 2 bossen bloemen

f 9,95

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

2 kg Malta's
2 kg Granny Smith
1 kg Witlof
Aardbeien zo van het land naar de klant

KOLDEN HO F's Versmarkt
en v o o r d e l i g

"Omdat het verser is..

Woensdag 19 mei en donderdag 20 mei:
Ambachtelijk brood van uw
Warme bakker Joop.
-, -n
•
T cOO
Brood van mais, very nice maisorood l *2.

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.
Waarbij technische
en vakbekwame
kennis
hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt OP de
specifieke wensen
van u!
Wij maken in het
oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een
uitdaging
om kennis en
vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resultaat!

Ieder z'n
eigen wens.
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta W
Uitvaartverzorging en -verzekering

50
voor

Kwarksnit

1O.9S

Wii ziin daarin uw
partner.
CIIITIHUATHWKK»

slagroomtaart

VP
Gil

van 22,50 voor

ISO 9002

•fm^
O 95

DRUKKERIJ
Vrijdag 21 mei en zaterdag^2 mei:

**
f Q50
Pinkstertaartje
l ^.
En voor de Pinksterdagen kunt u bij ons terecht
voor een zeer uitgebreide sortering brood,
broodjes,
gebak, koeken enz, enz, enz, enz.

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 724
POSTBUS 22, 7250"
TEL. (0575) 551 01 0
FAX (0575) 551 086
BBS 557378 - ISDN 557370
E-mall: weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

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

Bootschoen
Dames en heren.
Kleur Blauw/bordo en bruin
Van 139,95 voor

Dinsdag 25 mei:

Ontbijtkoffc:,

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Sportieve damesschoen
uw vereniging
gratis op Internet
Informatie bij uw
Rabobank
Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

Kleur bruin
en zwart
Van 99,95 voor

FASKION

DRUKKERIJ

WEEVERS

Dick en Aimelies H c l m i i i k
Spuistraat 32 Hc'iioelo Glcl. (O575) 46 18 84

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

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
Pieter van vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Gildie Ritzerveld, coördinator

Those eyes

Fiim. E<j<jink, Brinkerhof 70, tel. 55 IS 75
De Doeschot
Het Strop:
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte
Addinkhof

Koppel
HetHeijink
Hoetinïchof

Honestly, I don't really know why this
whole 'Kosovo thing' took place. I guess
it's because I get so wrapped up in my
own world and everything I'm busy with
that I don't always pay full attention to
the world's happenings. But so mujli
happens around the world which I don't
comprehend anyway, even when I arri fbcused on it. The ridi^ulous sittiatiött
back home in South Afiica for example ~
even today all that crap SÖI1 boggles my
brain.
What I do know, is that a few \peks agp I
was deeply mpved when I sj||ïown infront of the teïly to have my H|^er. I flïpped through the channels and saw the
piercing eyes ol| young chi ld taking up
the entire screeiil^NN was doing^live
coverage of Kosovo airid I found mysejf totally cacooned into the storybut especially to the eyes of that little giri.
Those eyes told me an enürf story» I
could've turned down the v<^pne all the
way and without hearing the reporter's
voice I would've had an even more detailed report. Those eyes told me about her
fear, her desperation and questioning.
"Why? What did I do?" ThenJ realized
that never before had I seei^Bch young
eyes look so old. Those eyes looked tired,
those eyes looked hungry, not only for

Me j. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Sürumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Luloftweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskarnp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Te Vaarwerk, De Voornekamp 59, tel. 55 5 18
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroef 9, tel. 55 30 12
Het lebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
HetGuBk
Het Wiemelirik
Het Vaarwerk

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

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdij k
Hetjoostink

Vorden - ABS 1-0

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' russen Want
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f 39 -

Adres:
Postcode:
,

tc.

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

nutrition but also for love, comfort... a
safe place.
I sat there with my supper staring at me,
feeling so angry and so helpless. A fee
ling of guilt came over me as I looked at
|he food on my plate and eating it becaity i naission. That moment I knew that
I had to do something, anything to help
thosfjpeople, those innocent children,
those eyes. :;tf:t:t/::
; • • • • .. : .......
I calla| André the fbllowing day antf shared my thoughts with him. I suggested a
benefit coïteert maybe? As so many times befolplfe too had exactly the sarae
ixJea in müp and was already cooking up
a storm in his mind to organise soihetïpig to aid the victims.
GAZ I^anagenient is therefore setting up
this sïnall benefit festival and |tfe're hopmg to raise approximately f 10.000,-.
That amoüht is npt even a drop in the
ocean but t'm sure somehow it can be
used to make things just a little more
comfortable for those poor people.
Please come and support this event, please come. I am sure that all the money,
gold and riches in the world could never
erase the pain and grief that that little
girl will bear in her memory always,
maybe it will soften it though.
Caz Smith.

Vorden blijft 4e klasser

Naam:

Wnnn

De vluchtelingen uit Kosovo zijn welkom in Nederland. Mensen in geheel Nederland zijn bereid zich in te zetten voor een goede opvang en begeleiding en organiseren sponsoracties, versturen speelgoed en - zoals nu ook in Vorden - organiseren een benefietconcert. Acties die wij als Stichting Vluchtelingen Werk Zutphen/
Warnsveld/Vorden van harte onderschrijven.
Een goede opvang is van groot belang voor alle vluchtelingen die naar Nederland
komen op de vlucht voor de verschrikking die dagelijks via radio en televisie onze
huiskamers binnenkomen. De enorme menselijke tragedie die zich in Kosovo afspeelt, laat ons zien dat asielzoekers en vluchtelingen uit Kosovo mensen zijn die
naar Nederland komen omdat ze op de vlucht zijn vanwege gegronde vrees voor
vervolging.
Voor informatie over vrijwilligerswerk binnen onze stichting kunt u contact opne
men met de coördinator Gildie Ritzerveld, Stichting Vluchtelingen Werk Zutphen/
Warnsveld/Vorden, telefoon (0575) 543137.
Ik wens de organisatoren veel succes toe!

"^

^^^_ j
^^"^^

Vorden heeft de beslissingswedstrijd
tegen ABS uit Bathmen op het terrein
van Witkampers met 1-0 gewonnen
en daarmee klassebehoud veilig gesteld. Super Wilbert Grotenhuis had
de C- en D-jeugd van W Vorden uitgenodigd met een speciale bus naar
Laren te reizen om hun ploeg aan te
moedigen. De Vordense jeugd liet
zich niet onbetuigd en lieten horen
en zien voor wie zij waren gekomen.
Deze geste van Super De Boer Yvonne
en Wilbert Grotenhuys werd zeer gewaardeerd.
ABS begon de wedstrijd met vlot combinatievoetbal, waarop Vorden maar moeilijk vat kon krijgen. Echte kansen kon
ABS zich niet creëren. Vorden daarentegen kreeg in de 10e minuut een fraaie
kans via Visser, maar zijn schot ging juist
voor langs. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Vorden meer greep op het
spel en zette bij tijd en wijle ABS onder
druk. Met name Ronald Visser speelde
een sterke partij en stichtte veel gevaar
voor het doel van ABS. In de 30e minuut
bediende Mare van der Linden met een
stiftballetje Mark Sueters, die met een
schijnbeweging zijn tegenstander de verkeerde kant opstuurde en de keeper vervolgens het nakijken gaf: 1-0. De achterhoede van ABS werd met name door
Ronald Visser onder druk gehouden. In
de 40e minuut flitste hij opnieuw langs
zijn verdediger, doch zag zijn schot op de
lat belanden. Vorden kroop door het oog
van de naald toen de spits van ABS uit
vrije positie rakelings overkopte. De 1-0
voorsprong met de rust was niet onverdiend. De tweede helft begon met een

sterker ABS, dat met lange ballen in het
strafschopgebied doelman Besselink probeerde te verschalken. Het voetbal werd
er daardoor niet mooier op, maar wel
spannender. Vorden probeerde met stug
verdedigen en countervoetbal het gevaar
te keren. In de 75e minuut hadden
Ronald Visser en Mark Sueters de wedstrijd kunnen beslissen. Zij gingen alleen
op de keeper af, maar treuzelen iets te
lang, waardoor een verdediger nog juist
de bal voor Sueters kon wegtikken. In de
80e minuut hield alles wat Vorden was
zijn hart vast. Doelman Besselink kreeg
een schot niet onder controle en de spits
van ABS had de bal voor het intikken.
Zou zich dan toch weer een herhaling
voordoen van de week er voor? De grensrechter stak echter gedecideerd zijn vlag
omhoog voor buitenspel. Er was sprake
van hinderlijk buitenspel van de scorende speler en het doelpunt werd afge
keurd. ABS bracht de "stormram" uit het
derde elftal in het veld, die een week eerder in de 100e minuut ABS weer naast
Vorden bracht. Vorden wisselde drie spelers, Oscar Olthuis, Ronnie de Beus en
Rob Enzerink (terug na een blessure) werden ingebracht. De laatste 10 minuten
waren meer spannend dan fraai. De spitsen van ABS richten bij elke hoge bal in
het strafschopgebied een ware ravage
aan en er moesten meerdere spelers tege
lijk worden opgelapt. Het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter
Buiting kwam dan ook als een bevrijding.
Spelers en suppor ters omarmden elkaar
en vierden hun feestje. De spelers brengen dank aan de trouwe supporters, die
hen het gehele seizoen hebben gesteund.

de SMAAK
van exclusiviteit

Ü1ËUWE CÖi LIC

Bouwen
in plan Het Joostink?
U bouwt een huis. Wij leggen de basis.

Alleen verkrijgbaar bij
WoonServiceWinkel: exclusieve
weefstoffen van puur-natuurgarens. Zowel met trendy dessins
als in diverse basic colors.

Ter kennismaking

Pknnen om een huis te bouwen in
plan Het Joostink?
Kom dan eerst eens praten met een
hypotheekadviseur van de Rabobank.
Zij kunnen u alles vertellen over dit
project. Maar ook wat er allemaal komt
kijken bij het kopen en bouwen van
een huis en welke financiering het
beste bij u past.

Meer weten?
Maak een afspraak met onze
hypotheekadviseur, de heer
Michel van der Heijde.
telefoon: (0575) 55 82 68
e-mail: graafschapwest@tref.nl

Zo vindt u moeiteloos de ideale
combinatie van minimale woonlasten
en maximaal woongenot.

Nu met een extra aantrekkelijke rente.

WOON

LAMMERS
WOON WINKEL

Met de hypotheekadviseur
van de Rabobank
sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden, I^oon (0575) 55 14 21

VAKANTIE IS NIET VANZELFSPREKEND

HONDERDEN :N JW TALAG
Dl INDEN
:N JW ADVER] NI

Al 50 jaar zet üjfcnnebloem zich in voor zieken en
gehandicapten^! jaar gaan 6150 mensen op vakantie
met de Zonnebloem. Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakanties'.

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

NATIONALE

V ER CN l C l N C

de Zonnebloem

Postbus 7100 '.800 CC Hietla Tel (O/G) 5G'. Ü5 G2
l: mail: iiilofó/onneblocrn.nl http://WWW.70nnetoloeni.nl
r^+
fBF ï KEURMERK VOOR VEKANTWOOHOC FONDSENWERVING EN BESUDINC

op zijn Pinksterbest!
AH 'vleesdag'
Hamburgers
kilo

Openingstijden
rand Pinksteren

AH 'groentedag'
Champignons

9,98

AH 'vleesdag'
Riblappen
kilo

250 gram

O,99

AH 'vleeswarendag'
Boterhamworst
lÖOgram

donderdag 08.00-20.00 uur
vrijdag 08.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 - 17.00 uur
zondag en maandag gesloten

Aanbieding van de week

Galia meloen
per stuk van 3,99 voor

AH'sherrydag'
Palesherry
diverse soorten, Ö;75 liter

f3,95

9$5 Vöpf

8,75 Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkel hoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 12 05

Vermaak genoeg voor toeristen die Vorden bezoeken

WV stelt attractief programma samen
Het programma dat het bestuur van
de Vordense WV het komende seizoen voor de toeristen heeft samengesteld ziet er attractief uit. Uiteraard
zijn de toppers' uit voorgaande jaren
weer in de agenda opgenomen zoals
in de maanden juli en augustus de
wekelijkse fietstochten op de woensdagmiddagen langs de Vordense kastelen.
Ook een trekpleister is de rondleiding
door kasteel Vorden. In juni en september is er elke maandagavond een rondleiding. In de maanden juli en augustus
zijn er extra rondleidingen: elke maandag, dinsdag en woensdag.
Liefhebbers van fraaie tuinen kunnen in
de maanden juni, juli en augustus elke

dinsdag- en zondagmiddag de tuinen bekijken bij de Saksische boerderij 't Wilmerink, Wilmerinkweg 4 en boerderij 't
Werksche Veld, Werkseveldweg 1. Ook op
de donderdag kan men hier terecht. De
rondleiding wordt dan gecombineerd
met een bezoek aan een ambachtsman
die het stoelenmatten en het snijden van
stokken laat zien (G. Terpstra aan de Galgengoorweg 11).
De tuinen van kasteel 'De Wiersse' (rhododendrons) zijn beide Pinksterdagen ge
opend, alsmede in de maanden juni, juli
en augustus elke donderdagmorgen een
rondleiding. Op 18 en 25 juli staan tijdens de opening de rozen, pergula's en
borders centraal. Maar er kan nog meer
worden gewandeld. Bijvoorbeeld op 14
juni een avondwandeling op het landgoed Enzerinck.

Fusie Jong Gelre een feit
Woensdag 19 mei zullen de beide
voorzitters van Jong Gelre Vorden en
Jong Gelre Warnsveld respectievelijk
Wendy Zieverink en Kordrik van der
Meulen de acte ondertekenen, hetgeen inhoudt dat de beide afdelingen
worden opgeheven en dat officieel de
fusie Vorden/Warnsveld van kracht
wordt.
Zaterdagmiddag 22 mei wordt deze 'blijde gebeurtenis' gevierd met een receptie
in zaal St. Ludgerus te Vierakker. Het

Vijfsprongconcert
In het kader van de Vijfsprongconcerten
zal deze maand een concert gegeven
worden door twee veelbelovende zange
ressen die vlak voor de voltooiing van
hun opleiding uitvoerend musicus
staan. Op 24 mei, tweede Pinksterdag
1999, willen Carla Schaap en Desiree Verlaan u graag laten meegenieten van een
zangavond, als voorbereiding op hun
examen solozang. Het programma is een
mix van vlotte, klassieke, trieste, opge
wekte, moderne, maar vooral mooie lie
deren van vroeger en nu. Zij zingen onder andere werken van Berlioz, Faure,

nieuwe bestuur ziet er vanaf volgende
week als volgt uit: voorzitter Kordrik van
der Meulen, vice- voorzitter Wendy Zie
verink, secretaris Ursela Brummelman,
2e secretaris Sabine Nijenhuis, penningmeester Eddy Rietman. Het bestuur
wordt aangevuld met Egbert Winkels(
sport), Joost Fransen en Sanne Klein Geltink (regio-activiteiten), Herman Maalde
link en Annet ten Pas (agrarische aange
legenheden) en Gerben Rossel die zich
bezig zal houden met het aspirantenwerk.

Wolf, Schubert, Britten, Schumann en
Donizetti.
Carla Schaap hee^fcnder andere mee
gewerkt aan de opWa King Arthur van
Purcell en zong de hoofdrol in Dido en
Aeneas, eveneens van Purcell. Desiree
Verlaan verleende haar medewerking
aan meerdere oratoriumuitvoeringen,
verschillende op^Ék, liedrecitals en
begeleidingen varWtomme" films. De
begeleiding van dit concert zal Sabine
van der Heyden op vakkundige wijze
op zich nemen.
Het concert vindt plaats in de zaal van
Urtica De Vijfsprong aan de Reeoordweg 2 te Vorden.

De Staringavonden zijn gepland op 29 juli en 5 augustus. Zo'n avond in de Wildenborchse Kapel begint met een wandeling door de tuinen van kasteel 'De
Wildenborch', gevolgd door een diapresentatie over landelijk Vorden en een
voordracht over de dichter Staring door
Diny Hiddink.
In Kasteel Hackfort wordt op 22 juni een
lezing en diapresentatie gegeven over
'Oud Achterhoeks landleven'. Op 29 juni
'Kastelen en landgoederen van Vorden'.
Op 21 september eveneens in kasteel
hackfort 'Hackfort een beeld van een
landgoed'. De Vereniging Natuurmonumenten organiseert diverse excursies zoals op 15 juni 'Avondsfeer' (vanaf de watermolen bij het kasteel Hackfort), l juli
'Volop zomer', 13 juli 'Zomeravond', 29

juli 'Zomervakantie'; 10 augustus 'Schemergasten' en op 22 september 'Rijp en
niet groen'.
Voor 10 juli staat een folkloristische fietstocht van 30 kilometer, met onderweg
een optreden van 'De Knupduukskes' op
het programma. Gedurende 22, 23 en 24
juli staat Vorden in het teken van de Zomerfeesten. Uigebreide braderie, kermis
en bovenal veel vertier. Zaterdag 7 augustus is de Beach Party en zondag 8 augustus de Kastelentocht voor aanspanningen met historische rijtuigen. Van 22
tot enmet 26 augustus wordt de 'Country Living Fair' gehouden. Verder kan in
deze maand augustus elke dinsdagavond
het Pinetum op het landgoed 'De Belten'
bezichtigd worden. Het pinetum is een
verzameling van 1500 naaldbomen en
coniferen.

SauerlandtoerVAMC

Fietstocht

De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" houdt in het Pinksterweekend een driedaagse toertocht naar
Sauerland. De start is zaterdagmorgen
22 mei vanaf het clubgebouw aan de
Ruurloseweg. De tocht is bestemd voor
motorrijders.
Voor deze zaterdag is via allerhand
prachtige wegen een tocht gepland van
circa 300 kilometer naar Sauerland waar
in de plaats Wasserfall de tenten zullen
worden opgeslagen. Zaterdagavond is er
een gezellig samenzijn. Zondag staat een
toertocht van 200 kilometer door Sauerland op het programma. Zondagavond
zullen de prijswinnaars bekend gemaakt
worden te weten een prijs voor de verst
komende deelnemer en een prijs voor de
verst komende deelneemster en een prijs
voor de motorclub met de nieste deelnemers. Tweede PinksterdaU de terugreis naar Vorden.

Toerclub Keiaosers uit Kijenborg houdt
op 24 mei - Tweede Pinksterdag - een fiettocht door deze regio. De deelnemers
aan de Omloop van de Graafschap kunnen kiezen uit vier afstanden. De 30 kilometer en 45 kilometer kent twee vertrekpunten. De deelnemers kunnen van
start gaan bij café Winkelman in Keijenborg of restaurant 't Olde Lettink in Vorden. Voor de 80 en 110 kilometer kan er
alleen maar gestart worden in Keijenborg. Voor meer informatie kan men bellen met Bert Jansen, tel. (0575) 46 10 15.

Met bet

DRUKKERIJ v

WEEVERS

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

Jong Gelre
Jong Gelre houdt op donderdag 20 mei
een informatieavond over over het bestemmingsplan van Vorden en Warnsveld. De sprekers van deze avond zijn de
heer G. Hissink (wethouder ruimtelijke
ordening gemeente Warnsveld), mevrouw D. Mulderije (wethouder ruimte
lijke ordening gemeente Vorden) en de
heer J. Wesseldijk (secretaris GLTO, onder
andere belast met bestemmingsplan
vraagstukken). Zij zullen hun visie geven
over de bestemmingsplannen met betrekking tot het buitengebied, en zijn
bereid eventuele vragen te beantwoorden. De informatieavond wordt gehouden in 't Olde Kriet in Wichmond.

Mac Pherson Choir

NIETTE
KOOP
Lekker thuis. Heerlijk ontspannen. Genieten. Leven. Een zorgeloos gevoel. Zeker als je huurt. Geen zorgen over onderhoud.
Geen onverwachte kosten. En wil je verhuizen, dan ben je zó weg. Huren geeft je de vrijheid. Meer informatie?
Samenwerkende Woningcorporaties Stedendriehoek, Spadelaan 140 B, 7331 AL Apeldoorn, tel. 055-5343232.

Huren ^ geeft je alle ruimte

Van woensdag 2 juni tot en met zondag
6 juni komt het Mac Pherson Choir op
bezoek in Vorden. Dit Amerikaanse koor
wordt begeleid door oud-Vordenaar Jan
van Asselt. Tijdens dit bezoek verlenen
zij medewerking aan de dienst op zondagmorgen 6 juni in de Dorpskerk in
Vorden. Daarnaast geven zij ook nog
een concert op zaterdagavond 5 juni in
samenwerking met het Vordens Mannenkoor. Dit concert wordt gehouden
in de Antonius van Paduakerk op de
Kranenburg. De entree is gratis.
Tijdens dit korte bezoek worden natuurlijk de typisch Hollandse bezienswaardigheden bekeken. Ook een bezoek aan Amsterdam ontbreekt niet.
De Amerikaanse gasten beschikken
over eigen vervoer. Aankomst is woensdag 2 juni. Vertrek zondag 6 juni direct
na afloop van de kerkdienst.
Voor dit koor - bestaande uit ongeveer
40 mensen - zoekt de organisatie nog
gastgezinnen. Dus hebt u ruimte en
vindt u het leuk met mensen uit een
ander land in contact te komen geeft u
zich dan op als gastgezin Voor opgave
en meer inlichtingen: Jo Harmsen, tel.
(0575) 55 19 35, Marietje Vaags, tel.
(0575) 55 39 79 of Annemieke Eggink,
tel. (0575) 55 36 99.

24 MEI
^^L

^f

^^^^^^^^ft

BENEFIET

ZE PINKSTERDAG

I4.aau ENTREE 25,-

'T PANTDFFELTJE

ORGANISATIE: CAZ MANAGEMENT,~ POSTBUS 1 2 1 7, 725D AC VORD

Kosovo benefiet popfestival
MAANDAG 24 MEI TWEEDE PINKSTERDAG
Lokatie:
Aanvang:
Einde:

zaal/café t Pantoffeltje', Dorpsstraat, Vorden
14.00 uur, zaal open 13.00 uur
22.00 uur

Entreeprijs:
Voorverkoop:

f 25,00 (voorverkoop en dagkassa)
zaal/café 't Pantoffeltje, Dorpsstraat, Vorden
(telefoon 0575-551770)
café/zaal De Herberg, Dorpsstraat, Vorden
(tel. 0575-552243)
Focus-Fashion kledingzaken te Ruurio,
Lochem, Groenlo, Lichtenvoorde

Presentatie:

Zangeres Caz

PROGRAMMA:
Voorwoord
De Gracht
De Drie Keien
Clemens v.d. Ven
Cindy Peress
Unit
Soylent Green
CAZ

14.00 - 14.15
14.15 -15.00
15.20 - 15.50
16.15 -17.00
17.30 - 18.15
18.45 - 19.30
20.00 - 20.45
21.15 - 22.00

Extra:
Ballonnen oplaten
Trekking loterij

19.45 - 20.00 uur
21.00 - 21.15 uur

CAZ

CAZ is de rockband van de talentvolle, Zuid-Afrikaanse zangeres
Caz. De handleden zijn allen professionele muzikanten die elk een
bijzondere uitstraling hebben. In
haar show staat zangeres Caz centraal, maar hebben de bandleden
alle ruimte om hun muzikaliteit
te bewijzen. De band speelt moderne, stevige rock. Opvallend zijn
daarbij de gevoelige ballads en de
mooie melodieën.

Caz, de lead-zangeres, hee
energieke persoonlij khei d
op als naast het podium. Ze houdt
ervan om het -publiek bij de show
te betrekken. In haar land is /e bekend als: "The small lady wit h the
big voice'. Haar stem is fabuleus
mooi, daarover geen twijfel, maar
daarnaast is haar performance
ook zo geweldig! Hen optreden van
Caz meemaken is dan ook een optreden lang genietei i.
Onlangs heeft CAZ twee singles
opgenomen in Para d i so te Amsterdam. Deze live-uitvoering met de
songs 'Don't wanna say goodbye'
en 'Still Wanting' zijn vanaf medio

en verkrijgbaar bij o.a. de Free Rehops, muziekwinkel Sueters
in Vorden en tijdens de optredens
van CA/,.
*^^^^^_
Muziek is meer dan alleen maar
luisteren. Het is emotie beleven,
trends volgen, betrokkenheid tonen. Zpodei CAZ zult u nooit weten dat muziek, emotie en show zo
dicht bij elkaar liggen.
BEZETTING CAZ:
Caz
lead-zang / gitaar
Jan-Wilm
gitaar / zang
Rozy
gitaar / zang
Frankie
basgitaar
Mauricio
drums

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Voorwoord
Vluchtelingen, oorlog, geweld. De kranten staan er al jarenlang vol
van. En dat in dit tijdperk van mobieltjes en e-mailtjes. Wat kunnen
wij mensen toch veel, hè! In deze eeuw is er zoveel veranderd. We kunnen vliegen, we kunnen praten met mensen aan de andere kant van
de aardbol. We kunnen al naar andere planeten en we kunnen zelfs
levende wezens klonen. Kortom, fantasie is werkelijkheid geworden
en science-fiction geschiedenis.
Maar nog steeds kunnen wij elk individueel mens niet geven waar
een ieder minimaal recht op heeft: een stukje vrijheid, een e^n
plekje, een beetje respect, een beetje veiligheid. Nee, we moeten nog
even doormoorden. Want er zijn altijd wel een handjevol idioten die
met alle geweld de geschiedenisboeken in willen. En die dictators
schuwen geen geweld en geen oorlog, want zij zijn bezeten door
macht. Macht is een van de natuurlijke vijanden van ieder mens persoonlijk, maar is in principe ongevaarlijk. Net zoals angst
Macht wordt pas gevaarlijk en verraderlijk als een mens daar
van heeft. Want zo ontstaan dictators. Voor hen is er geen weg terug,
zij worden steeds meer gevoelloos en gewetenloos. Zij willen alleen
maar méér macht, net zolang totdat de macht hen in het bezit heeft.
Dan zijn ze blind en doof geworden en kunnen alleen nog met een
schrikbewind regeren. De oppositie wordt zo snel mogelijk vernietigd/geliquideerd, er wordt een zondebok gezocht (zoals Hitler de joden koos), nieuws wordt gecensureerd, strenge regels met zware straffen worden ingevoerd, zodat het overgrote deel van de bevolking uit
angst (natuurlijke vijand!) al snel tot meelopers verworden. En dat
handjevol dictators heeft er voor gezorgd dat er in deze laatste pakweg honderd jaar meer mensen zijn vermoord dan in alle voorgaande eeuwen tezamen!
Dit benefietfestival is opgezet om een klein steentje bij te dragen aan
de hulpverlening voor de vluchtelingen uit Kosovo. Niet om politieke,
maar puur om humanitaire redenen. Onschuldige mensen, vluchtelingen, die uit hun dorpen werden verjaagd en al hun bezittingen
moesten achterlaten. Die mensen bezitten niets meer. En het is onze
plicht die mensen te helpen! De opbrengst van dit festival wordt gestort op giro 555 (samenwerkende hulporganisaties - Den Haag) en
komt geheel ten goede aan die vluchtelingen. Het doel is om minimaal ƒ 10.000,= te storten.
Hierbij onze dank aan de optredende artiesten, de meewerkende bedrijven, en de vele vrijwilligers die allen geheel belangeloos meewerken aan dit festival. Nadrukkelijk willen wij hier mevrouw Hahny
Hendriksen bedanken! Als eigenaresse van 't Pantoffeltje stelt zij gratis de zaal en het café beschikbaar; verzorgt de catering van de artiesten en regelt o.a. het barpersoneel. Als klap op de vuurpijl schenkt zij
bovendien van elke verkochte consumptie ƒ 1,50 aan deze actie! En
dat kan aardig aantikken . . . Hanny en Volkert: grote klasse!
Naast het muzikale programma vindt er ook een loterij plaats en kan
iedereen een ballon oplaten als teken van medeleven m.b.t. de vluchtelingen uit Kosovo. Ballonnen en lootjes zijn verkrijgbaar tegen inlevering van l consumptiemunt. En als iedereen daaraan meedoet kan
ook dat aardig aantikken . . .
Wij hopen op een uitverkocht huis! En gezien het afwisselende programma met o.a. een aantal topartiesten en het doel van deze actie
verdient dat ook een uitverkocht huis! Daarvoor hebben wij uw hulp
uiteraard wel nodig: dus kom allemaal op Tweede Pinksterdag naar
zaal 't Pantoffeltje te Vorden voor een prachtige dag met prachtige
muziek voor prachtig publiek!
Vorden, 10 mei 1999
Organisatie Kosovo Benefiet Popfestival:
CAZ Management, André Schröer

CINDY PERESS
Een opzienbarende stem, dynamisch gitaarwerk en een optreden
waar je kippevel van krijgt. Dat
zijn de kenmerken van Cindy
Peress. De uit New York afkomstige
zangeres is met haar gitaar geen
onbekende in het Europese popcircuit. De muziek van Cindy
Peress is heel divers: bluesy, rocky,
jazzy, thrashy, funky, folky en soul.
Hoewel ze solo heel ongedwongen
speelt op haar gitaar kan ze door
haar podiumpresentatie toch een
heel betoverend optreden geven.
Daar komt nog eens bij dat de
nieuwe band die ze om haar heen
heeft gecreëerd de muziek van
Cindy Peress een heel andere dimensie geeft. Deze getalenteerde
muzikanten zorgen voor een prima aanvulling op haar energieke
melodieën en doordringende teksten.
Cindy Peress kreeg in de jaren zeventig veel lovende kritieken toen
zij in New Yorkse wijk Greenwich
Village doorbrak. In 1979 verhuisde ze naar Amsterdam. Ze bracht
de afgelopen jaren diverse singles
uit. In het najaar van 1998 kwam
haar solo live-cd uit en de cd 'The
Magie of Music' zal dit jaar verschijnen.

KOSOVO
BENEFIET
FESTIVAL
Onze hartelijke dank aan:
De artiesten:
De Gracht, De Drie Keien, Clemens van de Ven, Cindy Peress,
Unit, Soylent Green, CAZ.
De meewerkende bedrijven en
personen:
• Hanny Hendriksen uit Vorden, voor de beschikbare
ruimtes van 't Pantoffeltje,
de verzorging van de catering en de geldelijke bijdragen;

De Drie Keien
Muziektheater van Jan, Jan en Henry! Muzikanten, zangers en kunstenaars! Deze drie 'keien' uit üchtenvoorde en omstreken presenteren een
halfuur uiterst vermakelijk theater.
Onlangs waren ze live op Radio Gelderland en dat heeft inmiddels veel
stof doen opwaaien. De teksten van kunstschilder en dichter Jan Kruip
zijn bijzonder origineel; hier en daar subtiel, soms op 't randje, en vaak
met een humoristische ondertoon. De teksten bezorgen je dan weer een
glimlach, dan een grijns en soms een fronsend voorhoofd. In ieder geval
blijft het vermakelijk, spannend en boeiend!
Beeldhouwer en toetsenist Henry Wolters en drummer Jan Manschot
hoeven eigenlijk geen nadere introductie. Deze doorgewortelde muzikanten hebben inmiddels op zoveel podia gestaan met hun ex-bands als
Normaal, Mellow, Boh-Foi-Toch, Bakkerij Manschot, K.G.B.-band etc. etc.
dat zij toe waren aan een nieuwe uitdaging. En die hebben ze nu gevonden en die bevalt ze uitstekend: DE DRIE KEIEN!

• Drukkerij Weevers uit Vorden, voor de posters, de toe
gangskaarten en de speciale
festivalbijlage in de weekbladen;
• Vic Hulshof uit Winterzwijk,
voor het ontwerp van de poster;
• Evenementenburo Ambiance uit Zelhem, voor de ballonnen;

Qemens
van de
Ven
Zanger, pianist, componist en globetrotter Clemens van de Ven maakt
sinds jaar en dag live-muziek van
hoog niveau op de Nederlandse podia.
Met zijn karakteristieke donkere
stemgeluid a la Torn Waits en Dr.
John en zijn uiterst rythmische
pianospel verwerkt hij in zijn muziek zeer diverse invloeden, opgedaan tijdens zijn talrijke omzwervingen in de gehele wereld. Een ouderwets podiumbeest in een modern jasje, die jaarlijks zo'n 200(!)
concerten doet in Nederland en al

jaren een vaste gast is op grote festivals zoals Oerol en de Parade.
Een paar hoogtepunten uit zijn carrière: Vborprogramma Joe Cocker, l
seizoen voorprograrnma Normaal,
North Sea Jazz Festival, De Parade en
Oerol. Inmiddels heeft Clemens 5
LP's en 2 CD's uitgebracht, en legt
hij momenteel de laatste hand aan
zijn 3e CD, die hij samg^met zijn
nieuwe band Vande Vei^^ft opgenomen.

GIRO 555
SAMENWERKENDE
HULPORGANISAflES
DEN HAAG

• Van den Berk Music Productions uit Haarsteeg, voor de
geluid- en lichtinstallatie;
• Dick Buunk uit Vorden, voor
het beschikbaar stellen van
de loterijprijzen.
• Alle vrijwillige medewerkers.
Bovenstaande personen, artiesten en bedrijven maken dit festival mogelijk. Wil het echter
tot een succes worden dan hebben wij u als publiek nodig.
Wij hopen daarom op een massale opkomst. U allen zijn van
harte welkom!
De organisatie

Een hoge prijs

Pm A Refugee
The place where l come from
Is war-torn and full of scars.
l'm just another nameless casualty
On an endless list where others are.
My father, hè went to prison
Just for being on the wrong side.
He's been in for so many years now,
l don't think heil get out of there alive.
l'm a Refugee in this country
l'm a Refugee of this world
My mamma, she died when l was 10 years old,
l found her in a hole.
l remember l cried, and l cried,
l cried till l could cry no more.
People don't realize the situation that exists,
They think we live in a civilized century,
But power still lies with those who hold the bigger
stick.
l'm a Refugee in this country
l'm a Refugee of this world
l came to this country to try and start a new life.
l brought what few possesions l had,
l brought my children, l brought my wife.
l thought things could be different here,
But how mistaken l was.
People are the same everywhere,
They just speak another language and
wear different clothes.
l'm a Refugee in this country
l'm a Refugee of this world
Cindy Peress

Gracht
De Groenlose Nederlandstalige
popformatie De Gracht is na het
minder dan verwachte succes van
de single 'Twee perfecte handen'
niet bij de pakken neer gaan zitten, integendeel. In maart jl. werd
een nieuwe single gelanceerd, getiteld 'Niemand zoals jij'.

"Het nummer was één van de vier
kandidaten om single te worden.
In overleg met de platenmaatschappij zijn we tot die keuze gekomen", aldus bassist en regelmanus van De Gracht William Jansen. De Gracht onderneemt hierbij
nogmaals een poging om landelijk
door te breken, iets dat met de vorige single verkooptechnisch net
niet lukte. De single heeft meerde
re weken in de bubbling-under
(singles die nog net geen hitnotering hebben maar als het ware nog
een klein duwtje in de rug nodig
hebben) gestaan van de Mega Top

100. Een notering in de Noordzee
top 30 werd wel afgedwongen. Ook
stond men nummer l in de Nederlandstalige tipparade van de Top
40.
Het leverde hen, buiten live-optredens verspreid over het land om,
veel respect en naamsbekendheid
op en werden ze meerdere malen
geprezen, wat resulteerde in TV
optredens bij Jos Brink (Jos op 1),
De Heeren van Amstel 'live' van
RTL 4, TV Oost en Fox Kids. Ook waren ze live te horen bij de radioprogramma's van Noordzee FM en
BNN.

De laatste tijd worden we voortdurend getracteerd op de meest vreselijke beelden en berichtgeving uit Joegoslavië. Wat mij steeds bezig- '
houdt is een soort schrijnend contrast tussen verhalen van en over de Navo en de verhalen en
beelden van de Kosovaren die op de vlucht zijn
geslagen. De machthebbers vertellen vol trots
over nieuwe en geslaagde strategieën en nieuwe
bommenwerpers. Clinton eert drie ex-krijgsgevangenen en schuift ze naar voren als volkshelden, ledere dag persbijeenkomsten waarin verteld wordt wat er die dag weer allemaal aan gort
is geschoten. Af en toe een excuus als een projectiel een verkeerd doel getroffen heeft, maar
verder alleen maar lof en bevestiging dat men op
de goede weg is. Dit alles krijgt een vreemde en
wrede betekenis tegen de achtergrond van vluch- *'
tende mensen die huis en haard hebben verlaten.
Als je dit ziet hoop je iedere minuut van de dag
dat het stopt. Dit is natuurlijk ook de inzet van de
Navo. Alleen snap ik niet zo goed dat een compleet land aan flarden wordt geschoten om mensen te beschermen -die juist vanaf het begin van
de bombardementen in grote getale zijn gaan
vluchten-, zorg te dragen voor opvang in buurlanden, uiteindelijk te zoeken naar een diplomatieke oplossing en de mensen uitzicht geven op
terugkeer naar hun eigen land. De Kosovaren zullen, en dat hopen we met z'n allen van harte, hun
eigen land terugkrijgen en een goed leven hebben. Maar wat is dit dan van land en hoe goed is -dan dit leven? Het land is kapot, iedere vierkante
meter stinkt naar oorlog, alles kompleet uit z'n
verband gerukt. En hoe kun je een goed leven
hebben als je halve familie er niet meer is en je totale ziel verkracht is? Natuurlijk is dit de schuld
van Milosovic en zijn aanhang. Echter, voor het
goedbedoelde machtsvertoon van de Navo
wordt wel een enorm hoge prijs betaald. Een prijs
die nooit meer wordt terugverdiend! En dat hadden de geleerde bedenkers zich beter moeten realiseren!
Tim Ebbers, De Gracht.

Deze Kosovo-bijlage wordt financieel mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven
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De bank

SCHOEIMIVIODE

•VORDEN

Raadhuisstraat l
Telefoon 55 18 86

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl - Telefoon (0314) 68 13 78

Echte Bakker
VAN ASSELT

interieurverzorging

signatuur van beter woonkomfort

Dorpsstraat 22 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 14

SUPER DE BOER
ALTIJD

OP

ZOEK

NAAR

HET BESTE

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden, Telefoon (0575) 55 27 13

Rabobank Graafschap-West

bruna

DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Hotel-Café-Restaurant Bakker in Vorden
Dorpsstraat 24 - Tel. (0575) 55 13 12

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Schoonheidssalon/'Kapsalon

hi ai «i t~ -

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

o r"»

h u i cd v

^Krpsstraat 30, 7251 BC Vorden
Tel. (0575) 55 14 23

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

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

,rv

DAVODTA
Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. (0575) 55 \\ .ï i

Enkweg 15A
Vorden
Tel. (0575) 551030
Fax (0575) 553O85

Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21 vorden tel. (0575) 551215

Indoor Sport Vorden
|Wi

BARGNDSGN

volop in aktie

Zutphenseweg 3 • Vorden • Tel.: 55 40 82

café-restaurant

't Wapen van 'tMedler

Overweg 16, 7251JS Vorden
http://www.fitnet.com/isv/

Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden
tel. (0575) 55 66 34

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

frcc-wheel
Zutphenseweg 8

Vorden
Tel. (0575) 55 42 28 • Fax (0575) 55 42 53

\ORDE b,v,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN
TEL. (0575)55 1967

DE Fl ETSS PECIALI ST
BLEU M IN K TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

Pinksterwoonshow
Op 2e pinksterdag kunt u bij de Wonerij ook kopen. De showroom
staat dan geheel in het teken van de nieuwe trends en zomercollecties. U kunt kiezen uit de meest complete collectie, op het gebied van
meubelen, slaapcomfort, raamdecoratie. vloerbekieding en
verlichting tot in detail. Woonaccessoires passend bij de nieuwste
woonstijlen, vindt u in een speciaal ingerichte hoek. Alles is er in huis
om thuis een gerieflijke woonsfeer te creëren. Grenzen in trends en
design worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid. U moet dus
gewoon komen kijken om u aangenaam te laten verrassen.
Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

Openingstijd
G ven

D E WONERIJ

2e pinksterdag
van ƒ/.00 tot
17.00 uur.

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

/ff

Zondag 23 mei;

Jouw

Pinksterbuffet
f29,50

Nu volop perk- en
kuipplanten
mooie hangplante^

Gaarne cydig reserverenrVbl is vol!
Buiten deze 4agen kunt u natuurtijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen.

Hotel Café Restaurant
\

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

DE BEDRIJFSVERZORGING!

Gemotiveerde
medewerkers (m/v)

Zoek je afwisselend werk in de agrarische sector
of daarbuiten? Wij zijn voor bedrijven in de groenvoorziening, grond-, weg- en waterbouw, techniek, transport en
landbouw op zoek naar medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden. Zowel fulltimers, parttimers als vakantiewerkers zijn welkom.

Qroot Roessmf

Zondag 20 juni Vaderdagbuffet ƒ 29,50

'Meilink'

beroep!

Tevens plantzakken en plantenbakken in
diverse soorten en maten.
Chrysantenstekken in diverse kleuren

Meimaand: 3-gangen aspergemenu ƒ 35,-

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ

beroep,
Ons

Gemotiveerd? Reageer dan zeker! Bel
René Pot (Oost-Gelderland) of Gerrit

J

'arische Weenk-0900-9896Bedrijf sverzorging
Oost-Nederland

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE
VORDEN:
zondag 23, maandag 24 en
zondag 30 mei
van 10.00 tot 18.00 uur open.
Entree f 9,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.
Mobimax-busje vanaf NS-station
Ruurlo. Inl. 0800 7654321

l
[OSMA1N

alles voor de helft van de afgeprijsde prijs

iaterdal 29 mei

GROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en
Kwekerij

Vanaf heden te huur

KERSTBOMEN
IN POT
VOOR FEESTEN
EN PARTIJEN

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

Zutphenseweg 29
Vorden
Tel: 0575-551971

MODE

Biej ons

in d'n Achterhoek
"Lao'w hier maor 's anstèkn, mien lust bes wat". Toon ree metene de parkeerplaatse van een bekend restaurant in "t Montferland op. Daor waa'w vezeild
eraakt op dizzen Hemelvaartsdag. Met 't weer ging 't nog wel zovölle, op 't
oaverdekte terras ko'j 't nog bes uutholn. "Zo, lao'w maor 's wat uutzuukn
wa'w neet alledage kriegt".
De bediendes waarn nog neet an 't ende van eur latijn en dus ha'w al gauw een
aperitiefken veur ons staon. Wiej hadn 't grei net goed en wel epruuft too Toon
d'r ene ansprok die hee schienbaor kennen.
"Guns, Frits, da's een tied eleen da'w mekare ezeen heb"
't Was net of Frits geweldig schrok maor hee kwam toch op ons too en gaf ons
een hand. Toon steln um an ons veur as Frits van Zanten uut Stokkum.
"Bu'j met vekantie in Holland?". "Now nee, neet met vakantie, 'k heb 't daorguns wel ezeen" "En met ow vrouw, hoe's 't daormet?.
"Daor bun'k vanaf, net as van mien geld. 'k Bunne alles kwiet, zee hef t'r mien
alles deuredraaid. Maor dat vetel ik ow later wel 's, owluu soep kump t'r an, 't
beste". En daormet sloffen e weg zonder zelf meschien te wetn waorhen.
Van Toon heurn wiej 't verhaal van Frits. "'t Is nog een achterneave van mien.
Vandaor da'k 't verhaal al 's eheurd hebbe op een begreffenisse. 't Zal al wel een
jaor of viere eleen wean dat Frits zich de kop gek leet maakn deur een deerne
uut Portugal. Die was hier, nao at ze zei, as studente op werkvakantie. De olde
luu van Frits hadn d'r neet volle met op. Zien vader von die deerne maor een
"drelle" zoat e zei. en ze waarn dan ok vierkant tegen die verholding. "t Leep zo
hoge op dat Frits 't huus ut ging.

Praeke in 't Achterhooks
"Goeiendag. fijn dat ulle der allemaole bunt en dan bedoel ik natuurlijk
ok de luu diet metlusterd via de kerktelefoon". Zo begon afgelopen zondag de kerkdienst in het Achterhoeks
in de Nederlands Hervormde Kerk te
Wichmond.
Hoewel kerkdiensten in het Achterhoeks
in onze omgeving wel meer gehouden
worden, was dit voor Wichmond de eerste keer. Voorganger in deze dienst was
ds. L.W. Nijendijk uit Midlum in
Friesland. Ds. Nijendijk is opgegroeid in
de Achterhoek en gaf op deze
'Wezenzondag' tussen Hemelvaart en
Pinksteren z'n toehoorders in het
Achterhoeks de boodschap mee dat we
er in het leven niet alleen voorstaan, ook
al voelen we dat soms wel zo. Of zoeken
we het allemaal zelf wel uit, omdat we
toch vooral niet afhankelijk van anderen

Wielersport
WIM BOSMAN 3e IN MIJDRECHT

De RTV-er Wim Bosman uit Warnsveld is
afgelopen donderdag 3e geworden in
Mijdrecht. Hij demareerde 5 ronden voor
de finish uit het peloton en kreeg Rene
v/d Lee mee, hij werd winnaar. Jeroen v.
Hoeyen behaalde een 2e plaats. Ook reed
Too Frits zien moeder onvewachs nao een ongeval umme kwam, eisen Frits
junior Arne Kornegoor een etappe cours
zien kindsdeel op en vetrok met de deerna nao Portugal. "Hee kump nog wel
in Polen. Hij behaalde een knappe 25e
weer zonder die deerne en zonder zien geld", had 'n olden van Zanten ezeg too
plaats in het Algemeen klassement.
hee 't een en ander venom. Die deerne deugen jao van gin kante. En 't schient
De wedstrijd had 5 etappe's met daarin
dat den olden now geliek hef ekregen. Maor lao'w d'r ons den dag neet deur
een proloog van 4 kilometer en een tijdlaotn bedarven. Zukke dinge gebeurt jao dagelijks, biej ons in d'n Achterhoek.
rit van 18 kilometer. Hierin verspeelde
Kornegoor de meeste tijd in de etappe's
H. Leestman
reed hij met de Poolse winnaar mee. Het
Poolse uitstapje had Kornegoor te danken
aan z'n goede uitslagen in de
Openluchtdienst
Anjercollecte
Nederlandse klassiekers.
Als voorbereiding op het komende mil- De leden van de christelijke muziekver- Ook reed Rudi Peters z'n wedstrijd, hij
lennium organiseren de kerken van Vor- eniging Sursum Corda gaan in de week werd zaterdag 5e in Oldenzaal en de zonden gezamenlijk een openluchtdienst op van
16 tot en me^2 mei in Vorden langs dag reed hij in Enschede, daar was een
Eerste Pinksterdag 23 mei op het terrein de deuren
^É
voor (^Èollecte van het Anjer- derde plaats z'n deel.
vóór het gemeentehuis, voor deze gele fonds.
De Amateurs van de RTV g^Rn het eerste
genheid tijdelijk omgedoopt tot 'Kerken- Het Prins Bernhard Fonds en de regiona- weekend van juni naar Luxemburg voor
veld'. Medewerking wordt in elk geval le
Anjerfondsen steunen jaarlijks vele een 2-daagse, de ploeg bestaat uit
verleend door het "30 + koor".
Deze projecten variëren van Giorgio Renleo uit Twello, Bas Goossens
In dit jaar 1999 waar ook Vorden op de initiatieven.
operaproducties^tot
het uitgeven van uit Borculo, Peter Makkinkuit Hengelo,
grens van twee millennia staat, willen boeken en van cJBterten
tot het restau- Edwin Zeevalkink uit^^venter en
de kerken Gods' Geest afroepen over reren van glas-in-loodramen
van kerken. Martin Weyers uit Hengelo.
hun gezamenlijke evangelische en oe- Het benodigde geld voor het
Ploegleider voor deze gelegenheid is
cumenische opdracht. Tevens zal in dit van subsidies wordt onder meerverlenen
de Rudi Peters uit Wichmond.
jaar van de bijbel aandacht geschon- Anjeractie bijeengebracht. Tijdensdoor
An- Ook reed Jan Pieterse uit Wichmond een
ken worden aan allerlei actuele zaken jeractie gaan dit jaar ongeveer 5000demen50+ cours in Nieuw Cuyk, hij behaalde
die momenteel kerk en wereld bezig sen van culturele verenigingen in Gel- daar een 15e plaats.
houden.
derland met een collectebus langs de
Voorafgaande aan de dienst vindt er huizen.
De inkomsten van de Anjeractie Expositie
een tocht plaats van de deelnemers in Gelderland
worden uitgekeerd aan Beeldend kunstenaar Arno Kramer heeft
aan de dienst vanaf de Christus Ko- subsidies ten behoeve
van de cultuur en zondagmiddag in Galerie Agnes Raben
ningkerk (vertrek omstreeks 9.15 uur) het natuurbehoud in deze
provincie.
te Vorden de expositie geopend van Lies
langs de Gereformeerde kerk en de
Kortenhorst en Nanda Coolsma. Anneke
Hervormde dorpskerk naar het 'kerGoudkuil speelde tijdens de opening op
kenveld' bij het kasteel. Iedereen wordt
haar 2- rijer trekharmonica West- EuroPaar
densport
uitgenodigd, ook aan deze toch deel te
pese volksmuziek.
nemen. De jeugd zal haar eigen bijdraL JL & P.C. DE GRAAFSCHAP
Nanda Coolsma ( sieraden- objecten-jurge aan deze pinksterdienst verlenen.
Zaterdag
l
mei
was
er
een
wedstrijd
voor
ken
), uit Deventer kreeg vooral bekendEr wordt op een grote opkomst gerekend. Mocht het weer te slecht zijn, ponies in Eibergen. Hier werden de vol- heid met haar gemengde technieken op
dan wordt de dienst gehouden in de gende prijzen behaald: in de M2 dres- papier. Zij volgde een opleiding Katholiesuur Marina Gotink met Goof twee maal ke leergangen MO tekenen in Tilburg;
Hervormde dorpskerk. Er zal gezorgd
worden voor voldoende zitplaatsen, eerste met 156 en 152. In de Ml Cynthia Akedemie Sintjoost te Breda en het West
maar indien men ook eventueel zijn ei- 'Kornegoor met Tosca derde met 160 pun- Dean College WDean, W.Sussex, Enge
ten. In de L-dressuur Annemarie land, gobelin weven.
gen klapstoel meebrengt, is men in elk
Kornegoor met lixico derde met 160 Aanleiding voor een werk vond zij meestgeval verzekerd van een zitplaats. Voor
punten,
Elodie Stokman met Aifia twee al in voorwerpen in haar atelier die zij
degenen die op eerste Pinksterdag niet
de en vierde met 166 en 160 punten, soms in bizarre combinatie tekende met
aanwezig kunnen zijn, de dienst is ook
via radio Achterhoek FM te beluisteren. Frederieke Go tink met Lady eerste met de menselijke gestalte. Onderwerpen in
160 punten. In de B-dressuur werd Leonie haar tekeningen waren onder andere zaMarjo Toebes wint
Pol met Starlight zesde met 175, ze werd ken zoals vazen en kleding. De stap naar
ook tweede.bij het springen klasse B.
een ruimtelijker nenadering was daarverrassingspakket
Zondag 2 mei was er een wedstrijd voor door gemakkelijk gemaakt,
van Wereldwinkel
paarden in Eibergen. Hier won Rinie hi deze expositie zien wij van haar sieOp zaterdag 8 mei had de Wereldwinkel Heuvelink met Elfriede een tweede prijs raden, waarin vaak zelfgemaakte tekede bloemetjes buiten gezet. Omdat het met 163 punten in de L-dressuur. In Ml ningen zijn verwerkt en "samengestelde"
de Internationale Wereldwinkeldag was dressuur behaalde Amelie Overmars met jurken. Voor deze jurken werd bestaande
kon men gratis koffie en thee proeven. Want een zevende prijs met 161 punten. kleding verknipt, veranderd en tot een
Voor deze dag mochten er zitjes buiten Vrijdag 14 mei was er een viertalwed- volkomen nieuwe vorm gemaakt. Ook in
gemaakt worden. De zon deed erg zijn strijd voor ponies in Laren. Hier behaalde haar objecten verwerkt zij vaak bestaanbest om de dag zeer feestelijk te maken. het tweede viertal van de Graafschap een de voorwerpen.
Verder kon men, omdat moederdag voor eerste prijs en het derde viertal een twee Lies Kortenhorst ( tekeningen) eveneens
uit Deventer, studeerde aan de AKI Akade deur stond, de afgelopen 2 weken de prijs.
lootjes kopen om kans te maken op een Zondag 16 mei was er een springwed- demie voor beeldende kunst in Ensche
moederdagverrassingspakket. Een pak- strijd voor ponies in Neede. Bij het B- de. Haar tekeningen kenmerken zich
ket speciaal met verwenspullen voor springen werd Leonie Pol met Starlight door een grote mate van direktheid. We
moeder. Zaterdagmiddag werd bekend tweede. In het L-springen werd Bart zien abstracties, dieren, mensen en landgemaakt wie er had gewonnen: Marjo Hartman met Sisi tweede en Sandra schappelijke elementen met een grote
Toebes. Zij heeft vast een leuke moeder- Kappers met Nieuwmoeds Patrick vier- voortvarendheid neergezet. Haar kleurde.
gebruik is subtiel.
dag gehad.

willen zijn? Op een gegeven moment
staan we dan met lege handen. De dienst
werd door meer dan honderd mensen
meegevierd, vanuit Wichmond en
Vierakker, maar ook vanuit omliggende
plaatsen. De reacties waren heel positief.
Het was verrassend te merken hoe ge
woon een dienst in het Achterhoeks eigenlijk is, want het is gewoon zoals we
dagelijks in deze streek met elkaar spre
ken. Daardoor staat het veel dichter bij,
komt het veel directer over. Er werden diverse liederen gezongen uit de bundel
die vorig jaar door het Staringinstituut is
uitgebracht voor de Achterhoek en de
Liemers en er werd gelezen uit de bijbelvertaling van de bekende theoloog
Professor doctor Anne van der Meijden.
Het Onze Vader werd gebeden op 'De
Lochemse Wieze'. Al met al een druk be
zochte, goede kerkdienst en zeker voor
herhaling vatbaar.

Motorsport
In Eemshaven zijn op 13 en 16 mei zijspanraces verreden, meetellend voor het
Nederlands kampioenschap.
Onze plaatsgenoot bakkenist Koen Kruip
en rijder Wim Verweijmeren waren helaas niet zo succesvol tijdens de races, ondanks het feit dat ze in de training een
supertijd hadden neergezet.
Op 13 mei is de zijspancombinatie in de
Ie ronde de sloot ingereden en op 16 mei
hadden ze de pech dat het motorblok al
in de opwarmronde olie lekte waardoor
ze de race moesten missen. Ondanks de
ze pech zijn Wim en Koen vastbesloten
om in Assen op 30 mei revanche te ne
men op hun zijspancollega's.

Duivensport
De Leden van de postduivenvereniging
Vorden hebben met hun duiven deelge
nomen aan een wedvlucht vanaf Reims
over een afstand van circa 360 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: A en A
Winkels l, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 17; C.
Bruinsma 2, 3,13,16,19, 20; H.Stokkink
7; M. Olieslager 9; G en H Boesveld 10,12;
J. Meyer 14; H. Eykelkamp 18.

Bridgen
BRIDGECLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN MAANDAG
10 MEI 1999

Groep A: 1. Vruggink / v.d. List 67,5%; 2.
van Gastel / Costermans 60,8%; 3.
Bergman / Walier Kilian 60%.
Groep B: 1. ten Have / de Dycker 59,2%; 2.
Steenbeek / Kamp 57,2%; 3. Branenbarg /
Eyerkamp 55,8%.

Tennis
VORDENS TENNISPARK
UITSLAGEN 6E SPEELDAG

Zaterdagcompetitie:
Heren: Vorden l - Altec l 3-3; Vorden 2 Sotiï l 24.
Junioren gemengd t/m 14 jr.: IJsselweide
l-Vorden l 3-2.
Meisjes t/m 14jr.: Dieren 2-Vorden l 3-3;
Vorden 2 - Zelhem l 3-3.
Zondagcompetitie:
Heren: Vorden l - Dieren 21-5. Dames:
Rietstap l -Vorden l 1-5. Gemengd 35+:
Enter 2 -Vorden l 3-2. Heren 35+: Vorden
l - Lochem l 6-0. Junioren gemengd:
Veenhorst 2 - Vorden l 4-4; Vorden 2 Altec l 0-8. Junioren Jongens: Hercules l Vorden l 5-1.
Woensdagcompetitie:
Junioren gemengd t/m 12 jr.: Vorden l Lochem l 2-3.
Jongens t/m 12 jr.: Vorden l - Almen l 3-3.
Junioren gemengd t/m 10 jr.: Beinum l Vorden l 0-5; Braamveld l -Vorden 2 0-5.
Dinsdagcompetitie:
Dames: IJsselweide l - Vorden l 4-2;
Vorden 2 - Didam l 0-6.

AEROBIC DANCE CENTRE RUURLO

pland

Wilt u vóór de vakantie nog een paar lessen volgen?
Dat kan! Tarief t/m maand juni '99:
losse les Kangoo'joggen ƒ 12,50 (incl. schoenenhuur)
losse les ƒ 5,-, leeftijd tot 14 jaar, losse les ƒ 7,50, leeftijd v.a. 14 jaar
LESROOSTER 1999

(t/m maand juni '99)

maandag (in de boogschiethal achter de sporthal):
13.30-14.30 uur Fit loop
16.45-17.30 uur kidsaerobics v.a. 4 jaar
17.45-18.30 uur kidsaerobics v.a. 8 jaar
18.30-19.30 uur steps
19.45-20.45 uur total conditioning
20.45-21.30 uur Power Dumbell Aerobics
(haltertraining)
21.30-22.15 uur Kangoo'joggen
dinsdag (in de boogschiethal achter de sporthal):
09.00-10.00 uur total conditioning
10.15-11.00 uur Kangoo'joggen
dinsdagavond (muziekschool a/d Wildenborchseweg):
19.00-20.00 uur streetdance
20.00-21.00 uur bodysculpting
(alleen oefeningen)
21.00-22.00 uur streetdance

VICO

OMA TO£R

woensdagavond (in De Tapperij; i.v.m. feesten aldaar
worden de lessen soms op een
andere locatie gegeven):
18.30-19.15 uur Kangoo'joggen
19.30-20.15 uur circuittraining (spierversterkend en/of conditioneel)
20.30-21.15 uur Kangoo'joggen
donderdag (in de boogschiethal achter de sporthal):
09.00-10.00 uur aerobics
10.15-11.00 uur Kangoo'joggen
17.30-18.30 uur streetdance
18.30-19.30 uur steps
19.45-20.45 uur total conditioning
20.45-21.30 uur Kangoo'joggen
21.00-22.00 uur streetdance

De klassieker onder de damesfietsen. Door zijn ontspannen zit en
betrouwbaar ontwerp is deze fiets
populair bij jong en oud.
Uiteraard voldoet de Oma Toer
aan alle moderne eisen. Onder
andere voorzien van 4-voudig
gelakt frame met een keiharde
coating, Shimano terugtraprem en
een prima prijs/kwaliteit verhouding.
Kleur: zwart

zondag (in de boogschiethal achter de sporthal):
19.00-20.00 uur aerobics
20.00-21.00 uur streetdance

Inlichtingen en aanmeldingen: Aerobic Dance Centre Ruurlo
Gerlande Gude, Denneappel 7, 7261 HK Ruurlo, Telefoon: (0573) 45 33 54

nu voor

f 599,-

Perfect in balans
De waterkwaliteit is van groot belang voor het biologisch
evenwicht in uw vijver.
Om problemen te voorkomen moet u inzicht hebben
in de waterwaarden.

r

Pinksterdag open!

DE Fl ETSSPECIALI ST
BLEU M l NK TWEEWIELERS

Vrijdag 4 juni

feesttent
bij café t Haantje
Ruurlo

n sterk staaltje!

V i co f i e t s

Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Laat daarom! bij uw Ga/denMaster q^
wéek-grotfc
«*_
,uw vijverwater testen!

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv

Voirverkoop bij
Welkoopwifikels

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

DE

SPORTIEVE

Kn/kqrmschermen nu extra
voordelig en gratis gemonteerd!
Hetmink's zonnige zonuJerinyactie:
Solide knikarmschermen met wit gemoffeld
frame en buismotor in diverse maten met
doek in 17 streepdessins. Tijdelijk met extra
korting en de montage doen we gratis!
200 cm
250 cm
250 cm

/Ó98,-

250 cm

/79Ö,-

250 cm

1898,-

250 cm

/998,-

250 cm

2093,-

Vorden

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514
H E L M

l N K

M A A KT

DEALER:

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O
T H U I S

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78

VORDEN

Huis de Voorst uitgebreid met luxe bruidshuis:

Trouwen in Eefde bijzonder populair
Huis de Voorst in Eefde heeft sinds
half april de beschikking over een
luxe bruidshuis. Volgens Pim Kaper is
dit de laatste schakel die nog ontbrak
voor een huwelijksfeest op Huis de
Voorst. "Wij kunnen de mensen nu
een totale bruiloft aanbieden. Van de
huwelijksplechtigheid tot de receptie
en van een diner tot een avondfeest.
Het enige dat tot nu toe nog ontbrak
was een luxe bruidshuis waar het
kersverse echtpaar zich na afloop de
huwelijksnacht kan doorbrengen",
aldus Pim Kaper. Het bruidshuis bevindt zich op loopafstand van Huis
De Voorst. De afgelopen jaren was het
pand bewoond. Toen het leeg kwam
te staan, klopten Pim en Margit Kaper bij eigenaar Stichting De Geldersche Kasteelen aan met de vraag of ze
dit huis bij hun activiteiten op Huis
de Voorst mochten betrekken.
Het is inmiddels vier jaar geleden dat
Pim en Magrit Kaper stopten met het organiseren van beurzen zoals de Jaarbeurs van het Oosten in Zutphen. Het
tweetal had genoeg van al de stress en
drukte die komt kijken bij de organisatie
van dergelijke evenementen en koos
heel bewust voor het exploiteren van
Huis de Voorst.
Margit Kaper: 'We zijn hier ook wel zeven dagen in de week van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat bezig, maar je
kunt het niet vergelijken met het organiseren van een grote beurs". Haar man
Pim Kaper vult aan: "En dit is ook ge
woon vreselijk leuk werk om te doen. Iedereen die hier komt heeft wat te vieren.
De mensen zijn dus altijd in een goede
stemming. Verder genieten de mensen
enorm van de hele entourage hier. En
voor ons is het natuurlijk ook schitte
rend om hier te mogen werken. Met Huis
de Voorst kun je ontzettend veel kanten
uit. Van een bruiloft tot een congres of
een zondagmiddagconcert."

Voetbal
VORDEN F 3 KAMPIOEN

In navolging van de D2 en E4 jeugd werd
op woensdag 12 mei het F3 team kampioen. Met een 0-1 overwinning op
Oeken F2 was de titel voor de Vordense
pupillen. Het winnende doelpunt werd
gemaakt door Frank Hiddink, die met
maar liefst 31 doelpunten topscorer is ge
worden. Aantal gespeelde wedstrijden is
10, waarvan er slechts een verloren werd.
De overige wedstrijden werden allemaal
gewonnen, met een doelsaldo van 52
voor en 8 tegen. Het F3 team bestaat uit
de volgende spelers: Sander Greven,
Frank Hiddink, Karlo Huinink, Michel
Loman, Jorn Michielsen, Tobias
Platenburg, Rik Schröer, Daan Wiege
rinck, Riek Woestenenk en Bas van der
Veen. Leiders zijn Eddy Hiddink en
William van der Veen.
UITSLAGEN
Vorden BI - Dier. Boys BI 0-5; EDS Cl Vorden Cl 5-2.
Vios B. 2 -Vorden 2 3^1; AZC 3 -Vorden 3 04; Grol 6 - Vorden 4 1-3; Vorden 5 - de
Hoven 4 2-1; Oeken 4 - Vorden 6 2-5;
Vorden l -ABS 11-0.
PROGRAMMA

Vorden Al - Dier. Boys Al; Gorssel BI Vorden BI; Vorden Cl - Gorssel Cl.
Fortuna 2 -Vorden 4; Pax4 -Vorden 5.

trouwden Albert Mol en Ronnie Tober al
met hun respectievelijke partners op
Huis de Voorst. "Met name de bruiloft
van Albert Mol en zijn vriend Gert was
een hoogtepunt van alles wat wij tot nu
toe hier gedaan hebben. We hebben dat
feest toen helemaal zelfgeorganiseerd.
Het leuke van dat feest was dat naast allerlei bekende Nederlanders ook de
plaatselijke slager en postbode aanwezig
waren uit de plaats waar Albert Mol en
Gert vandaan komen. Verder hebben we
hier de bruiloft van de tennisser Jacco Eltingh mogen organiseren. Ook dat was
een heel geslaagd feest", aldus Pim Kaper.

De bungalow waar het bruidshuis gevestigd is, stamt uit de jaren zestig en is uiterst modern en luxe ingericht. Gelijk bij
binnenkomst in de hal worden de gasten
verwelkomd met een fles champagne.
Naast een superromantische bruidssuite
kent de bungalow een extra logeerkamer
zodat kinderen of vrienden van het
bruidspaar na afloop van het feest kunnen blijven slapen. Ook is er een aparte
kamer voor de bruid ingericht waar ze
zich - zo nodig met kapster en visagiste op de bruiloft kan voorbereiden.
"We willen de mensen de dag van hun leven bezorgen", legt Pim Kaper uit. 'Vandaar dat het bruidshuis - naast een lekker ligbad en een infrarode sauna - een
whirlpool-jetstreambad in de tuin heeft
waar in totaal achy^ersonen in kunnen.
En niet alleen als ^Blivarm weer is, want
de temperatuur vannet water van de jacuzzi is 40 graden". Het bruidshuis is volgens Pim Kaper ook uitstekend geschikt
voor bijvoorbeeld managementteams
weken voor de 24e^ceer toernooien ge
speeld.
Omdat de competitie langer doorloopt
worden er nu 4 weekenden toernooien
gehouden i.p.v. de gebruikelijke 3 weekenden. De toernooien van de 5e klas zaterdag en van de dames heeft de commissie verschoven naar het weekend van
12 en 13 juni.
Dit weekend werd zaterdagmorgen be
gonnen met de D-pupillen. 12 Elftallen
met aanhang waren naar de Kranenburg
gekomen. Na een spannende finale was
de uitslag als volgt: AVW '66 D2; WVC
D3; DZC '68 D6; WG '25 D2. De Fair Play
Cup werd gewonnen door WSV D6.
Op zondagmorgen werkte het weer, net
zo als op zaterdag prima mee. De F-pupillen traden aan om 10.00 uur. Om 13.15
uur werden de prijzen als volgt verdeeld:
WG '25 Fl; Ratti Fl; WSV F5; Blauw-Wit
F3. Fair Play: Angerlo Vooruit Fl.
Op zaterdag 22 mei wordt het sixtoernooi gehouden. Zaterdag 29 mei spelen
de C- ('s morgens) en B-junioren ('s middags). Zondag 30 mei mag de 7e klas zondag aantreden. Zaterdag 5 juni wordt er
zowel 's morgens als 's middags door een
grote groep E-pupillen gevoetbald, terwijl zondag 6 juni de senioren van de 6e
klas zondag aan de beurt zijn.
Zoals gezegd voetbalt de 5e klas zaterdag
op 12 juni en sluiten de dames af op 13
juni.

van grote bedrijven die voor een congres
of een beurs in de Achterhoek verblijven.
Volgens Pim Kaper wordt er de laatste
tijd "vreselijk veel getrouwd". Het afgelopen jaar kozen ruim tachtig bruidsparen
voor Huize de Voorst als trouwlocatie.
"De gemeente Gorssel - waar Eefde onder valt - heeft het er flink wat drukker
door gekregen. Ze hebben bij de burgerlijke stand zelfs extra ambtenaren moeten aannemen om de groeiende belangstelling voor het trouwen op Huis de
Voorst aan te kunnen", lacht hij.
Het grootste gedeelte van de mensen die
trouwt op Huis de Voorst komt uit het
westen van het land. "Daar ligt het beste
dingspatroon toch anders ^n hier in
het oosten van het land", lefP^m Kaper
uit. 'Verder wacht ik dat we het straks
met de komst van het homohuwelijk
nog veel drukker gaan krijgen". Als voorproefje op het echte homohuwelijk

>4 M

Als we met Pim Kaper teruglopen van
het bruidshuis naar zijn kantoor dat ge
vestigd is in de linkerzijvleugel van Huis
de Voorst komen we langs een gebouw
waar straks de International Butler Academy komt.
"Het is de bedoeling dat deze butleropleiding in januari van het volgend jaar
van start gaat. Eerst gaan we het pand
verbouwen en restaureren. Er is een ongelooflijke behoefte aan een butleropleiding. In Engeland heb je wel een derge
lijke butleracademy maar die is eerlijk
gezegd een beetje ouderwets. Daar worden de butlers nog opgeleid alsof we in
de vorige eeuw leven. In de loop van de
tijd is er ontzettend veel veranderd. De
butlers van tegenwoordig moet je daarom ook meer als servicemanagers zien.
Servicemanagers die meer dan honderd
man personeel onder zich hebben. Dat is
dus heel wat anders dan de butler van
honderd jaar geleden in Engeland. In totaal kunnen er zich per cursus tien butlers inschrijven voor de International
Butler Academy. En het leuke van deze
butleropleiding is dat het vlak naast het
bruidshuis gevestigd is. Dus de echtparen die hier de huwelijksnacht doorbrengen hebben de volgende ochtend
hun eigen butler. Kan het nog mooier?",
lacht Pim Kaper.
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SOCIÏ
UITSLAGEN

Sociï l - Steenderen l 2-1; Reunie 3 - Sociï
2 OO; Erica 5 - Sociï 3 6-0; Sociï 4 - Epse 416; Rheden 4 - Sociï 5 8-1; Brummen 7 Sociï 6 8-0; Erica B - Sociï B 3-1.
PROGRAMMA

Sociï 3 - Brummen 3; Ratti 3 - Sociï 5;
Sociï 6 - Ratti 4.
TOERNOOIEN RATTI

Op het Ratticomplex wordt deze twee

2E PINKSTERDAG 14.OQU ENTREE zs,-

'T PANTDFFELJTJE

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL 0678 651010. FAX 6B10S6. BBS §54040
NIEUWSTAD 30 • 72B1 AH - POSTBUS 22 - 72SO AA

'Salutians i/oor
Netwerk '

Tulnpaodie
1^

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

Cruss-Platfarm

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

Wesselink-Degro voor de mooiste
sierbestrating &
professioneel advies!

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

WESSELINK-DEGRO
imabo
EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:
ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - IQ.: 09.00-13.00

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

gouden gids

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••C

Palingkwekerij/rokerij

j TUIN-JN PARKBEREGENING:

Argo

DRUKKERIJ

Te koop verse of

WEVERS

Voortseweg 8 • Toldijk
Telefoon (0575) 46 37 43

• Widkomp levert
Stodrisdieortikelen

Hebje een ruime ervaring met zowel
Windows als Apple Macintosh en heb je een
gedegen HBOopleiding afgerond, stuur
dan je sollicitatiebrief voorzien van CV ter
attentie van Mevr. C Meeusen naar onderstaand post-, of e-mailadres.

2 direct uft voorraad,
• zoals o.a.:

2 • leidingen, sproeiers en pompen

Ballonvaren

• •druppel- en sproeislangen

In uw eigen regio

D.I. Solutions

Aantrekkelijke groepskorting.
BORCUUMGId.)
tel. 0545-272795
LUÏÏEN(Ov.)
tel. 0523-682099 (hoofdkantoor)1

Inlichtingen:
'00

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

soLunoBis

Meerval 42 • 4941 SK
Raamsdonkveer
(0162) 58 10 00
Fax (0162) 51 77 99
eMail: info@di-solutions.com

Tweede pinksterdas geopend!
•

^

t\

«

W^

VAN l l.00 TOT l 7.00 UUR

^^

« V A N I I 00 TOT I 7 0 0 U L

Kwaliteits-waterbedden
voor goed, gezond en
comfortabel slapen.
Helmink volgt de nieuwste woon»
trends op de voet. Met tientallen
woonideeën, van modem tot klassiek,
waaronder schitterende collecties in
kersen en teak. En een enorme keus in
gordijnstoffen, vitrage en vloerbedekking. Ook de slaapkamerafdeling biedt
een riante keus in ledikanten, bedbodems, matrassen en bedtextiel.
Het mooiste meubelnieuws vindt u elk
seizoen weer bij Helmink meubelen.

Akva-Soft waterbedden:
• voldoen ruimschoots aan de strengste
kwaliteitsnormen.
• goede garantie
• altijd goed op temperatuur
• probleemloos te reinigen
• ook toepasbaar in uw
eigen ledikant!

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
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J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
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Allerhand

in t Saksenland

Portret van een dorp op de
grens van twee eeuwen
vyat staat er allemaal

Het gebied om Kleef en Emmerik heeft altijd een bijzondere band met
Nederland gehad. De geschiedenis vertoont veel overeenkomst, de gevolgen van de Tachtig-jarige oorlog waren daar even voelbaar en erg als in
de Achterhoek of Liemers. En de taal is in dat gebied tot in de negentiende eeuw het Nederlands geweest. Eerst in 1827 werd hier gaandeweg het
Nederlands op school vervangen door het Hoog-Duits en het duurde tot
1840 voor op alle scholen het Duits voertaal werd. Nu nog vindt men
daar in het dialect talrijke woorden die hier ook gangbaar zijn.
Andersom waren er in de Liemers diverse enclaves die tot het hertogdom
Kleef behoorden. De definitieve grens tussen Duitsland en Nederland
kwam hier eerst na wereldoorlog l tot stand. Ook in de naam van het op
de foto afgebeelde kasteeltje komt een en ander ^^ uitdrukking,
Borghees in het Duits en Broekhees in het Nederlands^et heeft eigenlijk dus twee namen. In 827 werd het al genoemd als Villa Hese, later
werd het Bruyckhees of Broekhees. Lange tijd heeft het ook een
Nederlandse eigenaar gekend namelijk de familie Bosch van Rosenthal.
Het huidige gebouw dateert van 1737. In dat jaar liet de^renmalige eigenaar, Wilhelm von Rijckers, het bestaande kasteeltje a^P?kcn en het te
genwoordige huis bouwen. Het is nu eigendom van de kreis Kleef.
Er worden nogal wat burgelijke huwelijken gesloten in dit mooi gelegen
gebouw, daarnaast zijn er regelmatig tentoonstellingen. Borghees ligt
verscholen tussen hoog geboomte bij Emmerik rechts van de weg 's
Heerenberg-Kleef. En 't is er nog mooi wandelen ook.
H.G.Wullink.

Een kort overzicht van de veelzijdige
inhoud:

Burgemeester E. Kamerling stelt onze gemeente aan u voor in de
Dit is Vorden '99
Mevr. R. Pelgrum vertelt wat er over is van oude gebruiken m
Tradities in '99
VVV-secretaris R.C.Haanstra geeft zijn visie op het
Toerisme in Vorden
Sportmedewerker Ab Velhorst belicht de sportieve kanten van
ons dorp in Hoe sportief zijn we?
Drie leraressen (de dames A.J. Bosma, W. Hebbink en M.Letterie)
beschrijven Schoolgaan aan 't eind van een eeuw
Oud-gemeentearchitect J. van den Broek maakt een tijdopname
van Wonen in 'een braaf dorp'
P. P.Takken buigt zich over het Verkeer in Vorden anno '99
Bibliothecaresse Mevr. M. Geluk maakt een analyse van
Het culturele leven
H.G. Wullink kijkt samen met R. Ellenkamp rond op
Vordens kerkelijk erf
Rabo-directeur J. Krooi laat zijn licht schijnen over
Het Vordense bedrijfsleven
Mevr. A.C. Klijn -Tenwolde schrijft een bijdrage over het onderwerp Welzijn in Vorden
Oud-wethouder en nu Statenlid Mevr. M. Aartsen-den Harder
geeft haar visie op Het kastelendorp... nog altijd mooi!
Het college van B & W mijmert, samen met de gemeentesecretaris, over De toekomt van Vorden.
En verder:
brief voor het jaar 2015 - een Vordense nieuwskroniek
1999 - een dagje huisarts in Vorden
en veel gedichten, meningen, de bekroonde kindertekeningen,
foto's en andere illig^aties van Vorden in het laatste jaar van chl
millennium.
Een boek van fors formaat, circa 120 pagina's, voor een deel in
kleur gedrukt dat verschijnt in september a.s. Prijs f 29.50, bij
voorintekening bij de Openbare Bibliotheek en Boekhandel B
slechts f 24.50. U kunt nu al intekenen ook op de speciale, m linnen gebonden en van 1 tot 100 genummerde editie voor f 75.00.
i

Veel deelnemers verwacht aan
skeelertocht op 2e pinksterdag
Vorig jaar was de skeelertocht in Vorden op 2e pinksterdag de drukstbezochte uit de geschiedenis van Skeelerbond Nederland met maar liefst
280 deelnemers. Hoewel dit jaar op
dezelfde dag elders in Nederland nog
3 skeelertochten worden georganiseerd, verwacht de organisatie dat
veel in-line skaters en skeeleraars
weer naar Vorden zullen komen om
aan de tweede editie van de Freewheel Kastelentocht deel te nemen.
De afstanden, die op tweede Pinksterdag
kunnen worden afgelegd varieren zijn
15, 20, 30 en 60 kilometer. De tocht telt
mee voor het toerkanjerklassement van
de Skeelerbond Nederland, onder wiens
auspiciën de tocht wordt georganiseerdHet parcours bestaat voor het grootste
deel uit mooi asfalt en slingert zich door
het fraaie Achterhoekse coulissenlandschap. De tocht valt onder de categorie
"vrije tochten zodat zowel beginners als
gevorderden in hun eigen tempo de diverse routes kunnen aflegggen.
De kortere afstanden zijn zeer geschikt
voor de in-line skaters, die ruimschoots
de tijd krijgen om de gekozen afstand af
te leggen. Op plaatsen waar drukke door-

gaande wegen worden gekruist, is begeleiding aanwezig. Ook is er verzorging
onderweg voor de deelnemers. De tocht
in Vorden is volledig bewegwijzerd; bovendien ontvangt elke deelenemer een
routebeschrijving. Omdat de routes
voor een groot deel in de rustige buitengebieden van Vorden zijn uitgezet, zal
ook de minder ervaren deelnemer veilig
kunnen skaten en skeeleren. Het parcours is ook zeer geschikt voor gezinnen,
die in een rustig tempo gezamenlijk de
tocht willen rijden.
De start vindt plaats in de burgemeester
Galleéstraat, die voor dit doel 's-morgens
tijdelijk zal zijn afgesloten. Het startsein
zal worden gegeven door marathonschaatser Arjan Mombarg uit Vorden, die
met zijn ploeggenoten van het team EcotransFreewheel Martin Rietman en Han
Donderwinkel een deel van de route zal
voorrijden. Voor de deelnemers bestaat
de gelegenheid zich om te kleden en na
afloop te douchen bij Indoor Sport Vorden. Elke deelnemer ontvangt een praktische herinnering de veiligheid bij het
skeeleren zal vergroten. Voor meer informatie zie de adverentie elders in deze
editie.

Briefkaarten

HORSTMAN

Brochures

DRUKKERIJ

WEEVER8

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

vergeet ze niet!
Geef voor de vergeten
vluchtelingen

GIRO 999
Stadhouderslaan 28 «2517 HZ Den Haag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

mode

Al meer dan 50 jaar
een begrip in Ruurlo

koopjes
blouses 'regal'

uni korte mouw
J
en mouwloos
van 29,95 nu voor:

KEUKENS
SANITAIR

herenoverhemd

WAND- EN

lange mouw ruit
van 29,95 nu voor:

VLOERTEGELS

dames
rok twill

NATUURSTEEN

kort van 39,95 nu:

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

uni T-shirt

BOUWMATERIALEN

met ronde hals
kindermaten volwassenmaten

2 voor

2 voor

Aspergeboerderij
'De Boskamp'
Te koop:

verse
asperges

bermuda +
zijzakken flfUïlf

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

nu vanaf:/ ƒ0 U
advertentie geldig
van^Bt/m 29 mei.

Gevraagd:

vakantiewerkers

mode voor
het héle gezin

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

Tentoonstellingen, muziek en dans in teken van de kat:

Tour des Chats
Van 12 juni tot 29 augustus 1999 staat
de Achterhoek en een deel van het
aangrenzende Duitsland in het teken
van de kat. Katten dienen zich die tijd
in allerlei gedaantes en vormen aan.
Hangend aan de muur van een galerie, zittend of staand in een beeldentuin. Zingend, dansend en muziek
makend op podia. Zij manifesteren
zich in winkeletalages en leggen een
stempel op menu's in restaurants. In
Bredevoort zijn zij zelfs op het water
te zien op de locatie waar de jaarlijkse gondelvaart wordt gehouden. Tour
des Chats ten voeten uit.
In bijna iedere plaats in de Achterhoek
wordt die tien weken wel iets in het teken van de kat georganiseerd. Het evenement heeft daarom de toepasselijke
naam Tour des Chats meegekregen. Friskies Nederland, producent van het bekende kattenvoer Felix, ondersteunt het
nationale belang van het evenement en
treedt op als hoofdsponsor. De organisatoren verwachten vele duizenden bezoe-

Vorden • Telefoon (0575) 55 39 43 / 06-59 34 42 31

kat dan ook terug te vinden . Tijdens de
Tour des Chats kan met iedere kunstvorm worden kennisgemaakt.
PROGRAMMA

Het openingsspektakel is op 12 juni in
schouwburg Amphion te Doetinchem.
kers, want Nederland telt immers zo'n Een aaneenschakeling van dans, muziek,
vijf miljoen katten met evenzovele kat- voordracht, acrobatische acts en theater
tenliefhebbers. Bedoeling is het evene- met als hoogtepunt het optreden van
ment een tweejaarlijks terugkerend ka- operazanger Ernst Daniël Smid, die sarakter te geven.
men met Margreet Albers het kattenduet van Rossini zal vertolken. Alle artieVanaf de tijd van het oude Egypte vervul- sten die in het kader van de Tour des
de de katt een rol in de samenleving. Als Chats optredens verzorgen, zullen op dereïncarnatie van de katgodin Bastet was ze avond een deel van hun repertoire lazij heilig verklaard en ook in Azië, vooral ten horen of zien. Ook zullen alle deelnein China en later in Japan, werd zij ver- mende galeries en andere expositielocaeerd. In de Middeleeuwen met name in ties een kleine selectie tonen van kattenEuropa door de opkomst van het chris- kunstwerken.
tendom, werd de kat verguisd, gemarteld
en verbrand als verschijning van Satan Vanaf 12 juni worden er vervolgens in de
en metgezel van de heks. Vanaf het mid- hele streek lezingen, concerten, uitvoeden van de 18e eeuw, beginnend in ringen, cursussen en tentoonstellingen
Frankrijk, verbeterde de positie van de gehouden. Half mei verschijnt een prokat in Europa en raakte ook de Europese grammagids met een overzicht van alle
kunstenaar in haar geïnteresseerd. Het activiteiten plus informatie over de galebijzondere karakter, de mysterieuze uit- ries, routesuggesties, één- en meerdaagse
straling, zelfverzekerdheid, onafhanke- arrangementen en toeristische informalijkheid, gratie en souplesse van de kat tie. De VW's verkopen ook de kaarten
vormden een bron van inspiratie. In de li- voor de openingsmanifestatie en de opteratuur, poëzie, schilderkunst, beelden- voeringen van de musical Cats in Lode kunst, dans, muziek en drama is de chem en Bredevoort.

MUSICAL CATS
De theatergroep Cluster zal op 29 augustus de musical Cats in Bredevoort opvoeren op de locatie waar ook de gondelvaarten worden gehouden. De musical
wordt bovendien op 19 juni opgevoerd in
de schouwburg van Lochem. Ook andere
(theater)groepen geven thematische uitvoeringen, variërend van ballet tot
(kat)concerten en straattheater.
ARRANGEMENTEN

In de programmagids die verkrijgbaar is
bij de VW's in de Achterhoek, worden
onder andere een- en meerdaagse arrangementen aangeboden. Verschillende
hotels en restaurants in de streek haken
in op het thema en bieden de kattenliefhebber een meerdaags verblijf.
Er zijn lezingen, cursussen, workshops
en demonstraties zoals circusactiviteiten
voor kinderen, vliegerdemonstraties en
een cursus poesie-album binden. Voorts
een spreekwoordenfietstocht, Annie Cactus-katdagen, een kattenlabyrint, een
kattenshow met levende katten, een
wedstrijd 'schrijf uw mooiste kattenverhaal', verteldagen en een thematische
postzegelverzameling op het thema de
kat. De evenementen hebben plaats op
andere locaties, verdeeld over de hele
Achterhoek en het aangrenzende Duitsland.

vergeet
ze niet!
Geef voor
de vergeten
vluchtelingen

Wij leven met u mee
Bij veel gelegenheden
die voor u van grote betekenis zijn,
wilt u anderen daarvan
kennis geven.
Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn
en doen dat vanuit een jarenlange
ervaring en kijk op individuele
wensen.
Een uitgebreide collectie kaarten
staat ons ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet te komen.

Voeg daarbij de uitgebreide
letterkeuze en ons vakmanschap
dan zult u er van overtuigd raken
dat uw boodschap bij ons
gestalte krijgt op een manier
die u het meest aanspreekt.

worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend
,X50 jaar een begrip,
• Comfortabel
•
J • «....^o e.o. • -J

utb

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

" BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur
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NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Ondernemers opgelet:

De Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering:
honderden guldens perjaar voordeliger!
VAKANTIE IS
NIET VANZELFSPREKEND
Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten is op
vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends.
Al 50 |aar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapten Dit jaar gaan
6150 mensen op vakantie met de Zonnebloem Dankzij de hulp van 6400 vri|
willigers. Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakanties'.Ciro 145, Breda.

Natuurlijk, een griepje op z'n tijd overleeft u wel als ondernemer. Maar hoe zit het
als u door ziekte of ongeval langere tijd uitgeschakeld bent? Dat kan rampzalj
financiële gevolgen nWben. Bij arbeidsongeschiktheid heeft u immers - pas
na een jaar - slechts recht op een laag wettelijk minimuminkomen. En dat
is een fikse stap terug. De Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering
behoedt u voor dit n^P. Deze voordelige verzekering geeft u en uw
gezin financiële zekerheid wanneer u uw beroep (gedeeltelijk) niet meer

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

kunt uitoefenen.

~0nderwekvan Money-View toont aan:
de Zonnebloem-

Enveloppen

Jnivé is een van de goedkopere aanbieders
v^^^oTx^c\^te^erz^eim^
gunstige voorwaarden!

m '::'' •
V/acht niet te lang
Vul snel de coupon in. Of maak vandaag nog een afspraak

Stickers

DRUKKERIJ

met de Univé-adviseur, voor een gedegen advies op maat.
Bij Univé, bij u thuis of bij u op de zaak.

Let op de gunstige voorwaarden:

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

Uitkering bij beroepsarbeidsongeschiktheid
Ja, ik ben geïnteresseerd in de Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
G Stuur mij vrijblijvend meer informatie.
O Neem telefonisch contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.
Naam:

m/v

Einde verzekering op naar keuze 55-, 60- of
65-jarige leeftijd
tJ Lage premie
^ Lage toeslag bij termijnbetaling
Vj Aanvullende WAZ-dekking mogelijk

Adres:
PC/woonplaats:

Dekking tot 80% van uw inkomen

Telefoon: .

Contractduur van l jaar

Verstuur deze coupon in een ongefrankeerde envelop naar: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo
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TJNIVE
V-X VERZEKERINGEN •

J

Daar plukt ü de vruchten van!

Flexibel aan te passen aan uw wensen
Premies volledig fiscaal aftrekbaar

Univé Gelre
Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo
Tel. (0573) 45 16 35
Eekmolenweg 10, 7241 CM Lochem
Tel. (0573)2981 00

