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Commissaris J. Kamminga bezoekt gemeente Vorden:

Gemeente met te spreken
over werkwijze provincie

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

De 172 recreatiewoningen die op
landgoed Wientjesvöort worden ge-
bouwd, mogen niet permanent be-
woond worden. Dat zei Commissaris
van de Koningin J. Kamminga vorige
week donderdagmiddag na afloop
van zijn werkbezoek aan de gemeen-
te Vorden. Volgens Kamminga zou dit
haaks staan op het beleid van het mi-
nisterie van Verkeer, Ruimtelijke
Ordening en Milieu. "We moeten er-
voor waken dat we de hele Achter-
hoek en Veluwe vol bouwen11, aldus
Kamminga.

Tijdens de persconferentie was de sfeer
uiterst vriendelijk. Burgemeester EJ.C
Kamerling en Commissaris van de
Koningin Kamminga wekten niet de in-
druk dat er achter de schermen een pit-
tig gesprek had plaats gehad over het
Plan Wientjesvöort en de uitbreiding
van het industrieterrein. Dit laatste is
echter helemaal niet uitgesloten. In een
vertrouwelijke brief van twee maanden
geleden dringt het college van B en W er
bij de provincie op aan sneller te reage-
ren op voorontwerp-bestemmingsplan-
nen. Het gaat hier om plannen die in de
eerste fase zitten en in een later stadium
nog definitief goed moeten worden ge-
keurd door de provincie. Als voorbeeld
worden de uitbreiding van industrieter-
rein Werkveld en het Plan Wientjesvoort
genoemd. Volgens de gemeente Vorden
kunnen sommige projecten door het uit-
blijven van een reactie van de provincie
fors onevenredig geschaad worden en
dreigt de gemeente zelfs buiten haar
schuld subsidies mis te lopen,
hi de brief van twee maanden geleden
gaat de gemeente Vorden uitvoerig in op
de uitbreiding van Industrieterrein
Werkveld. Het eerste schrijven daarover
aan de provincie is van eind vorig jaar.
De reactie van de provincie laat drie
maanden op zich wachten: 20 februari
1998. "Bovendien is de inhoud van die re-
actie op zijn zachtst gezegd teleurstel-
lend", aldus de gemeente Vorden. "U
vraag om nog meer informatie om te
kunnen bepalen of de locatie-keuze wel
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de juiste zou zijn". De gemeente bena-
drukt in de brief dat Vorden decennia
lang heel duidelijk is geweest over de lo-
catie van uitbreiding. De eerste corre-
spondenties daarover zijn al van 1972. In
de brief schaft men verder: "U kunt bin-
nenkort eenüactie op dit advies van ons
tegemoet zien. Wij gaan er vanuit dat
het duidelijk zal zijn dat voor de ge-
meente Vorden haast geboden is. Diverse
(Vordense) bedrijven hebben aangedron-
gen op mMfclijkheden voor (herjvesti-
ging op flPindustrieterrein. Vorden
heeft al een ondernemer (Nedac Sorbo)
met lede ogen zien vertrekken. Niet in de
laatste plaats vanwege langdurige proce-
dures overeenkomstig de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Tijdsdruk heeft
inmiddels ook al geleid tot vertrek van
metaaldraaierij Vorden (Mevo) naar
buurgemeente Ruurlo".
Commissaris van de Koningin Kam-
minga gaf tijdens de persconferentie een
zeer formeel antwoord op de vragen van
de verslaggever van Weekblad Contact.
Hij schermde niet met een krappe bezet-
ting bij de Provinciale Diensten - een ar-
gument dat wel wordt gebruikt richting
de gemeente Vorden - maar sprak van
een zorgvuldige afweging die elke keer
weer moet worden gemaakt. "Het is ab-
soluut niet onze bedoeling om plannen
tegen te houden", aldus Kamminga,
"maar het is wel onze taak om ze zorg-
vuldig te bekijken. Zo hadden wij bij het
Plan Wientjesvöort nog verschillende
vragen en willen we graag weten hoe het
totale plaatje eruit komt te zien. Daarbij
moet u denken aan de invulling van het
landschap, de grootte van de woningen
en het recreatieve karakter van deze va-
kantiehuisjes. Want er kan geen sprake
zijn van permanente bewoning.
Inmiddels hebben wij door middel van
een brief van zeven kantjes gereageerd
op het Plan Wientjesvöort".
Burgemeester E.J.C. Kamerling sprak tij-
dens de persconferentie van een 'be-
stuurlijk positieve instelling1 en deelde
mee dat de gemeente Vorden inmiddels
alweer een reactie van vier pagina's heeft
meegegeven aan de heer Kamminga met
betrekking tot het Plan Wientjesvöort.
Over de uitbreiding van industrieterrein
Werkveld was de heer J. Kamminga heel
duidelijk. "Het kan niet de bedoeling zijn
dat er zich in een plaats als Vorden aller-
lei grote bedrijven gaan vestigen. Dit
neemt niet weg dat bestaande bedrijven
de mogelijkheid moeten hebben van uit-
breiding."

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 21 mei 9.00 uur Ds. M. Beitier, Hemel-
vaartsdag
Zondag 24 mei 10.00 uur Mevr. Visser

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 21 mei 9.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
Hemelvaart
Zondag 24 mei 10.00 uur ds. J. J. Janse, Doetin-
chem.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 21 mei 10.00 ds. HA. Speelman in gere-
formeerde kerk.
Zondag 24 mei 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman; 19.00
uur dhr. W. Schot.

RJC kerk Vorden
Woensdag 20 mei 18.30 uur vooravond van
Hemelvaart dhr. H. Bernardinus van Siena.
Donderdag 21 mei 10.00 uur Hemelvaart van de
Heer.
Zaterdag 23 mei 18.30 uur Vooravond volkszang.
Zondag 24 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
het Dertig-plus-koor.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Woensdag 20 mei 17.00 uur Woord en Com-
muniedienst.
Donderdag 21 mei Hemelvaart; Eucharistieviering.
Zaterdag 23 mei 17.00 uur Woord en Communie-
dienst.
Zondag 24 mei 10.00 uur Woord en Communie-
dienst.
Weekendwacht pastores
21-22 mei Pastoor W. Zandbell, Keynborg tel.: 46 13
14. 24-25 mei Pastoor CLoeffen Lochem Tel.: 25 14

Huisarts 21,22,23 en 24 mei dr. Haas,
Christinalaan 18, Tel.: 55 16 78
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen ^fcaiet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gVnie altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
21-22 mei P. Scheepmaker, Ruurlo. tel.:(0573)
452513. (Hemelvaart) 23-24 mei J.H.H. Lange,
Lochem Tel.: (0573) 25 43 57. Spreekuur voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

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 gezins-
leden 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). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel.(0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.
Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 uur; zat.
9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



Zonnige Aanbiedingen
Vlaaien volgens Limburgs recept

calorie-arm en goed voor 12 royale punten

Appel-Caramel Vlaai
lekker romig met verse appelpartjes

14?nu voor maar

Bosvruchten Vlaai
dit is echt een zomerse vlaai

voor 6 punten

„50
voor 8?

\
\

Speciaal voor de Dauwtrappers
Woensdag ƒ
Grote sortering broodjes

6 halen = 5 betalen

Een tropische verrassing
Bananen Soufflé's

ter kennismaking per stuk

NIEUW: Alpenbrood
'n heerlijke mals meerkoren brood

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

BAGAGEWAGENS
te huur

DWS-VERHUUR
. Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

7 juni • 't Proathuus
klootschiettoernooi!

't Proathuus
Lindeseweg 23, Vorden

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

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATA:
6 juni-29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77,50 P4).

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Nog 3 weken en dan staan ze er weer:
de jongens van oranje.
Daarom vanaf nu W.K. specialiteiten

WOENSDAG 6EHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

W.K. specialiteit
Grasmatjes

5 halen 4 betalen

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100gram f Ij"

• : : - • ' • ' : ' •

UIT EIGEN WORSTMAKERU
Ontbijtspek

100 gram f 1,49

Rauwe ham
100 gram f 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukken f 10,'

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Kipfilet
1 kilo f 9,98

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram ff 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 speklapjes +
4 hamburgers

f7,95samen

Ook het adres voor uw barbecue party

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
URG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB

STBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Uitnodiging
Per 29 mei 1998 gaat onze assurantie-adviseur in de buitendienst,

G.H. Bergsma
gebruik maken van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding na
een dienstverband van bijna 28 jaar.

Ter gelegenheid hiervan biedt het bestuur van Univé Gelre te
Ruurlo u de gelegenheid om afscheid te nemen van uw assurantie-
adviseur de heer Bergsma.

Hierbij nodigen wij u uit op:

zaterdag 30 mei 1998
van 15.00 tot 17.30 uur in Café-Restaurant „de Luifel",

Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Bestuur Univé Gelre W.A. te Ruurlo

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Geldig op vrij- en zaterdag
22-23 mei

Geldig op ma.di en wo
24,25 en 26 mei

Blauwe Druiven
500 gram

298

Hollandse
Bloemkool

per stuk

249

Asperge Salade
200 gram

Panklare
Andijvie
500 gram

l,4*
Tros Tomaten

500 gram

*,**
Valencia Late
Sinaasappels

15 voor

5,98



Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon.
Hij is geboren op 17 mei 1998.

JESSE JOHANNES

Jesse

De gelukkige ouders zijn:

Gerard Weenk en
Klara S medeman

Hoetinkhof 265
7251 WN Vorden
Telefoon (0575) 55 42 78

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer t,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contant*/
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, v.
hiervoor 2,50 kosten m reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden b;j
eventuele fouten niet grat is
herplaatst, de geplaatste
vertentie dient wel ve r rek - nd
te worden. Schrifteli jke opga-
ven worden bij foutieve pi
sing wel gratis herhaald.

• Rommelmarkt Chr. mu-
ziekver. 'Crescendo'. Heeft
u nog materiaal voor de rom-
melmarkt op zaterdag 20 juni?
Bel dan (0575) 46 17 82. Het
materiaal wordt t/m zaterdag
13 juni opgehaald.

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

• Binnenkort te huur: 2 paar-
denstallen + weide gelegen
in bosrijke omgeving nabij 't
Zand. Goede u itrij mogelijkhe-
den. Tel. (0575) 46 74 22

• Te koop: motorgazon-
maaier met opvang (Honda)
en bosmaaier (Robin) i.z.g.s.
(0573) 45 31 44

• Te koop: Honda NX 250 b.j.
'86 i.z.g.st. Vraagprijs 3.750,-.
Tel. (0575) 55 40 28 na 18.00
uur

• Donkere meubels/keu-
kens/klokken worden weer
blank (licht). Vraag vrijblij-
vende informatie Corantiek/
CB Renovatie. Tevens uw
adres voor loogwerk, restau-
ratie en houtwormbehande-
ling (0544) 46 39 54, mobiel
06-55143833
• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Te koop: Honda CBR 600
F, b.j. eind '94 met Sebring-
uitlaat, km 12.500 f 13.750. Tel.
55 24 94

• Te koop tegen redelijk bod:
2-pers. Walker vouwwagen;
hondenkennel, 2 x 3 m; key-
board, Yamaha. Ambachts-
weg 1, tel. (0575)553775

• Te koop: jonge hennen
aan de leg. Goossens, Voort-
seweg 6, Toldijk, tel. 46 16 70

• Gevraagd: hulp in de tuin
voor een paar uur in de week.
Tel. 55 23 95
• Tentoonstelling van oude
geografische kaarten van
Vorden in de bibliotheek t/m
30 mei

De wereld draait al maar door.

De onze stond de afgelopen 7 maanden

af en toe even stil.

Zo ook op 3 mei 1998,
toen kwam er een „kearltje" bij

Hij heet Derk Willem Evert Borgman

in 't dagelijks leven

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

Wil je Dirk komen bekijken,

maak dan even een afspraak.

Algemene kennisgeving

Alex Hoebink
&
Jocelyn Kraassenberg

gaan trouwen op woensdag 27 mei
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Ons adres is:
Kerkweide 25
7251 LN Vorden

Wij vieren op dinsdag 2 juni 1998 ons
vijfentwintigjarig huwelijksfeest.

U bent van harte welkom op de re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant 'De Luifel', Dorpsstraat 11
te Ruurlo.

Willemien en Kee^Vredeveld

Borculoseweg 13
7261 BG Ruurlo

In plaats van kaarten

Op zaterdag 23 mei a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

B. Momberg
J.H. Momberg-ten Have

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in zaal Wolbrink, Bleek-
straat 3 te Hengelo (Gld.).

Lieferinkweg 6
7251 NV Vorden

Hef verlies was er al voor het einde.
De rouw aleer het afscheid kwam.
Toen die ellendige verwarring
bezit van jouw gedachten nam.

Dankbaar voor alles blijven we aan je denken.

Vandaag hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze papa en opa

ANTONIUS FRANCISCUS
WILHELMUS VAN SOEST
ECHTGENOOT VAN RIE VAN SOEST-VAN RUN

Hij bereikte de leeftijd van 89 jaar.

De unieke en liefdevolle verzorging die hij heeft ont-
vangen van het personeel van de afdeling De
Wiersse in het verpleegtehuis Leeuwerikweidè te
Zutphen, heeft ons bijzonder getroffen.

Vorden: M.G.J.A. van Soest-van Rijn
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, 11 mei 1998
Dr. W.C.H. Staringstraat 14
7251 AL Vorden

De crematie heeft op 14 mei 1998 plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft om-
ringd, delen wij u mee dat na een liefdevolle verzor-
ging in het verpleeghuis 'Zuytvenne', afdeling 't
Medler te Zutphen rustig is ingeslapen onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

ALEIDA WILHELMINA
BERENPAS-EGGINK

WEDUWE VAN BERTUS BERENPAS
SINDS 14 APRIL 1994

op de leeftijd van 86 jaar.

Steenderen: Anneke en Jan Winkel

Vorden: Henk en Ans Berenpas

Spankeren: Hermien en Bertus Fransen

Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 12 mei 1998

Correspondentie-adres:
A.B. Winkel-Berenpas
J.F. Oltmansstraat 15
7221 NB Steenderen

De teraardebestelling heeft vrijdag 15 mei jl. plaats-
gehad.

Vrij plotseling is uit onze familiekring weggenomen
onze schoonzuster en tante

ALEIDA WILHELMINA
BERENPAS-EGGINK

WEDUWE VAN B. BERENPAS

Vorden: G. Eggink-Tjoonk

Vorden: R. Berenpas-Pelgrum

Hengelo (Gld.): N. Berenpas-Pelgrum

Neven en nichten

Zutphen, 12 mei 1998

Een trouw lid is van ons heengegaan.

ALEIDA WILHELMINA
BEHMPAS-EGGINK

Bestuur en leden
Hervormde Vrouwen Groep Wildenborch

12 mei 1998

Ps. 27,7 oude berijming

Van ons is heengegaan onze Ireve moeder en
grootmoeder

ANNA MAGDALENA WIJMAN
WEDUWE VAN FREDERIK TEN BROEK

18 februari 1910 114 mei 1998

Vorden: C.A.M. Damhoff-ten Broek
J.H. Damhoff

Hoogland: F. ten Broek
A.M.C, ten Broek-Smallenburg

Freek
Hella en Erwin
Ben

Noordwolde: M.A. Bos-Kleibeuker
C. Bos

Nathalie
Rogier

Huizen (N.H.): J.F. Kleibeuker
E. Kleibeuker-Makkinje

Annemieke
Eelco

Hilversum: A.J. Kleibeuker

Vorden, De Wehme

Correspondentie-adres:
Kapelweg 3, 7251 KM Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 19
mei op de Algemene Begraafplaats, Laarmanshoek
te Ommen.

Het kantoor van notaris mr R. Das te Vorden
is op vrijdag 22 mei a.s.

de gehele dag gesloten

G.H. Sterringa
huisarts

25 t/m 29
mei

geen praktijk

De praktijk wordt waar-
genomen:

Voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

Voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,

Christinalaan 18
tel. 55 16 78

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
=» i

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(0314}681378 tel:(p575)5S3006
[•• MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN]

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

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

• HERBALIFE brengt even-
wicht in ons lichaam. Wilt u in
gewicht AANKOMEN, wilt u in-
gewicht AFVALLEN, wilt u
meer energie of een sportpro-
gramma: HERBALIFE kan u
helpen. Bel voor meer infor-
matie of voor een afspraak:
Femy Bokstart, 't Gotink 22,
Ruurlo, tel. 0573-453718.

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11
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• Telefoon gemeente: (0575) 55 7474.

m Ifclejax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14JOO tot 17.00 uur.

• Avondopenstelling afd. bestuur
qnderded burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen z^nmn
18.30-20.00 uur (zie publicaties fn
Gemeentebuüetin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester Ef.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00-12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-Meulenbroek: don-
derdag van 10,00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00 • 10.00 uur en volgens
afspraak

Afspraken kunt u telefonisch maken
b$ de receptie vanhet gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 2030 uur,
zaterdag van 10,00 tot 12.00 uur.

EMEENTEHUIS GESLOTEN OP VRIJDAG 22 MEI;
AVONDOPENSTEUNG BURGERZAKEN OP 26 MEI 1998

Op vrijdag 22 mei 1998 is het gemeentehuis gesloten. Op 26 mei is de afdeling be-
stuur, onderdeel burgerzaken, geopend van 18.30 tot 20.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Op 24 en 31 mei, l juni, 12 13 en 19 juli en 25 oktober 1998 zijn de tuinen van De
Wiersse geopend. Op die dagen hebben burgemeester en wethouders de volgende ver-
keersmaatregelen genomen:

- een parkeerverbod voor beide zijden van de Brandenborch
vanaf de Ruurloseweg tot aan de spoorbaan;

- afsluiten voor alle bestuurders van de Wiersserallee.

voor het gedeelte

ONTRIBUTIEFONDS GEMEENTE VORDEN 1998 ̂

Ook dit jaar 1998 kunt u weer een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het contri-
butiefonds.

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

De normen
De maximum-bijdrage is ƒ 125,— per gezinslid per jaar. Dit bedrag geldt voor mensen
met een inkomen op of onder het niveau van het wettelijk minimumloon.
Omdat degenen die iets boven de grens van het minimumloon zitten vaak ook in de
situatie verkeren die hierboven werd beschreven, is het voor hen ook mogelijk een (ge
deeltelijke) bijdrage te krijgen. In de onderstaande tabel kunt u de normbedragen
zien.

(Gezins-) inkomen
ƒ 1.944,82 netto per maand of lager
ƒ 2.144,82 netto per maand of lager
ƒ2.344,82 netto per maand of lager

Alleenstaanden 22 jaar en ouder
ƒ 1361,68
ƒ 1561,68
ƒ 1761,68

Bijdrage per gezinslid.
ƒ 125-
ƒ 85-
ƒ 45,-

Bijdrage
ƒ 125-
ƒ 85-
ƒ 45,-

Aanvraagformulieren
U kunt de formulieren voor het aanvragen van een bijdrage afhalen bij de balie van
de afdeling welzijn van de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling welzijn tel.: 55 74 97 of 55 74 99.

i Zj WERFVUILDAG1998:
186O KILO VUIL OPGERUIMD

Op zaterdag 21 maart 1998 hebben vrij-
willigers samen met leden van de
Werkgroep zwerf vuildag Vorden 1860 ki-
logram zwerfvuil ingezameld in het bui-
tengebied van Vorden.
De vrijwilligers waren afkomstig van de
groep Hackfort, de groep Wildenborch,
de Groep Wildbeheer, de Groep Wich-
mond / Vierakker, de Groep Leefbaarheid
Vorden, de Groep Kranenburgs Belang,
de School "t Beeckland" en de Hengel-
sportvereniging "De Snoekbaars".

De burgemeester van Vorden verleent
van de hem in de artikelen l en 2 van de
Machtigings regeling naturalisatie en
Naturalisatiegelden 1998 gemandateer-
de bevoegdheden ondermandaat aan
mevrouw W. Brandwacht-Rietman
en de heer G. Wolsink.

jf WIJZIGING DIENSTREGELING OOSTNET IN DE ACHTERHOEK
Vervoerbedrijf Oostnet stelt voor met ingang van 23 augustus 1998 een aantal wijzi-
gingen in de dienstregeling door te voeren.
De provincie Gelderland geeft u de gelegenheid uw mening over de voorgestelde wij-
zigingen kenbaar te maken.

In de periode van 25 mei tot en met 19 juni aanstaande liggen de wijzigingen van de
dienstregelingen die Oostnet voorstelt onder andere in het gemeentehuis van Vorden
ter inzage.

Wanneer u uw mening over de voorstellen kenbaar wilt maken, kunt u dit tot en met
19 juni 1998 doen door een (ongefrankeerde) brief te sturen naar de provincie
Gelderland. Hierin vermeldt u om welke gemeente en buslijn het gaat Het adres van
de provincie is:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer
Antwoordnummer 411
6800 WC Arnhem.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het interlokale busvervoer in een
groot deel van onze povincie, onder meer voor de Achterhoek en omgeving. Dit bete-
kent dat gedeputeerde staten de wijzigingen van de dienstregelingen moeten vaststel-
len. Voordat zij dit doen willen zij eerst de mening van de bevolking kennen. Wanneer
er opmerkingen en/of wensa^over de voorgestelde dienstregelingen gemaakt worden
treden gedeputeerde statenlet de vervoersonderneming in overleg of deze opmer-
kingen reëel zijn, en of er eventueel aanpassingen gedaaan kunnen worden.
Vervolgens stellen Gedeputeerde staten de nieuwe dienstre geling vast. De nieuwe
dienstregeling voor Oostnet moet 23 augustus 1998 ingaan.

Heeft u vragen over de voorgestelde dienstregeling, dan kunt u contact opnemen met
de cluster Openbaar Vervoer van de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, mevrouw S.S.C.
Kenbeek, tel (026) 3599613 of de heerJ.P. de Jong, tel (026) 3599678 van de provincie
Gelderland.

Heeft u klachten over de bestaande dienstregeling, dan kunt u contact opnemen met
het vervoerbedrijf Oostnet tel 0800-2580258.

OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager

Raadhuisstraat l ABN-AMRO bank

Holtmaet 9 DJ. Besselink

Vierakkersestraat- R. Bouwmeister
weg 45b, Wichmond

Biesterveld 32 en 34 J.L. Grube en

inhoud datum ontvangst

plaatsen porte-cabine 07-07-98

bouwen woning met 11-05-98

bouwen woning 12-05-98

bouwen twee-onder- 13-05-98
M.C.B.M. v.d. Linden een-kap woning

Vordensebosweg l M.W.C.T. Dierking bouwen woning 14-05-98

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

EETWERKZAAMHEDEN DOOR HET KADASTER IN VORDEN

In verband met de vervaardiging van de Grootschalige Basiskaart Nederland heeft
het Kadaster Gelderland de landmeetkundige werkzaamheden die hiervoor nood-
zakelijk zijn in het project Vorden-Warnsveld uitbesteed aan DHG bv te Deventer.
Landmeters van dit bureau zullen deze werkzaamheden uitvoeren in de periode
mei-juli 1998.
De meetwerkzaamheden zijn eenvoudig, toch zullen de landmeters in een aantal
gevallen pariculiere percelen moeten betreden.
Onvermijdelijk is dat dit in sommige gevallen plaatsvindt zonder dat zij dit van
tevoren aan de eigenaar of gebruiker kunnen vragen.
Betreden van woningen zal nooit nodig zijn. de landmeters is verzocht om zij zich
steeds kunnen legitimeren als medewerkers van het genoemde ingenieursbureau.

Jp VERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 12 mei 1998:
BOUWVERGUNNINGEN

plaats
Almenseweg 54

aanvrager inhoud vrijstelling
mw. E.M. Buiteman bouwen dierenverblijf

met bergruimte

het Wiemelink 32 A. Voortman

Beeklaan 7,
Wichmond

IA ten Dijk

vergroten garage

bouwen garage/
berging

afstand tot perceel-
grens bodem-
onderzoek

bodemonderzoek



ELDENBOUWVOORNEMEN

plaats
Biesterveld onge-
nummerd, hoek
Holtmaet

Ruurloseweg 28

aanvrager
N.V. NUON Oost-
Gelderland

JJ.H. Tiemeijer en
mw. LM1. Gelens

de Voornekamp 9 RAM. Berentsen

«

f SLOOPVERGUNNINGEN

plaats
Molenweg 16

aanvrager
J.M. Boerstoel

APVERGUNNINGEN

plaats
L Schimmeldijk
M Beatrixlaan 24
N Ruurloseweg

aanvrager
WJ.Tjoonk
D.C. de Jong
provincie
Gelderland

sectie D, nr. 2295
sectie D, nr. 2290
sectie D, nr. 2088
sectie D, nr. 1770
sectie D, nr. 2270
sectie D, nr. 1585
sectie D, nr. 2290
sectie D, nr. 1841
sectie D, nr. 1498,
825 en 2112
sectie D, nr. 2112
sectie D, nr. 2111
sectie D, nr. 2258
en sectie E, nr. 881
sectie E, nr. 727

inhoud
bouwen trafo

bouwen kippenhok

bouwen bergruimte

inhoud
slopen garage/berging

inhoud
vellen l eik
vellen l conifeer

rooien 240 m2 ge-
mengd bosplantsoen
5 eiken
l berk
l prunus en l berk
l eik
10 m2 bosplantsoen
3 beuken
20 m2 bosplantsoen
490 m2 bosplantsoen
l beuk
1 berk
2 kastanjes en 150 m2
bosplantsoen
l wilg

herplantplicht

vóór 1-1-2000:
0,83 ha bos op
sectie D, nr. 2284
en 2285
0,67 ha bos op
sectie F, nr. 2462
1,22 ha bos op
sectie F, nr. 2135
(hiermee wordt
tevens voldaan aan
herplantplicht
van 18-3-1996)

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.

OUWEN WONING HOLTMAET 3 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 6,
lid 4.3) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Noord" voor het
bouwen van een woning aan de Holtmaet 3 te Vorden.
De vrijstelling maakt het mogelijk om een dakhelling van minder dan 45 graden toe
te passen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van maandag
25 mei 1998, gedurende twee weken ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in
deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

Alleen op woensdag 3 juni
om 12.00 uur is het loos alarm
Ook in onze gemeente staan nu nieuwe elektro-

nische sirenes. Ze kunnen onhoorbaar getest

worden. Om te voorkomen dat u het geluid van de

nieuwe sirene niet herkent bij een onverhoopte

ramp, vindt er elk jaar op de eerste woensdag van

de maand juni om klokslag 12.00 uur een luid

oefenalarm plaats. Dit jaar is dat op 3 juni. Als u

de sirene dan meerdere malen achtereen hoort,

weet u: dit is loos alarm, er is niets aan de hand.

Hoort u de sirene op enig ander moment, dan

is de vaste regel: ga direct naar binnen, sluit

deuren en ramen, en zet radio of

tv aan. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met uw gemeente.

1. Ga direct naar binnen 2. Sluit deuren en ramen 3. Zet radio ol tv aan

Dit is een publio.itie van

2 bos bloemen naar keuze

Speciale aanbieding:

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

l

EXCLUSIEVE WONINGEN
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o Tfodttonete woningbouw
o \totedge Inspfook mogefllk
o VooftoespeMng kostenloos
o Goede bouwbegetefclng
o 35 jaar ervaring

TWEE ONDER EEN KAP OF VRIJSTAAND

o bel voor een afspraak

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

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwelijkse voorwaarden of testamenten - het is
zinvol er het nodige van te weten. De adviseurs van AccoN

Accountants & Adviseurs vertellen u alles over het ondernemers-
plan, geautomatiseerde boekhoudpakkettcn en de fiscale aspecten

van uw onderneming. Vervolgens klopt u aan bij de specialisten
van de Rabobank waar u terecht kunt voor uw financieringen en

verzekeringen.

Zo heeft u de belangrijkste adviseurs op een rij t je. Gratis en voor
niets, op één adres. En ...... de koffie staat voor u klaar. Dus wilt u een

soepele start van uw onderneming? Maak dan een afspraak voor het
eerste contact: S (0575) 52 22 24

Rabobank
ACCOUNTANT! ft ADVISIU»

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORMEN - TB. (O67B) 661010 - FAX (0676) 661088
MEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 664040 - http://wiMW.WMvm.nl - ISDN 661329



Verzoek
Op de redactie ontvangen wij vaak
brieven zonder afzender. Zou u zo
vriendelijk willen zijn en uw naam en
telefoonnummer te vermelden. Op
die manier weten wij van wie de brief
afkomstig is.

De redactie

[AGENDA
MEI
Iedere dag:

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

20 HSV de Snoekbaars Senior wedstrij-
den

20 HVG dorp Bingo
20 ANBO Klootschieten bij 't Olde

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

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

wedstrijden
30 Boedeldag Baakseweg l

JUNI
Iedere dag:

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

2 Bejaardensoos Kranenburg
3 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
4 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd
7 HSV de Snoekbaars Ring-

ledenwedstrijd
9 NB van Plattelandsvrouwen reisje

10 Welfare handwerkmiddag in de
Wehme

10 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

10 HSV de Snoekbaars senior-
wedstrijden

11 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd
13 Lezing Jeroen Heindijk Nieuwstad 10
16 Bejaardensoos Kranenburg
15 t/m 18 Avondvierdaagse

gymvereniging Sparta
17 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 HSV de Snoekbaars senior-

wedstrijden
24 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 HSV de Snoekbaars wedstrijd

Gorssel/Hengelo/Ruurlo
28 Vorden zingt in de Dorpskerk
30 Bejaardensoos Kranenburg

De Klimboom
Kinderopvang Vorden 'de Klimboom'
heeft dinsdagavond 12 mei haar jaarlijk-
se ouderavond gehouden. Ondanks de
tropische temperaturen was het de moei-
te waard. Een flink aantal ouders had
zich opgegeven voor deze interessante
avond die verzorgd werd door mevrouw
A. Veen, consultatiebureau-arts en huis-
arts in Warnsveld.
Mevrouw Veen liet de aanwezigen dia's
zien van een aantal kinderziektes ver-
oorzaakt door voornamelijk virussen en
bacterieën als roodvonk, ronde hond, de
vierde-vijfde en zesde vlekkenziekte. Na
de pauze - die buiten werd doorgebracht
- was er een workshop georganiseerd
door de leidsters die een ongelukje uit-
beeldden. Enige ouders werden verzocht
dit op te lossen, hetgeen soms tot hilari-
teit leidde. Mevrouw Veen gaf aanslui-
tend commentaar. Een zeer leerzame en
gezellige avond.

Symone Boerstoel treedt
op in lunchprogramma
van galerie Agnes Raben
Zondag 24 mei wordt er in galerie Agnes
Raben te Vorden een literair lunchpro-
gramma gehouden onder het motto
"Met open ogen trok ik door dit land". De
schrijfster Jana Beranova neemt de aan-
wezigen dan mee naar het rijk van enke-
le vooraanstaande dichters en proza-
schrijvers van Tsjechië zoals Jaroslav
Seifert, die in 1984 de Nobelprijs voor
Literatuur ontving.
Het programma wordt muzikaal opge
luisterd door het duo Symone Boerstoel-
Koops (viool) uit Vorden en Jan
Guichelaar (gitaar) uit Zutphen. Symone
Boerstoel-Koops studeerde aan het
Twents Conservatorium en volgde lessen
bij Jaap van Zweden in Amsterdam. Zij
speelt bij diverse orkesten en treedt re-
gelmatig op als gastconcertmeester of so-
liste bij amateurorkesten. Sinds kort
maakt zij deel uit van het Gaudi-ensem-
ble (een professioneel kamerorkest).
Tevens is zij als docente verbonden aan
de muziekschool van Zutphen.
Jan Guichelaar ontving zijn gitaaroplei-
ding aan het Twents Conservatorium te
Enschede waar hij klassiek en electrisch
gitaar studeerde en compositie. Naast
zijn werk in de grafische industrie com-
poneert hij voor diverse ensembles en
geeft hij gitaarles. Hij speelt sinds 1997
samen met Symone Boerstoel. Daarvoor
was hij een aantal jaren sologitarist in
een bekende popband.

Slotbal Aktiviteiten
Stichting 'Vorden'
op zaterdag 23 mei
De Aktiviteiten St^ting 'Vorden' orga-
niseert zaterdaga\^h 23 mei in samen-
werking met de voetbalvereniging het
jaarlijkse slotbal. Dit zal worden gehou-
den in de grote zaal van "De Herberg". Op
deze avond zal bekend gemaakt worden
wie als "elftal van jMjaar" in de bloeme-
tjes gezet zal wo^^i. Tevens vindt de
huldiging plaats van de topscorer van
het jaar en de minst gepasseerde keeper.

Schoolreisje 'Het Hoge'

Jong Gelre
De afdeling Jong Gelre uit Warnsveld
houdt vrijdagavond 22 mei in de Kapel in
het buurtschap Wildenborch te Vorden
wedstrijden vuurbuksschieten. Onder
deskundige leiding worden de kneepjes
van dit "werk" bijgebracht.
Vrijdagavond 29 mei zal Jong Gelre een
voetbalwedstrijd spelen tegen Jong Gelre
uit vroegere jaren. Deze wedstrijd wordt
gespeeld op het terrein van Socci uit
Wichmond.

Bloembollenaktie
"Er zit muziek in bloembollen" staat als
kop boven de kleurenfolder met bestel-
lijst die muziekvereniging Concordia af-
gelopen weekend huis-aan-huis heeft ver-
spreid. Deze aktie wordt voor de derde
maal georganiseerd.
De bollen worden geleverd door een fir-
ma met jarenlange ervaring met het pro-
dukt. Bij Concordia durven ze best te be-
weren dat alleen de allerbeste kwaliteit
geleverd wordt, zodat uw tuin in het
voorjaar van 1999 één grote bloemenzee
zal zijn.
De leden komen deze week bij u aan de
deur om de bestelling op te halen. Het
kan gebeuren dat men u niet thuis treft.
Is er volgende week nog niemand ge
weest, gooi de lijst dan niet weg maar bel
met 55 36 88.
De door u geplaatste bestelling wordt
eind september geleverd en afgerekend.
Dit laatste kan contant of per eenmalige
machtiging. Het hele pakket wordt tegen
redelijke prijzen aangeboden en u steunt
door uw aankoop muziekvereniging
Concordia. De opbrengst komt geheel
ten goede aan het instrumenten- en uni-
formenfonds. Zie ook advertentie.

De heer Harren van Havi Reizen verzorgde vorige week donderdag voor de 35e keer het school-
reisje van basisschool Het Hoge. Met twee bussen maakten de groepen 5, 6 en 7 van de School
met de Bijbel een uitstapje naar het Bijbels Open Luchtmuseum 'De Heilige Landstichting' in
Nijmegen. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan speeltuin De Leemkuil. Alles bij elkaar
kunnen de ruim honderd kinderen van basisschool Het Hoge terugkijken op een zeer geslaag-
de dag. Niet in de laatste plaats kwam dit door de fantastische weersomstandigheden.

Zomerse start zwembad

Het nieuwe seizoen van zwembad In de Dennen is uitstekend van start gegaan. Mede door de
zomerse temperaturen was het de afgelopen weken zeer druk. Vanaf zaterdag 2 mei passeer-
den ruim zevenduizend mensen de poorten van In de Dennen. Vorig jaar was het zwembad de
eerste twee weken nog dicht in verband met extreem slechte weersomstandigheden.

Duizenden liters water voor clubkampioenschap VAMC

Stephan Braakhekke
winnaar superklasse
Zaterdagmiddag werd om het club-
crosskampioenschap van de VAMC
"De Graafschaprijders" de tweede
wedstrijd verreden. De vrijwilligers
van de motorclub waren vanaf de
vroege ochtend in de de weer om het
circuit te besproeien. Enkele duizen-
den liters water hebben er voor ge-
zorgd dat niemand enig stofoverlast
heeft gehad.

De deelnemers maakten er een mooi
spektakel van. De 125 CC rijders reden te-
samen met de recreanten hun twee
manches. De winnaar van de Delden
Trophee werd als eerste afgevlagd.
Johannes van Kempen pakte als deelne-
mer van de rekreanten beide manche-ze
ges en daarmee het maximale punten
van 40 voor de competitie.
Job Koenders uit Eerbeek was ditmaal de
snelste 125 CC rijder. In de Superklasse
was de eerste plek weggelegd voor de
Nederlands kampioen Enduro Stephan
Braakhekke. Voorzitter Joop Wuestenenk
mocht de prachtige boeketten van

Kettelarij aan de winnaars overhandigen.
Bovendien waren er bloemen voor Henk
Willemsen die al ruim 25 jaar zijn rond-
jes meedraait en nog steeds aktief is in
de rekrantenklasse. Herman Groot
Nuelend ontving een bloemetje voor het
vele werk dat hij voor de cross-enduro
commissie op het Delden circuit ver-
richt.

De uitslagen waren als volgt: Klasse 125
CC: l Job Koenders, Eerbeek 40 punten, 2
Koen Berenpas, Warnsveld 32; 3 Patrick
Koning, Barchem 28; 4 Martijn Berenpas,
Vorden 17 punten.
Klasse Rekranten: l Johannes van
Kempen, Zutphen 40 punten; 2 AndrC
Schoemaker, Warnsveld 34; 3 Johan
Braakhekke, Barchem 30; 4 Joop
Wuestenenk, Zelhem 24; 5 Kees Kooien,
Vorden 22 punten.
Klasse Super: l Stephan Braakhekke,
Vorden 40 punten; 2 Marcel Bulten,
Vorden 34; 3 Wienand Hoenink, Vorden
28; 4 Gerben Vruggink, Vorden 28; 5
Erwin Plekkenpol, Hengelo 21 punten.



Kilometervergoeding
voor dauwtrappers

Vleeswarentrio
kipfilet met kruiden, corned beef,
palingworst (WO gr per soort),

samen voor
Denk aan zaterdag 23 mei aan de grill kippen aktie van Sursum Corda

179Kipreepjes naturel of Ajam Pangang,
gemarineerd, 100 gr.
per 500 gr. gratis bakje A §9 Kalkoen Roquefort,

WO gr.
Kipfilet

4 89 met hazelnoten.

roerbaksaus, per 100 gr.

Kalkoencocktail,
700 gr. WO gr.

Keurslager

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

Muziekvereniging

Concordia
Vorden

Bloem bollenactie 1998
'voor een mooie voorjaarstuin'
Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei j.l. werd de kleurenfolder
met bestellijst huis-aan-huis bezorgd. Deze week komen onze
leden bij u aan de deur om de bestelling op te halen. Eind sep-
tember wordt uw bestelling bezorgd en afgerekend.
Door uw bestelling steunt u muziekvereniging Concordia en
heeft u in 1999 een prachtige voorjaarstuin.
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het in-
strumenten- en uniformenfonds.

Voor inlichtingen of bestelling:
(0575) 55 29 68 / (0575) 55 36 88

IA - TiMom (0575) 55 18 85

Hollandse KOMKOMMER
per stuk

149

Verse RADIJS
per bos O?8

2?8

Smakelijke TROSTOMATEN
500 gram

CONFERENCE handperen
per kilo

SLAMIX of BONTE S LAM IX
200 gram

SALADE VAN HET HUIS
200 gram

Verse roomkaas PETRELLA
100 gram

diverse soorten OLIJVEN
100 gram

Topklasse... RUNDVLEESSALADE
kilo

Heerlijk door da sla.. GRIEKSE FETA
100 gram

CHATEAU VENTOUSE BORDEAUX
rood, per fles

SEC, DEMI-SEC OF MOELLEUX
per fles

249

749

BUITENVERKOOP
SPECIAAL VOOR DE FIETSERS OP HEMELVAARTSDAG

Woensdag 20 mei

BROODJESACTIE
Woensdag

20 mei zijn wij

om 18.00 uur
gesloten

10 LOSSE BROODJES
naar keuze, slechts

op = op alleen geldig bij:

SUPEftDE BOER
ALTIJD O P Z O E K NAAR HET BESTE

YVONNE EN
WILBERT
GROTENHUYS
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 27 13

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

Auto +

Motor+

Aanhanger E > B

Theorie-opleiding op CD-I

Bromfiets

^F MOND A.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. O65373O183

Landelijke afslankorganisatie

'Beheer Slank-Klup'
zoekt met spoed een

GEMOTIVEERDE
LEIDSTER
voor een bestaande groep
in Vorden.

Bent u geïnteresseerd
en heeft u zin in deze free-lance baan?

Bel dan met Joke Kragt
Telefoon (0547) 29 20 65

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenElterweg 113
7233 SM Vierakker Tegen inlevering van deze
Tel. (0575) 4412 60 advertentie eerste rijles gratis

HEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een
gratis totale verandering.

De wens van Wilma
Wilma wil echt 'ns iets anders.
Ze heeft het nu schouderlang
en stijl om het hoofd hangen.
En wil het graag wat luchtiger
en een echt kapsel.

Het advies van Mirjan
Mirjan adviseert om de natuur-
lijke slag wat meer op te halen
door het haar minder zwaar te
maken middels de Slice
Techniek, waardoor de krul-
len meer naar boven komen.
Om er meer een kapsel van te
maken heeft ze het asymme-
trisch gesneden in toenemen-
de lagen.
Kleur
De kleur van het haar is aange-
past aan de teint van het
gezicht nl. Donker Koper
Mahonie. Uiteraard werden er
ook High Lights toegepast, een
bijzonder populaire wijze om
de haarkleur minder saai en
veel levendiger te krijgen.
Wilma was verrast door het
resultaat en zag nu wat je met
een professioneel advies kunt
doen met je haar.

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

tt (0575) 55 12 15

Erna
foto 's: Cover Image
visagie: Guusta Bruggen

kapster: Mirjan van den Brink

'Altijd in voor verandering!'



Volle zaal in het Ludgerusgebouw in Vierakker:

Uitstekend concert van Jubal
Muziekvereniging Jubal uit Vierak-
ker/Wichmond gaf zaterdag 16 mei
het jaarlijkse voorjaarsconcert in het
St. Ludgerusgebouw in Vierakker.
Voor een volle zaal brachten drum-
en lyrakorps en harmonie een uitste-
kend concert.

De drumband, onder leiding van Willie
Tijssen, beet het spits af met eerst een
presentatie van een drietal serieus en ge
concentreerd spelende leerlingen. Het
programma werd vervolgd met een vier-
tal drumwerken waarvan de laatste een
voetbalmedley gearrangeerd door voor-
malig instructeur Marius Bongers. Met
name bij het klinken van het Sociï-lied
kreeg de drumband van velen in de zaal
enthousiaste bijval.
Daarna was het de beurt aan de harmo-
nie, gedirigeerd door Marcel Voskamp.
Het harmonie-orkest begon met een pit-
tige concertmars dat reikte aan de top
van het kunnen van het orkest. Jammer
dat er hier en daar wat verkeerde nootjes

klonken. Het volgende wer, Air Concer-
tante, betekende voor het orkest een gro-
te overgang in stijl. In tegenstelling tot de
voorgaande concertmars waarin snel-
heid en techniek de moeilijkheidsfacto-
ren zijn, is in het langszame en gedragen
Air Concentante de muzikale uitwerking
erg belangrijk. Deze overgang werd ech-
ter goedgemaakt door het orkest. Een
leuk intermezzo was een solo voor drie
trombones genaamd The Swinging Bo-
nes. Met verve werd door de solisten
(Karin Klein Lebbink, Rudy Sueters en
Frits Klein Teselink) op een lekkere swin-
gende wijze eens flink uitgepakt.
Dirigent/lid Marcel Voskamp werd in het
zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig lid-
maatschap. Een fraaie speld en mooie
woorden van voorzitter Antoon Wuest-
man vielen hem ten deel.
Jubal vervolgde haar programma met All
by Myself, bekend van de uitvoering van
Celine Dion. Met vertrouwen werd deze
wereldhit gespeeld. Af en toe werd er wel
eens wat te enthousiast fors ingezet

waardoor de stemming in het koper wat
terugliep. Met een oosterse smaak en
met aandacht voor de dynamiek werd de
Perzische Mars vertolkt. Het publiek zou
zich zomaar op de markt in het Teheran
van 200 jaar geleden kunnen wanen. In
schril contrast stond het volgende werk,
Goldfinger, van de gelijknamige Bond-
film. Alle ingrediënten van deze film, in-
clusief het schrijnende slot, waren te her-
kennen in de stevige vertolking door
Jubal. The Cream of Clapton, eindigend
in een grandioos slot, vormde de afslui-
ting van het concert.
De avond werd op vlotte wijze aan elkaar
gepraat door ladyspeaker Ina Wuestman.
Na het slotwoord door de voorzitter ver-
raste Jubal het enthousiaste publiek met
een toegift: het bekende Hongaarse Dans
nummer 5 van Johannes Brahms. Deze
toegift werd wellicht bedoeld als link
naar het vervolg van de avond: leuk en
gezellig dansen met medewerking van
Eduard ten Have dat tot in de kleine uur-
tjes duurde.

Opbrengst collecte
De jaarlijkse collecte tijdens de
Nationale Hartweek van 19 tot en met 25
april in Vorden heeft dit jaar F 2.232,10
opgebracht. De Hartstichting besteedt de
opbrengst van de collecte aan onder-
zoek, patiëntenzorg, preventie en voor-
lichting.

Politie Honden
Dressuurdub
De Politie Honden Dresssurclub Vorden
heeft 12 mei met twee leden deelgeno-
men aan de voorjaarskeuring voor poli-
tiehond l in Oosterbeek. Het gaat hier
om de heer Eskes uit Hengelo en de heer
Te Brake uit Beltrum. Extra moeilijk was
het voor hond en geleider omdat het die
dag 32 graden werd. Op deze keuring die
de hele dag in beslag nam, werden ver-
schillende dingen getest en beoordeeld
door drie keurmeesters. De heer Eskes
uit Hengelo behaalde een mooi certifi-
caat met lof van 430 punten. Voor de
heer Te Brake verliep de dag minder
goed. De hond miste een belangrijke oe-

fening en werd van verdere deelname
uitgesloten. Omdat het toch twee jaar
duurt voordat een hond klaar is voor een
keuring - er wordt soms twee tot drie
keer in de week geoefend - is dit resultaat
erg bitter.

Druk bezocht eerste
lustrumfeest van
Het Kraankuikentje
De weergoden waren peuterspeelzaal
Het Kraankuikentje in Kranenburg gun-
stig gezind op r^fcdag 11 mei. Het 5-ja-
rig bestaan werc^evierd door middel
van een feestelijke avond op het daartoe
gezellig versierde schoolplein van basis-
school De Kraanvogel. In deze school is
ook de peuterspeelzaal gevestigd. De ge
nodigden hadd^fcp groten getale ge
hoor gegeven aarree uitnodiging.
De voorzitter opende het officiële ge
deelte met een toespraak waarin op lu-
dieke wijze de historie van Het
Kraankuikentje belicht werd. Veel men-
sen hebben hun bijdrage geleverd sinds
de oprichting en de betrokkenheid is al-
tijd groot geweest. Het Kraankuikentje
kan terug kijken op vijf succesvolle jaren

stichting
ouderenzorg

vorden

De Stichting
Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
beheert twee woonzorgcentra

in deze regio;
de Bundeling in Ruurlo en
de Wehme in Vorden

In de voedingsdienst in de Wehme hebben wij op korte termijn plaats voor:

Arbeidsovereenkomst:
Arbeidstijd:
Ingangsdatum:
Salaris:

keukenassistent m/v
Het gaat om tijdelijke vervanging van een collega die met
zwangerschapsverlof gaat.

Het leveren van alle voorkomende werkzaamheden die zich in de
voedingsdienst voordoen.
Bij voorkeur in het bezit van het diploma MDGO-CCD of een
vergelijkbare opleiding.
Werkt volgens rooster alle voorkomende diensten
(werktijd dagelijks tussen 07.00-17.00 uur).
Zelfstandig kunnen werken.
Collegiale instelling.
27 uur per week
Vervanging zwangerschapsverlof
1 juli 1998
Volgens CAO-verzorgingshuizen

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 27 mei a.s. richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur befen (0575) 55 73 02 en vragen naar de
heer EL van Proosdij, hoofd keuken.

en ook de toekomst ziet er zonnig uit. De
peuterspeelzaal draait goed. Er is zelfs
een kleine wachtlijst, naast de voorziter
waren er nog enkele sprekers, onder wie
wethouder H. Boogaard die zich per-
soonlijk kwam voorstellen en felicitaties
overbracht het geen zeer gewaardeerd
werd.
Na het officiële gedeelte werd er getoast
met champagne en bracht een gezellig
muziekje de feestelijke stemming er
goed in. Hapjes en drankjes werden per-
fect verzorgd door een aantal Kranen-
burgse jongeren die daarmee de betrok-
kenheid van de gemeenschap nog eens
benadrukken. ^
De peuters vierden de dag er na feest met
taart en limonade. Er werd een beertjes-
voorstelling gegeven waar de kinderen
helemaal in op gingen. Natuurlijk zong
men nog voor het jarige Kiaankuikentje.
De ochtend werd afgeslot^pnet een ijsje
en een knuffelbeertje. Het bestuur kan
tevreden terugzien op een mooie afslui-
ting van het eerste lustrum.

V o e t b a l

Sodi ronde verder in nacompetitie
Voetbalvereniging Socii - uitkomend in

de zesde klasse - is een ronde verder in
de nacompetitie. Nadat er op 10 mei met
5-2 werd gewonnen van Baak, wist het
eerste elftal van Socii zondag 17 mei ook
de tweede wedstrijd tegen WHKZ win-
nend af te sluiten (0-4).
De eerst volgende wedstrijd in de na-
compeititie is op donderdag 21 mei. Socii
speelt op Hemelvaartsdag thuis. De te
genstander van Socii is niet bekend. In de
zesde klasse zijn nog drie teams die strij-
den om de laatste promotieplek naar de
vijfde klasse.

D u i v c n s p o r t
De wedvlucht vanaf Reims over een af-
stand van 357 kilometer is een groot suc-
ces geworden voor A en A Winkels. Hij
boekte een "superuitslag" met maar liefst
17 prijzen. De uitslag was als volgt: A en
A Winkels l, 3, 5, 10, 11,12, 13,13 14; M.
Olieslager 2, 6, 17; H. Eykelkamp 17; H.
Stokkink 8; H. Pasman 9; J. Burgers 15,
16; T. Wesselink 18; W. Oldenhave 19; T.
Jurriens 20.

T c n n i s
Sodi
Uitslagen: Socii-TC Zuid jeugd 4-1, Socii-
Beinum mix 3-2, Groenlo-Socii heren 4-2,
Braamveld-Socii 40+ 3-3,Socii-Vorden
zondag 2-10.

Amicon Zorgverzekeraar
plaatst brievenbus voor
inwoners Kranenburg
Op verzoek van het Kranenburgs Belang
heeft rayonvertegenwoordiger Harry
Boontje van Amicon Zorgverzekeraar
een brievenbus geplaatst bij Gasterij
Schoenaker. Hierin kan men de post de-
poneren welke bestemd is voor Amicon,
voorheen OostNederland Zorgverzeke-
raar. De brievenbus moet nog worden
voorzien van de nieuwe naam en het lo-
go maar tot die tijd is de bus herkenbaar
aan het oude logo van OostNederland.
Elke vrijdag zal de brievenbus geleegd
worden dus houdt u er rekening mee dat
de verwerking iets langer kan duren. De
nota's van apotheek en tandarts hoeven
niet in een envelop maar zoudt u wel uw
verzekeringsnummer en eventueel uw
bank- of gironummer willen vermelden.
Dit versnelt de afhandeling en uitbe-
taling. Mocht u vragen of opmerkingen
hebben dan kunt u deze kwijt bij het
Infopunt in de Openbare Bibliotheek in
Vorden.

stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting

Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
beheert twee woonzorgcentra

in deze regio;
de Bundeling in Ruurlo en
de Wehme in Vorden

In de dienst verzorging/huishouding in de Wehme zijn een aantal vacatures ontstaan op oproepbasis.
Het gaat om de volgende functies:

en/of
ziekenverzorgenden m/v
verzorgingshulp c.q.
zorgassistenten m/v
activfteftenbegeleiders m/v

Arbeidsovereenkomst:
Ingangsdatum:
Salaris:
Arbeidstijd:

O-urencontract
Nader overeen te komen
Volgens CAO-verzorgingshuizen
Oproepbasis

(Bij gebleken geschiktheid bestaat t.z.t. de mogelijkheid tot een vaste aanstelling.)

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 27 mei a.s. richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur beien (0575) 55 73 05/06 en vragen naar de
heer RJ.WA Meijer, bcatiemanager.
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Nu boeken

Costa Brava, Calella

Mallorca, Porto Cristo

Lanzarote,
Puerto del Carmen

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 445,-

f 695,-

p.p.

Griekenland, Thassos

Sicilië, Taormina

Californië,
14-daagse busrondreis

nu 12 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 795,-

f 795,-

p.p.

De school-
agenda's

1998
zijn binnen!
ISPEELGOED

HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK SUETERS

Chipknip

p.p.

f 795,- P.P.

vanaf f 2.098,- p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u nr ^r de Rabobank

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

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

Steenderen Burg. SrAfraat 21 tel. (0575) 45 81 05

Rabobank
Reizen

Woensdag 20 mei
in verband met

grote partij

gesloten
bodega

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

^ J*

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

a.s. woensdag

Aanvang 20.00 uur

Jongelui opgelet!
We hebben ons pool-
bil la rt weer neergezet!

Attentie, attentie
In verband met niet opname in Kerkblad:

Kopij inleveren
Kerkblad juni
Voor het juni-nummer dient de
kopij te worden ingeleverd vóór
maandag 25 mei 19.OO uur.

Het juni-nummer komt uit op
5 juni 1998 a.s.

Inleveradres:
G. Bogchelman, Hoetinkhof 110

Boedeldag
De veilingcommissie organiseert op zaterdag 30 mei 1998

van 10.00 tot 15.00 uur een:

Boedeldag
bij de prachtig gelegen oude boederij

aan de Baakseweg l te Vorden
Grote keuze meubelen bijvoorbeeld:

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

te veel om op te noemen.

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

De netto opbrengst is voor alle kerken in de gemeente
Vorden voor onderhoud van de kerkgebouwen



Autobedrijf Robert Nijenhuis in Vorden:

Nijenhuis van alle markten thuis

Eigenlijk heeft Robert Nijenhuis alle
facetten van het autovak al doorlo-
pen. Nadat hij jarenlang automon-
teur was geweest, werd hij bevorderd
als chef-werkplaats. Verder is hem het
receptiewerk bij een autobedrijf ook
niet vreemd en mag hij graag klanten
adviseren als het gaat om het aanko-
pen van een auto. In totaal vijftien
jaar ervaring liggen achter hem. Tijd
dus voor iets anders. Op woensdag 6
mei trok Robert Nijenhuis de stoute
schoenen aan en begon hij voor zich-
zelf. Autobedrijf Robert Nijenhuis is
gevestigd aan de Burgemeester
Galleestraat 67b in Vorden.

Robert Nijenhuis is dertig jaar oud en
werkte tot voorkort bij Opel-dealer
Wisselink in Zutphen. Het vak is hem
met de paplepel in gegoten want zijn va-

der had vroeger ooWRen autobedrijf.
Robert Nijenhuis liep al een tijdje rond
met het idee om iets voor zichzelf te be-
ginnen. "Ik was gewoon toe aan een nieu-
we uitdaging", vertelt hij. "Het is fantas-
tisch om voor jezelf h^K te zijn. Je weet
waar je het voor doet^lrder vind ik het
leuk om met mensen om te gaan door ze
te adviseren en helpen de juiste keuze te
maken bij de aankoop van een auto".

Klanten kunnen bij Robert Nijenhuis
voor alles op het gebied van auto's te-
recht. "Naast onderhoud en reparaties
verkoop ik ook auto's", vertelt hij. Robert
Nijenhuis probeert klanten een zo opti-
male service te verlenen. "Daarom ben ik
ook 's avonds en op zaterdag geopend.
Vooral voor mensen die na afloop van
het werk hun auto willen laten repare-
ren is dat een uitkomst. Ze kunnen dan

de volgende dag de auto we^meene-
men naar het werk Met name voor be-
drijven is dat erg handig. Denk maar
eens aan een aannemersbedrijf dat een
bestelbusje helemaal vol heeft zitten met
gereedschap. Voor zo'n bedrijfJajaet niet
handig als ze eerst alle spulloBmoeten
overpakken in een andere bus. Nee, zo'n
bestelbus moet direct gerepareerd wor-
den zodat je daar de volgende dag weer
mee op pad kunt", aldus Robert Nijen-
huis.
Dit laatste houdt wel in dat Robert
Nijenhuis lange dagen maakt. "Maar dat
hoort erbij", lacht hij. "Beginnende on-
dernemers maken altijd lange dagen. En
dat is ook niet erg. Het gaat erom dat je
je werk leuk vindt." En daar mankeert
het bij Robert Nijenhuis niet aan. "De ga
er voor de volle honderd procent tegen-
aan".

De Voorjaarsrit (Orientatierit) welke de
VAMC "De Graafschaprijders" zondag
hield telde niet alleen mee voor het club-
kampioenschap maar tevens voor het
Open Noord-en Oost Nederlands
Orienteringsritten Kampioenschap (ON-
ONOK). Er kwamen in totaal 33 equipes
aan de start. De rit die was uitgezet door
Jan Luiten en Erik Kleinreesink telde
twee trajeken bestaande uit een ochtend-
en een middagrit De afstand voor de
deelnemers in de A- Klasse bedroeg 100
kilometer; de B-Klasse 97 en de C-Klasse
54 kilometer. Alvorens de prijzen door
Bert Regelink werden uitgereikt werden
in gasterij Schoenaker enkele rondjes
bingo gespeeld.
De uitslagen waren als volgt: A-Klasse: l
HJ. Cortumme/mevr.G. Mennink, Toldijk
194 strafpunten; 2 R. Plat/J. Plat, Scheem-
da 253; 3 W.D. Wisselink en mevr. G. Wis-
selink, Ruurlo 266; 4 J. Hannink/L
Kolkman , Kaalte 297; 5 J. Have en mevr.
Have, Gorredijk 305 strafpunten.
B-Klasse: l W. Fleerkate/ GJ. Eskes,
Markelo 188 strafpunten; 2 J. van Wijk en
mevr.van Wijk, Hoogeveen 316;3 G.J.te
Veldhuis/mevr. W. te Veldhuis, Halle 334;
4 H. Wiersma/ mevr. Wiersma, Leeuwar-
den 379; 5 W. Schuilinga/A. Schuiling,
Norg 382 strafpunten.
C-Klasse: I R. Ehrhardt, Hoogeveen 63
strafpunten; 2 W. Hartman. Oldeberkoop
91; 3 R. Drenth, Leeuwarden 101; 4
WWisselink, Halle 181; 5 G. van Veldhui-
zen, Vorden 187.
Clubteams A-Klasse: l "De Graaf-
schaprijders", Vorden 798 strafpunten; 2
AMBC Wezep 1004; 3 MAC Stadskanaal
1054; 4 MAC De Walden, Drachten 1060
strafpunten.
Clubteams B-Klasse: l MAC Zutphen 934
strafpunten; 2 MAC Stadskanaal 1353; 3
MAC Midden Drenthe 1469 strafpunten.
Clubteams C-Klasse : l MAC Drenthe 255
strafpunten; 2 "De Graafschaprijders",

* Vorden 558 strafpunten.

TrefPunt
Graafschap-West

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Hengelsportvereniging De Snoekbaars viert 50-jarig bestaan

Oase van rust in een jachtige wereld
De Vordense hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars" viert zaterdag 6 juni
met een receptie in "De Herberg"
haar gouden jubileum. Met meer dan
400 leden is "De Snoekbaars" één van
de grootste verenigingen in Vorden.
Waar men in bestuurskringen bijzon-
der verheugd over is, is het feit dat
ruim 60 leden ondergebracht worden
in de categorie 8 tot 15 jaar.

Voor visclubs een ongekend groot aantal
jeugdleden. Volgens voorzitter Derk
Weustenenk en sekretaris Ab Vruggink
niet zo verwonderlijk. "We hebben een
geweldige jeugdcommissie, terwijl ook
ouders een positieve inbreng hebben.
Voor het overige mond op mond-reklame
waardoor met elkaar "aansteekt" om lid
te worden. Door middel van instructie-
avonden wordt de jeugd de nodige ken-
nis bijgebracht', zo zeggen beide heren
in koor.

De seniorleden komen voor het overgro-
te deel uit Vorden zelf. Ook oud-

Vordenaren die naar elders zijn "uitge
waaid" komen regelmatig bij "De
Snoekbaars" een bengeltje uitgooien.
Ook mensen die een vaste plek op een
van de campings in Vorden hebben, ko-
men naar de club. Volgens beide ge
sprekspartners is vissen bijzonder goed
voor mensen met stress. Het komt dik-
wijls voor dat artsen patiënten adviseren
te gaan vissen.
"Niet zo gek, want waar kun je je beter
ontspannen dan aan de waterkant. De
rust die het water uitstraalt. Geen lawaai
van auto's. En of de vangst dan groot of
klein is, doet er eigenlijk helemaal niet
toe. Je geniet van de natuur", zo zegt
Derk Weustenenk

Eigen viswater
Toen "De Snoekbaars" in 1988- 40 jaar be-
stond, was de roep om een eigen viswater
erg sterk. Anno 1998 heeft de club een
viswater van een particulier aan de La-
renseweg gehuurd. In die vijver wemelt
het van de karpers. Voor de hengelaars
dus "het neusje van de zalm". De huur-

overeenkomst loopt tot 31 december
2000. Men gaat er van uit dat deze over-
eenkomst "stilzwijgend" wordt verlengd.
In feite niet onlogisch want "De Snoek-
baars" heeft in dat opzicht een duidelij-
ke sociale funktie. Eén van de taken is on-
der meer het weghouden van recrean-
ten. De visvijver is verboden terrein en al-
leen toegankelijk voor hengelaars.
Vroeger was er een "wildwas" van recre-
anten. Nu "De Snoekbaars" in feite per-
manent toezicht houdt wordt de natuur
in ere gehouden.

Toch wordt het de hengelaars in ons land
niet altijd even gemakkelijk gemaakt. Ab
Vruggink: "Door bepaalde aanplantingen
- teveel plantengroei - en ontwikkelingen
langs de waterkant worden er aan de vis-
sers beperkingen opgelegd". Derk Weu-
stenenk voegde hier onmiddelijk dat "De
Snoekbaars" in dat opzicht nog geen re-
den tot klagen heeft. "De gemeentes
doen niet moeilijk- Bovendien bezorgen
wij geen overlast'.
Behalve in genoemd viswater wordt er

door leden van "De Snoekbaars" ook in
de Berkel, IJssel, Veengoot en het Twente
kanaal gevist. Daar worden ook de wed-
strijden gehouden. Voor de senioren tien
per seizoen en voor de jeugd 5. Ook
wordt strijd geleverd tegen visclubs uit
de regio. Verder doen de vijf beste vissers
ieder jaar mee aan korpswedstrijden. Er
is doelbewust voor genoemde locaties ge-
kozen. De een vist graag in rustig water,
terwijl de ander een rivier prefereert.
Overigens neemt slechts 10 procent van
de leden deel aan wedstrijden.

"De Snoekbaars" is aangesloten bij de
NWS afdeling Oost Nederland, Poot-
fonds Berkel en de BET (Beheerseenheid
Twente kanaal). De contributie is laag.
Seniorleden betalen jaarlijks 30 gulden,
de jeugd 13,50 gulden. Aan materiaal is
men tussen de 150 en 200 gulden kwijt.
Er zijn wel uitrustingen van een paar
duizend gulden. Deze "dure jongens" ziet
men bij "De Snoekbaars" eigenlijk niet.
"Bij ons is het allemaal normaal, gewoon
leuk", aldus voorzitter Derk Weustenenk



BouwCenter HCI brengt verkwikking
met spetterende kortingen!

Onze keukenafdeling biedt aan:
het zeer bekende merk
'Er is geen betere'

COMBIMAGNETRONS
Typenummer M636ECLW,
witte uitvoering
Normaal ƒ 2249,-. Nu 998,-

De mooiste bestrating- en tuin-
materialen voor aantrekkelijke prijzen

SIÊRBETONSTRAATKLINKERS
in diverse kleuren en maten. Nu vanaf

KOPPELSTONES
in diverse kleuren en maten. Nu vanaf

Nu tijdelijk 10% korting op ons
complete tuinhout assortiment.

ZEER LUXE MAGNETRONS
Typenummer M626EGDZ,
zwarte uitvoering
Normaal ƒ 1599,-. Nu 799,-

INBOUWKOELKASTEN

Normaal ƒ 1495,-. Nu 995,-
INBOUWVAATWASSER
Normaal ƒ 2799,-. Nu

Bezoek onze showopstellingen voor
onbegrensde mogelijkheden en laat u

deskundig voorlichten.
Prijzen af magazijn, incl. BTW.

1999,-

Aanbieding van onze sanitairafdeling

BADKAMER
MEUBEL
geheel in MDF,
inclusief Marlan
blad.
160 cm breed.

Nu 2990,

BADKAMERMEUBEL
130 cm breed. Nu

INBOUWVAATWASSER
ATAG Normaal ƒ 2245,-^

Nu 1795,
Indien u in de maand mei of

juni een keuken bij ons koopt
ontvangt u op de gehele

collectie inbouwapparaten
grote kortingen.

En 10% voorjaarskorting
op bijpassende keukenwand-

en keukenvloertegels.

KEUKENS

SANITAIR/TEGELS

OPEN HAARDEN

BOUWMATERIALEN

BESTRATINGEN

BOUWWINKEL

Prijzen
incl. BTW

Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

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

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

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

Voor maar f 1.195,- p.m.
rijdt u al in de

nieuwe Nissan Micra

Privé Lease is de
slimste weg naar je
eigen Nissan Micra

Het krediet wordt verstrekt door Nissan Finance B.V. Zij toetst elke kredietaanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.
Exclusief aanbetaling.

>ve Lease wordt het rijden in

ae nieuwe Nissan Micra wel heel erg

aantrekkelijk. Want met Privé Lease

os je alleen maar dat af wat je

op je nieuwe auto afschrijft. En

die afschrijving bepaal je ook nog

zelf, in overleg met je eigen

n dealer. Bovendien wordt ook

•uilbedrag van de oude auto

Ie prijs afgetrokken. Zo kom je

• i \ , e Lease al snel uit op een

laag maandbedrag. Verrassend laag

zelfs. Als je slim bent, dan ga je

ig nog naar je Nissan dealer.

ntprijs fl. 21.795.00

'.rating/inruil fl. 5.385,00

nsom fl. 16.410,00

•ntprijs fl. 21.795,00

'taling/inruil fl. 5.895,00

'fsorn fl. 15.900,00

NISSAN
f nance
" • teer makkelijker

Consumentenadviesprijs incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden,

J OS HERWERS HENGELO (GLD.) / ZUTPHEN
S E R V I C E OP Z'N H E R W E R S

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.
U ontvangt bij bestelling

een presentje
in de vorm van

een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE, VORDEN:

zondag 24 mei
zondag 31 mei en
maandag 1 juni

Pinksteren
van 10.00 tot 18.00 uur open.

Entree f 8,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

Belbus
vanaf NS-station Vorden of Ruurlo

hl. 06 83 31

van 10.00 tot 17.00 uur

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

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO (GLD.) TEL. (0575) 46 22 44 / DE STOVEN 25. ZUTPHEN TEL. (0575) 52 25 22

Donderdag 21 mei Hemelvaart

4- gangen diner
f49,50

Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

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

Zondag 31 mei (Pinksteren)
Pinksterbrunchf22,50

Pinksterbuffet (koud, warm en nagerechten) f 32,50

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoscweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02



WVorden sluit seizoen af met vier toernooien:

Achtkastelen en Sorbo
toernooi voor de deur
Voetbalvereniging Vorden sluit dit
seizoen af met vier toernooien. Aller-
eerst staan dit weekend het Acht-
kastelen- en Sorbo Toernooi op het
programma. Het Achtkastelen Toer-
nooi van zaterdag 23 mei is bedoeld
voor G-junioren terwijl op zondag 24
mei de F-pupillen aan de beurt zijn.
Verder staat 26 en 28 mei het tradi-
tionele Mix Toernooi op het pro-
gramma voor leden van de voetbal-
vereniging. Tot slot is er als afsluiting
van dit seizoen op 30 mei weer een
Wikée de Viking Toernooi Ook dit
toernooi is bedoeld voor leden van de
voetbalvereniging.

Het deehiemersveld van het achtkaste-
lentoernooi is dit jaar uitgebreid van
acht naar twaalf teams. Als gevolg hier-
van zullen alle teams aan dit toernooi
zes wedstrijden spelen. Poule A wordt ge-
vormd door de C-junioren van AZC,

Haakse Boys, DZC, Ratti, Vios Vaassen en
WVC. Het team van W Vorden komt uit
in poule B. Verder spelen in deze poule
de teams van Be Quick, Daventria,
Ruurlo, Sportclub Lochem en Voor-
waarts.

Op zondag 24 mei zullen de F-pupillen
strijden om de Sorbo-cup. In het verleden
was dit een toernooi voor B-junioren. De
toernooicommissie heeft besloten om
het toernooi voor B-junioren vanwege de
geringe belangstelling te laten vervallen
en de F-pupillen daarvoor in de plaats te
laten spelen.

Poule A van het Sorbo Toernooi wordt ge-
vormd door de F-pupillen van Ruurlo Fl,
Ruurlo F2, Dierense Boys, Erica '76,
Sportclub Eefde, Vorden Fl en Vorden F2.
Poule B bestaat uit Ruurlo F3, Ruurlo F4,
Grolse Boys, 't Peeske, Vorden F3 en
Vorden F4.

WVorden dichtbij promotie naar vierde klasse:

Vorden wint eerste duel
tegen Brammen met 2-6
Tijdens het eerste duel van de nacom-
petitie tussen Brammen en W Vor-
den heeft Vorden zich een prima uit-
gangspositie verworven door het uit-
duel met 2-6 te winnen.

Hoewel Vorden na 30 minuten tegen een
2-0 achterstand aankeek, was het Vorden
dat de toon zette. Niet aleen qua inzet
maar ook het spelniveau was in het voor-
deel van de geelzwarten. Het was dan
ook niet opzienbarend dat Vorden kort
voor rust de eerste tegentreffer scoorde.
Dennis Wentink kopte een voorzet van
Mare Sueters feilloos binnen. Even later
was het drama voor Brummen helemaal
compleet toen in blessuretijd Ronald de
Beus de bal tegen de touwen schoot na
een vrije trap van Hugo van Ditshuizen.
Deze tegenvaller wist Brummen slecht te
verwerken waardoor Brummen-speler
De Gans rood kreeg vanwege natrappen
richting Oscar Olthuis.

Na rust was het Vorden dat de klok sloeg.
Na drie minuten was het al raak Mare

van der Linden - ingevallen voor Dennis
Wentink - wist een voorzet van Oscar
Olthuis précis in de kruising te prikken:
2-3. Hiermee was het hek van de dam en
kwam Brummen niet meer uit onder de
Vordense druk. In de 70e minuut was het
Mare Sueters die koppend scoorde. De
vijfde en zesde goals voor Vorden werden
gescoord door Peter Hoevers die twee-
maal de buitenspelval wist te omzeilen

en Vorden naar een bevrijdende 2-6
schoot
Deze 2-6 is een prima uitgangspositie-
voor Vorden dat zondag 24 mei
Brummen thuis ontvangt voor de alles-
beslissende wedstrijd. Vorden moet ech-
ter zeer slecht presteren willen ze dit nog
uit handen geve^fcet enige minpuntje
van het eerste duWtegen Brummen was
de rode kaart van aanvoerder Rob
Enzerinck in de tweede helft. Het mee-
spelen van Enzerinck in de tweede wed-
strijd tegen Brummen hangt af van het
feit hoe snel de t^^tcommissie met een
uitspraak komt.

Biej ons in d'n Achterhook
"He foi, 't veel toch neet met met die hette". Harm van 'n Tuutekster veagen
zich 't zweit 's veur de kop hen. Hee was met 'n hoek vrogge earpels an 't schof-
feln. Ze stormen d'r goed en wel op en a'j 't roet de baas woln blieven mos iej d'r
op tied biej wean. Dat had trouwens met die oostenwind en die felle zune neet
volle te beduun. Hee had vanaovund eigenlijk ok nog wel tied umme 't wieter
te doen, dan was de zunne wat ezakt en zol t minder heite wean. Hee zetn de
schoffel tegen 'n draod en kostern op huus an.umme wat te drinken. Daor zol
't wel iets koeler wean.

Maor dat veel um goed tegen. De hette kwam um in 'n deurpos al integen.
"Wat maak iej dan, iej gaot hier zowat kapot van de hette", begon e tegen
Willemien, zien vrouw.
"Och iej nosterpot, zorg iej dan dat t'r wat biej de koffie is at margen de vesite
kump". Harm was maarn jeurig en angezien ze nogal met wat luu umgang
hadn zoln d'r met de kinder met toch al gauw zo'n dattig man kommen. En
umme daor allemaole gebak veur te koopn, dat von Willemien net rieve genog.
Vandaor dat ze al 'n paar appeltaarten in 'n aoven had en vandaor ok die hette
in de kokken. Willem zei d'r maor niks op. Met dit tropische weer was iederene
wel 's wat gauwer anebrand.

" 'k Gao vanaovund wel 's wieter met 't roet, 't is t'r mien now te heite" zei
Harm too zee an de thee waarn." Dat kump goed uut, dan ko'j mien mooi effen
helpen. D'r mot nog slagroom eklopt wodn. Maor kluts mien eers die eier ma-
or, dan kan ik teminste wieter". Harm tikken de eier en doppen de inhold in de
schale.
"Wat is dat dan, wat hej now veur eier, 't liekt wel of ze al onder de kloeke heb
eleagen, waor hej die vandan?".
"Boh, waor ik ze altied hale, scharreleier van loslopende hennen".
"Dan hebt ze deze zeker uut de brandnettels ehaald waor 'n henne d'r al op hef
zitn bruun. He'j d'r daor ok al wat van gebruukt veur die taarten?".
"Jao, ok al een stuk of wat maor daor he'k niks an ezien, zo nauw he'k t'r ok
neet nao ekekn". Effen later leien de eier al op de mestvaalte.

't Schienen dat de taarten toch wel goed smaakn want ze gingen 'n volgenden
dag schone op. Maor Harm en Willemien hebt t'r zelf niks van epruufd. "Ze
zatn toch al zo vol", volgens eur zeggen. Maor de waorheid ko'j dan in zo'n ge-
val maor better veur ow holn, biej ons in d'n Achterhoek.

H.Leestman.

V i s s t' n
De jeugdcommissie van de Vordense
hengelaarsvereniging "De Snoekbaars"
hield in de Berkel bij Ztfto een wed-
strijd waaraan door 27 ^mgelui werd
deelgenomen. De vangst was uitstekend.
Uitslag: l Danny Haverkamp 34 stuks-
445 cm; 2 Rudy Huetink 28 stuks- 346
cm; 3 Roy Huetink 17 stuks- 236 cm; 4
Stef Gotmir 19 stuks- 2^ cm; 5 Rik
Velhorst 16 stuks- 208 cm.

De tweede jeugdwedstrijd van het sei-
zoen, welke "De Snoekbaars" het afgelo-
pen weekend in de Berkel bij Lochem or-
ganiseerde is gewonnen door T. Becker.
Opmerkelijk feit dat alle 30 deelnemers
deze dag een of meer vissen verschalkte.
Uitslag: l T. Becker 13 stuks-165 cm; 2 B.
Wassink 9 stuks-116 cm; 3 R. Velhorst 8
stuks-109 cm; 4 R. Huetink 8 stuks-101
cm; 5 S. Gotink 7 stuks- 99 cm. De vol-
gende wedstrijd wordt gehouden op 4 ju-
ni.

Nieuwe inrichting Dijkerman

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

U levert ons uw floppy aan an wij zorgen
dat het op tijd voor u geprint wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL IOS76) 661010 - FAX (0*75) 65108*
NIEUWST AD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 72SO AA
BBS BS4O4O - E-m.ll: Mo4twMwra.nl - ISDN B61Ï2»

VP :
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De firma Dijkerman aan de Zutphenseweg heeft zich met ingang van deze maand helemaal toegelegd op woondecoraties en cadeau-artikelen.
Onze fotograaf kwam de afgelopen week langs de winkel van de familie Dijkerman en legde de sfeervolle inrichting van de de winkel vast op
de gevoelige plaat.



Opening 't Wapen van 't Medler

Na een ingrijpende verbouwing van ruim drie maanden, was het dan eindelijk zover. Zaterdag 16 mei opende eigenaresse Elles ten Have de deu-
ren van het geheel vemieuwe café-restaurant 't Wapen van 'tMriler. Vele mensen kwamen tijdens het Open Huis een kij^nemen. "Maar ook

" . . . . ... ... • • i-™« ^ rw ^^^afgelopen zondag was het razend druk. En de reacties zijn hoKkke goed", aldus Elles ten Have.

V' o c' t b n

Voetbalvereniging Ratti uit Kranenburg
sluit dit seizoen af met het 23e drie
weekendentoernooi. Afgelopen zaterdag
en zondag vonden de eerste twee toer-
nooidagen plaats.
Zaterdagochtend 16 mei stonden twintig
E 7-tallen klaar om te beginnen met het
toernooi. Onder een stralende zon werd
er goed gevoetbald. Vorden El ging met
de eer strijken en won de eerste plaats.
De tweede plaats was voor Mariënvelde
El. De strijd omde derde plaats werd ge-
wonnen door Warnsveldse Boys El.
Vorden E2 eindigde op de vierde plaats.
De Fair Play beker werd gewonnen door
het 'meidenteam' van Vosta Enschede
E4.
Zaterdagmiddag was het de beurt aan de
heren in de reserve 5e klasse zaterdag,
sommige elftallen kwamen van ver en
hadden er een weekend kamperen van
gemaakt. De eerste prijs werd gewonnen
door Oene 4. SSSE 5 legde beslag op de
tweede plaats. Ratti 5 had een beter doel-
saldo dan Oene 4 en werd derde. Oene 4
ging met de Fair Play Cup naar huis.
Op zondagmorgen 17 mei werd er in het
kader van het drieweekendentoernooi
voor de eerste keer een toernooi voor F-
pupillen gehouden en gezien de op-
komst van de ouders was dit een groot
succes. De eerste prijs bij de F-pupillen
ging naar Ratti Fl. SVBVF1 legde beslag
op een tweede plaats terwijl WG Fl en
Warnsveldse Boys respectievelijk derde
en vierde werden. De Fair Play Cup was
voor Ratti F2.
Zondagmiddag waren de dames aan de
beurt. Acht elftallen hadden zich inge-
schreven. Na de kruisfinales was de uit-
slag als volgt: 1. RKHW l, 2. Ruurlo l, 3.
OVC '85. Rohda Raalte won de Fair Play
Cup bij de dames.
Het toernooi gaat het komend weekend
verder. Zaterdag 23 mei voetballen 's
morgens de D-pupillen en 's middags de
A-junioren. Zondag 24 mei is het de
beurt aan de 7e klasse zondag. Het toer-
nooi wordt afgesloten op zaterdag 6 en
zondag 7 juni.

CDA blijft samenwerking met Hengeloen Steenderen kritisch volgen:

CDA wil meepraten in stuurgroep
De CDA-fractie in Vorden is eigenlijk
nooit voorstander geweest van een
vergaande samenwerking of fusie
met de gemeenten Hengelo en Steen-
deren. Raadslid mevrouw M. Aartsen
- tot voorkort wethouder - liet dit vo-
rige week dinsdagavond tijdens de
commissievergadering Welzijn, Mi-
lieu en Samenwerking nog weer eens
duidelijk blijken. "Het besluit om sa-
men met Hengelo en Steenderen een
stuurgroep te vormen, ligt er nu een-
maal. Daar kunnen we niet omheen.
Maar ik vind wel dat we het proces
kritisch moeten blijven volgen. Dit
betekent dus dat we ook halverwege
de gesprekken met Hengelo en Steen-
deren tegen elkaar moeten kunnen
zeggen dat we ermee stoppen. De ge-
sprekken van de stuurgroep kunnen
wel zo slecht verlopen dat het geen
zin meer heeft verder te gaan", aldus
mevrouw Aartsen.

Ook de ander kant van de medaille
kwam ruimschoots aan bod. Het CDA is
van mening dat als de gesprekken posi-
tief verlopen en een samenwerking een
meerwaarde oplevert voor de drie ge
meenten hier consequenties aan verbon-
den moten worden. "En dat mis ik in het
voorstel van het college van B en W. De
vraag me af waarom er in het stappen-
plan geen punt 10 is opgenomen waarin
wordt aangestuurd op een fusie. Nu stop-
pen we bij punt 9 en is het onduidelijk
hoe het vervolgtraject er uit gaat zien",
aldus mevrouw Aartsen.

Verder mist het CDA in het voorstel van
het college de inspraak van de burger.
"Het is de bedoeling dat de stuurgroep
op l juli van start gaat en eenjaar de tijd
heeft om een samenwerkingsplan op te
stellen. Wij zijn van mening dat het bij

een samenwerking en eventuele fusie
van groot belang is dat de burgers wor-
den geïnformeerd en op termijn zelfs
worden geraadpleegd door middel van
bijvoorbeeld een referendum".

Verder vond mevrouw Aartsen dat het
CDA als niet-college partij recht heeft op
een vertegenwoordiger in de stuurgroep.
De stuurgoep die de samenwerking tus-
sen de drie gemeenten gaat onderzoeken
en begeleiden, wordt gevormd door ne-
gen personen. Naast de drie gemeentese-
cretarissen leveren de drie gemeenten
elk nog twee vertegenwoordigers. Het
gaat hier om een nog aan te wijzen raads-
lid en een afgevaardigde van het college
van B en W. Verder zal er nog een ambte
lijke secretaris worden toegevoegd aan
het negental van de stuurgroep. In de
raadsvergadering van dinsdag 26 mei zal
door de gemeenteraad van Vorden een
vertegenwoordiger worden aangewezen.
Welk lid van het college van B en W de
gemeente Vorden gaat vertegenwoordi-
gen is nog niet bekend.

Extra evaluatie niet nodig
De heer M. Bakker (D66) vond een aparte
tussentijdse evaluatie over de voortgang
van besprekingen van de stuurgroep niet
nodig.
"Het voorstel van het college van B en W
kent in totaal negen stappen. In de prak-
tijk betekent dit dus dat er na afloop van
elke fase bekeken wordt hoe we er voor-
staan. Er wordt dus al telkens geëvalu-
eerd. Verder ben ik het met mevrouw
Aartsen eens dat de burgers betrokken
moeten worden bij de samenwerking
met Hengelo en Steenderen. Daar moe-
ten we goede afspraken over maken bin-
nen de bestuursopdracht die wij als ge-
meenteraad de stuurgroep meegeven",
aldus Bakker.

Wethouder H. Boogaard (PvdA) voelde er
eveneens niets voor om een tiende stap
toe te voegen aan het voorstel. "Er zitten
heel veel haken en ogen aan een samen-
werking tussen gemeenten. Dat ligt vaak
heel erg gevoelig. Ik denk dat het daarom
ook niet goed is om een fusie nu al op de

agenda te zetten. Dat kan alleen maar
averechts werken", aldus Boogaard. Ook
de gemeenteraden van Hengelo en
Steenderen zullen zich deze maand bui-
gen over een gelijkluidend voorstel als in
Vorden om maximaal gestructureerd sa-
men te werken.

Commentaar
"Het wordt zo wel een heel eenzijdige discussie". Met deze opmerking sloeg me
vrouw M. Aartsen (CDA) vorige week dinsdagavond de spijker op z'n kop tijdens de
commissievergadering Welzijn, Milieu en Samenwerking. Mevrouw Aartsen had
gedurende deze vergadering het hoogste woord en vuurde allerlei vragen af op wet-
houder H. Boogaard (PvdA) die na de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart haar
plaats heeft ingenomen in het college van B en W.

De inbreng van de andere raadsleden was minimaal. De heer M. Bakker van D66 -
die de heer R. Nobel bij afwezigheid vervangt tijdens commissievergaderingen - had
wat dat betreft nog het meeste te vertellen en liet blijken dat hij in de afgelopen
vier jaar als raadslid flink wat kennis en ervaring heeft opgedaan van de Vordense
politiek. De dames T. Tolkamp (CDA) en C. Jongbloed (PvdA) - beide nieuw in de raad
- moesten nog duidelijk wennen aan hun rol. Tolkamp kwam niet verder dan en-
kele aanvullingen op het verhaal van Aartsen, terwijl mevrouw Jongbloed druk be-
zig was om met een stift de belangrijkste gedeelten uit de raadsvoorstellen met geel
te arceren. Blijkbaar was ze vergeten haar huiswerk te doen. Iets dat op de middel-
bare school meestal wordt bestraft met een onvoldoende.

Verder vond mevrouw Tolkamp de discussie over de beoogde samenwerking met
Hengelo en Steenderen blijkbaar ook niet erg interessant gezien het vele gapen dat
ze deed. Of zou het door de tropische warmte zijn gekomen dat mevrouw Tolkamp
zo vermoeid oogde. Nee, wat dat betreft had raadslid H. Rietman van de WD het vo-
rige week beter bekeken. Hij meldde zich af bij de voorzitter. Of hij vorige week ach-
ter zijn huis op het terras zat, hebben we niet gecontroleerd.

D66 toonde zich daarentegen zeer actief. Na de verkiezingsnederlaag van 4 maart -
de democraten gingen van twee naar één zetel - had de partij blijkbaar wat goed te
maken richting de kiezer. R. Nobel kwam namelijk na afloop van de commissie-
vergadering Wonen, Werken en Recreëren ook nog even in burgemeesterskamer
kijken hoe zijn partijgenoot M. Bakker het ervan afbracht tijdens de commissiever-
gadering Welzijn, Milieu en Samenwerking. En daar is natuurlijk niets mis mee.



DE GROOTSTE

van Zutphen e.o.
scherpe prijzetl

Balau-Robinia-Eiken-Kapur-Kerumg

o.a. bistrosets, enz., en
Ik meubel kan met een mooi kussen

verfraTd «orden. Zie in onze showroom.

Bouw- en klusmarkt

. Heijink
Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796

ZW E
WEK
bij uw gislaved banden dealer

Wanneer u nu nieuwe banden

heeft, dan kunt u zich gelukkig prijzen.

Want vanaf 15 mei houden wij met

Gislaved banden de Zweden weken.,

In deze periode bieden wij u naast de

unieke levenslange garantie van de

Gislaved banden ook een leuke

Zweedse attentie en een kans op een

2-weekse reis naar Zweden. Dus kom

snel naar onze Zweden weken!!

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTIHAN
AUTOBAND**

Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo GW., tel. (0575) 462779

Een echte Waai niet weg!
tegen een waanzinnige prijs,

Bouw- en klusmarkt

. H«ijink
Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796

uni T-shirt
basic

kindermt.

2 voor:

volwassen
mt.
2 voor:

CITY LIFE
T-shirts
mt. S-XL

combat
short
mt. 92-176

wikkelrok
div. dessins mt. M-XL

advertentie
geldig
t/m 30 mei.

WINTERSWIJK-

WIERDEN-VORDE-

TERBORG-DIDAM-

LTEN-ZEVENAAR

HTENVOORDE-

HEERENBERG

B^ ^É ia§MiMi

UCIflTC
mode voor het hele gezin

_jL>



Volop keuze om
te combineren!

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

De keus is aan
u om te combineren met
onze colberts en pantalons.

VOLOP
PERKGOED

Een.tray vol perkplanten

vrolijke bloemen (10 stuks)

o.a. afrikanen, vlijtige lies, lobelia,

petunia, begonia, enz.

Nu voor
de BLOEIPRIJS van

OP=OP
Grote sortering perkgoed.

Bouw- en klusmarkt

. Heijink
Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796

'uth/ermode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links

gegarandeerd
de grootste collectie

in nederiand
88 modeffen, vele kleuren

Hoofdstraat 39, Tel. 0575 491349
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Op zaterdag 30 mei wordt
er weer een boedeldag gehouden

van 10.00 tot 15.00 uur
bij de prachtig gelegen oude boerderij

van mevrouw A. Schouten
Baakseweg 1 te Vorden.

Op ouderwetse manier zullen goederen
die beschikbaar gesteld zijn

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

Gemeente Vorden een warm
hart toe dragen worden aangeboden.

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

op deze dag niet aangeboden
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ZOMERBLOEMEN-
MARKT

Eenjarige zomerbloeiers
Kuipplanten
in alle vormen, voor balkon, terras en tuin

Potterie
grote sortering

Potgrond, bemesting
Alles rechtstreeks van de kwekerij
in meer dan 150 soorten

Kwekerij-Tuincentrum

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

TUINHOUT-GAASPRODUKTEN
BLOKHUTTEN-BERGINGEN

VUREN TUINHOUT
Komo geïmpregneerd, geschaafd met ronde hoeken:
afm. 19 x 145mm lengtes 3.6O-4,2O4.8O-5.40m

v.«. ƒ2.75 pm.
44 x 70 mm lengtes
44 x 95 mm lengte

afm.

afm.

palen
palen

70 K 7O mm lengte
70 x 70 mm lengte

5.10 m
4.8Om
I.BOm
12.70 m

a ƒ4.95 pm.
a ƒ5.95 om.
a ƒ9.95 p.st.
è ƒ14.95 p.st.

BANGIRAY HARDHOUT geschaafd
afm. 7Ox70mm lengte 2,75m v.a, ƒ32.50 p.st.
afm. 19x145mm Antnslip 3.0Om i ƒ20.45 p.st.

Bouw- en klusmarkt

. H«ijink
Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796

;";i'̂ ";£*»;ï;«S£'k;£*» "̂I£"̂ "I£"̂ JS£"̂ 'S£'S8;*»;£«S£*Si"̂ *;8i''̂

AEROBIC DANCE
CENTRE RUURLO

Kangoo'robic op de
Kangoo Jump

donderdag 1O.OO-11.OO uur
20.45-21.45 uur vanaf
28 mei in de boogschiethal
(achter de sporthal)

woensdag 10, 17, 24 juni
18.30-19.30 uur
in de Tapperij' (a-d. Dorpsstraat)
Tevens 19.45-2O.45 uur extra uur
body sculpting
(alleen spieroefeningen)

Tarief:
Kangoo per les f 12,5O (ind. huur schoen è f 7,50
Body Sculpting 3 proeflessen f 15,-

Beleef de sensatie van Kangoo'robic op de Kangoo
Jump. Kangoo'robic is swingend, verend en stimule-
rend. Kangoo'robic doe je op speciale schoenen: de
Kangoo Jump. De schoen zorgt voor een nieuwe impuls
tijdens aerobiclessen, zowel in- als outdoor. = (binnen
en buiten)

Inlichtingen en aanmeldingen:
Tel. (O573) 45 33 54 (Gerlande Gude)
Aanmelders hebben voorrang



"Op weg naar Frankrijk...
...en vergeet

dit paspoort niet!11

Heet veel Nederlanders brengen de vakantie door in Frankrijk en

met name in de prachtige Dordogne. Uw Gulle Bottelier heeft voor u en

al die andere retslustigen, een handig Bergerac-paspoort* klaarliggen.

In dit paspoort vindt u informatie over lekkere gerechten,

interessante musea, leuke ateliertjes en natuurlijk de vele statige

wijnkastelen die hier te vinden zijn. Dus snel naar uw Gulle Bottelier om alvast kennis

te maken met de mooiste wijnen uit de Route des Vins de Bergerac.

CHATEAÜ
(LOS DE PECANY

Bergerac 1995

ANDRÉBERAUT
Cötes Bergerac Moelleux

1996/1997

DOMAINE
DECADIÊRES
Bergerac 1996

DOMAINE
DESANTES
Bergerac,

' Bij aankoop van één of meer flessen Bergerac.

la Cha«e du Pape romje/blanc AC Cötes du Rhone 9,95. Malibu 21,95. Ketel l jonge graanjenever 23,95.

Hooghoudt vieux 20,95, Café Marake*h 16,95. Whyte 4 Mackay whisky 22,95. Puschkin red 17,95.

fcerentzen apfelkorn 13,95. Tio Pepe fino 13,95. Courvoisier VS cognac 42,95. War&teiner party-vat 22,95.

Deze aanbieding is geldig t/m 30 mei 1998. Prijzen zijn afhaalprijzen.

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

Tel. (0575) 5513 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

Vrijdag 22 mei 1998
is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en belastingadvieskantoor

^^•fe^^M ^^fk^^m ^^Ü^^H ^^Bl ^^m ^B i^^M^M ^ •̂•̂ H ^^^^^^

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455

W^ .„\ vdeute"'~g&&&&~

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurto
Teletoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

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

Kwekerij

De Heesterhof
Vrijdag a.s. staan wij op de bloeme-
tjesmarkt rondom de Remigiuskerk
in Hengelo (Gld.) met vele, vele aan-
biedingen en mooie planten.

Kom allemaal!
Onze kwekerü is tevens geopend

Bestellingen kun-
nen in een straal
van 5 km (daar-

buiten in overleg)
b(j u worden

bezorgd

Varsselseweg 2O, Hengelo (Gld.) • Telefoon (O575) 46 28 92
Verkoop iedere zaterdag qf̂ i telefonische afspraak (u kunt ons altijd bereiken op
telefoonnummer 06-5336*

Laat nu u v parketvloer schuren!

185,-Aanbieding:
BOURGOGNE EIKEN MASSIEF all in

NS STATION
ZUTPHEN

UW KURKVLOEREN TUSSEN PASEN EN

PINKSTEREN BESTELD.

VOOR HET LEGGEN BEREKENEN

WIJ DAN GEEN GELD»!

LID

NATUROf VLOERENNATUROf VLO€REN
• Kurkvloeren • Laminaatvloeren • Wicanders • Eigen parketteurs
• Parketvloeren • Plankenvloeren • Helpdesk voor DHZ

Deze vloeren kunnen zowel zwevend als massief worden verlijmd - gelegd

Polsbroekpassage 42 (AH p.ferre/nj, Zutphen - Tel. (0575) 51 84 42

U vindt ons nu ook op SCOOT rA1 tel. 0800-7007 (gratis)
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