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Prijswinnaars Van Asselt
en Schurink de lucht in

Amnesty Vorden
schrijft aan de
president van
Taiwan

Postbus 22,7250 AAVorden

iel. (0575) 551010 • Lid NNP
Overname advertenties berichten verboden

f15.000,- voor Kosovo

De Werkgroep Vorden van
Amnesty International bezorgt deze week de voorbeeldbrieven aan de thuisschrijvers. Een van de brieven is gericht aan de president van Taiwan, Lee TengHui. In de brief wordt verzocht om vernietiging van
het doodvonnis van de drie
Su Chien-ho, Lui Bin-lang en
Chuang Lin-hsun.
Zij zaten de afgelopen vier jaar
gevangen in afwachting van
hun executie, na te zijn veroordeeld wegens moord, beroving
en verkrachting. Er bestaan
ernstige twijfels omtrent hun
veroordeling, die vermoedelijk
is gebaseerd op getuigenissen
die onder marteling zijn afgedwongen. Zij waren ten tijde
van hun arrestatie in 1991 we
gens moord op een man en een
vrouw, 18 jaar. Er lijkt geen direct of fysiek bewijs te zijn dat
hen in verband brengt met de
misdaad.

In de week van het brood - oktober 1998 - hielden bakkerij
Schurink uit Vorden en bakkerij Van Asselt uit WarnsveldVorden een kraskaartenaktie.
Hiermee konden de mensen
een ballonvaart winnen en een
aantal kleine prijzen die men
meteen meekreeg.
Na een aantal keren uitstellen - in
verband met het weer - is op 24
april 's avonds om ongeveer 19.30
uur de ballon in Vorden opgeste-

gen en een uurtje later in Extel
weer geland. De prijswinnaars
werden na afloop van de ballonvaart getracteerd op champagne.
De winnaars bij bakkerij Van Asselt waren mevrouw Rexwinkel,
mevrouw Ruiterkamp, de heer
Hartman, de heer Ruiter, de heer
Horstink en de heer Te Loo. Bij
Schurink waren de heer Bakkers,
de heer Krooi, de heer Draaier en
de heer Van de Heiden de prijswinnaars.

McPherson College Choir en Vordens Mannenkoor:

Geslaagd concert
Ook dit jaar heeft het McPherson College Choir uit de stad
McPherson (12.500 inwoners) in
de staat Kansas, USA, op tournee door Europa, Vorden bezocht om daar een concert te
geven in de RJC Kerk te Kranenburg.
Het is ondertussen al een lange
traditie geworden dat dit studentenkoor met een zekere regelmaat
naar Vorden komt. Een van hun
begeleiders en docenten is oudVordenaar Jan van Asselt (broer
van bakker Van Asselt sr. uit
Vorden). Samen met het Vordens
Mannenkoor hebben ze zaterdagavond voor een talrijk publiek een
technisch zeer hoogstaand concert gegeven. Het McPherson College Choir onder leiding van Alan

Gumm bestaat uit 45 studenten,
wonende in verschillende staten
van Amerika, die muziek en zang
studeren op het McPherson College. Dit was heel duidelijk merkbaar aan de prachtige uitvoering
van diverse koorwerken.
Naast de zang werden er ook door
het Trombone Quartet van het Mc
Pherson College verschillende werken ten gehore gebracht.
Prachtige homogene klanken ten
gehore gebracht door het Vordens
Mannenkoor onder leiding van
Bert Nijhof, met zeer fraaie soloklanken van de bij dit koor zingende bariton Ludo Eykelkamp,
zorgden er voor dat aan het eind
van dit concert de beide koren en
muzikanten werden bedankt met
een ovationeel applaus.

Duizenden mensen in Taiwan
vroegen om een herziening
van de zaak omdat ze in hun
onschuld geloven. De procureur generaal diende drie verschillende verzoeken in bij het
Hooggerechtshof om de zaak
te herzien. Echter zonder succes. De situatie van de drie is
zorgwekkend. Het besef dat ze
elk moment kunnen worden
geëxecuteerd leidde tot een
verslechtering van hun fysieke
en geestelijke gezondheid.
De vier politie-agenten - verdacht van martelingen in deze
zaak - worden niet vervolgd.
Naar verluidt zijn de afgelopen
jaren verschillende mensen tijdens politiehechtenis mishandeld en overleden. Amnesty
riep op tot bescherming van
mensenrechten in het leger na
berichten over verdachte sterfgevallen onder de dienstplichtigen. In 1997 was sprake van
een sterke toename van de toepassing van de doodstraf met
tenminste 29 terechtstellingen.
In de brief wordt ook verzocht
om een grondig en onafhankelijk onderzoek naar beschuldiging over marteling.

Avondvierdaagse
Volgende week start de 32e avondvierdaagse wandelen, het is mogelijk om 5km en 10 km te lopen.
Evenals vorige jaren gaan de route's weer door de omgeving van
het mooie acht kastelendorp
Vorden. Alle route's zijn weer door
de Dhr Ditzel uitgezet en er is veel
moeite aangedaan om te zorgen
dat ze precies de goede lengte hebben. Elke deelnemer van klein tot
groot zal het dan ook goed vol
kunnen houden.
Opgave is mogelijk bij Ellen
Rabelink Het Jebbink 31, telefoon
55 18 00 en Bertie Klein Brinke
Brinkerhof 33, telefoon 55 26 63.

Op l mei heeft het Vordens
Mannenkoor een Benefietconcert gegeven ten bate van Vluchtelingen Kosovo. Het concert is
succesvol verlopen en heeft veel
geld opgebracht. Ook liep er
een actie onder het bedrijfsleven in de gemeente Vorden t/m
31 mei en ook die actie heeft
een behoorlijke financiële bijDe organisatoren van dit Benefietconcert Jaap Kettelerij, Peter
Nijenhuis en Piet Piersma wilden
de Vordense bevolking niet langer

in spanning houden in zake het
eindbedrag.
Tijdens het concert dat het Mc
Pherson College Choir uit Amerika samen met het Vordens Mannenkoor zaterdagavond heeft ge
geven, is dit bedrag bekend ge
maakt en overhandigde Piet Piersma namens het Vordens Mannenkoor de heer G. Akse, penningmeester van het Rode Kruis en afgevaardigde van de SHO (Samenwerkende Hulporganisaties voor
vluchtelingen Kosovo), een cheque
met daarop het eindbedrag van
f15.000,-.

Quaedvlieg exposeert
Hub Quaedvlieg houdt van 13 juni tot 22 augustus in Galerie 'Het
Gele Stoeltje' aan de Burgemeester Galleestraat 36 te Vorden, een verkoopexpositie met beelden, keramische objecten en schilderijen. Hub
Quaedvlieg werd in 1931 geboren in Eindhoven. Hij groeide op in
Heerlen en studeerde aan de Jan van Eijck-academie bij Oscar Jespers
en Fred Carasso en aan de stadsacademie in Maastricht. Quaedvlieg
studeerde cum laude afin de beeldhouwkunst. Hij was jarenlang verbonden aan de Stichting Begeleidend Onderwijs in Roermond als Ie
raar beeldend vormen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 13juni 10.00 uur ds. M. Beitier, bevestiging en afscheid ambtsdragers.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 juni 10.00 uur mevr. da. E. Pot, Rozendaal.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 juni 10.00 uur ds. HA Speelman, H. Avondmaal; 19.00
uur ds. J. Enderle, Elburg.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 12 juni 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 13 juni 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. Votiko.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5juni 17.00 woord- en communiedienst.
Zondag 6 juni 10.00 uur eucharistieviering.
Weekendwacht pastores
13-14 juni pastor G. Simons, Borculo, tel. (0545) 271383.
Huisarts
12-13 juni dr. Haas, Christinalaan l, telefoon (0575) 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.

• Te koop: hardhouten tuinbankstel. Tel. (0575) 52 74 23

Tandarts 12-J3 juni GM. Wolsink, Laren, tel.: (0573)402124,
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.3CH12.00
uur (zonder afspraak),
Streekziekenhuis Het SpittaaL, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.4519,30 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 10,30-11,30,15.30- 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.

Ons rundvlees:
een klasse apart

• Te koop: verse aardbeien.
F. van Amerongen, Schuttestraat 12, Vonden, tel. (0575) 55
6408
• Te koop: hoge zwarte
piano 'Schmitz Berlin', mooie
klank Tel. (0573) 45 22 51

WOENSDAG GEHAKTDAG

• En nu is vader aan de beurt!
Haal uw vaderdagcadeau bij
de Wereldwinkel

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 5512 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 GN 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
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 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 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar. tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61
40. Overige zaken: 0314-626126.
ZorgGroep Oost-Celderiand Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur perdag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel,
552492.
Die'tiste/natuurgeneeskuncüge T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

• Gevraagd: hulp in de huishouding 1 ochtend per week
G. Berenpas, tel. (0575) 55 67
72 of 55 26 69

f 1,50

f 7j75 per stuk

l

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

• 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

WORST/VLEESWARENSOORTEN
vandaag voor f

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram Gebraden
gehakt f
0,98
100 gram Gebraden
runderrollade f 1,98

l j** per 100 gram!!!

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

• Te koop: caravan Wilk 380
Ci sport b.j.'81 4-persoons
z.g.o.h. Tel. (0575) 52 71 24

MAANDAG EN DINSDAG

f 10,-

VERSE WORST

2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,

• Te koop: herderpups Tervurense x Mechelaar, geb. 21 4-'99, groeien in huiselijke
kring op, lief voor kinderen.
Ingeënt en ontwormd. Vakantie-opvang is mogelijk. Tel.
(0575) 52 71 24

per stuk

Runder Schnitzels

fijn of grof, 500 gram F 4,98

WEEKENDAANBIEDING

1 kilo f 7,95

Runder Riblappen

COMBI-VOORDEEL

4 studenten steaks +
4 boomstam mesjes

500 gram f 7,45

Hamburger speciaal

• Te koop: g.o.h. Opel Kadett
1.61105.000 km, b.j. '89 + trekhaak, prijs f 3.800,-. Tel. 55 25
76

f

5 halen 4 betalen
Hef 'Verst" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw hulsslachtingen

• Te koop: Mini 1000 E rood,
APK keuring tot juni 2000,
nieuwstaat b.j.'87, vraagprijs
f4250,-. Tel. (0575) 55 68 62

Slagerij/worstmakerij

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

RODEN BURG

Gehandicapten Platform Vorden üifonummer 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.

Ledenvergadering
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon üifopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur,
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
55 27 49,

•

Deze week wegens enorm succes de

Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.

AFDELING
HENGELO/VORDEN/WARNSVELD

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uiiï, donderdag
1330-17.30 uur, vrijdag 13.30^20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00
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.
VVV-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 Brombergen' 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.

IEDERE DAG VLAAIENFEEST
maak keuze uit onze vlaaien volgens Limburgs recept in wei
30 soorten - calorie-arm en goed voor 12 punten en
al vanaf f8.50

Op woensdag 16 juni
om 20.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden

AGENDA
- Opening
- Notulen
- Mededelingen
- Informatie Geové
- Bespreking jaarstukken 1998
- Rondvraag
- Sluiting

Mon Chou-vlaai
'n heerlijk frisse creatie 12 royale punten

voor maar

f 15?

-—95

Klapper van de week

E n . . . alle vlaaipunten

5

voor maar
Het bestuur

f i?

dus... smullen maar!!

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

Kersenvlaai
voor 6 punten

Klachten en Informatleburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. InJoopspreekuur 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.

Ieder z'n
eigen wem.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 55 34 05. Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dekje info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 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. 553405.
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.

voor maar

Tip van de week

Sovital volkoren
met zonnebloempitten en lijnzaad.
Boordevol vitamines en mineralen

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

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

dit weekend

Telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30
b.g.g. (055) !5f>8 f>S f>X
BRANDVVI-I-R: dag en nacht I 12
AMBULANCE: dag en nacht 112

I275

Zie ook onze dagaanbiedingen

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

VOOR DIRECTE DRINGEND!-: HULP VAN:
mum; - AMBULANCE - BRANDWEER

f 8?°

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker
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Bol bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dat- en n a c h t )

Monuta tf

Uitvaartverzorging en -verzekering

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

Uw medeleven in de vorm van
een kerk vol mensen, kaarten
en een troostend woord na het
overlijden van onze lieve moeder

.,
J.

4

;•

l

7959

7999
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12 juni 1999 is voor ons een bijzondere dag. Wij zijn dan 40 jaar getrouwd.
Dankbaar hopen wij dit met onze kinderen en kleinkinderen te vieren.

A.M.J. HELMINKNIJENHUIS

J

»

U bent van harte welkom op onze
receptie op zaterdag 12 juni 1999 van \
15.00 tot 16.30 uur in De Herberg,
{
Dorpsstraat 10 te Vorden.

heeft ons bijzonder goed gedaan.
Daarvoor onze oprechte dank.
Kinderen Helmink
Kleinkinderen en
achterkleinkind
A. Helmink
Vorden, juni 1999

«

:

H. Willems
H. Willems-Kornegoor
i

i
1i
ii

Hij ging niet graag
maar wel tevreden
Op 4 juni 1999 is thuis, na een langdurige en soms
moeilijke strijd, toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve

JAN JOHANNES VAN HAMOND
geboren te Boxtel op 19 januari 1931.
Namens de familie en zijn trouwe Patty,
H.J. van Hamond-Kappert
Zijn en onze dank gaan uit naar een ieder die hem en
ons de laatste jaren hebben bijgestaan, in het bijzonder naar de artsen en verpleeghulpen.

Berkendijk 1
7251 NW Vorden

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.

l

voor uw

Stedentrip
gaat u naar:

Rabobank JL
reizen *&y

Kantoren te.
Vorden, /utphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 2 1
telefoon: (0575) 5581 05
Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

Cor de Wild Zutphen
Tel. (0575) 51 5410

Eigen
Eier Beschuit

§i
H
i

l

Berend van Hackfortweg 6
7251 XC Vorden

AJ. Vruggink
en

H. W. Vruggink-Smallegoor
Vorden, juni 1999

,
j

Hartelijk bedankt voor de felicitaties, goede wensen
voor de toekomst en de cadeaus die we ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen.
27 mei is daardoor voor ons een onvergetelijke dag
geworden.

Is uw afstandsbediening

stuk?
Wij leveren ze u weer

Na een kortstondig ziekbed is heden overleden op de
leeftijd van bijna 82 jaar onze vader, schoonvader en

Hengelo:

Gorssel:

Telefoon (0575) 52 38 43

Te koop verse of
gerookte paling

Groningen:
Vorden:
Winterswijk:
Gelselaar:

Voortseweg 8 • Toldijk
Telefoon (0575) 46 37 43
Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
kunstmest
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Huis De Voorst

Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huLsdevoorst.nl

WEDUWNAAR VAN W.A.M. GERRITSEN
SINDS OKTOBER 1977

geboren 6 maart'W
te Vorden
Lochem:

Vorden:

E.M.A.G. Op het Veld-Uchtenberg
G.J.M. Op het Veld
Dirkjan
B.M. E.B. Lichtenberg

Vorden:
Doetinchem:

A.J.M. Lichtenberg
J. Knuivers-Rooseboom
J. Knuivers
E. Knuivers-Maatkamp
Jan Paul

Nürnberg (BRD):

overleden 3 juni 1999
te Nijmegen
Hetty Steg-Koers
Gerty Steg
Alexander en Jennifer
Judith en Arnold

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 5
juni op het R.K. gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Juni 1999
Almenseweg 39
7251 H N Vorden

De overweldigende belangstelling en medeleven
welke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn
lieve man, onze fijne vader en zwager

WIM SMALLEGOOR
heeft ons diep getroffen.
Het heeft ons gesteund en getroost dat wij mochten
ervaren in ons verdriet niet alleen te staan.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te
bedanken, betuigen wij hiermee onze oprechte dank.
Riek Smallegoor-Dijkman
Diana en Gerard Willemsen-Smallegoor
Jo Dijkman
Zutphen, juni 1999

• Te koop: Ford Fiësta 1.1 l
Cheers, b.j. '92; Ford Escort
1.6 GT GLX b.j. '90; Suzuki
Alto GLX b.j. '92. Tel. (0575) 46
2779
• Gezocht mensen die 5, 10,
15 kilo onder-/overgewicht
hebben en dit willen beheersen! Met begeleiding
Tel. (0575) 467222

• 18 en 19 juni Oranjefeest
Leesten-Warken

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Namens de familie,
mevrouw H.J. Denk

• Te koop: dagelijks verse
aardbeien. Larenseweg 4 te
Vorden, tel. (0575) 55 33 49

Peter Koers
llona Koers-Haun

Bob Koers t

Correspondentie-adres:
A.J.M. Lichtenberg
Burg. Galleestraat 54, 7251 EC Vorden

betuig ik u mijn hartelijke dank.

• Te huur: kramen voor de
braderie in Wichmond op
24-25 juli. Tel. (0575)441285

Yvonne Wassink-Koers
Jan Wassink
Sas/C/a en Pene
Annelies en Jurgen
Ferdi

Wim Koers
Wilma Koers-Kamperman
Thomas en Madeion
Suzanne en Patrick

Ruurloseweg 56
7251 LR Vorden

JOHANNA GEERTRUI UENK

• 18 en 19 juni Oranjefeest
Leesten-Warken

• Te koop: vers van eigen
land aardbeien, bloemkool,
spitskool, sla, andijvie en rode
bieten. Diverse soorten planten. Elke dag verkoop aan huis
en elke donderdagmorgen
«erkoop van aardappelen,
groenten en fruit van kwart
voor 10 tot 12 uur op de parkeerplaats van Pannenkoekenrestaurant Kranenburg. A.
Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. (0575) 55 68 76

Winterswijk, 1 juni 1999

-HUIS DE VOORSTHuis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
<r bruidshuis op het landgoed

WILHELMUS JOHANNES JOZEF
KOERS

M.A.J. Polman-Lichtenberg
A.H. Polman
Beanka en Remko
Elise

Voor uw medeleven en blijk van deelneming, betoond
na het overlijden van mijn lieve zuster
EEFDE (bij Zutphen)

t

WEDUWNAAR VAN ELISABETH MARIA PIETERSEN

HENDRIKS

Argo

J
•••

opa

ANTONIUS GERHARDUS
FRANCISCUS LICHTENBERG

• De Veilingcommissie bedankt alle medewerkers voor
hun enthousiaste medewerking aan het welslagen van de
Boedeldag op 29 mei jl. op
Baakseweg 1. Voor het aanleveren van goederen kunnen
de bekende nummers gebeld
worden

• 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

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, is na een ziekbed van 3 weken in het
St. Radboud Ziekenhuis te Nijmegen, nog onverwacht van ons heengegaan, onze lieve en zorgzame
vader, schoonvadj^en opa

Vonden, juni 1999
Kerkhoflaan 1a

vanaf

Palingkwekerij/rokerij

Geen bloemen, in plaats daarvan gaarne een gift aan
het Koningin Wilhelmina Fonds in de daarvoor aanwezige collectebus of op bankrekeningnummer 22 37
42 295 bij de KAF-Associatie te Amsterdam.

Jan en Dien Peppelman

zeker niet van
Belgische eieren!!!
Burg. Galleestraat 22, Voröen
Telefoon (0575) 55 18 77

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren dinsdag 8 juni van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 9
juni om 12.00 uur ingenoemd uitvaartcentrum. Aansluitend zal om 13.30 uur de crematieplechtigheid
plaatsvinden in de Usselzaal van het crematorium te
Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en cadeaus welke ons 60jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

• Verhuisd per 8 juni: mevr.
E.L. Rosmale-Nepven, Strodijk 21, 7251 RS Vorden naar:
Tusseler 115, 7241 KD
Lochem

• Wat je van ver haalt . . .
Chileense witte wijn met flinke
korting bij de Wereldwinkel
• Te koop: vouwwagen Jamet
Colorado met voortent, oplooprem en accu. Goed onderhouden f 1995,- Hengelo (G).
Tel. (0575) 46 19 90
• Te huur: woonruimte voor 1
a 2 pers. in buitengebied Baak
/Wichmond. Tel. (0575) 44 15
23
• Te koop: hooigras. LJndeseweg 3, tel. 55 14 57
• Te koop: verse aardbeien.
F. van Amerongen, Schuttestraat 12, Vorden, tel. (0575) 55
6408
• Te huur: woonruimte voor 1
a 2 personen in Wichmond.
Tel. (0575) 44 14 62
• Gevraagd: ervaren betrouwbare oppas voor 2 kinderen (1 en 2,5 jaar) in Vorden,
2 dagen p.w. vanaf 16-8-'99.
Info: (0575) 55 30 51
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ERGADERINGEN

Door deze ontwikkeling moeten gemeenten de werkingsduur van hun
ammoniakreductieplannen verlengen. Burgemeester en wethouders
stellen de gemeenteraad voor dit te doen.

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.

Telefoon gemeente:
(0575)557474

Telefax gemeente:
(0575)557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 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
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
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.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede in- spraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 15 juni
1999 om 19.00 uur in het gemeentehuis
Op de agenda staat:
- volkshuisvesting(sbeleid)
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 15
juni om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- uitbreiding huisvesting school 't Beeckland
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Vorden 1999
- Verlengen werkingsduur Ammoniakreductieplan
- Commissienotitie over verbranden van snoeihout.
De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 16 juni 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- onttrekken voetpad aan het openbaar verkeer
- functiewaarderingen gemeentepersoneel
- preventie-activiteitenplan
- eerste wijziging Rechtenverordening 1999
- wijzigen begroting 1999

ERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 juni 1999 om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:
-volkshuisvesting(sbeleid)
-Verordening leerlingenvervoer gemeente Vorden 1999
-verlenging werkingsduur Ammoniakreductieplan
-onttrekken voetpad aan het openbaar verkeer
-functiewaarderingen gemeentepersoneel
-Preventieactiviteitenplan
-eerste wijziging Rechtenverordening 1999
-uitbreiden huisvesting school 't Beeckland
-toelaten raadslid in verband met het vertrek van mevrouw M.
Aartsen-den Harder
-rondvraag, waarin burgemeester Kamerling de vergadering zal
schorsen om afscheid te nemen van mevrouw M. Aartsen-den Harder
in verband met haar vertrek naar provinciale staten van Gelderland.
Spreekrecht
U kun t aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken overeen onderwerp dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is ÈÈn uitzondering: u kunt niet een onderwerp
aan de orde stellen, dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder
heeft kunnen inspreken tijdens een commissievergadering. U kunt u
uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de ge
meentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van
het onderwerp waarover u wilt spreken.

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
VOLKSHUISVESTING
woensdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

Deze notitie heeft van 25 maart tot en met 21 april 1999 ter inzage gele
gen. Iedereen kon erop reageren. Van deze mogelijkheid heeft niemand
gebruik gemaakt.
De notitie gaat over de zeer beperkte mogelijkheden die Vorden heeft om
nieuwe woningen te bouwen. Zoals het er nu naar uitziet mag Vorden tot
2010 nauwelijks nog bouwen. Misschien geeft de provincie nog enige
ruimte voor bijzondere inbreidingsplannen.

zaterdag
van \OJOO tot YZflQ \rar.

yORDEN

ERORDEN1NG LEERLINGENVERVOER

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de
CCY\

^

NTTREKKEN VOETPAD AAN HET OPENBAAR VERKEER
De eigenaren van de percelen die grenzen aan het voetpad tussen de parallelweg Ruurloseweg en de Eikenlaan hebben burgemeester en wethouders verzocht dit pad aan de openbaarheid te onttrekken en aan hen
te verkopen. Dit pad vervult nagenoeg geen functie meer. Burgemeester
en wethouders stellen de gemeenteraad voor dit pad te verkopen.

'B RANDPREVENTIE
Burgemeester en wethouders willen het brandpreventiebeleid intensive
ren. De brandweercommandant heeft hiervoor een plan opgesteld.
Omdat de ambtelijke capaciteit ontbreekt om uitvoering te geven aan dit
plan stellen burgemeester en wethouders voor om dit werk door een me
dewerker van de gemeente Zutphen te laten doen. Voordeel daarvan is
dat de continuóóteit is gewaarborgd. De gemeente Zutphen is bereid
deze werkzaamheden voor Vorden uit te voeren.
ITBREIDEN HUISVESTING SCHOOL T BEECKLAND
Voor het uitbreiden van deze school stellen burgemeester en wethouders
de gemeenteraad voor een krediet van / 4.085.000,— beschikbaar te stellen. In het budget voor het onderwij shuisvestingsprogramma is met dit
bedrag rekening gehouden.
De bouwplannen zijn gebaseerd op een ruimtebehoefte voor 400 leerlingen. Er is gekozen voor uitbreiding van de huisvesting op twee locaties,
Het Hoge en de Nieuwstad. De verbouwing van de locatie Het Hoge is het
meest omvangrijk. De bouwvergunningen moeten nog worden verleend.
Het schoolbestuur wil nog voor de zomervakantie de bouwopdracht verlenen, zodat ze na de bouwvakantie direct kunnen beginnen.
OBLATEN NIEUW RAADSLID
Doordat r^vouw M. Aartsen-den Harder lid van provinciale staten van
Gelderlancffs geworden, stopt zij met het raadslidmaatschap voor
Vorden. Op 29 juni is haar laatste vergadering. Dit betekent dat de heer J.
Klein Lenderink haar plaats gaat innemen. Zoals wettelijk geregeld is
moet de gemeenteraad beslissen over het toelaten tot de gemeenteraad
van de heer Klein Lenderink. Dit gebeurt op 29 juni. In de eerstvolgende
vergaderingvan de voorzitter de heer klein Lenderink dan beëdigen.
ELECOMMUNICATIEVERORDENING
Op l juni 1999 heeft de gemeenteraad de "Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming
van telecommunicatiekabels gemeente Vorden 1999" vastgesteld. Deze
verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeente
huis, afdeling gemeentewerken, en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
De Verordening treedt in werking op het moment dat artikel 5.2 vierde
lid van de Telecommunicatiewet in werking treedt.

OORONTWERPBESTEMINGSPLANBUITENGEBIED
LANKHORSTERSTRAAT16
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 10 juni 1999 tot en met woensdag 7 juli 1999, op de gemeentese
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingssplan
"Buitengebied, Lankhorsterstraat 16, herziening 1999".
Dit herzieningsplan ex. artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voorziet in de vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf
aan de Lankhorsterstraat 16 te Wichmond, waarbij de inrichtingsmoge
lijkheden van het terrein gedetailleerd zijn vastgelegd.
Gedurende de termijn van ter-inzagelegging kunnen belanghebbenden
hun zienswijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar
maken.
U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en
met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmidddag van
14.00 uur tot 17.00 uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
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S Opnieuw

Preventieve middelen voor chemische onkruidbestriiding op verhardin
gen z,jn me, meer beschikbaar. Er kan alleen nog worden gl^oteTmet"

middelen die het onkruid doden dat er staat. Met deze middelen kan niet worden voorkomen dat er opnieuw
onkruid gaat groeien. Concreet betekend dit dat er eerder dan voorheen het geval was onkruid op de verhardingen zal groeien. Wellicht zal het nodig zijn in het najaar opnieuw te spuiten. Er wordt gespoten met een
middel dat de werkzame stof glyfosaat bevat.
Wilt u voorkomen dat de gemeente voor uw woning spuit, dan moet u dat gedeelte zelf schoonhouden.
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FT MILIEUBEHEER/ALGEMENE

OUW AANVRAGEN
plaats
aanvrager
inhoud
datum ontvangst
Hoetinkhof 145
H.P.M, van Langen bouwen bergruimte 31-05-99
Helderboomsdijk 2 P. Becker
bouwen kapschuur 01-06-99
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

OUWVERGUNNINGEN

ligt met ingang van 11 juni tot en met 22 juli 1999, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
de heer A.F. Meijerink
adres:
Hoge Slagdij k 2
woonplaats:
7251 MR Vorden
adres van de inrichting: Hoge Slagdij k 2
om:
een revisievergunning voor een varkenshouderij
De strekking van het besluit/verlening luidt:
Aanvrager heeft verzocht om overdracht van bruto 350 kilogram NH3 (netto 210,3 kilogram) afkomstig van het
agrarisch bedrijf van de heer B. Wolbrink, Broekweg l, 7234 SW Wichmond. Op deze transactie zijn de voorwaarden van het Ammoniakreductieplan van toepassing, waarbij voor ontvangende inrichtingen, die minder
dan 300 mol depositie veroorzaken, minimaal 40% emissie- en 5% depositiekorting op de over te dragen rechten geldt. Na afronding van de transactie neemt de depositie op het ontvangend bedrijf toe van 185 naar 195
mol. De verplaatste emissie neemt af met 67,7% (benodigd minimaal 40%) en de depositie neemt af met 68,5%
(benodigd 5%). Aan de ARP-doelstellingen wordt dus ruimschoots voldaan. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
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 ontwerpbesluit;
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 vóór 23 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: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

plaats
Hackforterweg l,
Wichmond
Lankhorsterstraat
28, Wichmond

aanvrager
B.J.R.M.
Bouwmeister
autobedrijf
D. Langwerden

Holtmaet 2

R.E. Benjamins en bouwen woning
mw. J.W
met garage/carport
Kalfsterman
TJ.M. van der Ploeg bouwen woning
bouwdienstmet kantoor
woning
C. Limpers en
bouwen bergruimte
mw. E. Nieuwenhuis
W.L den Hoed
bouwen hooiberg plaatsen
"ander
bouwwerk'

Kerkhoflaan 5a
Biesterveld 3
Gazoorweg 2

inhoud
uitbreiden
woning
bouwen overdekte
wasplaats

vrijstelling
goothoogte
afstand tot
perceel
grens
dakhelling

LOOPVERGUNNINGEN
plaats
Wildenborchseweg 19
het Wiemelink 11

aanvrager
GJ. van Ark
A.L. Velhorst

inhoud
slopen varkensschuur
slopen schuurtje

APVERGUNNINGEN
Plaats
aanvrager
inhoud
Baron van der
mw. A.W. Matser- vellen 5 berken
Heij denlaan 26, Willekes
Wichmond

herplantplicht

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.

Bakker Schurink 't Winkeltje:

Maak kans OD vorstelijk
gevulde Pickmckmand
Onder het motto ""Buitengewoon genieten met ambachtelijke broodproducten zoals harde, zachte, luxe en diverse duitse en franse broodjes, zet
Bakker Schurink u als klant de
komende zomermaanden extra
in het zonnetje, daarbij kans
makend op een vorstelijk gevulde Picknickmand.

Bakker Schurink geeft u dus een
compleet dagje uit. Dus zin om er
op uit te trekken? Een dagje uit
om de dagelijkse drukte te ontsnappen en leuke plekjes te ontdekken? Bakkerij Schurink wil
haar klanten graag iets extra's
aanbieden. Producten die 's ochtends gesmeerd kunnen worden
en 's middags nog steeds vers zijn;

met uw

Ambachtelijke bakker

Picknick gevoel?
deze week:

i

[Portret van een dorp op de
j grens van twee eeuwen

Euro-bollen

'n extra gevuld broodje voor de trek onderweg

:OV!I

Heide broodjes
gezond en verrassend lekker

6 halen 5 betalen

daarom heeft Schurink een actie
assortiment samengesteld voor
een dagje ontspanning.
Het Picknick-gevoel ervaren en de
hoofdprijs bewonderen kunt u bij
Bakkerij Schurink. Naast de luxueuze hoofdprijs bestaat er nog een
2e en 3e prijs. Dus de paden op en
de lanen in!

U hebt het waarschijnlijk gelezen in het vorige nummer van
Contact: er moeten bij voorintekening tenminste 350 ex. gereserveerd zijn van 'Vorden '99'
als straks de oplaag wordt vastgesteld. Er zijn al meer dan
200 ex. gereserveerd dus we
komen er wel. Maar we ontvangen ook graag uw bestelling.
Als u een dezer dagen niet bij
Boekhandel Bruna of in de
Openbare Bibliotheek komt,
reserveer dan nu al vast uw ex.
met onderstaand bestelbiljet.
Weet u zeker dat uw ex. voor u
is gereserveerd.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

f Reserveerbiljet

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

Maak kans op een vorstelijk
gevulde picknickmand!

Hierbij reserveer ik
.... ex. van het boek 'Vorden '99', portret van een dorp op de grens
van twee eeuwen, voor de voorintekenprijs van f 24.50 (normale
prijs na verschijnen in september 1999 f 29.50).
Naam:
Adres:_
Plaats:
Tel.nr
Dit biljet s.v.p. opzenden aan Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3, 7251

Bloemen voor jubilaris

en derde prijs met 172 en 166 punten. AnneMarie Kornegoor met
Lixico een derde prijs met 166 punten. Nicolle Lentink met Verona's
Bogi een eerste en vierde prijs met
163 en 160 punten. Sandra
Kappers met La Belle Banoe een
vierde prijs met 165 punten.
Ook hebben zich enkele leden ge
selecteerd voor de Gelderse kampioenschappen in Hengelo (Gld.)
op 3 juli.
Klasse L categorie ABC Fredrieke
Gotink met Lady / Bart Hartman
met Sissy. Klasse L categorie DE
Elodie Stokman met Aifhia; Klasse
M II categorie DE Marina Gotink
met Goof.

Duivensport

Visboer Lammert van de Groep zit veertig jaar in het vak. En dat moet gevierd worden. Diverse klanten kwamen hem vorige week feliciteren, nadat Weekblad Contact die week daarvoor een artikel besteedde aan de
Spakenburgse jubilaris. "Ik heb allerlei leuke cadeaus gekregen van de klanten", laat Lammert van de Groep
weten. Vishandel Van de Groep is een trouwe adverteerder in Weekblad Contact. Voorde directie van Drukkerij
Weevers een reden om Lammert van de Groep vorige week dinsdag in de bloemetjes te zetten. In het midden
de heer LG. Weevers jr. die de jubilaris een bos bloemen overhandigd.

't Was tussen twee bujjen deur da'k vegange zaoterdag Marinus
Wenters biej de brugge an de Horsterkamp troffe. Op zich niks gin
besunders da'j Marinus argens in 't darp tegenkomp want vanaf
de tied dat e met de vut is wet e neet altied waor hee 't zuukn
Zien wark was zien hobby en veertig j aor lang had e zien
met plezier edaon zonder enen dag ziek te wean. "En now vuul ik
vandage dit en maarn dat", heurn iej um now wel 's zeggen. "Now
he'k tied umme ziek te wean".
Maor schienbaor was e now wel goed in orde want hee zaog t'r pa^^
tent uut.
"Zo Marinus, wo'j 's kiekn wat ze van 't waterschap daor uutbruud?".
"Jao, schienbaor mot hier een nie'je stuw kommen, 'n olden was
anders nog lange neet vesletn".
"'t Zal wel neudig wean in veband met de vedreuging of venatting, net hoe'j 't maor nuumen wilt".
"Ik denke eerder dat ze geld tevolle hebt. He'j die nie'je bordjes
oaveral biej de bruggen al ezeen?. Schienbaor doet ze ok al an
naamsbekendheid. At t'r maor een straoltjen water onder een
weg deur lop steet t'r al een bordjen van 't waterschap biej met de
name. Maor jao, a'j 't breed hebt ko'j 't breed laotn hangen".
"Maor kriegt ze dan tegeswoordig zovolle meer geld as vrogger?".
"Och kriegen, ze nemt 't maor. En dat geet zo vanzelf, zonder dat
wiej dat in de gaten hebt."
Kiek ow anslage d'r maor 's op nao. Too de taxateurs veur de onroerendgoed belasting veur een jaor of wat trugge rond bunt
ewes, heb ze alles hoger etaxeerd. En 't waterschap hanteert die
hogere weerde ok veur eur anslagen. En dat schealt eur nogal een
paar lieve centen. Eers was 't plan um met dat geld de vennegotte
weer dichte te gooien (den voert 't water jao te gauw af). Maor dat
ging de begroting toch te boaven. Vandaor dat ze 't geld maor an
stuwen en an die bordjes uutgeeft. Gelukkig hebt daor nog een
paar schilders een goeie boterham an vediend. En da's dan weer
goed veur de economie, biej ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

Motorcross
Onze dorpsgenoten Gerwin Wijs
en Bart Notten j r. zijn vorige week
woensdag vertrokken naar Letland om daar te crossen voor de
wereldkampioenschappen
zijspancross. Zaterdag waren de
kwalificatietrainingen. Kops / Wijs
had een 6e tijd en Van Werven /
Notten een 4e.
Zondag werd de wedstrijd verre
den bij de tropische temperatuur
van 30° C. In de Ie manche is Kops
/ Wijs 6e geworden en Van Werven
/ Notten 7e.
De 2e manche verliep minder
goed voor de Vordense bakkenisten. Kops / Wijs lag op de 4e plek

met daar achter Van Werven /
Notten. Door een klein foutje
vloog Kops / Wijs over de kop, en
was het voor hen einde wedstrijd.
Van Werven / Notten lag toen op
een 4e plek. Maar vlak voor de
zwart-wit geblokte vlag knapte de
ketting en haalden ook zij de finish niet.

Voetbal
Zaterdag 5 juni waren er in totaal
36 E-teams aanwezig op het drie
weekendentoernooi van de S.V.
Ratti. De teams kwamen overal
vandaan; van Zwolle tot Hengelo
Ov. tot Nijmegen.
Omdat er zoveel teams zich had-

den aangemeld had de toernooicommissie het programma opge
splitst in een morgen- en middaggedeelte. Het ochtendprogramma
begon om 9.00 uur. Ondanks de
stromende regen waren alle 18
teams aanwezig. Er werd leuk en
sportief gevoetbald, de jeugd had
in het geheel geen last van het
weer. De supporters en leiders waren er duidelijk minder gelukkig
mee.
Om 12.45 uur werden de prijzen
als volgt verdeeld: Ie AZC El; 2e
Almen E2; 3e Ratti El; 4e Pax E4.
De Fairplaycup ging naar de meisjes van Varsseveld El.
Het middagprogramma met we
derom 18 teams startte om 13.30
uur. Het was even droog dus iedereen blij tot er om 14.00 uur een bui
in volle hevigheid losbarstte.
Gelukkig was dit echt de laatste
bui van deze middag zodat de
jeugd al voetballend kon opdrogen. Na een mooie middag was er
de volgende uitslag: Ie Tubantia
E3; 2e WVF El; 3e Victoria Boys E3;
4e WVF E5. De Fairplay beker ging
wederom naar een meisjesteam,
dit keer Puck El.
Zowel de leiders van de deelne
mende teams als de toernooicommissie waren zeer tevreden over
het verloop van deze drukke maar
gezellige dag!
Zondag 6 juni was het de beurt
aan de 6e klas zondag. De teams
kwamen onder andere uit Arnhem en Nijmegen. Het weer was
totaal anders dan op zaterdag:
zonnig, meer wind en heel af en
toe een bui. De eerste teams gingen om 10.00 uur van start terwijl
het laatste fluitsignaal om 13.50
uur klonk. Er werd sportief gevoetbald, iedereen had er plezier in.
Tijdens de prijsuitreiking werden
de prijzen als volgt verdeeld: Ie
Ruurlo 7; 2e NDT 2; 3e Ulftse Boys
5. De Fair Play beker werd meege
nomen door Etten 4.

Leden van de postduivenvereniging Vorden hebben het afgelopen
weekend met hun duiven deelge
nomen aan een wedvlucht vanaf
Orleans Saran over een afstand
van 570 kilometer. Door de slechte
weersomstandigheden werden de
duiven laat gelost. Desondanks
werd er een hoge snelheid be
haald. De duiven vlogen met een
gemiddelde snelheid van 110 kilometer per uur.
De uitslagen waren: A en A Winkels l, 2, 9, 10, 11, 12, 14; Maria
Olieslager 3, 15; H.Eykelkamp 4,
19; C. Bruinsma 5, 6; J. Meyer 7,13,
20; G en H. Boesveld 8, 16; H.
Stokkink 17; M. Tiemessen 18.

Skeeleren
MOMBARG 4E OP NK
Afgelopen zaterdag vond in
Uitgeest het Nederlands Kampioenschap Skeeleren plaats. Alle
Nederlandse toppers waaronder
Erik Hulzebosch, Rene en Henri
Ruitenberg.Jan Eise Kromkamp
en Jan MBrten Heideman ver-

L.R. & P.C. DE GRAAFSCHAP
Maandag 24 mei was er een wedstrijd voor ponies in Geesteren.
Hier werden de volgende prijzen
behaald: Fredrieke Gotink met
Lady een eerste prijs met 163 punten; Leonie Pol met Starlight een
vijfde prijs met 167 punten.
Zaterdag 29 mei in Gorssel werden
er weer enkele prijzen behaald.
Leonie Pol met Starlight een vierde prijs met 164 punten, Elodie
Stokman met Aifhia een tweede

De wedstrijd werd gewonnen door
Arjan Smit van de Wehkamp formatie, die in een spannende strijd
Rene Ruitenberg op de streep nog
net nog voor zich wist te houden.
De andere 3 leden van de ploeg
van Ecotrans/Freewheel presteerden naar behoren. 2e jaars B-rijder
Han Donderwinkel leverde een
uitstekende prestatie met een lle
plaats. Erwin Tiemens wist in het
gedrang in het peloton niet verder
te komen dan een 23e plaats. Hij
had zich tijdens de wedstrijd re
gelmatig van voren laten zien,
maar voor een massale aankomst
is hij toch altijd wat angstig. C-rijder Martin Rietman uit Wichmond reed onder slechte weersomstandigheden naar een goede
klassering. Met een 18e plaats was
hij zeer tevreden.

Zomeravond op Hackfort
Op dinsflg 15 juni houdt de

Vereniging Natuurmonumenten een zomerse avondwandeling over het landgoed Hackfort. De excursie duurt ongeveer 3 uur en start bij de watermolen voor kasteel Hackfort,
aan de Baakseweg 8 in Vorden.

Vooraf aanmelden is niet nodig.
De langste dag van het jaar nadert.
Tijd genoeg dus, om te genieten
van de avond en al het moois dat
het landgoed Hackfort te bieden
heeft. Later in de avond, bij de invallende schemering, is er de kans
om dieren te zien die zich overdag
schuilhouden. Reeën bijvoorbeeld;
de grootste kans op een ontmoe
ting met dit sierlijke dier heeft u
toch wanneer u 's morgens vroeg,
of tegen de schemering op pad
gaat. Ook vleermuizen komen in
de avondschemering tevoorschijn.

Overdag verblijven ze in gebouwen of in de holtes in oude bomen
op het landgoed. Uilen zijn ook
nachtdieren, maar ze laten zich
vaker horen dan zien.
VOLOP BLOEMEN
Hackfort is een uitgestrekt landgoed, zo'n 700 hectare groot. Het
is zeer gevarieerd, men vindt er
door houtwallen omgeven weilanden en akkers, bossen, boerderijen, beken en natuurlijk niet te vergeten het kasteel met de watermolen. Veel planten bloeien nu uitbundig; vlier en hondsroos in de
houtwallen, "onkruiden" in de
biologisch beheerde graanakkers
en in de weilanden, heerlijk geurende kamperfoelie in het bos en
fluitekruid, koekoeksbloem en St.
Janskruid in de bermen. Tijdens
de excursie vertelt de gids over de
natuur, cultuurhistorie én het be
heer van het landgoed.

15de Fusttournooi geslaagd
Met 9 teams werd afgelopen zaterdag van start gegaan in de

stromende regen op het v.v.
Vorden complex. De wedstrijden verliepen allen, zoals altijd,

in zeer sportieve sfeer waarbij

Paardensport

schenen aan de start. Vordenaar
en Ie jaars A-rijder Arjan Mombarg was erop gebrand ook vandaag een goede prestatie neer te
zetten. Afgelopen woensdag in
Steenwijk werd hij nog achtste in
een zeer sterk deelnemersveld. In
het begin van de race over 60 minuten en 5 ronden van 1700 meter
reed Mombarg regelmatig voorin.
Omdat hij, zoals hij zelf zei, niet
echt een superdag had, verstopte
hij zich daarna in het peloton.
Halverwege de wedstrijd raakte hij
de berm in omdat hij in de bocht
naar de buitenkant werd geduwd.
Gelukkig kon hij vrijwel onge
deerd weer aanpikken en zich in
de slotfase met de sprint bemoeien. Vanaf een ongeveer 20e positie
reed hij langzaam naar voren om
uiteindelijk vlak achter Hulzebosch op een uitstekende 4e plaats
te eindigen. Een podiumplaats
was uiteraard nog mooier geweest,
maar desondanks was Mombarg
zeer tevreden met zijn uiteindelijke klassering. Vooraf had hij de inschatting gemaakt dat een plaats
bij de Ie 10 mogelijk moest zijn.

het opmerkelijk was dat het
aantal vrouwen toe gaat nemen
in de basisopstellingen. Uitein-

delijk ging Vianen met de eer
strijken en terecht.
Op de feestavond in de Hazenhut
was het natuurlijk wel spannend
wie uiteindelijk de tournooiwinnaar zou worden omdat de sportiviteitspunten nu eenmaal veel
zwaarder tellen dan de wedstrijdpunten. De sportiefste ploeg bleek
Duitsland Gmbh maar in totaal
overtrof Vianen wederom iedereen en ging met de cup met de

grote oren er van door. De prijs
voor de enthousiastste ploeg ging
dit jaar naar Sociï die met een ge
weldige opkomst zowel op de vrijdag als de zaterdag het belang van
het tournooi aangaf.
Zondags werd in het kleine kerkje
(café Uenk) door DJ Toontje Hoger
Tandje Lager de meute nog een
keer opgezweept met hollandse en
duitse potpourri waarna er afscheid werd genomen tussen half
drieën vijf uur.
Ondanks dat het moeilijk is om
een juiste datum te vinden in het
jaar 2000, gezien de feestdagen en
het EK, werd er door alle aanvoerders een dringend beroep gedaan
om het tournooi wel te doen laten
plaatsvinden. Het Fusttoernooi is
een jaarlijkse activiteit van eFFe
organisatieburo.

Wij hebben
net terug van
eeij tente

Welke
winkelier
wil
schoon
bijverdienen ?
Na 30 jaar als depothouder voor de Palthe stomerijen te hebben
gefunctioneerd zal de heer Mombarg binnenkort stoppen met
zijn depot in Vorden.

Daarom zoeten wij een vervanger waar
onze klanten hun kleding e.d. kunnen afleveren en na reiniging weer ophalen.
Een Palthe-depot in uw winkel kost u weinig ruimte en geen
investeringen.
Wel extra inkomsten op provisiebasis en extra winkelbezoek.

5 gehakt cordon
bleus voor

Hamlappen
500 gr.

10
458

00 Gebraden kaasgehakt 700 gr.

189

Schouderham

100 gr.

Florida-salade
79

89

Muiderslotjes

100 gr.

Snijworst

1

100 gr.

100 gr.

1

98

Vlogman

Keurslager
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Bel of schrijf naar Palthe Zutphen
Sprongstraat 2, 7201 KS Zutphen
Telefoon (057^1 16 78

I J E N

HENDRIKS
voor al uw

radio-/tv-/camerareparaties
Telefoon (0575) 52 38 43

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

Schoonmaak- en
^choorsteenveegbedrijf

Stickers

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

GLIMMO

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

Geweldige 1-2-3 weken bij Q||
3 halen -» 2 betalen

Coca Cola

3 halen -» 2 betalen

AH kiprollade

diverse soorten

7,65--» 5.10

2925

3 halen -*• 2 betalen

3 halen -> 2 betalen

Zaanse snijders

Appeisientje

wit/bru i n/völ kore n

7,47

4,98

3 halen -* 2 betalen

Ariel color of f utur

32,98

5,85.-* 3,9O

AANBIEDINGEN VAN DE WEEK

VERSE BRAADWORST
grof/f ij n kif o van 12,90 voor "ij Xrö

grote maat, 2 kilo van 6,99 voor

Koken gaat beter met de beste
pannen!
Nu korting tot fI. 120,- op zeven
soorten pannen van het Zwitserse
merk 'Sigg' met bonuskaart of
airmiles

Ook dat is Albert Heijn

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 12 05

Licht verteerbaar

De Italiaanse pasta van meesterkok Ad Janssen
In het Kasteel van Rhoon, karakter en een grovere structuur.
Kalfsvlees heeft door de geringe
onder de rook van Rotleeftijd van het dier nog geen uitgeterdam, woont en werkt
sproken vleessmaak en leent zich
daarom
voortreffelijk voor combipatron-cuisinier Ad Jansnaties met bijvoorbeeld schaal- en
sen. Het slot werd in 1199 schelpdieren. Bovendien is het
gebouwd door Pieter van prima te bakken, te braden en te
stoven." De meesterkok geniet zelf
Duiveland, maar samen
ook erg van kalfsvlees. "Het heeft
met het dorp bij de Sint
een neutrale smaak, is gezond en
Elizabethsvloed van 1421 bevat weinig vet."
verwoest. In 1433 werd
Een groot aantal mensen weet dat
kalfsvlees mager, licht verteerbaar
het weer herbouwd. Al
en natuurlijk erg lekker is. Nu het
vijfentwintig jaar is in het 'koken over de grens' steeds popuschilderachtige kasteel
lairder wordt, stelde Ad Janssen
exclusief het volgende recept uit de
een restaurant gevestigd
Italiaanse keuken voor u samen.
waar Ad Janssen de heerlijkste gerechten bereidt. Bereidingswijze

Meesterkok Ad Janssen voor het Kasteel van Rhoon

Klaar 'm een handomdraai

Het is weer tijd
voor de barbecue
Als we de weermannen mogen geloven, wordt de
zomer van 1999 er eentje om in te lijsten. Veel zon,
lekkere temperaturen en niet al te veel neerslag.
Maar een groot aantal levensgenieters wacht daj
niet op. Bij velen begint het al weer te kriebelen'
neer we in Nederland de klok een uur vooruit mogen
zetten. De beste manier om van het extra daglicht en
de zwoele zomeravonden te genieten, is met een koud
pilsje en een heerlijk geroosterd stukje vlees.

Tips van Ton
Ton Boer 'K theMcok bij het Bedrijfschap
Siagersbedrijf.
•9T Kalfsvlees verliest minder
snel vocht en krijgt een mooiere
bruine korst als het voor de
bereiding eerst bebloemd wordt.
e:iV

Ook wanneer je je kalfsschnitzel gaat paneren, bebloem
dan eerst het vlees voordat je
het door een geklopt ei huult.
Paneer het daarna pas.
f*1 Bak het kalfsvlees niet te
heet aan, anders verbrandt het
en krijgt het een bittere smaak.

Het barbecuen is een gewoonte
die uit de Verenigde Staten is
komen overwaaien. In de moerasgebieden van de zuidelijke staten
legde men meestal een heel varken drie tot vier uur lang op een
gloeiend houtskoolvuurtje. Om
een typische rooksmaak aan het
vlees te geven, werden er houtsnippers aan toegevoegd. Het
vlees werd eerst gekruid of gemarineerd en dan met allerlei sauzen
gegeten. Aan deze gewoonte is
eigenlijk niet zo veel veranderd, al
neemt men in Nederland in plaats
van een varkensproduct steeds
vaker een stukje kalfsvlees.

"Kalfsvlees is overal mee te combineren", vertelt Janssen. "Hoe jonger
het vlees, hoe malser en delicater
het is. Naarmate vlees ouder wordt,
krijgt het steeds meer een eigen

Hoge voedingswaarde
De voordelen van kalfsvlees zijn
groot en het voldoet aan alle eisen
van deze tijd. Door de verscherpte
controles is de consument absoluut
zeker van een stuk vlees van topkwaliteit. Daarnaast is kalfsvlees
makkelijk te bereiden en klaar in
een handomdraai. Kalfsvlees heeft
een zeer hoge voedingswaarde en
ligt zeker niet zwaar op de maag.
Integendeel, het is licht verteerbaar
en het past nagenoeg bij alle groenten. Ook aardappelen gewikkeld in
aluminium folie (tussen de kolen
geroosterd) geserveerd met kruidenboter of roomkaas, gaan goed
met deze vleessoort samen. Een
andere heerlijke combinatie met
kalfsvlees zijn diverse stukjes fruit
en kalfsvlees aan een spies, lekker
met Griekse yoghurt.

Hoogtepunt
Voordat u de briketten (deze branden beter dan houtskool) aansteekt,
hebt u al een geschikte plek gekozen om uw barbecue neer te zetten.
Houd daarbij rekening met de
windrichting. Een windscherm is
soms geen overbodige luxe. Op staof tafelhoogte barbecuet u het makkelijkst. Wanneer de briketten grijs
van kleur zijn en de vlammen zijn
gedoofd, is uw barbecue gebruiksklaar. Plaats het rooster ongeveer
25 cm boven het vuur. Kalfsvlees
laat zich het beste roosteren op een
middelmatig tot zacht vuurtje. Om
te voorkomen dat het vlees verbrandt, kunt u de vlammen temperen door de kolen te besprenkelen
met water. Zo kan een zelf bereid
stukje kalfsvlees het hoogtepunt
van uw barbecuemaaltijd zijn.

Ontdoe de paprika's van de pitjes,
was en snijd ze in kleine stukjes.
Was de champignons en snijd ze
ook in stukjes. Schil en versnipper
de ui. Verhit wat olijfolie in een
braadpan. Bak in de hete olie de
gehaktsoorten rul met de Italiaanse
keukenkruiden en de knoflookpoeder. Bak vervolgens de ui mee tot
hij glazig is. Daarna de champignons en paprika's meebakken.
Ondertussen de pasta koken volgens het voorschrift. Tomatenpuree,
room en truffelolie aan het gehakten groentenmengsel toevoegen.
Laat de gekookte pasta in een ver-

Italiaanse pasta a la Kasteel Rhoon
(hoofdgerecht, 4 personen)
Ingrediënten:
300 gr mager kalfsgehakt
100 gr mager rundergehakt
l rode paprika
l groene paprika
1 grote ui
100 gr verse champignons
2 tl Italiaanse keukenkruiden
1/2 tl knoflookpoeder
l mespuntje paprikapoeder
300 gr tomatenpuree
300 gr pasta naar keuze
olijfolie
witte wijn
room
truffelolie
100 gr chorizo

giet uitlekken en doe er wat olijfolie bij. Breng de saus op smaak met
wat droge witte wijn en Italiaanse
keukenkruiden.

Tip
Vermeng voor de verrassing de
pasta eens met wat verse goed
gewassen spinazie, die u van te
voren kort in wat olijfolie bakt.
Resultaat: een kleurrijke variatie.
Beleg de pasta op het bord met wat
plakjes chorizo en serveer het
gerecht met droge witte wijn.

Smakelijke
recqrten op CD-Rom
Meesterkok Ad Janssen
selecteerde en bereidde
met medewerking van
Huub Gemshoorn
(Bedrijfschap Slagersbedrijf) vijftig overheerlijke recepten en verzamelde ze op een CD-Rom.
De 36 verrukkelijke kalfsvleesgerechten en 14 bijgerechten worden
stap voor stap toegelicht aan de
hand van duidelijke foto's en heldere teksten. Wie in het bezit komt
van deze CD-Rom zal de verleiding
om meteen de keuken in te duiken,
nauwelijks kunnen weerstaan. Bij
het opstarten van het programma
kan één van de zes talen gekozen
worden (Nederlands, Engels, Frans,
Italiaans, Duits of Spaans). Vervolgens kan een keuze gemaakt worden uit de landen Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en
Portugal. Achter de buttons van
deze landen /ijn de recepten van het
betreffende land en een aantal bijgerechten weergegeven. Door deze
gebruiksvriendelijke methode zijn
zelfs de iets moeilijker culinaire
hoogstandjes eenvoudig te bereiden.

Koken met je stem
Bij de ontwikkeling van de CDRom is gebruik gemaakt van de
nieuwste technologieën als 'text to
speech' en 'automatische stemherkenning'. Degene die een microfoon op zijn PC heeft geïnstalleerd,
kan het programma met de stem
besturen. Uiteraard is de CD-Rom
ook te besturen via de muis. Door
middel van overmaking van ƒ 32,95
(inclusief verzendkosten) kunt u in
het bezit komen van deze CD-Rom.
Maak het bedrag over op rekeningnummer 65.79.68.021 ten name van
de Stichting Promotie Kalfsvlees.
Na ontvangst van uw betaling
wordt de CD-Rom zo spoedig
mogelijk aan u verzonden.

c v

'- Wanneer je een kalfsrollade
in de oven bereidt, plaats dan
een bakje water in de oven. Het
vlees wordt dun minder droog.
"*' Kalfsvlees laat zich uitstekend met de zachtere kaassoorten combineren.
ff^' Al het bakvlees, zoals
schnitzel, oester, biefstuk, entrecöte en haas is uitstekend te
combineren met alle soorten
paddestoelen.
*sr Kervel, peterselie en bieslook doen het goed bij kalfsvlees.

Nederlander eet fors
meer kalfsvlees
De Nederlandse consument heeft vorig jaar ruim
tien procent meer kalfsvlees geconsumeerd. "Deze
trend zal de komende tijd aanhouden", verwacht
de heer H.W.A. Swinkels, lid van de hoofddirectie
van de VanDrie Group. Deze groep is de grootste
kalfsvleesproducent van Nederland en wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees. Volgens
Swinkels wordt met name in de supermarkten in
Nederland extra veel kalfsvlees verkocht.

l SNIKKERS

Gevraagd:

medewerker (m/v)
op een modern
drijf. Op dit bedrijf werkt men
in teamverband van 3 personen.

Mts. Hakvoort
Uilenesterstraat 4
7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 23 17
Fax (0575) 46 45 67

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

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

O-SELECT

BESTRATING
DAKPANNEN
SYSTEEMVLOEREN
ISOLATIEMATERIALEN

Jaarverslagen

DRUKKERIJ

WEEVERS

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

GEEF, STORT, SCHENK EN DONEER
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
DAN MAKEN WE ER
SCHONE COMPOST VAN

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

b?

Tonny* Jumërfs

AUTOSCHADE

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

v.o.f.
s c h o o r s t e e nn vv ee e g b e d r i j f

Zei hem

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
APART
EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF <T

Tel. 0314-622267
GEMRD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Op onze heren afdeling
Jack's

blouses
pullovers
pantalons
japonnen

50,00 KORTING
25,00 KORTING
25,00 KORTING
25,00 KORTING
50,00 KORTING

Jack's

50,00 KORTING

overhemden l/m 25,00 KORTING

pullovers
25,00 KORTING
pantalons* 25,00 KORTING
kostuums 50,00 KORTING

katoen en katoenstretch m.u.v. Rosner basic's

Tennissen

ruurlo
Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

Limonade als beloning bij concert
muziekvereniging Sursum Gord»
Onder flinke belangstelling
van onder meer vele ouders en
andere familieleden gaf de
christelijke muziekvereniging
Sursum Corda zaterdagmiddag
in het Dorpscentrum een zogenaamd 'Limonadeconcert'. Dit
concert is niet alleen bedoeld
om te laten horen wat de leerlingen zoal presteren, het is
meer. Sursum Corda wil hiermee tevens informatie over muziek verstrekken. "We kunnen
nog wel nieuwe leden gebruiken. Misschien krijgt U de kriebels en wilt U zelf ook graag
muziek gaan maken", zo sprak
Erna ten Pas, voorzitter van de
club.
Het concert begon en werd afgesloten met een optreden van het
leerlingenorkest onder leidingvan
Gerald Roerdinkholder. De leerlingen werden voor deze gelegenheid
versterkt door enkele 'routiniers'
uit het harmonieorkest, zodat het
geheel wat 'volwassener' klonk.
Durf hebben de leerlingen en hun
dirigent overigens wel want
'Playful Interlude' is pas vijf weken
geleden in studie genomen.
Tussen de beide optredens van het
leerlingenorkest, optredens van
een keur van mini-muzikanten.
Dit alles onder het motto, jong geleerd oud gedaan. En 'geleerd'
moet er nog veel, dat moge duide-

lijk zijn. Valse nootjes ontbraken
er derhalve niet maar dat hoort nu
eenmaal ook bij het vallen en opstaan van muzikanten in spe.
Prachtige gezichtsuitdrukkingen
van de jeugdige musici. Soms heel
ernstig kijkend, soms al glunderende gezichten alvorens een
nummer ten einde was. Immers
met wist er is een gul applaus in
het vooruitzicht. En dat liet de
zaal merken ook. Een uitgebreid
programma, dus navenant veel applaus.
Nu we het toch over het program-

Zonder dat instructeur Emile
Laarveld er iets vanaf wist hadden
Jarno Bijenhof en Geert Jan

In 'Marching Band' een optreden
van het Marimba kwartet, met
daarbij een 'voortrekkersrol' van
instructeur
Emile Laarveld.
Sursum Corda weet zich voor de
nabije toekomst in elk geval gesterkt door de gedachte dat er 'veel
muziek' in aantocht is. In de pauze, als beloning, limonade voor de
muzikanten.

Rabo-Zwerver en Wicrevo
winnen volleyba]fpernooi

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
G E E F JE AAN

ma hebben. Wellicht voor Sursum
Corda aan te bevelen dat in de toekomst de verschillende 'artiesten'
en de te spelen nummers apart
worden aangekondigd. Veel variatie deze middag. Een alleraardigste 'Habanera' van Jeanine Heijenk
op altsax. Een tweetal optredens
van clarinettiste Maartje Bosma,
waarbij Pa Bosma, eveneens op clarinet, zijn dochter er doorheen
'sleepte'.

Dijkerman het drümduet 'Doublé
Two' ingestudeerd. Diezelfde
Geert Jan Dijkerman (slagwerk)
moet over twee weken examen
doen. Hij bewees in het 'examenstuk' dat hij het slagwerk goed in
zijn vingers heeft. Verder in dit
muzikale aanbod een optreden
van het Kabouterorkest onder leiding van Gerald Roerdinkholder.
De blokfluiters verdeeld in groep I
en II lieten onder meer horen dat
je pannekoeken niet alleen kunt
eten, maar dat jer erop blokfluit
ook over kunt spelen.
Individueel talrijke optredens op
clarinet, kleine en grote trom. Ook
de trompet (Bas Nijland) kwam
aan bod. Mark Kroesbergen op bariton. Het instrument bijna net zo
groot als Mark Kroesbergen zelf.
Een dikke pluim op de hoed van
Elske Hartelman op dwarsfluit in
'Prawn Cocktail'. De leerling- minirettes voerden een klein showtje
op. Dit op muziek van 'Marching
Along Together'.

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

GIRO 6868

Meester Etienne getrouwd

Het experiment is ten volle geslaagd. Het is voor het eerst in
de zeventien jaar dat het RaboDash volleybaltoernooi wordt
gespeeld, dat er twee verschillende categorieën waren, te weten Recreatief en Prestatief met
daarbij de aantekening dat in
de recreatieve poule geen volleyballers mochten worden opgesteld die normaliter ook in
competitieverband spelen. In
de poule Prestatief mochten
maximaal drie competitiespe
lende volleyballers tegelijkertijd worden opgesteld.
In totaal hadden zich 26 teams ingeschreven waarvan vijftien "re
creatief' en elf'prestatief. De afgelopen dagen werden in de sporthal 't Jebbink de finalewedstrijden
gespeeld. Bij de "prestatievolleyballers" ging de finale tussen 'RaboZwerver' en 'Rabo van de Goor'. Na
de eerste set met 12-15 te hebben

verloren was het in de tweede en
derde set een 'walk-over' voor
'Rabo- Zwerver'. Deze sets werden
met respectievelijk 15-3 en 15-8 ge
wonnen^^de strijd om de derde
plaats vUr 'Voornekampers' in
twee sets( 15-6 en 15-11) van
"Freebees". Eindstand: l Rabo
Zwerver; 2 Rabo van de Goor; 3
Voornekampers; 4 Freebees.
Bij de recreatieve volleyballers
ging de finale tussen het team van
'Veldwijk' en 'Wicrevo'. In deze
eenzijdige finale won 'Wicrevo'
met de setstanden 15-5en 15-9
overtuigend. De strijd om de derde
en vierde plaats gaf een merkwaardig wedstrijdverloop te zien.
In deze wedstrijd tussen 'Gompies'
en 'Harten Zes' ging de eerste en
derde set met 15-2 en 15-4 naar
'Harten Zes', terwijl de tweede set
met 15-10 door 'Gompies' werd ge
wonnen. Eindstand: l Wicrevo; 2
Veldwijk; 3 Harten Zes; 4 Gompies.

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!
Publiek geniet volop van Egerlandermuziek:

Concert Glanerbrugger
Muzikanten uitverkocht
Vrijdag 21 mei is meester Etienne, van de dorpsschool te Vorden, getrouwd metjufAlida van school Hogenkamp in Doetinchem. De kinderen van zijn klas zorgden voor een hartelijk onthaal met mooi versierde
bogen, waar meester Etienne en zijn kersverse vrouw onderdoor moesten lopen. Dit alles vond plaats bij het gemeentehuis. Daarna was er een
kinderreceptie in de Pantoffel. Er werden liedjes gezongen voor de meester en iedereen werd getracteerd op een hapje en een drankje. De kinderen leefden ergnaarde trouwdag toe. Jammer genoeg was deze door alle
indrukken weer zo snel voorbij.

Een uitverkocht huis. Dat was
het afgelopen zondagochtend
bij De Herberg in Vorden. In de
grote zaal speelden zondag de
Glanerbrugger Muzikanten.
De liefhebbers van Egerlander en
Böhmische muziek kwamen volop
aan hun trekken en kregen een
fantastisch concert voorgeschoteld. Met name kapelmeester
Geert Sprick wist met zijn komi-

sche presentatie de sfeer er snel in
te brengen.
De Glanerbrugger Muzikanten
zijn zonder overdrijving het meest
succesvolle en meest veelzijdige
blaasorkest van Nederland. Sinds
1971 is het orkest actief in de
Nederlandse 'showbizz' en dat
kunnen maar weining orkesten of
ensembles De Glanerbrugger
Muzikanten nazeggen.

Wie regelt en
betaalt
uw uitvaart?
De uitvaart, geen prettig onderwerp, maar het is goed er eens bij
stil te,staan. Want een goed gere
gelde uitvaart is voor uzelf en voor
uw nabestaanden een geruststellende gedachte. U hebt misschien
al een voorziening voor uw uitvaart getroffen. Het is verstandig
van tijd tot tijd eens na te gaan of
de dekking van uw uitvaartverze
kering nog wel voldoende is.
De kosten van een uitvaart zijn namelijk vaak hoger dan men denkt.
De praktijk leert dat een complete
uitvaart gemiddeld tussen de
8.000 en 20.000 gulden kost. Om
uw nabestaanden niet te confronteren met financiële tegenvallers
is het verstandig om uw uitvaart
nu goed te regelen. Assurantie,
Advies- en Bemiddelingsburo
Norde BV werkt al jaren samen
met uitvaartverzorger en -verzeke
raar Monuta. Het blijkt dat de produkten van Monuta voordeliger
zijn dan andere alternatieven om
een uitvaart te financieren.
"Er zit genoeg overwaarde in mijn
huis" wordt wel eens gezegd.
Helaas moet er dan een hypotheek
op het huis afgesloten worden om
de uitvaart te betalen, waarvoor u
meer betaalt dan wanneer u een
uitvaartverzekering sluit. "Ik heb
zlef geld gespaard" hoort Assurantie, Advies- en Bemiddelingsburo
Norde ook vaak. Dit geld zou u
kunnen gebruiken voor een storting ineens of een verzekering,
waarvan de koopsom aftrekbaar is
van de belasting. Uiteindelijk be
taalt u dan minder voor de uitvaart. Dit geldt voor alle leeftijden.
"En die levensverzekering dan die
tot uitkering komt als ik 60 jaar
ben?" Deze verzekering is duurder
dan de gewone uitvaartverzeke
ring omdat de laatste gemiddeld
later tot uitkering komt. Het zou
dus zonde zijn om te veel te betalen voor uw uitvaart.
Assurantie, Advies- en Bemidde
lingsburo Norde heeft de juiste
diensten en produkten in huis om
uw te adviseren over een uitvaartverzekering die volledig past bij
uw persoonlijke situatie. Zo kan
voor iedereen bekeken worden op
welke manier de uitvaart het beste
gefinancierd kan worden. Zie ook
advertentie.

GiNDA
JUNI

ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan bij De
Wehme: info bij de receptie
09. HVG Wichmond fietstocht
09. ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
09. HSV de Snoekbaars, senior
wedstrijd Berkel
09. Welfare handwerkmiddag
Wehme (Kraamverkoop)
10. HSV de Snoekbaars jeugd wedstrijd
12 KNMF muziekconcours
Concordia in sporthal 't
Jebbink
14 t/m 17. avondvierdagse Sparta
16. ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
19. Klein Axen Jeroen Heindijk, de
bomen vertellen verder
23. ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
23. HSV de Snoekbaars senior
wedstrijd kanaal
25 t/m 27. Int. Folkloristisch
Eurofestival
27. Vorden zingt in de Dorpskerk
28. HSV de Snoekbaars Vierhoek
wedstrijd
29 Fietstocht ANBO hele dag v.a.
Marktplein. Info: 55 27 47 /
55 22 55.
30 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

alle kindersweaters
kortingen vanaf:licn/

Jouw
beroep,

advertentie
geldig van
9 t/m 19 jur

Ons

ZÖ7I

alle jacks

beroep!

dames, heren en kinder flV" f| /
vanaf:

kortingen

ƒ h /R

15:

norm. 19,95

meisjesrokjes

Gemotiveerde
medewerkers (m/v)

De Agrarische Bedrijfsverzorging OostNederland is dé arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in
de agrarische sector als in andere sectoren zoals cultuurtechnische, loon- en grondverzetbedrijven, bedrijven in de
grond-, weg- en waterbouw en hoveniers.Wij zijn voor
deze ondernemers op zoek naar medewerkers voor alle
voorkomende werkzaamheden. Zowel fulltimers, parttimers als vakantiewerkers zijn welkom. De beloning is goed. Gemotiveerd? Reageer dan
zeker! Bel René Pot (Oost-Gelderland)
of Gerrit Weenk (Midden-Gelder-

dames uni

piraatbroek

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

canvas en nylon
norm. 19,95

land 0900 9896

>- - Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

blouses
zonder mouw

met
capuchon

mt. M-XL
norm. 29,95

Ballonvaren

AKTIEPRIJS

in uw eigen regio
Aantrekkelijke groepskorting.

singlet A

Inlichtingen:

mt. M-XL

B. Enzerink
AKTIEPRIJS

Tel. (0575) 461534

bermuda
mt. 38-46
norm. 29,95

VIJVIRFOLIC, uitermate sterk en soepel:

AKTIEPRIJS

• kleur: zwart
• dikte: 0,5 mm
• breedte: 4 • 6 of 8 meter
• de lengte kunt u zelf bepalen
(tot en met 25 meter)
• andere afmetingen op
aanvraag
4

fashion

Bel voor gratis (atalogus! \

mode voor het héle gezin

Wildkamp

BOICULOIGJd.)
ti 0545-272795

UITTEN (Ov.)

Flexibel karakter
Vorden
organiseert:

De Hemerocallis is een makkelijk groeiende plant met
lelie-achtige bloemen. Geschikt voor elke grondsoort
en groeiplaats.

Potterie nu scherp
geprijsd

is open
Zaterdag 12 juni
Fl. 2,50

perstü

't

Zaterdag 5 juni heeft het kinderrestaurant
van De Rotonde in Vorden haar deuren
geopend. Een echt restaurant, speciaal
voor kinderen. Met lekkere kindermenu's.
Met veel speelgoed om ze bezig te houden
terwijl u gast bent in onze bistro. En met
eigen euro's om mee te betalen!

Deelnemers in de: Tweede, Eerste, Vaandel- en Concertafdeling

Komt u ook genieten!!!
U bent de gehele dag welkom.
Aanvang programma 09.50 uur

Entree: fl 10,-

Reserveren? Bel het Ivl l!§)5 telefoonnummer 06-22806947 of De Rotonde
(0575) 551519. En dan ... naar
KI f S Kerkstraat 3 te Vorden

leuk Voor de kinderen, fijn Voor de ouders!

VADERDAG
AANBIEDINGEN

• Reflex Action
• driedimensionale
scheersysteem
• incl. luxe etu

vergeet
ze niet!

Ben jij op zoek
naar een goed betaalde
parttime baan?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Geef voor
de vergeten
vluchtelingen

ve Reflex Actior
!/ driedimensionaal
scheersysteem
• 9 instelbare
scheerstanoen

Wij zijn voor de gehele regio op zoek naar studenten/
schoolverlaters die voor ons willen schoonmaken.
Het betreft hier de schoonmaak van produktie- en
kantoorruimtes
Werktijden: a 2 uur in de vroege avonduren.
Salaris conform de CAO voor de schoonmaak- en
glazenwassersbedrijf
Heb je interesse,
geef dan je gegevens tijdens kantooruren door.
Telefoonnummer (0545) 47 40 00

Piepenbroek D
Facilitair

~

Mors 11,7151 MX Eibergen

HÏM WM-BORCUiO
vtmtoof V»NI
oiotTAie rtANO-3 oju
• OCH r*e«N<C*<KT«.

WOVHM^NO-* M» 0»0 Of ft*

WMNft

* natu fi*MO*ïv«s(eii»«im»t**T»
• VIRMOOr *LA8MUZItK

• vt«zïK«j>i M»*40 IN vttuort r«A»<«ro«TiN

Vj. 1J.OO • 11 00 wnil*. 10.QO -1«-00 m».

Primeur voor Restaurant-bistro De Rotonde in Vorden:

Eerste kinderrestaurant van Nederland
Restaurant-bistro De Rotonde
in Vorden heeft een primeur!
Nergens in Nederland is een
restaurant te vinden dat er een
speciaal kinderrestaurant bij
heeft. Anneke van Rossum, één
van de bedenkers van dit unieke concept vertelt: "Het is inderdaad een beetje vreemd als
je je realiseert dat er geen echt
kinderrestaurant is. Waarom is
niemand daar ooit eerder op
gekomen? We hebben bij het
bedrijfsschap Horeca, de overkoepelende branche-organisatie en bij Horeca Nederland nagevraagd of er elders in Nederland al een kinderrestaurant
bestaat maar nee. We zijn dus
echt het eerste. Natuurlijk, er
zijn wel een aantal kindvrieiidelijke restaurants, met speelruimtes en soms ook met een
oppas, maar wat wij hebben bedacht is gewoon uniek."
Wat is er dan zo anders, vraagt u
zich misschien af. Hans Poort, de
andere bedenker van het concept,
vertelt: "In dit kinderrestaurant,
KidTs geheten, is alles afgestemd
op kinderen, zoals kleine tafeltjes
en stoeltjes. Ze hebben hun eigen
bestek, eigen serviesgoed, een eigen menukaart en hun eigen
geld."
Met Euro's betalen. "Dat is een. van
de leuke kanten van dit kinderrestaurant. De kinderen leren alvast
omgaan met Euro's. Hun menukaart vermeldt prijzen in Euro's.
Niet in guldens, dus er kan alleen
met Euro's worden betaald. Die
Euro's kopen de ouders". Het systeem werkt als volgt. Ouders met
kinderen krijgen een kokertje met
daarin 10 hele en 10 halve Euro's.
De waarde daarvan staat op de rekening.
Met die Euro's kunnen de kinderen hun eten en drinken betalen.
Een kindermenu kost 6l/z, 7'/2 of
8'/2 Euro en is inclusief een toetje.
Een drankje kost een halve of een
hele Euro.

TROPISCH EILAND

De inrichting van het kinderrestaurant is geïnspireerd op een tropisch eiland en bestaat uit twee ge
deelten. In het ene deel waan je je
op de bodem van de zee met alle
maal tropische vissen, in het andere deel bevind je je op een tropisch
eiland met een aangespoelde roeiboot. Die meteen meespeelt als
zandbak. "Er is een heleboel speelgoed en er zijn spelletjes voor alle
leeftijden," vertelt Hans Poort verder. "Er is een video met tekenfilms, er zijn verkleedkleren, er is
schmink en er zijn jongleursballen. Er is lego en er zijn poppen en
knuffels. Er is zelfs een oppas die
de kinderen bezighoudt, zodat de
ouders rustig in het restaurant
kunnen eten. De ouders mogen

óók wel in het kinderrestaurant
eten, maar dan moeten ze wél toe
stemming van hun kinderen hebben! Ach, zonder gekheid, natuurlijk kan dat, net zoals het mogelijk
is om de kinderen gewoon bij de
ouders aan tafel te laten eten. Dan
kunnen ze daarna gaan spelen in
hun eigen ruimte."
KINDERFEESTJES

Ook kinderpartijtjes behoren in de
toekomst tot de mogelijkheden.
Anneke en Hans zijn al volop bezig
om spelletjes en kwisjes te bedenken voor grotere groepjes kinderen.
"Het zal waarschijnlijk tot het najaar moeten wachten voor we daaromtrent alles rond hebben. Als we
hier kinderverjaardagen gaan vie
ren, moeten we met een gedegen

concept komen. Daar hebben we
op dit moment, met de zomer voor
de boeg, geen tijd meer voor."
Het kinderrestaurant is een echt
restaurant, het is geen speeltuin
waar kinderen de hele dag in en
uit kunnen lopen. Het is bedoeld
voor de kinderen van dinergasten.
Het kinderrestaurant is geopend
van donderdag tot en met zondag.
Buiten deze dagen kan er wel ge
reserveerd worden voor groepjes
met 8 of meer kinderen. Het kinderrestaurant zorgt dan weer voor
begeleiding.
U vindt het kinderrestaurant dus
bij restaurant-bistro De Rotonde
aan de Kerkstraat in Vorden. Voor
de eerste 200 kindergasten ligt er
een leuke baseball-cap klaar met
het logo van hun eigen restaurant.

in het oog
springend..,
Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zora
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!
Wij zijn daarin uw
partner.

DRUKKERIJ

WEEVERS
VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (0575) 551010
FAX(0575) 551086
BBS 557378 - ISDN 55737O
E-mall: weevers(d)weevers.nl
http://www.weevers.nl

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

a. s. Zaterdag
12 juni
Bar van
Pantofïeltje
Gesloten

In onze supermarkt is pta^ voor oen;

verkoopmedewerkster
voornamelijk op versafdelingen

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥

~ dong j ambitieus en gemoedelijk.
— Gioede contactuele eigenschappen.
- Plnx 52-urige werkweek.

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

bodega
POSTBUS 51
7220AB STEENDEREN
TEL (0575) 45 12 06

Oranjefeest Wildenborch

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

Zaterdag 19 juni
12.45 uur
13.00 uur

J

Ballonoptocht vanaf Nijlandweg
Opening, ballonnen oplaten
daarna volks- en kinderspelen

Op donderdag 17 en vrijdag 18 juni

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

verzorgt TAO de playbackshow
'De Wildenborchse Proms'

Heelweg/Varsseveld, (0315) 2414 51 t/o de Radstake

BATA VEILIGHEIDSSCHOENEN

aanvang beide avonden 20.00 uur.

niet kleine schoonheidsfoutjes (600 paar)
Vrijdagavond is er muziek na afloop

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

Wilt u f 4OO,- tot f 1300,- per week
parttime verdienen zonder dat het
uw huidige baan beïnvloedt?
We hebben dringend behoefte aan ondernemende mensen van alle nationaliteiten om in Nederland en daarbuiten te assisteren bij onze wereldwijde expansie.

Bel: (O548) 36 12 29

Jansen & gal
autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

S/t).UU

ZOLANG VOORRAAD STREKT

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 1
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDEN 11
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 10 tot en met woensdag 23
juni 1999, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
ige ligt het ontwerp-wijzigingsplan ex. artikel 11 WRC
k het perceel Kostedeweg 5-7.

BATA WERKSOKKEN type Atlantis
party van 14.95 voor
8.95
SÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜPER (±4.000 paar)
VEILIGHEIDSLAARZEN
stalen neus

Ö*»."O

VEILIGHEIDSLAARZEN
stalen neus-v stalen zool

STROFELS KLOMPSCHOENEN met
lichtgewicht P.U. zool van

Het plan voorziet in de vervorming van het agrarisch bouwperceel.

79,95 voor
64.95
StrÖfels - Gevavi - Dam - Sika enz.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder bedenkingen bij hun college indienen.

^*<£-

Leenauto gratis etc.

Vorden, 9 juni 1999.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Gérba
Werkschoenen
stalen neus - laag
oliebestendig

de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van E.J.C. Kamerling.

69.95

Neusje van de zalm

>

/-^

Verse vruchtenvlaai

1O95

nu t\Jm
S.

J

/-

>

Ragoütbroodjes
<.

diverse smaken
85
w
per stuk

f

J

c

^\

Delicatessebroodjes
lekkere meergranen broodjes

^

Appelkruimelvlaai Van
advocaatvlaai * i o^r
chipolatavlaai

Voor f. 10,-

0 55
m

et per stuk

Echte Bakker
VAN ASSELT

"J

L, ICHTE

rCa

1 BJukmlE-O

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (057!
5) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (OJ>75) 57 15 28

Meiboom

Weet wat
je moet doen als
de sirene gaat

Tennisteam Sociï kampioen

1. Ga direct naar binnen

2. Sluit deuren en ramen

3. Zet radio ol tv aan

Dit is een publicatie van uw gemeente

In de week van 21 mei was het
zover. Het hoogste punt was bereikt van het huis van Marcel
Dekkers en Gerda Bijenhof. Dat
was een reden voor hun vrienden om er een boompje te poten. Deze meiboom heeft een
lengte van maar liefst 23 meter.
Voor Marcel Dekkers en Gerda
Bijenhof was dit een grote verrassing.

Marcel Dekkers: "Natuurlijk hoopten wij, dat ook bij ons huis, net
als bij de meeste andere woningen
op 't Joostink, een grote meiboom
geplaatst zou worden, echter wij
hadden het niet verwacht. Wij zijn
dan ook zeer verheugd en we zullen dan ook voor onze vrienden
een leuke en gezellige avond organiseren."
"Dat hebben ze wel verdiend", aldus Gerda Bijenhof.

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Wat het Sociï-voetbalteam afgelopen week niet lukte, is het
Sociï-tennis zaterdagteam 5e
klasse wel gelukt, namelijk met
overmacht winnen en promoveren. Het Sociï-tennisbestuur is
er trots op, zo liet voorzitter Jan
Marijnissen in zijn felicitatie
horen, dat er voor de tennisvereniging weer eens een keer wat
te vieren viel, want zo'n succes
doet de club goed.
Zaterdag 29 mei werd vol zelfvertrouwen afgereisd naar het lande
lijke Harfsen. Vol zelfvertrouwen,
want het moest lukken vandaag.
En zo kwamen de verwachtingen,

die men stiekem al wel een beetje
had ook inderdaad uit. Harfsen
beet in het kunstgras, want Sociï
won maar liefst met 5-1. De buit
was binnen en de promotie naar
de 4e klasse een feit.
Op het terras van tennisclub
Harfsen waren er bloemen, felicitaties en natuurlijk de nodige
"rondjes" voor de winnaars van
Wichmond: Robert Kornegoor, Jan
Roording, Bennie Helmink, Gerton van der Craats en liggend Eddy
ter Beest. Ze laten op bijgaande
foto bovendien zien, dat gezelligheid en prestatie hand in hand
kunnen gaan.

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varssevèld 0315-241451 t/o de Radstake

Fonkelnagelnieuwe hagelnieuwe

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

MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48
va n 189,00

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

The Milk & Bier Party
Gezondheidswijzer in Zutphen sluit
De Gezondheidswijzer Zutphen, informatiepunt op het gebied van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg, zal met ingang van l juni 1999
niet meer bestaan. Ondanks de inzet van de vrijwilligers bij het opbouwen van het bestand en het bemensen van de Gezondheidswijzer, is het
niet gelukt het in formatiepunt uit te bouwen tot een logische plek waar
mensen heen gaan met hun vragen op het gebied van ziekten en gezondheid.

Zaterdag 12 juni wordt de Milk
& Bier Party gehouden. Op een
weiland in de buurt van boerderij 'Groot Bannink' in Hengelo zal dit grootse spektakel
plaatsvinden. Coverband Kiekdoares biedt afwisselend amusement. Daarnaast zijn er diverse snacks te koop bij de friettent.
Een groep jongeren is dit voorjaar
begonnen met de organisatie van

het feest. Vorig najaar waren er al
vergevorderde ideeën voor dit evenement. De deelname aan de carnavalsoptocht dit voorjaar diende
vooral als grootscheepse reclameactie voor het feest. Daarna zijn er
diverse uitnodigingen uitgedeeld.
Op de achterzijde van de uitnodigingen is het feestterrein aangegeven. Tevens zal de carnavalskoe ergens in een wei in Hengelo verdere
aanwijzingen geven over de locatie van het evenement. Hoogte-

punt van de avond zal het optreden van de coverband Kiek-doares
worden. Deze band met een aantal
ex-leden van de voormalige Warnsveldse formatie Op Drift, speelt
stevige rocknummers. Dat past
ook geheel in de sfeer van het
feest: recht toe, recht aan Achterhoekse gezelligheid. De tijd van de
boerderij feesten leek voorbij. De
organisatoren willen met dit feest
dit fenomeen weer nieuw leven in. blazen.

De Gezondheidswijzer is in 1997 geopend in de hal van het Spittaal als
onderdeel van een samenwerkingsverband tussen ziekenhuis het Spittaal, de regionale apothekers en ZorgGroep Oost-Gelderland. Vanaf de officiële opening in juli 1997 is het aantal bezoekers teleurstellend laag ge
bleven, ondanks de regelmatige publiciteit rondom de maandthema's.
De belangstelling voor gezondheidsvoorlichting is zo groot dat steeds
meer partijen zich hiermee bezighouden. Geïnteresseerden kunnen informatie vinden in de bibliotheek, bij apothekers zelf, bij huisartsen, op
de poliklinieken en afdelingen van het ziekenhuis, op de televisie, via internet, uit tijdschriften of via de Korrelatie gezondheidslijn.
De Gezondheidswijzer lijkt aan deze overvloed van informatie, ondanks
zijn doelstelling een wegwijzer te zijn in gezondheidsvoorlichtingsland,
niets extra's toe te kunnen voegen. De vorig jaar nieuw verworven vrijwilligers, waarvan er één vanaf het eerste uur werkt, zijn teleurgesteld
dat partijen er niet in geslaagd zijn het aantal gebruikers te doen toenemen. Ook een uitgebreid wervend artikel in Rondom Zorg, het ledenblad
van Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland, heeft het aantal vragen niet
doen stijgen.
Begin van dit jaar hebben de deelnemende partijen het beleid ten aanzien van de Gezondheidswijzer geëvalueerd. Zij zijn tot de conclusie ge
komen dat aan deze vorm van voorlichting te weinig behoefte bestaat en
dat door hen in de toekomst op een meer individuele basis voorlichting
zal worden gegeven.
Het Spittaal zal in het kader van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst het bestaande beleid ten aanzien van patiëntenvoorlichting op korte termijn verder uitbreiden. De apothekers zetten de
voorlichting aan klanten als onderdeel van hun taak gewoon voort. Zorg
Groep Oost-Gelderland blijft informatie verstrekken via de 0900-8806 informatielijn van de Zorg-Groep.

Autopech overkomt jaarlijks tienduizenden Nederlanders

Steunpunt Lyon klaar voor
Jaarlijks trekken zo'n 3.3 miljoen Nederlanders er met de
auto op uit voor een vakantie in het buitenland. Even zorgeloos genieten. Althans, dat is de bedoeling. Maar soms zit het
tegen. Vorig jaar kregen de ANWB Alarmcentrale en de tien
steunpunten in het buitenland bijna 50.000 telefoontjes te verwerken; ruim 30.000 daarvan hadden betrekking op auto's,
caravans en motoren. ANWB-leden die in het bezit zijn van
een Internationale Reis- en Kredietbrief hebben in zo'n geval
minder zorgen. De ANWB, die in het buitenland ruim vertegenwoordigd is, staat hen ter plekke bij met raad en daad.
Dus ook in Frankrijk, het autovakantieland bij uitstek.

Hulp en handige extra's

Frunk Kam, hulpverlener ANWB-steunpwt l.y<m

"De zomermaanden staan weer
voor de deur en dat betekent werk
aan de winkel," zegt Frank Kam.
Hij is een van de tientallen hulpverleners die het ANWB-steunpunt in het Franse Lyon rijk is.
"Vorig jaar rinkelde de telefoon
hier zo'n 20.000 keer. Zo staat de
een met een lege accu langs de
weg en ziet de ander vanwege een
aanrijding zijn vakantie in duigen
vallen."

Degene die beschikt over een Internationale Reis- en Kredietbrief
met Vervang-Auto''K' Buitenland
kan in zo'n geval een beroep doen
op de uitgebreide hulpverlening
van Frank en zijn collega's: wegenwachthulp, sleephulp, een vervangende chauffeur én hulp bij
het regelen van een vervangende
auto. Verder regelt de ANWB vervangende onderdelen en begeleidt
de reparatie van de auto. De Vervang-Auto Buitenland verzekert
de houder namelijk van een vervangende auto om de reis voort te
zetten.
De Reis- en Kredie^Kf kan ook
worden uitgebreid met het Caravan- en Aanhangwagensupplement voor volledige hulpverlening en de ANWB Visa Card
waarmee u profiteei^™i extra betaalgemak in het buitenland.

lijk onmisbaar als je met eigen
vervoer naar het buitenland gaat.
"Bij problemen sta je er niet alleen
voor en word je met raad en daad
bijgestaan door Nederlands sprekende medewerkers. Heb je daarnaast ook nog een van de supplementen, dan weet je zeker dat je
geen onnodige risico's neemt en je
vakantie gegarandeerd doorgaat.
Zelfs de kleinste pech in het buitenland brengt immers meestal
heel wat extra geregel en kosten
met zich mee. Wij van het steunpunt in Lyon weten dat als
geen ander. Als je eens wist wat
we hier dagelijks allemaal meemaken!"

Geblokkeerde remmen
"Zo kan ik me nog heel goed de
Van Zantens voor de geest halen,"
vervolgt hij. "Een stel dat drie
maanden met de caravan door Europa wilde trekken. De auto en caravan waren vooraf voor een onderhoudsbeurt naar de garage geweest en ze hadden de reis helemaal uitgestippeld. Kortom: ze
waren goed voorbereid en alles
verliep volgens plan. Totdat het
echtpaar in een klein plaatsje

Onmisbaar
Volgens hulpverlener Frank Kam
is de Reis- en Kredietbrief eigen-

Tips
Goed voorbereid op weg...
Denk aan:
• geldig paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs en groene kaart
• complete reisverzekering
• Internationale Reis- en Kredietbrief rnet Vervang-Auto
Buitenland
• contant buitenlands geld en de ANWB Visa Card
• telefoonkaart
• recente routekaarten
• informatie over het vakantieland
• goed onderhouden auto (incl. reservewiel!)
• reservesleutels van auto en huis
• Camping Card International
• NL-sticker
Denk ook aan uzelf:
• ga goed uitgerust op reis
• zorg voor voldoende eten en drinken
• vergeet geen EHBO-doos, zonnebril en toiletpapier

Gratis voor ANWB-leden
•
•
•
•
•

Routekaarten
Landeninformatie
Ledenwijzer 'Veilig op reis in Europa'
Ledenwijzer 'Op vakantie rnet caravan of vouwwagen'
Kindervakantieboek 1999

vlakbij Avignon aankwam en niet
meer verder kon. De remmen van
de caravan waren om een of andere reden geblokkeerd. Ja, en toen
kregen wij pp het steunpunt een
telefoontje."
Nieuwe onderdelen
Het bleek dat de Van Zantens hun
ANWB-lidmaatschap niet alleen
hadden aangevuld met de Reis- en
Kredietbrief, maar ook met een
Caravan- en Aanhangwagensupplement. Vervelend dus van die
remmen, maar geen drama. Steunpunt Lyon zorgde dat de caravan
binnen anderhalf uur naar een garage was vervoerd. Helaas waren
de remmen van de caravan verbrand en moesten worden vervangen. Opnieuw volgde er een kleine teleurstelling voor de Van Zantens: het zou minimaal drie dagen
duren om de benodigde onderdelen in huis te hebben. "We hebben
toen voor gratis onderdak in de
buurt gezorgd", vertelt Kam.
"Drie dagen later vervolgde het
echtpaar de rondreis door Europa;

Kun </c' duin n ii'f nn-i-r n w A r.'' M cl l'iT\'iiin;-Ai<li> linili-nliiiul regelt ile . I.VJI7? i-en vervangende
vakantie-auto

met nieuwe remmen. Maar voordat ze vertrokken, brachten ze
eerst nog een bezoek aan het
steunpunt om ons te bedanken
voor de bewezen diensten."

Aanrijding
In Lyon worden de ANWB-medewerkers vaker verrast met presentjes en bedankjes. Om dat te bewijzen, haalt Frank Kam een vakaj^Ékaartje te voorschijn. "Van
de familie Ter Hoeve uit Blaricum", zegt hij trots om vervolgens
los te branden over wat hen was
overkomen. "Betrokken bij een
aa^ning op de snelweg. Een
minder leuk verhaal dus. Gelukkig was er niemand gewond geraakt en ook de aanhangwagen
was nog intact. Met de auto daarentegen was het anders gesteld.
Die had behoorlijke schade opgelopen. Bovendien was iedereen
erg overstuur; vooral de twee kleine kinderen. En juist in zo'n situatie is het belangrijk het hoofd
koel te houden. Alles moet immers op een verantwoorde wijze
georganiseerd worden. Maar daarop worden we goed getraind. Anders houd je het werk bij een
ANWB-steunpunt niet lang vol."

Auto met trekhaak
Met de auto was niet meer te rijden en reparatie binnen twee
dagen was niet mogelijk. Na overleg met het steunpunt besloot de
familie, ondanks de emotionele
gebeurtenis, de vakantie toch door
te laten gaan. Maar hoe? Frank
Kam: "Die vraag was zo beantwoord. Dankzij de Vervang-Auto
Buitenland kreeg het gezin een
vervangende vakantie-auto. Met
trekhaak wel te verstaan, en dat is
heel moeilijk als je het zelf moet
regelen. Wat waren die jochies blij
toen ze hoorden dat ze heel snel
hun vriendjes op de camping aan
de Cöte d'Azur zouden zien. Maar
ook hun ouders waren opgelucht.
Over het verhalen van de schade
hoefden ze zich ook geen zorgen
te maken. Die taak was weggelegd
voor de ANWB-jurist. De vakantiekaart is het bewijs dat het gezin
Ter Hoeve een fantastische tijd in
Frankrijk heeft gehad. En daar is
het ons allemaal om te doen,"
aldus Frank Kam tot slot.
Voor meer informatie over de
Reis- en Kredietbrief met Vervang-Auto Buitenland: ga naar
de ANWB, bel 0800 - 0503 of kijk
op internet: www.anwb.nl

Waar vindt u de ANWB-steunpunten?
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije

München
Lyon
Athene
Boedapest

Italië
Oostenrijk
Spanje '

Milaan
Innsbruck
Barcelona

Spanje
Tsjechië
Turkije

Benidorm
Praag
Izmir

tel.: 089 76 76 41 70
tel.: 04 72 17 12 12
tel.: 01 96 01 270
tel.: 212 49 23
(vanuit Boedapest)
tel.: 06 l 2124923
(vanuit rest Hongarije)
tel.: 02 66 102 1 1 1
tel.: 0512 33405
tel.: 93 5080303
(vanuit Spanje)
tel.: 00 34 93 508 0303
(vanuit Portugal/Andorra)
tel.: 96 5858926
tel.: 02 611 04 600
tel.: 0232 463 34 65

ANWB Alarmcentrale Den Haag, 24 uur per dag,
7 dagen in de week bereikbaar op tel. 070-3141414.

MAANDTOPPER
Een beter milieu begint bij jezelf!

ft grote vlijtige lies 3 voor
10,00
O Hedera 2" GRATIS
4,95
ft 2 bossen bloemen naar keuze 9,95

Daarom hebben wij een aantal kwaliteitsverven die het milieu
minder belasten (maar toch prettig te verwerken zijn).

ft grote hangplanten in pot van 14,95 voor 9,95

ft 2 bossen chrysanten voor
Als juni-maandtopper extra vriendelijk, want bij aankoop van 2 liter
watergedragen of high-solid lakverf ontvangt u een

6,95

DL VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

BLOEMENBON
tw.v. ƒ 15,- KAD

De groentespecialist op

de markt te
Vorden

Aktie is geldig t/m 30 juni 1999

rjj^g Franse meikersen heel kilo
Jonge tuinbonen (Hoi) 2 kilo
_______________

HARMSEN

Zelhemseweg 21
(Bedr. terrein "Hengelo")
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 46 40 00

3.

5•

Aardbeien zo van het land naar de klant

KOLDENHÖF's Versmarkt

Volop gratis
parkeergelegenheid

V e r s en v o o r d e l i g

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

"Om dit hel n a r s e r i s . .

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

Bram s Paris spijkerbroeken

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

lengtematen 30-32-34-35-38

49.95 2 v/oor

Vóóééééél spijkerbroeken
in stonewashed, zwart, superstone,

blauw, al v.a.
39.95/44.95/49.95/59.90
Damesspijkerbroeken 5 modellen
(ook stretch)
49.95/54.95/59.95
Herenspijkerbroeken

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET^EHOUD VAN KWALITEIT.

denim, beige en zwart, stretch
met duimstokzak,
zware kwaliteit

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

"WALS

Sterke overalls 46.95

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
GORTER
JONGE JENEVER
2 LTR VAN 4 f 90
VOOR 3750
+ 20 ROCKS

FLORIJN
VOLKORENWIJN
LTR VAN 3395

VOOR 2995 ,
+ 10 ROCKS

44,95

TC ^

JOUNNIC WALKER
BLACK LABEL
70CL VAN 46 95
VOOR 3995
+ 10 ROCKS

VIMPLE
WHISKY
70CL VAN 5495
BISQUIT CLASSIQUE
COGNAC
70CL VAN 3895
VOOR 3495

+ 10 ROCKS

2 voor /9.1

2 voor 89.-

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

70CL VAN 1895
VOO* 1495
+ 10 ROCKS

59.-

Werkspijkerbroeken

schildersbedrjf- glas in lood atelier

MATAHARI

89.

VOOR 4895
+ 10 ROCKS
AMST€RDAMM€RTJf
GRA€NJCNCVfR
LTR VAN 2995

VOOR 2695
-f 20 ROCKS

MARTINI

ROSSO/BIANCO

LTR 1195
+ 50 ROCKS

Slijterij
SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13
Onze openingstijden:

Aanbiedingen geldig tot en met 19 juni 1999

ma t/m do 8.30 tot 20.00

vr 8.30 tot 21.00 za 8.30 tot 17.00

