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Geldinzamelingactie van start voor restauratie Sint Willibrorduskerk in Vierakker:

Het best bewaarde geheim van
Vierakker

Voorzitter J.D. Bouwmeister en secretaris mevrouw M.C.E. Bonga-jonk-
vrouwe Tulleken.

De restauratiecommissie van de
Sint Willibrorduskerk in Vierak-
ker heeft vorige week het start-
schot gegeven van een langduri-
ge geldinzamelingsactie ten be-
hoeve van de restauratie van het
interieur van de kerk en de bij-
behorende glas-in-lood ramen.
Volgens een voorzichtige schat-
ting van architectenbureau Van
Vliet uit Loosdrecht is met de
restauratie een bedrag van ruim
drie miljoen gulden gemoeid.
Tweederde van het bedrag komt
van de overheid. Dit betekent
dus dat de kerk zelf ongeveer
een miljoen gulden moet op-
hoesten. Er zullen de komende
jaren diverse acties worden ge-
houden en ook het bedrijfsleven
uit deze regio zal door de res-
tauratiecommissie benaderd
worden voor sponsoring. Het
eerste succesje heeft de restaura-
tiecommissie al geboekt. Vorige
week stelde Gedeputeerde Sta-
ten het Provinciaal Restauratie
Uitvoeringsprogramma 2000-
2005 vast. Dit levert de Sint Wil-
librorduskerk een eerste subsi-
die van ruim 365.000 gulden op.
Volgens drs. W.G.J.M. Meulen-
kanip van de Stichting Kerkeüjk
Kunstbezit in Nederland mogen

we de katholieke kerk in Vierak-
ker tot één van de best bewaarde
neo-gothische kerkinterieurs
van het land rekenen.

Het is niet voor niets dat de pers-
conferentie van de restauratie-
commissie van de Sint Willibror-
duskerk plaats heeft op Huize Sui-
deras in Vierakker. Hier woonde
namelijk in het midden van de ne-
gentiende eeuw baron Alexander
van der Heyden, de stichter van de
kerk. De secretaris van de restau-
ratiecommissie, mevrouw M.C.E.
Bonga-jonkvrouwe Tulleken is een
nazaat van de baron en woont
sinds zeven jaar in het kasteel in
Vierakker. Samen met voorzitter
J.D. Bouwmeister vertelt ze over
het belang van de restauratie van
de kerk. "Dit is het best bewaarde
geheim van Vierakker", zegt ze.
"Met name het interieur van de
Sint Willibrorduskerk is uniek.
Het is net alsof er in honderd jaar
niets veranderd is in de kerk".
De woorden van mevrouw Bonga
worden onderstreept door een
rapport van de Stichting Kerkelijk
Kunstbezit in Nederland. Volgens
wetenschappelijk medewerker
drs. W.G.J.M. Meulenkamp van de
ze stichting behoort de kerk in

TERUG NAAR 1868
Het was Alexander AJ.C baron van der Heyden van Doornenburg die
in 1868 opdracht gaf tot het bouwen van de Sint Willibrorduskerk in
Vierakker. Hij legde hiervoor in totaal 38.000 gulden op tafel. De ba-
ron woonde samen met zijn vrouw T.J.M.F. barones von Motzfeldt op
Huize Suideras in Vierakker. Alle boeren die onder het landgoed van
het Suideras vielen werkten in die tijd hard mee aan de totstandko-
ming van de 'adellijke landgoedkerk'. Met paard en wagen werden er
ruim twee miljoen stenen vanaf de Yssel naar de bouwlocatie ver-
voerd. Ook tijdens de bouw hielp de plaatselijke bevolking mee.
De neo-gothische katholieke kerk aan de Vierakkersestraatweg - die
in 1870 werd ingezegend - is een ontwerp van architect HJ. Wenne
kers, die toentertijd zijn praktijk in Zutphen had. De inrichting van
de kerk kwam geleidelijk tot stand. Het meest in het oogspringend
zijn misschien nog wel de decoratieve wandschilderingen. Deze zijn
uitgevoerd door Chrétien Lindsen en dateren uit het eind van de ne-
gentiende eeuw. Beeldsnijder en atelierhouder Friedrich Willem
Mengelberg zorgde naast de beelden, het triomfkruis en ander snij-
werk voor het hoogaltaar en de preekstoel. Later kwamen daar ook
nog zij altaren bij van het atelier Mengelberg. De glas-in-lood ramen
zijn van veel later -1923-1925- en werden vervaardigd door het atelier
Hubertus Hertel uit Düsseldorp.

Vierakker tot één van de best be-
waarde neo-gothische kerkinteri-
eurs van Nederland. Ook bij het
rijk is dit inmiddels bekend. De
Sint Willibrorduskerk in Vierak-
ker staat namelijk op de lijst van
de honderd best bewaarde rijks-
monumenten in ons land. Nadat
ruim tien jaar geleden de daken
en goten van de kerk volledig zijn
vernieuwd móeten nu het interi-
eur en de glas-in-lood ramen zo
spoedig mogelijk onder handen
worden genomen. Door water-
schade - als gevolg van de destijds
lekkende daken en goten - is er
veel schade toegebracht aan het
interieur van de kerk. Met name
de wandschilderingen zijn ernstig
aangetast. "Gelukkig zijn er geen
delen van de beschildering verlo-
ren gegaan die niet elders in de
kerk terug te vinden zijn", zegt de
heer Bouwmeister. Restauratie en
reconstructie van de wandbeschil-
deringen hoeven dus geen proble-
men op te leveren. Ze zijn volgens
de restauratiecommissie echter
wel dringend noodzakelijk gezien
de schilferingen en grote witte
plekken van vochtuitslag.
Als we samen met de heer Bouwm-
eister en mevrouw Bonga van het
kasteel naar de overkant van de
weg lopen, zien we pas hoe uniek
het interieur van de Sint Willi-
brorduskerk is. Het is net alsof de
deuren van de kerk in geen hon-
derd jaar zijn open geweest zo au-
thentiek is de inrichting van de
kerk. Nu begrijpen we pas wat het
tweetal bedoeld met het best be-
waarde geheim van Vierakker. Als
het aan de restauratiecommissie
ligt komt daar overigens verande-
ring in. De kerk is door de WV in
Vorden opgenomen in het toeristi-
sche programma en vanaf deze zo-
mer worden er rondleidingen
door het gebouw gegeven. "We ho-
pen dat op deze manier de kerk
wat meer in de schijnwerpers
komt", aldus Bouwmeister.

NIEUWSBRIEF
Tijdens de persconferentie kreeg
de regionale pers een nieuwsbrief
uitgereikt die afgelopen week ook
in Vierakker en Wichmond huis-
aan-huis verspreid is. In deze
nieuwsbrief roept de restauratie
commissie de bewoners van Vier-
akker en Wichmond op om voor
15 mei met originele ideeën te ko-
men als het gaat om geldinzame
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EEN GOED IDEE?
De restauratiecommissie roept alle lezers van Weekblad Contact op
om voor 15 mei met originele ideeën te komen als het gaat om geld-
inzamelingsacties. Voor de nummers l en 2 voor zowel het meest lu-
dieke idee als van het meest lucratieve idee heeft de commissie een
mooie prijs in petto. Het secretariaat van de restauratiecommissie is
gevestigd aan de Vierakkersestraatweg 34,7233 SG Vierakker, telefoon
(0575) 44 12 61. Het banknummer van het restauratiefonds is
36.64.51.170.

lingsacties. Voor de nummers l en
2 voor zowel het meest ludieke
idee als van het meest lucratieve
idee heeft de commissie een
mooie prijs in petto. De parochie
gemeenschap van de Sint Willi-
brorduskerk bestaat uit 220 gezin-
nen en in Vierakker en Wichmond
wonen in totaal duizend mensen.
Het mag duidelijk zijn dat het mil-
joen dat nodig is voor de restaura-
tie niet door deze groep alleen op-
gehoest kan worden. Daarom gaat
de restauratiecommissie binnen-
kort ook het bedrijfsleven in deze
regio benaderen voor sponsoring.
Bouwmeister: "Verder gaan we kij-
ken of fondsen als het Juliana-
fonds iets voor ons"kunnen beteke
nen. Ook zitten we eraan te den-
ken om een comité van aanbeve
ling in het leven te roepen met
daarin bijvoorbeeld een paar be

kende Nederlanders. De restaura-
tie van de kerk moet zo breed mo-
gelijk gedragen worden en we
moeten ons richten op een zo
groot mogelijk gebied. En dus niet
alleen op deze regio".

RAMEN
De restauratie van de kerk is ge
pland in vier fasen. Allereerst zullen
de glas-in-lood ramen worden opge
knapt. Hiermee is een bedrag ge
moeid van na schatting ruim een
miljoen gulden. De restauratiecom-
missie zal in eerste instantie al haar
inspanningen richten op het verkrij-
gen van de nodigde subsidie (70 pro-
cent) en het inzamelen van de beno-
digde overige gelden (30 procent).
Zodra de financiering rond is, ligt
het in de bedoeling om zo spoedig
mogelijk te starten met de daadwer-
kelijke restauratie van fase 1.

Oranjekrant Vorden
Op 19 april a.s. verschijnt het Oranjenummer van Contact i.v.m.
Koninginnedag.

Advertentie's en berichten gaarne maandag 10 april in ons bezit.

de Redactie

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 5 april 19.00 uur dhr. J. Oudsen, Avondgebed.
Zondag 9 april 10.00 uur ds. J. ter Avest uit Dieren.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 april 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 april 10.00 uur ds. B. Seelemeijer, Steenderen.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 5 april 19.00 uur dhr. J. Oudsen, Avondgebed in de
Dorpskerk.
Zondag 9 april 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. L. Kramer
uit Daarle.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 5 april 19.00 uur dhr. J. Oudsen, Avondgebed in de
Dorpskerk.
Zondag 9 april 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
9-10 april pastor J. Nijrolder, Baak/Rheden, telefoon (0575) 44 12 91/
(026) 495 31 18.

Huisarts
8-9 april dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 55 12 55.
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.

TANDARTS
8-9 aprilW'A. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30" en 17,45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-

:: afdeling 1030-1130, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 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 wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den 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 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 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;
Y. RoelofS (0575) 441942.

Diëtiste/natiuirgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9,30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit*
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw; donderdag
15.15-16.15 en 1930-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrij willige* Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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).

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

Oefentherapeut Cesar M. Steringa,, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbali-
fe-distributeur. Bianca te Veld-
huis, tel. 0575-464882

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • antiek, curiosa, enz.; in-
en verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. 0315-241169

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543)
451311

• Ga terug naar de natuur,
neem Aloe Vera-producten,
dat is puur! Bea Brinkman
0575-553632; Gineke Bos-
man, praktijk voor psycho
energetische therapie en
Touch for Health, 0575-570
482; Jannie Nijkamp 0575-
521316

• Totale opheffingsuitver-
koop van handelsvoorraad
w.o. oude antieke e n2e hands
meubilair, klokken, spiegels
e.d. Alles moet weg! Nu korting
tot 50%! of te.ab. Zaterdags
van 09.00 tot 17.00 uur. Coran-
tiek De Stegge 9, Lievelde,
teL/fax 0544-463954, mob.
06-55143833

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Voor de te houden boedel-
dag op 27 mei a.s. is de Veiling
Commissie Vorden nog op
zoek naar goederen, m.n.
boeken, platen, snuisterijen
en meubels. Tel. 0575-551673
en 0575-55 1486

• Eerste Paasdag paasvuur
Kranenburg. In de tent 20.30
uur The Spitfires. Tweede
Paasdag 14.30 uur koffiecon-
cert met o.a. Loarns Plezier.
Tot ziens. Stichting CCK

• Gevraagd: woonruimte in
buitengebied Hengelo, Zel-
hem, Vorden of Ruurlo. Tel.
0575-552201

• Te huur: paashaaskos-
tuums. DS-design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen, tel.
0575-452001

• Vrouwen-Trefpunt: zonne-
hemelen op Keijenborg: ont-
spanning/minder pijn in vrou-
wenlijf: i.r. saunabad/douche.
Uitgedokterd/minder zielepijn:
ervaringen delen en handen
die helen; Reiki met hand- en
voetmass. Gezelligheid, ge-
zond-tijd, keuze-vrijheid. Rook-
vrij welkom met elkaar of met
jezelf bij INEKE (50+ met Rei-
ki-cert.) 0575-464383

• Toneelvereniging het NET is
nog op zoek naar enkele en-
thousiaste leden van circa 25
jaar en ouder. Heb je zin in de-
ze uitdaging, bel dan: 0575-
527949

• Toneelvereniging Delden.
Vrijdagavond 7 april 20.00 uur
uitvoering in het Dorpscen-
trum. Tmus Schuddeldoek op
zwart zaad'

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk begint op
maandag 17 april weer met
de trainingen. Ook behendig-
heid en fly-ball. Inlichtingen
en/of opgave bij:Ap Peters
0314-641436, Lucia Mullink
0314-622361

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een he-
aling zal er van binnen 'ruim-
te' komen. De energie kan
weer stromen. Bel voor infor-
matie Marg Bekken, tel. 0573-
453246

• Bedankt lieve buurt voor
de fijne 20 jaar. Corrie en Jan

• Unieke verkoop van Tos-
caanse, Griekse en Engelse
buitenpotterie; ook veel grote
maten. Tot 70% korting. Op
15 en 1.6 april vanaf 10.00 uur
Lindeseweg 9, Vorden tegen-
over kasteel Kiefskamp

• Tuinclub Plattelandsvrouwen
organiseert een stekjesruil-
markt op 15 april van 13.30 tot
plm. 14.30 uur op het markt-
plein

• Te huur gevraagd: zelfstan-
dige woonruimte voor jonge
vrouw, in Vorden e.o. Tel. 0575-
441389

• Gevraagd: gelegenheid
voor het inscharen van jong-
vee. G. Vliem, Waarlerweg 4,
Vorden, tel. 552364

• Organisatie Rabo-Dash-
toernooi bedankt: Rabobank
Graafschap-West, Brood- en
banketbakkerij Schurink, Vis-
ser Mode, Wijnhuis Vorden, De
Herberg, Super de Boer Yvon-
ne en Wïlfred Grotenhuys,
Roels Sportcafé

• Komt dat zien, komt dat
proeven. A.s. zaterdagmiddag
vanaf 15.00 uur bij Keurslagerij
Vlogman: gratis broodjes
'Hutzel Frutzel' bereid door
een 'echte' meesterkok Op =
op

• Toneelvereniging Delden.
Vrijdagavond 7 april 20.00 uur
uitvoering in het Dorpscen-
trum. 'Tinus Schuddeldoek op
zwart zaad'

• Nieuwe Wereldse artikelen
bij de Wereldwinkel. Niet al-
leen uit Afrika of Latijns-Ameri-
ka maar bijv. ook Thailand en
Vietnam. Heel verrassend

• Rectificatie. Te koop: Golf
1, b.j. 1984, 190.000 km, APK
dec. 2000, t.e.a.b., 0575-4414
85 na 18.00 uur

• Te koop: buxusplanten,
plm. 20 cm hoog, f 1,10 per
stuk. Tel. 0573-452641

• Te huur: hogedrukreiniger.
Tel. 0573-452641

• Ot & Sien verloting. Hoofd-
prijs: grote skelter. Loten ver-
krijgbaar bij o.a. Ot &Sien,
Welkoop, Van Asselt, Bruggink

• Concert in de Boskapel
Op 9 april is in de Boskapel in
de Veldhoek een afwisselend
concert te beluisteren; tussen
15.00 en 17.15 uur. Toegang
f 15,00, kinderen f5,00; Kunst-
Kringleden betalen f 12,50. In-
formatie: 0573 452075

• Maak op 15 april uw Paas-
bloemstuk. Brenda Pyle is
tussen 13.30 en 16.30 in Reur-
les Huus aanwezig om u te
helpen bij het maken van een
origineel voorjaarsstuk, U be-
taalt daarvoor f 35,-. Schrif-
telijke informatie hierover ligt
vanaf 29 maart in Reurles
Huus, dat elke vrijdagmorgen
geopend is. U kunt zich dan
ook opgeven. Informatie: 0573
452075.

Alvast een ietsie pietsie
Pasen proeven

Heerlijke Adtfocaatwlaai
Vlaaien

royaal gevuld
12 royale punten,
voor maar 15;95

Tira misou vlaai
gewoon weer ns
wat anders

$L dit weekend 10!OO
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Vers
van uw
verwen-
bakker

NIEUW:

Advocaatcake
op z'n Paasbest

Kukelbol
'n heerlijke bol met kaneel,
kruiden en chocoladedrups
voor maar

Om alvast in Paasstemming te komen

Paas-proefstolletje
dit weekend

95

DIT WEEKEND:

Alle broodjes
6 halen 5 betalen

ledere donderdag:

5 broden 12:95

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder

vele specialiteiten,
ledere dag . .. vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

1975-2000
Uitnodiging

Peuterspeelzaal Ot & Sien bestaat 25 jaar!

Dat willen we graag met de peuters vieren.
<» Maar ook uw aanwezigheid stellen we zeer op

prijs.

' Het feest is op zaterdagmiddag 15 april 2000
van 14.00 tot 16.00 uur

Het Jebbink 13a, Vorden

De VW Vorden zoekt enige

m/v

voor het begeleiden van groepen die
per bus of per fiets willen kennismaken

met de omgeving.

Kennis van de Vordense dreven is
vereist evenals een vlotte babbel.

Onze gidsen ontvangen per verrichting
een kleine vergoeding.

Wie geïnteresseerd is kan zich melden
voor een afspraak bij mevrouw
J. Wullink, tel. (0575) 55 32 22.



Trots en blij zijn we met de ge-
boorte van onze zoon en mijn
broertje

Wessel

Wessel is geboren op 29 maart
2000, weegt 2600 gram en is
49 cm lang.

Henk en Judith
Garritsen-Tijssen
Laura

Vierakkersestraatweg 16
7233 SB Vierakker
0575-521484

Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Anne

2 april 2000.

Gerard Sarink en
Marian Nendels

Hamminkweg 2
7251 R B Vorden
Telefoon 0575-553827

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Contact/es?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

'Kamphuis b.v.t
SCHILDERS
EN AFWERKERS

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575-512927

voor
in- en
exterieur

verf - glas
vloeren
raam-
decoratie

wand-
afwerking

fOPHIE'S

Meubelen
voor 1/2 prijs
• bankstellen

• kasten
• eethoeken
• salontafels

• slaapkamers
nieuw en gebruikt

'Meubelkoopjes'
Raadhuisstraat Hengelo (Gld.)

(naast Edah)
Telefoon 0575-464600

Vlooienmarkt
16 april Zieuwent

Sporthal
Sourcy Center

Van 09.00-16.00 uur.
Toegang f 2,50

Inl.: 0527-252196

Niet geheel onverwacht is overleden

. . . u weet wel, Frans Kruip
Franciscus Hendrikus Maria Kruip

weduwnaar van Jo Kruip-Hofste op Bruinink

* 10 september 1933 130 maart 2000

Stef en Marianne
D/on
Bente

Koen en Monique

Kitty en Mare
Loes

Correspondentie-adres:
De Voornekamp 63
7251 VK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden 3 april
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Een markante vriend is van ons weggegaan,

Frans . . . u weet wel, Frans Kruip

Hij nam een geheel eigen plaats in binnen onze vrien-
denkring.

Jan t en Dinie, Bennie en Jo,
Bennie en Miep, Gerard en Truus,
Paul en Cissy, Hans en Ria,
Bert en Ria

Vorden, 30 maart 2000

Na een afgerond leven is overleden onze lieve krachti-
ge Mammie, Adine, Moeder Adine, Omadientje

ARNOLDINE ADRIANA
FEITH-DE JONGE

GEHUWD GEWEEST MET JHR. P.R. FEITH (t 1941)
EN NADIEN MET JHR. MR. P.R. FEITH (t 1980)

Sinabang,
14 november 1912

Lochem,
30 maart 2000

R. Ferth
A.E. Feith-Sark

P.C. Beets-Feith
A.G. Beets

C.C. Wery-Feith
J.W. Wery

M.V. Feith

A.J. van Laer-Feith
F. van Laer

J.A. van den Bosch-Feith
O.R. van den Bosch

Q.F. Spoor-Feith
J.A.J. Spoor

R. Feith
B.J. Feith-Schnitger

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentie-adres:
Oosteinde 50
2271 EH Voorburg

De begrafenis heeft op dinsdag 4 april te Vorden
plaatsgevonden.

Velp:

Voorburg:

Barchem:

Noordwijk:

Bloemendaal:

Vorden:

Rheden:

Vorden:

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

U kunt
kiezen én delen

4 filetlapjes en A /\ Q c
4 saudjzen l U-̂ ^

Keurslagersoes,
per stuk

Frankfurter
worstsalade,
WO gr.

kipschnitzel,
diverse smaken, WO gr.

runderrookvlees,
WO gr.

Bauerncervelaat,

169 W0gr'
lamsham,
WO gr.

Keurslager
Zutphcnseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

.

1940 - 2000

• - - - -•-•- - • • • v
i

Damclub 'Dostal Wegenbouw'
Vorden bestaat 60 jaar.
Het eerste team is voorts kam-
pioen geworden van de eerste
klasse KNDB en promoveert
naar de hoofdklasse.

Ter gelegenheid hiervan wordt een receptie gehouden
op
zaterdag 8 april 2000
van 16.00 tot 18.00 uur

in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Secretariaat:
Atalantalaan 17, 7534 H K Enschede

i Telefoon 053-4610746
go

De vele en warme blijken van medeleven na het over-
lijden van mijn man, onze vader, schoonvader en lieve
opa

GEORGE VERPLOEGH

zijn ons een grote troost.
Gaarne betuigen wij onze oprechte dank hiervoor.

Uit aller naam:
M.J. Verploegh-Thomson

Vorden, april 2000

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden,
Telefoon (0575) 552928

voor uw

Last-minute

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558.VK)

Steeiuleren, Burg. Smit.str.ut 2 l
telefoon: 0575558105

Buurtvereniging
Br u H e. o.
te Ruurlo

Zondag 9 april a.s.

voorjaars-
fietstocht

± 20 kilometer.

Start tussen 13.30 en
14.30 uur bij 't Haantje,
Stapeldijk 5 te Ruurlo

-HUIS DEVOORST-
EEFOE (bij Zutphen)

Huis De Vcx>rst in Eefde built een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwelijksplediligheid
*• recepties en (bniilofLs)party's
«• produktpresenuities
«• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
*• bniidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Td.: (0575) 54 54 54/5I 35 20
fox: (0575) 5135 05
E-mail: huisdev<x>rst«i)iiiiiversal.nl
www.rmisdevoorst.til



GEMEENTE B ULLETIN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstij den
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli. van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

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)

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud datum
ontvangst

St. van 's Grave-
sandestraat 9

R.HJ. Rondeel bouwen dakkapel 22-02-2000

Galgengoorweg 3 H.W.Velhorst bouwen schuur 28-03-2000

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

BOUWEN
plaats
Koekoekstraat 7,
Vierakker

Nijverheidsweg 4

Zuivelhof 13

de Boonk 29

aanvrager
J.W. Regelink

A.B. van de
Breemen

J. Heuvelink

P.P. Kooning

inhoud
verbouwen bergruimte tot vee
stalling

bouwen bedrijfshal

bouwen bergruimte

bouwen erker

SlV APVERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud herplant-
plicht

Deldensebroekweg DJ. Brummelman vellen 10 eiken,
en Deldenseweg l berk, 6 beuken
(sectie N, nrs. 97, en l acacia
112, 204,197 en 108)

Hoetinkhof 83 P.M A Bogers rooien 2 meidoorns

Vordensebosweg l M.W.C.T. Dierking vellen l eik l inlandse
eik (mt 8-10)

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.

jf WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot ge-
deeltelijke intrekking vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den, ligt met ingang van 7 tot en met 20 april 2000, ter inzage het ont-
werp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J.B. Lense-
link, Schuttestraat 20, 7251 MZ Vorden, op 14 januari 1997 verleende ver-
gunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nurhmer 2984,
adres inrichting: Schuttestraat 20 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken voor overdracht van de pro-
ductieruimte van (bruto) 180,8 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf
van de heer HJ. Hukker, de Horst 2, 7251 PT Vorden.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 2413 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 7% af van 986 naar 917 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 21
april 2000.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

ET MILIEUBEHEER

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den, ligt met ingang van 7 april tot en met 4 mei 2000, ter inzage het ont-
werp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om (revisievergunning voor:

de heer B.H.G. Wolbrink
Broekweg l
7234 SW Wichmond
Broekweg l
een agrarisch bedrijf met schapen

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 5 mei 2000.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te-
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons
verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 5
mei 2000.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

/W,ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, liggen met ingang van 7 april tot en met 4 mei 2000 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. Visser en Smit Hanab, Molenstraat 14, 4033 AV Lienden,
voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van goederen, op
het perceel Ambachtsweg 11 te Vorden:

2. mevrouw C.M. Bouwmeister-Nijenhuis, Hackfortenveg l, 7234 SE
Wichmond,
voor het uitbreiden van een inrichting met terrasactiviteiten overdag,
op het perceel Vierakkersestraatweg 37 (café de Bosrand) te Vierakker;

3. de heer H. Meijerink, Rommelderdijk l, 7251 MB Vorden,
voor het wijzigen en in werking hebben van een melkrundveehoude-
rij, op het perceel Rommelderdijk l te Vorden.

ANVRAAG KAPVERGUNNING VOOR HET VELLEN VAN
HOUTOPSTANDEN IN HET PARK DE DECANIJE

De vereniging van eigenaren Park de Decanije verzoekt burgemeester en
wethouders een kapvergunning voor het vellen van l schijncypres, 2 zee-
dennen, l winterlinde en 8 berken in het park.
Gezien de locatie, de aard en de omvang van de vellingen passen burge-
meester en wethouders op de behandeling van dit verzoek de openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht toe.

Van 6 april 2000 tot en met 4 mei 2000 kunt u de aanvraag en de ont-
werp-beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) in-
zien in het gemeentehuis op de afdeling gemeentewerken (in de boerde-
rij). Kopieën van deze stukken kunt u tegen betaling verkrijgen. Inzage
van de stukken is kosteloos. Schriftelijke reacties kunt u richten aan bur-
gemeester en wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden. U
kunt uw reactie ook mondeling kenbaar maken aan de medewerkers van
de afdeling gemeentewerken.

/w.IJZIGING VAN DE KAPBEPALINGEN IN DE ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING

De gemeenteraad heeft "Het bewaren van houtopstanden" van de Alge
mene plaatselijke verordening gewijzigd.
Burgemeester en wethouders kunnen waardevolle bomen nu beter be-
schermen. Voor enkele minder waardevolle soorten die in tuinen staan
geldt geen kapverbod meer.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Alleen voor het vellen van bomen met een dwarsdoorsnede vanaf 10

cm op 1.30 meter hoogte boven het maaiveld is een kapvergunning no-
dig.

- voor berken, sierkersen, lijsterbessen, fijnsparren, dennen en ceders
die in particuliere tuinen staan, is geen kapvergunning meer nodig;

- Voor het periodiek afzetten van singels en houtwallen als onder-
houdsmaatregel is geen kapvergunning meer nodig;

- Voor dunningen is wel een kapvergunning nodig;
- Voor het vullen van fruitbomen is geen kapvergunning nodig (voor-

heen vruchtbomen).
- burgemeester en wethouders gaan een lijst met bijzondere bomen op-

stellen waarvoor zij in principe geen kapvergunning verlenen.

Nieuw in de kapverordening is de bepaling dat niet meteen van de kap-
vergunning gebruikt gemaakt mag worden. Om derden de gelegenheid



te bieden kennis te nemen van de kapvergunning en de kans te geven tegen de kapvergunning bezwaar te ma-
ken, wordt de vergunning pas 6 weken na bekendmaking ervan van kracht. Alleen als er sprake is van gevaar
of een ander spoedeisend belang, kan de burgemeester toestemming geven tot het direct vellen van een boom.

In sommige gevallen (in ieder geval bij het vellen van "bijzondere" bomen) maken burgemeester en wethouders
het voornemen een kapvergunning te verlenen vooraf bekend om derden vooraf de gelegenheid te geven op dit
voornemen te reageren. Die reacties betrekken burgemeester en wethouders bij de besluitvorming.

Vanaf 6 april 2000 kunt u de nieuwe kapverordening tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) inzien in het gemeentehuis op de afde-
ling gemeentewerken (in de boerderij). Kopieën van deze stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen.
Inzien van de stukken is kosteloos.
Ook voor informatie over kapvergunningen en het aanvragen van een kapvergunning kunt u op de afdeling ge
meentewerken terecht.

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in te leveren.
Waar: Dusseldorp Zutphen, Estlandsestraat 4 te Zutphen Wanneer: In de maanden april en mei 2000, op werk-
dagen van 08.00 tot 16.30 uur
Wat: zwarte landbouwfolie, stretchfolie en grondstofzakken (tuin- en voederzakken)
Hoe: bezemschoon, gebundeld en niet zwaarder dan 15 kg per bundel
Meer informatie: Dusseldorp Lichtenvoorde b.v., tel. 0544 395555.

NZAMELEN GROF SNOEI- EN TUINAFVAL IN VORDEN OP 18 APRIL

Bebouwde kom: huis aan huis
In de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg kunt u het grof snoei- en tuinafval, dat niet in de
groene container past, aan de weg leggen.

Buitengebied op afroep
Inwoners van het buitengebied kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 14 april telefonisch melden bij de Afval-Infor-
matieLijn van Berkel Milieu, tel. (0575)545646, van 09.00-12.30 en 13.30 -16.00 uur.

Hoe biedt u het snoei- en tuinafval aan:
- uiterlijk om 07.00 uur aan de weg
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m
- takken gebundeld met touw aanleveren
- bundels niet zwaarder dan 25 kg
- totale volume maximaal 25 kg
- bladaval alleen in de speciale gft-zakken
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm
- snoei- en tuinafval aan de openbare weg plaatsen

Is uw snoeiafval niet weggehaald, bel dan op 19 april de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu,
(0575)545646

Zelf brengen
Op werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30-16.00 uur en op zaterdagen van 09.00 - 13.00 uur
Naar het afvalscheidingsdepot aan de Letlandsestraat in Zutphen of de stortplaats Armhoede in Lochem.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

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

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De raads- en commissie
stukken 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 secreta-
ris 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 11 april om 1930 uur in het ge-
meentehuis te Vorden. Op de agenda staat:
- ingekomen stukken en mededelingen.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 11 april om 20.00 uur in het ge
meentehuis te Vorden. Op de agenda staat:
- Bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs, een toelichting door de bestuurscommissie;
- Collectief vraagafhankelijk vervoer Regiotaxi IJsselstreek.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 12 april 2000 om 1930
uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de agenda staat:
- ingekomen stukken en mededelingen
- delegatie en mandaat.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag om 19.30 uur in het gemeente
huis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- collectief vraagafhankelijk vervoer "Regiotaxi IJsselstreek"
- delegatie en mandaat.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang
kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde
stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen heeft u eerder in
kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen. U kunt u uiterlijk
maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecreta-
ris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het onderwerp
waarover u wilt spreken.

'R EGIOTAXIIJSSELSTREEK:
NIEUWE VORM VAN OPENBAAR-VERVOER

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een nieu-
we vorm van openbaar vervoer in deze regio te introduceren: de Regio-
taxi IJsselstreek. De gemeenten Zutphen, Lochem, Gorssel, Warnsveld
en Brummen gaan ook deelnemen aan deze nieuwe vorm van openbaar
vervoer.

Per l oktober 2000 moet in deze gemeenten de Regiotaxi rijden. Het
gaat om een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem. Iedereen kan
met e Regiotaxi reizen. Het werkt als volgt:

- u belt een bepaald nummer van de vervoerder en maakt een afspraak
wanneer u thuis of van een andere plek opgehaald wilt worden. Onge-
veer 10 minuten voor of na het afgesproken tijdstip wordt u opgehaald
en gebracht naar de plaats van bestemming. U moet wel één uur van
tevoren bellen.

- Het vervoergebied bestaat uit het grondgebied van de deelnemende ge
meenten met een schil daaromheen van 4 openbaar vervoerzones. Een
zone is ongeveer 4,5 kilometer.

- Het vervoerssysteem is operationeel gedurende zeven dagen per week
van 06.00 tot ongeveer 24.00 uur. Komt u met de laatste trein aan dan
kunt u nog gebruik maken van de Regiotaxi.

- De vervoerder mag ritten combineren maar de reistijd mag niet meer
zijn dan 1,5 maal de kortste reisafstand.

- Het systeem is ook geschikt voor invaliden. Medisch noodzakelijke be
geleiders mogen gratis meereizen als zij een NS-begeleiderspas heb-
ben. Vanzelfsprekend helpt de chauffeur met in- en uitstappen en vast-
zetten van rolstoelen. Scootermobielen etc. kunnen ook mee.

- Gratis mogen reizen: kinderen tot vier jaar, als voor hen geen eigen zit-
plaats wordt verlangd; hulp- of geleidehonden, kleine huisdieren in
een tas of mand.

Voordat de Regiotaxi gaat rijden krijgt u uitgebreide informatie hoe de
Regiotaxi precies gaat werken.

Een voordeel van de Regiotaxi is dat het hele grondgebied van de deel-
nemende gemeenten nu met het openbaar vervoer kan reizen. Ook ge
handicapten zijn door de Regiotaxi minder afhankelijk van anderen.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te ver-
lenen van de bestemmingsplannen "Schapenmeer 1976" en "Schapen-
meer 1981" voor:
- het bouwen van een bergruimte aan het Schapenmeer 4,
- het bouwen van een bergruimte aan het Schapenmeer 6 en
- het vergroten van een recreatiewoning aan het Schapenmeer 7.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 6 tot en met woensdag 19 april 2000, ter inzage bij de af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.
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Zelhem* Hummelo & Keppel
blijven in de wachtkamer zitten
Hoewel de meerderheid van de
gemeenteraad van Vorden van
mening is dat Zelhem en Hum-
melo & Keppel bij het fusiepro-
ces van Vorden, Hengelo en
Steenderen betrokken moet
worden, gebeurt dit voorlopig
niet. WD, CDA en D66 zagen vo-
rige week dinsdagavond op het
allerlaatste moment af van een
motie, omdat ze bang zijn dat
dit het fusieproces vertraagt.

Voorlopig blijft de deur voor Zel-
hem en Hummelo & Keppel op
een kier staan. De gemeenteraden
van Vorden, Hengelo en Steende-
ren stemden vorige week in met
een gezamenlijk voorstel om deze
zomer een onderzoek te verrich-
ten naar de effecten van een fusie
tussen de drie gemeenten. Tijdens
dit onderzoek zal ook naar de con-
sequenties worden gekeken als
Zelhem en Hummelo & Keppel
aan de fusie meedoen. Met name
voor de VVD, D66 en het CDA in
Vorden ging dit collegevoorstel
niet ver genoeg. Deze drie partijen
zijn van mening dat Zelhem en
Hummelo & Keppel niet langer in
de wachtkamer hoeven te blijven
zitten.
De heer A.C. van Voskuilen (CDA)
had forse kritiek op de manier
waarop nu met Zelhem en Hum-
melo & Keppel wordt omgegaan.
"Nadat de beide gemeenten vorig
jaar hadden aangegeven dat ze
met ons mee wilden doen, hebben
we ze eerst gevraagd hun eigen ge-
meente tegen het licht te houden.
Met dat onderzoek hebben wij ver-
volgens helemaal niets gedaan ter-
wijl Zelhem en Hummelo & Kep-
pel daar een hoop geld aan hebben
uitgegeven. Wij vinden dat abso-
luut niet kunnen", aldus Van Vos-
kuilen.
De heer E. Brandenbarg (WD) was
het daar helemaal mee eens. Ook
hij pleitte ervoor om de stuur-
groep zo snel mogelijk uit te brei-
den van drie naar vijf gemeenten
en aan te sturen op een grote plat-
telandsgemeente waar dus ook
Zelhem en Hummelo & Keppel bij
betrokken worden. "Wij zijn bang
dat een fusiegemeente met alleen

Vorden, Hengelo en Steenderen op
termijn toch weer te klein is".
Brandenbarg verwacht verder dat
een grote plattelandsgemeente
veel meer voor elkaar kan krijgen
als het gaat om zaken als recreatie
en industrie. "Ik denk dat de kans
op een groot industrieterrein in
bijvoorbeeld Steenderen bij een fu-
sie van vijf gemeenten veel groter
is dan bij een fusie van drie ge-
meenten".
D66 sloot zich bij het CDA en de
WD aan. Fractievoorzitter M. Bak-
ker vond dat de tijd voorbij is dat
je bepaalt wat goed is voor ande-
ren. Vorden, Hengelo en Steende-
ren moeten in zijn ogen dus niet
zelf gaan beslissen over Zelhem en
Hummelo maar de twee gemeen-
ten actief bij het proces betrekken.
"Verder denk ik dat het niet erg is
als wij vergeleken bij Hengelo en
Steenderen net even een stapje
verder gaan", aldus Bakker.
Wethouder H. Boogaard (PvdA)
was het daar niet mee eens. Hij
waarschuwde het CDA, de VVD en
D66 ervoor dat in Vorden, Hengelo
en Steenderen op die avond het-
zelfde besluit moet worden geno-
men. "Zoniet, dan loop het proces
vertraging op", aldus Boogaard.
Verder merkte hij op dat in deze
vergadering niet de beslissing
wordt genomen over een fusie met
drie of vijf gemeenten. "Dat gaan
we pas in het najaar bekijken als
het onderzoeksrapport er ligt. En
dan kunnen we op basis van in-
houdelijke argumenten kiezen
voor een fusie met drie, vier of vijf
gemeenten".
Vervolgens werd de vergadering
voor vijftien minuten geschorst.
WD, CDA en D66 gebruikten dat
kwartier om te overleggen of het
zinvol was om met een motie te
komen en het college te dwingen
de deur open te zetten voor Zel-
hem en Hummelo & Keppel. Op
het allerlaatste moment zagen de
drie partijen daar toch maar van
af omdat ze bang waren dat dit
het fusieproces alleen maar zou
vertragen omdat op die avond in
Vorden dan niet dezelfde beslis-
sing zou worden genomen als in
Hengelo en Steenderen.

Omgaan met verlies
Ondoorleefd verlies bevriest en
neemt verwrongen vormen
aan. Op donderdagavond 6
april komt de bekende docent,
therapeut en boekenschrijver
Roger Rundqvist een lezing ge-
ven hoe je hier wel mee om
kunt gaan. Hoe je weer nieuwe
levensvreugde krijgt en vrijheid
kan beleven. Iedereen die wel
eens met verlies te maken
krijgt is welkom op Klein Axen
aan de Nieuwstad 10 in Vorden.
Op aandachtige wijze met verlies
omgaan is een voorwaarde om vei-
lig in het leven te staan en als
mens te rijpen. "Wij verliezen on-
ze jeugd, idealen die wij als kinde-
ren hadden, velen lijden vroegtij-
dig verlies van werk, gezondheid,
dierbaren." Verliezen is een voor-
waarde voor de persoonlijke ont-
wikkeling, voor een nieuw begin
in het eigen leven. Ondoorleefd
verlies bevriest en neemt verwron-
gen vormen aan. Hierdoor ont-
staan dwangpatronen en psychi-
sche stoornissen. Wie met eigen

verlies niet goed om kan gaan en
doorléven, raakt zwaarmoedig en
isoleert zichzelf.
In deze lezing zal duidelijk ge-
maakt worden hoe 'goed door-
leefd' verlies het hart opent voor
levensvreugde en nieuwe vrijheid.
Ook is er aandacht voor de rouw-
verwerking en tevens anderen in
het rouwproces te ondersteunen.
Roger Rundqvist is van Zweedse af-
komst en woont en werkt sinds
1981 in Nederland. Sinds ruim der-
tig jaar werkt hij als docent, orga-
nisator en therapeut met mensen.
Over zijn ervaringen en werkwij-
zen op het ruime gebied van per-
soonlijke ontwikkelingen heeft hij
verschillende boeken en artikelen
geschreven. Zijn meest bekende
boeken gaan over dromen. Het
laatste boek dat Roger schreef "Het
Labyrint" gaat over inwijdingen en
inwijdingsrituelen. De vorige keer
signeerde Roger de op de lezing ge-
kochte boeken.
Voor opgave en informatie bel het
secretariaat, tel. 0575-552044.

Mennen
Tijdens de Samengestelde men-
wedstrijd op l en 2 april te Gorssel
werd er door de Vordense menners
van In de Reep'n met hun team
goed gepresteerd. In de klasse 2-
span paarden 1-2-3 werd Bertus
Pellenberg met zijn grooms José
Smeenk en Wim Arentsen kam-
pioen. Gerrit van Zeeburg met zijn
team Dik Beeftink en Delia Beef-

tink behaalden een vijfde plaats.
Beide menners verdienden hier-
mee 3 winstpunten. De pechvogels
van de dag waren Wim en Bennie
Steenblik. Zij reden in de zelfde
klasse, stonden na de eerste dag op
een prachtige 2e plaats maar
moesten de tweede dag door kreu-
pelheid van één van de paarden
opgeven.

Oosterse sferen
in de Wereldwinkel

De Wereldwinkel Vorden heeft
weer veel nieuwe producten in
de winkel staan. Een deel van
dit nieuwe assortiment staat af-
gebeeld in een onlangs uitgeko-
men folder van Fair Trade, de
importeur van deze eerlijke
producten. Men verspreidt de
folder in de kom van Vorden,
Baak, Wichmond en Kranen-
burg huis-aan-huis in de week
van 28 maart. Als men hem niet
ontvangt liggen er nog enkele
exemplaren in de Wereldwin-
kel.

Oosterse decoraties staan in de
schappen. Zoals prachtig glaswerk
uit Vietnam. Maar ook nieuwe sie-
raden, handgeweven kussenhoe-
zen en zelfs een Indonesische vlie-
ger in de vorm van een boot! We

hebben ook voor zowel kinderen
als volwassenen T-shirts inge-
kocht. Een deel van het nieuwe as-
sortiment staat afgebeeld in een
onlangs uitgekomen folder.
Met liefde gamaakt.
Met liefde gekocht.
De producten zijn met liefde ge-
maakt door ambachtslieden in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij
ontvangen hiervoor wat ze verdie-
nen; meer welvaart, meer geluk en
onafhankelijkheid. Wij ontvangen
de geuren, kleuren en smaken van
hun culturen.

Neem het Vietnamese glaswerk.
De producent, Thu aNd Ling,
werkt uitsluitend met recycled
glas. Het glas is versierd met ge-
lukstekens en oosterse karakters.
Thu aNd Üng blinkt uit door het

vakmanschap waarmee het glas-
werk wordt geblazen en de goede
arbeidsvoorwaarden voor zijn
werknemers; iets wat lang nog
niet gewoon is in Vietnam.

De producten in de folder zijn in-
gekocht bij coöperaties of bedrij-
ven van boeren en ambachtslie-
den in de Derde Wereld. Fair Trade
betaalt de producenten een eerlij-
ke prijs en ondersteunt hen ter
plaatse door o.a. productontwikke-
ling en bedrijfsvoering. Zo kunnen
hun bedrijven voortbestaan of
zelfs groeien waardoor zij uitzicht
hebben op een beter bestaan.

De Fair Trade producten zijn ver-
krijgbaar de Wereldwinkel aan de
Raadhuisstraat 6. De winkel is geo-
pend van maandag t/m zaterdag.

Leo Westerhof erelid van het
Vordens Mannenkoor

Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van het Vordens Man-
nenkoor kon de voorzitter mee-
delen dat Leo Westerhof het
hem aangeboden erelidmaat-
schap heeft geaccepteerd.

Het bestuur had de heer Wester-
hof voorgedragen als erelid vanwe-
ge zijn verdienste voor het Vordens
Mannenkoor waarmee alle leden
akkoord gingen.

In 1965 kwam hij bij het koor dat

toen door o.a. een ledentekort
geen goede tijd doormaakte. In
1970 is hij voorzitter van het koor
geworden, wat hij tot 1992 is ge-
bleven. Vorig jaar heeft hij door
omstandigheden besloten om te
stoppen met het zingen bij het
Vordens Mannenkoor.

De huidige voorzitter Jan van
Heugten bedankte in een korte
toespraak voor het vele werk dat
hij voor het Vordens Mannenkoor
heeft gedaan en overhandigde

hem de oorkonde voor het erelid-
maatschap van het Vordens Man-
nenkoor.

Als dank voor het vele gebruik van
het terrein van schildersbedrijf
van der Wal b.v. werd door de acti-
viteitencommissie een bloembak
aangeboden.

Voor mevrouw Westerhof die ook
het Vordens Mannenkoor een
warm hart toedraagt, was er een
bloemetje.



'In de Dennen' bestaat dit jaar 65 jaar en
ontving in die periode 3.300.253 bezoekers

ons
3 april 2000

Veel goed
nieuws over
Zwemseizoen
2000

Water..., we kunnen 't niet missenl
Prins Willem Alexander vertelde al hoe belangrijk water is voor men-
sen. We drinken het, verbouwen er voedsel mee, water zorgt voor trans-
port en hygiëne. Maar water is ook nodig voor ontspanning, voor ple-
zier en voor onze gezondheid als het om voldoende beweging gaat.
Kortom, we kunnen water niet missen en we moeten blij zijn dat er in
Vorden midden in de natuur het hele zomerseizoen dat prachtige extra
verwarmde zwembad is waar jong en oud fantastisch van genieten. En
waar onze jeugd de zwemvaardigheid kan verkrijgen die soms levens-
reddend kan zijn.
Op deze pagina veel nieuws over alles wat er dit jaar weer rond het
zwembad 'In de Dennen' te beleven valt. We hopen u dit seizoen vaak
in het steeds aantrekkelijker wordende Vordense bosbad te kunnen
begroeten!

Het A-diploma in één
seizoen? Dat kan!
Vorig jaar is al gebleken dat het moge-
lijk is in zwembad 'In de Dennen' het
eerste deel van het Zwem-ABC, het
A-diploma te behalen. Door de ver-
sterking van het lerarenteam met de
komst van de nieuwe badmeester E.
Somsen (hartelijk welkom, Ernst-
Jan!) kunnen ook garanties worden
gegeven dat voor wie al het A-diplo-
ma bezit ook het B- en C-diploma
binnen bereik ligt. Met andere woor-
den: 'In de Dennen' is klaar voor
ieder die streeft naar het bezit van
het Zwem-ABC, het nieuwe lande-
lijk erkende zwemdiploma.

Wat is het verschil met vroeger?
Wat is het verschil met de oude oplei-
ding? Vroeger leerde je alleen zwem-
men, dat is blijven drijven en vooruitko-
men in het water. Als je aan enkele
minimumeisen voldeed dan was er een
diploma. Nu ligt de nadruk veel meer op
watergewenning waardoor kinderen en
volwassenen zich vrijer in het water
kunnen bewegen. Vooruitkomen in het
water is één, maar je thuisvoelen in het
water bijv. door een betere drijftechniek
en door het aanleren van de juiste
ademhalingstechniek is eigenlijk veel
belangrijker. Dan zal men zichzelf of
anderen bij een onverwachte calamiteit
beter kunnen redden en is de bewe-
gingsvrijheid ook groter. Kortom: de
zelfredzaamheid neemt in de opleidin-
gen een centrale plaats is.

Voorbereiding belangrijk
Daarom wordt begonnen met veel oefe-
ningen in spelvorm. Dat betekent wel
dat het aantal benodigde lessen groter
zal zijn. Toch is het, afhankelijk van het
leertempo, de aanleg en de geoefend-
heid van het kind, mogelijk in één
zomerseizoen het Zwemdiploma A van
het Zwem-ABC te halen.
Belangrijk is dan wel dat men direct
vanaf de eerste les op l mei a.s. begint
met het volgen van de lessen. Mocht
het niet mogelijk zijn het A-diploma
voor het eind van het 'In de Dennen'-
seizoen te halen dan is er een regeling
met een overdekt zwembad in de omge-

ving om de lessen voort te zetten zodat
het gewenste diploma toch kan worden
gehaald.

Als u meer wilt weten
Er is een folder samengesteld met een
inschrijfformulier, zodat u uw kind zo
vroeg mogelijk kun t opgeven. Want
denkt u er wel aan dat hoe eerder er dit
jaar met zwemles wordt begonnen hoe
groter de kans is dat men aan het eind
van dit zomerseizoen dat waardevolle,
nu nog veelzijdiger zwemdiploma, in
bezit zal kunnen hebben.
Deze folder over de zwemopleidingen
en een inschrijfformulier voor zwemles-
sen zijn verkrijgbaar bij het zwembad,
de Openbare Bibliotheek. Dorpsstraat
en het VVV-kantoor, beide in Vorden.

Goed om de weten
We gaan open op 30 april a.s. om
13.00 uur en eindigen het seizoen op
3 september om 17.00 uur.
Aanvang zwemlessen l mei - Ie les
gratis.
De Nationale Zwemvierdaagse is
van 26 tot 30 juni (mogelijkheden:
maandag t/m vrijdagavond van 18.30
tot 20.00 uur en van dinsdag t/m
vrijdagochtend van 07.00 tot 10.00
uur).
Kosten: f 6.00 per persoon incl.
entree - op 26 en 27 juni f 7.00 per
persoon incl. entree.

De vorig jaar geopende vijftig meter lange
waterglijbaan was vanaf de eerste dag een
grandioos succes. De baan /.v een verrij-
king van het bad waarvan al door vele
duizenden, vooral jeugdige bezoekers,
volop is genoten.

De tarieven voor 2000
(tussen haakjes de voorverkoop-
tarieven geldig bij bestelling uiterlijk
20 april 2000)

- Combinatie-abonnement:
Ie ouder f 90.- (f 80.-), 2e ouder f 50.-
(£45.-).
per kind t/m 17 jaar T28.- (f 25.-).

- Seizoenabonnement jeugd: t 55.- (t 50.-)
volwassenen f90.- (f 80.-).
65 plus-abonnement i"65.- (f 60.-).
Het combinatie-abonnement geldt
alleen voor ouders/ver/.orgers en kinde-
ren t/m 17 jaar samen.

- Terraskaart na 18.00 uur: f,4.-.
Entreekaart voor een eenmalig be/oek:
jeugd f5.- - volwassenen 1'6.-,
- Tienbadenkaart jeugd f 42.- - vol-
wassenen f 52.-,
- Zwemlessen en andere opleidingen:
leskaart voor 12 lessen (exel. toe-
gang):
f60.- losse les f6.- .
- Kosten diploma/wemmen:
f7.50 incl. embleem en insigne.

-Golfbaan jeugd f3 . - - volwassenen
f4.-.
Toegang zwembad en golfbaan voor
kinderen beneden 2 jaar: gratis.
Voor groepen (min. 25 pers), geldt een
voordeliger tarief .

Meer weten over Zwem-ABC?
Ook dit jaar is een speciale informatie-
avond gepland die bij voldoende
belangstelling zal worden gehouden op
een nog nader vast te stellen datum.
Dat zal dan gebeuren in de Kantine van
het zwembad. Ook vragen over andere
opleidingen (bijv. over zwemles voor
volwassenen) worden dan beantwoord.
U kunt dan tevens kennismaken met
onze nieuwe badmeester Ernst-Jan
Somsen die dit seizoen ons team van
medewerkers komt versterken.

Als u prijs stelt op deze informatie dan
is het nodig dit telefonisch of via een
briefje kenbaar te maken. Telefonisch
onder nummer 55 12 03 - adres Oude
Zutphenseweg 7 - 7251 JX Vorden.

Genieten van water..., ook in het jaar
2000 -uilen er \veer vele tienduizenden
hèzoeken worden gebracht aan hel
'/M'einhad 'In de Dennen'. 11 komt toch
ook'/ Het had is extra verwarmd.

Zo bestelt u (vóór 20 april)
een voordelig abonnement
Abonnementen voor 2000 kun-
nen worden bevSteld via het
bestelformulier op de achterzijde
van deze pagina.
Het verschuldigde bedrag voor
betaling van abonnementen in de
voorverkoop moet vóór 20 april
2000 worden gestort op banKre-
kening nr 3664.24.262 of girore-
kening nr 723 1517 ten name van
Zwembad 'In de Dennen' te
Vorden.

Zuinig zijn op ons zwembadl
Het bestuuren de medewerk(st)ers van
het Zwembad 'In de Dennen' spannen
zich in om elk seizoen de inwoners
van Vorden en omliggende plaatsen
een unieke mogelijkheid te geven te
genieten van gezonde waterrecreatie.
Vorden is daarmee in de regio heel bij-
zonder, want zo'n royaal zwembad in
een zo aantrekkelijke en natuurli jke
omgeving is zeldzaam. Er is een com-
plete speelgelegenheid rondom het
bad dat ook dit seizoen weer extra
wordt verwarmd.
Wie in hel seizoen ziet hoeveel men-
sen er genieten en gezondheid opdoen
en vaststelt hoeveel gelukkige uren
ook de jeugd in ons zwembad beteeft
zal begrijpen dat deze basisvoorzie-
ning behouden moet blijven. En ook
betaalbaar, want met de beschikbare
middelen is het bijzonder moeilijk de
toegangsprijzen e.d. binnen een aan-
vaardbaar peil te houden.
Zwemmen is immers geen luxe maar
voor veel mensen die gezond willen
leven een noodzaak. We hopen dat ook
de bestuurders van onze gemeente, die
in het afgelopen jaar ook voor het
zwembad het snoeimes drastisch heb-
ben moeten hanteren, dit hoekje van
de 'Plonskrant' zullen lezen. En er voor
zullen kunnen zorgen dat het zwembad
'In de Dennen' voor de inwoners van
Vorden nog lang beschikbaar en ook
betaalbaar zal blijven.



LIGT ER NOG 'GELD7 BIJ U OP ZOLDER...?
Misschien niet cash, maar dan wel in de vorm van leuke oude spulletjes die weer door andere mensen verzameld worden.

Het Verzamelhuis in Warnsveld koopt en verkoopt zaken die verzameld worden. Bijvoorbeeld:
aanstekers, aardewerk, ansichtkaarten, art-deco, automobilia (alles wat met auto heeft te maken), bakeliet, barometers, Beatles, beeldjes, beelden, beertjes, bestekdozen, blikken, blikken
speelgoed, boeken, boekenweekgeschenken, brillen, broches, bromfietsen, camera's, Daf, Dinky toys, emaille-voorwerpen, erotica, fotografie, gereedschap, gewichten, glaswerk, globe,
gouden voorwerpen, hengelsport, horloges, inktpotten, ivoor, juke-box, kandelaars, kerstversiering, keuken-gerei, Keuls aardewerk, klokken, kurkentrekkers, lakstempels, lampen, letter-
doeken, luchtvaart, medisch, Micky Mouse, microscopen, militaria, muziekinstrumenten, naaigerei, Olympische spelen, onderscheidingen, parfumflesjes, Philips, plakplaatjes-albums, poppen,
poppenhuizen, poppen- of kinderserviesjes, radio's, reclameborden, reclame-voorwerpen, soheergerei, schilderijen, sieraden, spaarpotten, speeldozen, speelgoed, speldjes, spuitflessen
(Ned.), stripboeken, stijlmeubelen, tafelbellen, tegels, tin, treinen, uurwerken, vazen, verlichting, vismolens, vulpennen, vijzels, weeginstrumenten, zakhorloges, zilveren voorwerpen. (Voor al-
le artikelen geldt dat deze een beetje oud of bijzonder moeten zijn. Rommelmarkt of kapotte spullen en dingen die nog volop te koop zijn, komen vaak niet in aanmerking voor inkoop.)
Denkt u iets voor ons te hebben, maak dan een afspraak of kom in de winkel. Wij taxeren gratis, komen eventueel met u een prijs overeen, die u

vervolgens direct betaald krijgt.
Wij zijn ook geïnteresseerd in het opkopen van complete inboedels en kunnen desgewenst een huis of kamer geheel schoon opleveren.

Openingstijden:Henny en Bert Ubels
Rijksstraatweg 35
7231 AB Warnsveld
Tel. (0575) 522919 V E R Z A M E L H U I S Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

13.30- l 8.00 uur
10.00- l 8.00 uur
10.00- 17.00 uur

Zonnebril
inclusief

glazenvdhr. modellen
U vindt Horlings Kompleet Optiek aan de Dorpsstraat 8,7251 BB Vorden, telefoon (0575) 55 55 44

Horlings

óorjaars-
show

8 en 9 april
^10.00-17.00 uur

RoUWetlhOfSt BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1 • Barchem • Telefoon (0573) 25 80 94

Wij zijn op zoek naar:

• Vrachtwagenchauffeur
• Mobiele kraanmachinist

met vrachtwagenrijbewijs

A. HEITKÖNIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
. Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1411

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

aartjes
scoren voor

URO 2000
Rabobank

Als u vóór 12 mei a.s. een Rabo Totaalpakket afsluit, hebt u

niet alleen uw bankzaken in één keer goed geregeld maar

maakt u óók kans op wedstrijdkaartjes voor het Europees

Kampioenschap voetbal. Of een uitnodiging van Johan

Cruijff, ambassadeur van Eurocard/MasterCard. Ga naar

uw Rabobank of kijk voor meer informatie over het Rabo

TotaalPakket op www.rabobank.nl.

Eurocard/MasterCard is de sponsor van EURO 2000'" en het Nederlands elftal.
De Rabocard is een Eurocard/MasterCard en is onderdeel van het Rabo Totaalpakket.

WWW.

rabobank.nl

l EURO
J 2OOO

Rabo TotaalPakket. Alles in één keer goed geregeld.

Bestelformulier Zwemabonnementen Seizoen 2000
(bij bestelling na 20 april 2000 gelden de op de Plonspagina vermelde, niet tussen haak-
jes geplaatste prijzen - inzenden aan of afgeven bij Adm. Zwembad 'In de Dennen' - Ou-
de Zutphenseweg l, 7251JX Vorden. U kunt het formulier ook afgeven bij Het Vaarwerk
20 of De Laegte 20 te Vorden of Ruurloseweg 68 te Kranenburg.)

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

bestelt hierbij voor seizoen 2000 voor het Zwembad 'In de Dennen' de volgende abon-
nementen:

Combinatie abonnement (en)

f80,- Ie ouder, voorletters geboortedatum m/v
f 4?,- 2e ouder, voorletters geboortedatum m/v
f25,- kind, roepnaam geboortedatum m/v
f25,- kind, roepnaam geboortedatum m/v
f25,- kind, roepnaam geboortedatum m/v
f25,- kind, roepnaam geboortedatum m/v

Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na l mei 1982)

f50,- roepnaam geboortedatum m/v
f50,- roepnaam geboortedatum m/v
f50,- roepnaam geboortedatum m/v

Volwassenenabonnement(en) (geboren voor l mei 1982)

f80,- voorletters geboortedatum m/v
f80,- voorletters geboortedatum m/v

Ouderenabonnement (en) (geboren voor l mei 1935)

f 60,- voorletters geboortedatum m/v
f 60,- voorletters geboortedatum m/v

f 10,- contributie Lidmaatschap Vereniging 'In de Dennen'

Het verschuldigde bedrag ad f . wordt voldaan door overschrijving op bankre-
kening 36.64.24.262 of girorekening 7231517 beide ten name van Zwembad'In de Den-
nen' te Vorden.

Datum: Handtekening:



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

HAANTJES
kilo + zakje kruiden gratis

MINIROLLADES
gevuld, 3 stuks van 10,- voor

25

LEVER kilo

52
900
4I5

Poelier Hoffman
Laren (GId.)

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (GId.) en Rijssen

Valeweide Bloemen en planten
«HORTENSIA 9,95
0 2 bossen TULPEN 7,95
*2BEGONIA'S 8,95
ö PAASBAKJE 14,95
« 2 bossen BLOEMEN 9,95
ft GELE KALANCHOË 2,95

Fruithandel F. Huusken en Zn.
Super
ELSTAR .f98
5 kilo ™T«

Hagelwitte
CHAMPIGNONS
1 kilo 3.98

Honing zoete
DRUIVEN
1 kilo

Pulk Beste
BILDTSTAR
10 kilo

-f 98
mm

3.98

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER

HAASJES
LANDBROODJESMPSBURGERS

10 stuks
BROOD

TOEN

f
(3 SOORTEN)

MAGERE
RUNDERLAPPEN 1 kg 10,95
HAMLAPPEN of FRICANDEAU 1 kg 8,95
4 KOGELBIEFSTUKJES 10,00
PATÉ 100 gram 1,95

Bij aankopen vanaf f 10,-
4 GEHAKTBALLEN tw.v. 4,40 voor slechts 1,00

Weekoakket vleeswaren

100 gr PEKELVLEES

100 gr SCHOUDERHAM

100 gr PALINGWORST

Elke wee/c op c/e markt In Vorden

NU VOOR



TOERELANTIJNEN
Nieuwtjes uit de reiswereld

Kinderhotels
De organisatie Kinderhotels
bestaat nu tien jaar. Intussen
hebben zich hierbij 78 hotels
uit Oostenrijk, Duitsland
Zwitserland, Liechtenstein en

de aangesloten bedrijven
"smileys' (lachende kinderge-
zichtjes) met als hoogste klas-
sering 5 smileys, die er bijvoor-
beeld garant voor staan dat er
per week minstens 60 uur be-

Alle toeristische informa-
tie op één website
ledereen die wel eens op in-
ternet surft, weet dat de hoe-
veelheid aanbieders van infor-
matie enorm is. Dat is natuur-
lijk fantastisch maar om de
juiste informatie, in het grote
aanbod, te vinden, wordt
langzamerhand een pro-
bleem.
Ex-VW directeur, F.O.H. Len-
ferink bedacht hier iets op. In
de afgelopen twee jaar heeft
hij alle toeristische en recre-
atieve informatie uit Neder-
land bij elkaar gezocht en sa-
men met de Universiteit
Twente en het website bedrijf
@lant is in Sneek, op één web-
site gezet (www.uit-in.nl).
De heer Lenferink, nu direc-
teur van Revital: "Deze websi-
te is een unicum in Nederland
en biedt de bezoeker heel
veel gemak. Ik ben ervan over-
tuigd dat met deze website
een belangrijke stap is gezet
om de enorme stroom toeristi-
sche informatie op het inter-
net te structureren. Langdurig
zoeken naar toeristische infor-
matie behoort nu tot het ver-
leden."
De website bestaat uit zes ca-
tegorieën. Eén van de catego-
rieën is 'reacties'. In deze cate-
gorie kunnen bezoekers hun
op- en aanmerkingen kwijt
maar ook hun vragen, nieuw-
tjes, ervaringen, reisverhalen
en zelfs hun foto's.

door Jaft van der Blom

Directeur F.O.M. Lenferink:
"Ik verwacht heel veel van de-
ze categorie. Daarmee zal on-
ze website aar) actualiteit en
spontaniteit winnen."
E-mail: revital@freemail.nl
Website www.uit-in.nl

Reisgidsen van National
Geographic
Een heel nieuwe verschijning
op gebied van reisgidsen is de
serie National Geographic
Travelier, die door Kosmos
Z&K Uitgevers op de markt
wordt gebracht. Deze gidsen
bevatten alles wat je van een
reisgids mag verwachten.
Daarnaast bieden ze veel ex-
tra's, zoals de unieke foto's,
duidelijke kaarten, dwars-
doorsneden van belangrijke
gebouwen en themapagina's
met boeiende achtergrondin-
formatie. Dit maakt de boe-
ken niet alleen tijdens de reis
maar ook daarna tot een
waardevol bezit.
De zes tot nu toe verschenen
delen: Londen, New York,
Groot Brittannie, Frankrijk,
Parijs en Canada, zijn uitge-
voerd als paperback met een
omvang van 272 tot 400 pagi-
na's. De prijs varieert van
f. 39,90 tot f. 45- per deel.

Nieuwe jeugdherberg in
Roskilde (Denemarken)
Denk niet dat jeugdherbergen
uit de tijd zijn. In het Deense
Roskilde (u weet wel van het

Roskilde Rockfestijn) is een
nieuwe jeugdherberg geo-
pend. Danhostel, dat voldoet
aan de strengste milieunor-
men, beschikt over 152 slaap-
plaatsen verdeeld over 43 ka-
mers.
Info: Tel. +45.3313612.
Internet: WWW.danhostel.dk

Roskilde Festival
Van 29 juni tot en met 2 juli
wordt voor de 30e keer het
Roskilde Festival gehouden.
Op zeven locaties zullen gedu-
rende het festival 160 bands
en DJ's uit de hele wereld op-
treden. Hierbij o.a. The Cure,
Willie Nelson, Iron Maiden,
Crosby, Stills, Nash & Young
en Pearl Jam.
In Nederland kaarten te koop
bij Buro Pinkpop 046-4752500,
Plato 050-3135055 en het
Kaartenhuis 015-2136050.

"UK the guide" for young
tra vel Iers
Het Brits Touristenbureau
heeft speciaal voor jongelui
een gids uitgegeven van 84
pagina's. Hierin is van alles te
vinden wat makkelijk is voor
een bezoek aan Engeland.
Festivals, nachtclubs, de "cool-
est cities" van London tot
Manchester en ook heel ande-
re zaken als de 30 grootste
Britse filmacteurs aller tijden.
Het magazine is gratis ver-
krijgbaar bij de BTA kantoren.
Tel. 020-6077707.

Zuid-Tirol aangesloten. Ze geleiding is voor de kinderen,
moeten daarvoor aan hoge ei- Verder heeft elk kinderhotel
sen voldoen. Terwijl de ouders zijn eigen extra's. Zo beschikt
in alle rust van hun vakantie het baby- en kinderhotel

genieten worden hun kinde-
ren al vanaf vier weken oud
tot en met verzorgd. Er zijn
daarvoor zuigelingenverpleeg-
sters, gediplomeerde kleuter-
schoolonderwijzeressen en pro-
fessionele spelbegeleiders, die
er met elkaar voor zorgen dat
de kinderen de hele dag wor-
den beziggehouden en de va-
kantie van hun leven hebben.
Inplaats van sterren hebben

Trebesing over een kinderwe-
reld saunalandschap, waar
zelfs de kleinsten zich kunnen
vermaken in een bad van 20
cm diep met een watertenpe-
ratuur van 36graden. En in al-
le hotels geldt, dat ook de ou-
ders niet worden vergeten!
Info; Kinderhotels Europa
Postbus 10- VillachDrobollach
Oostenrijk, tel 0043 4252/4411
WWW. Kinderhotels, com

Fietstocht
'de Bruil e.o.'
Op zondag 9 april organiseert
buurtvereniging "de Bruil en om-
streken" te Ruurlo een voorjaars-
fietstocht. Na een kwakkelende
winter is het heerlijk om te genie-
ten van de natuur in de omgeving
van Ruurlo en omstreken.
Aan deze fietstocht kwan door zo-
wel jong als oud deelgenomen
worden, omdat de tocht een leng-
te heeft van ca. 20 km.
Er kan gestart worden, bij café 't
Haantje, Stapeldijk 5, Ruurlo.
Café 't Haantje is het gemakke-
lijkst te vinden, wanneer men van-
af kasteel Ruurlo de weg naar
Zieuwent/Lichtenvoorde volgt.

Vanaf het kasteel is het ca. 750 m
tot aan café 't Haantje.

Wil men ook genieten van Ruurlo
en zijn prachtige omgeving, dan
mag men deze kans niet onbenut
laten. (Zie advertentie in dit blad.)

Informatieavond
bestuurlijke
vernieuwing
Van alle kanten hoort men gelui-
den over bestuurlijke vernieu-
wing, de burgemeester moet geko-
zen, de wethouder hoeft geen lid
meer van de raad te zijn, als hij
maar deskundig is, enz. enz.

Om dit onderwerp voor alle toe
komstige kiezers wat te verduide-
lijken, is de heer mr. L.W. Zielhuis
uit Oldebroek bereid gevonden
een en ander uit te leggen.
Na een kopje koffie die u wordt
aangeboden, bestaat ook de moge-
lijkheid daar met hem vaji ge
dachten over te wisselen.

Deze informatieavond wordt geor-
ganiseerd door de CDA Regiokring-
en Bestuurdersvereniging Steden-
driehoek en gehouden in de grote
zaal van 'de Wijngaard' aan de
Wilhelminalaan 3 te Zutphen.

Uitgebreide informatie tel. 0575-
562499 en 553979.

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

TEGELHANDEL

mullcf-uofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

FINANCIËLE PLANNING

Mr. drs. B.H.J. de Regt FFP
U. Koetsier FFP

Gecertificeerd financieel Planners
Nieuwstad 44

7241 DR Lochem •
Tel. 0573-255 300

Fax 0573-255 381
Email: deregt@deregt.nl

Website: www.deregt.nl

De Professionals in koopsommen!
Profiteer nu nog voor 1999 en 2000, ook al is uw

aangifte 1999 al ingediend. Wij verzorgen
de aftrekpost voor 1999/2000 voor u.

Goed advies loont!

Het Nationaal Reumafonds zoekt mensen die bereid zijn een paar uur

met de collectebus rond te gaan in de week van 19 t/m 26 maart. Dat

is hard nodig om anderhalf miljoen mensen met reuma te helpen. Het

Nationaal Reumafonds is u zeer erkentelijk als u ja zegt. U kunt zich

aanmelden bij mevrouw Geertje de Ruiter,tel020-5896471.

Nationaal Reumafonds
Giro 324 Amsterdam

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN Chipknip



De hele maand april:
Lentekriebels bij BouwCenter HCI

Wij (( ar hteo :vÖöf :u ;: 1 00 stu ks

VAATWASSJERS:

M W>

INBOUW
GASKOOKPLAAT
5-pits met wokbra^der.

Adviesprijs
April

INBOUW KOELKAST
Inbouwmaat88 cm.

Adviesprijs
Hele maand
april slechts

«gs?

Natuursteen iaitpiï htbladen
Ital ia Stöiie aanrechtbladen

; kleiiléf»

cemmtscfi<
Adviesprtjs
Help

april slechts

CERAMISE KOOKPLAAT
Met bovenbediening. Hoge kwaliteit

Zolang de voorraad strekt.
Hele maand april

per strekkende meter TöM

COMBI MAGNETRON
Zeer luxe uitvoering, hoge kwaliteit

Adviesprijs 2^1MKff-
Hele maand aprifslechts^

1 995 -m*^J^J**Mm

Alle top-keukens bij BouwCenter HCI in de maand april extra laag geprijsd!
Gratis opslag voor latere levering mogelijk.

BouwCenterBHCI
Prijzen inql. btw., zolang de voorraad strekt. Geldig in de maand april.

BouwCenter HCI Hengelo Gld
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 - 16.00 uur

KORTINGSBON
f 5,- korting op het

inschrijfgeld t/m 21 april 2000

De organisatie met de beste afslankresultaten

Beheer

'Slank-klup'
f 9°°• W» p. w.
Inschrijfgeld: f 29,95

i Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
i Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
i Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
di. 19.00 uur Tel. 0575-441801
do. 19.00 uur Tel. 0575-441801

Cult. Ctr. de Brink ma. 19.00 uur Tel. 0314-363551
do. 19.00 uur Tel. 0314-360605

Vorden Dorpscentrum
Warnsveld De Eekschuur
Zelhem
Hengelo Ons Huis
Ruurlo Café/Rest.

De Keizerskroon do. 18.45 uur Tel. 0573-401342
b.g.g. van onze leidster tel. 0547-292065
homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

Onze kracht persoonlijke aandacht

Tonny Jurriëns

fir? AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7. 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

REURE116 APRIL 2000 TE RUURLO
Paaseiermarkt-bloemenshow KMTP, groei en bloei. In de zalen
van café-rest. De Keizerskroon, Dorpsstraat 15 - De Luifel,
Dorpsstraat 11 - De Tapperij, Julianaplein 4.

INTERNATIONALE EIEREN- EN BLOEMENSHOW
Gedecoreerde eieren, in allerlei technieken, Paasgebruiken, folklore.
Bloemstukken van de regionale KMTP-bloemschikwedstrijden.

Grote PALMPAASOPTOCHT door DORPSCENTRUM om 13.30 uur.
Vertrek van de Bundeling met aansluitend eieren zoeken, georganiseerd
door de speeltuinvereniging en met medewerking van de Kon. muziek-
ver. Sophia's Lust. Promotieteam Berkelzomp de Jappe komt met de
boot naar Ruurlo.
Welke school maakt de mooiste haan? In De Luifel op het toneel
staan de hanen van de scholen uit Ruurlo en Barchem.

Toegang Reurei f 3,50 p.p., kinderen tot 12 jaar (alleen onder geleide)
f 1,50. Open: van 11.00 tot 17.00 uur en van 09.30 tot 11.00 uur, speci-
aal voor mindervaliden.

Prima Primula!
Primula geeft een kleurig voorjaarsaccent,

bloeit in diversen kleuren,
maart-april. Hij kan

zelfs nu al buiten.



Stoppen
met lijnen!

De maand april staat dit jaar bij
De Wonerij in het teken van
boxsprings. Omdat men ruim
1/3 deel van het leven in bed
doorbrengt is de keuze van het
juiste ligcomfort een belangrij-
ke beslissing. Te meer omdat
omdat in onze jachtige samen-
leving steeds meer de behoefte
bestaat aan een comfortabele
en verkwikkende nachtrust.

Een goede matras en een bijpas-
sende boxspring vormen de basis
voor optimaal slaapcomfort. Zo
simpel lijkt dat. Maar welke com-
binatie beantwoordt aan uw per-
soonlijke wensen? Aan de buiten-
kant zien de meeste matrassen en
boxsprings er namelijk min of
meer hetzelfde uit. Wie echter ver-
der kijkt, herkent het ambachtelij-
ke vakmanschap van Pullman, de
toonaangevende fabrikant van
matrassen en boxsprings. In sa-
menwerking met de firma Pull-
man laat de Wonerij u diverse mo-
gelijkheden zien met deze be-
faamde matrassen en het comfor-
tabele boxspringsysteem. Zo wordt
o.a. aan de hand van uw gewicht
en slaapgedrag de juiste keuze be-
paald. Hierdoor bent u verzekerd
van een goede en gezonde nacht-
rust waardoor jarenlang slaap-
comfort gegarandeerd is.

Ook de sfeer en inrichting van uw
slaapkamer kunnen veel toevoe-
gen aan de kwaliteit van uw slaap.
De Pullman Boxsprings bieden u
ook op dat gebied individueel
maatwerk: design, tijdloos, ro-
mantisch of klassiek. In talrijke
kleiirstellingen. Met alle verste 1-

mogelijkheden die u zich maar
kunt wensen en met sfeervolle ac-
cessoires. Ook als inzetboxspring
in uw eigen bedomranding lever-
baar. Tijdens deze aktie, welke t/m
28 april 2000 duurt, krijgt u bij
aafischaf van een boxspring voor
iedere ligplaats een gratis dekbed-
overtrek naar eigen keuze.

Behalve boxsprings ziet u bij de
Wonerij ook testbedden van het
gerenommeerde merk Auping, se-
niorenbedden en kinderledikan-
ten. Verder geven wij u advies over
het eventuele dekbed en het juiste
kussen. Nieuw in het assortiment
hoofdkussens is Met Fysioform
hoofdkussen ontwikkeld door een
fysiotherapeutische praktijk. Een
kussen dat aansluit bij de mense-
lijke anatomie en slaapgewoonten.
De gewelfvormige neksteun geeft
ruimte aan de schouders, zowel in
de rug- als zij ligging, maar vormt
tegelijkertijd een perfecte onder-
steuning van de nek. Door de wel-
ving buigen de zijkanten van het
kussen juist naar voren zodat ook
het gezicht ontspannen kan lig-
gen. Het gedeelte waar het hoofd
op rust laat zich comfortabel
zacht indrukken, maar wordt ste-
vig als het hoofd op de goede hoog-
te ligt. Door deze unieke combina-
tie van eigenschappen voorkomt
het slapen op dit hoofdkussen veel
nek- en hoofdpijnklachten. Fysio-
form is uitgebreid in de praktijk
getest met zeer goed resultaat.

Kortom, de moeite waard om eens
een bezoek te brengen aan De Wo-
nerij. Laat u adviseren of kom ge-
woon even kijken en snuffelen.

Dit klinkt menigeen als muziek in
de oren. Toch af en toe een gebak-
je kunnen nemen, meedoen met
feestjes. Ja dat kan!
Nu de winter achter de rug is, wilt
u graag de pondjes die u aangeko-
men bent er weer af hebben, of
hebt u wat meer overgewicht waar
u al wat langer mee tobt en waar u
niet vanaf komt. Slank-Klup kan u
daarbij helpen! Tijdens de weke-
lijkse bijeenkomst krijgt u de be-
geleiding die u nodig hebt om die
leuke zomerkleding, die u stiekem
al hebt gepast en dat nu nog te
strak zit, weer met gemakt te kun-
nen dragen. Tijdens het clubuur is
er gelegenheid over diverse onder-
werpen te praten die met afslan-
ken te maken hebben en krijgt u
de nodige voorlichting over gezon-
de voeding. Daarnaast wordt er
ook aandacht besteed aan onder-
werpen, zoals het omgaan met
feestjes en etentjes.
Bij Slank-Klup krijgt u geen diëten
maar menu's. Deze zijn zo samen-
gesteld dat apart koken niet nodig
is. Naast gezonde voedingsmidde-
len is er ruimte voor lekkernijen,
want ook dat hoort bij afslanken.
De menu's worden opgesteld door
de diëtiste die aan Slank-Klup is
verbonden. De leidster van Slank-
Klup vertelt niet wat wel of niet
mag, maar legt de verantwoorde-
lijkheid bij uzelf neer. Zij geeft u
voorlichting over voeding en hoe u
uw eetpatroon kunt veranderen.
Zij zal u niet betuttelen of met een
strenge vinger begeleiden, maar
zal u stimuleren, motiveren en be-
geleiden. Spreekt u onze methode
aan en wilt u meer weten, kom
dan of bel tel. 0547-292065 voor in-
formatie of zie advertentie in deze
krant.

Vrijdagavond 14 april in Groenlo:
CD-presentatie De Gracht

3 mei gratis probeeravond

Cursus persluchtduiken
in 't Timpke te Borculo
In mei start een nieuwe cursus
persluchtduiken in Sportac-
commodatie 't Timpke. De cur-
sus wordt gegeven door ervaren
instructeurs en bestaat uit plm.
5 avonden gevuld met theorie, 5
zwembadlessen en 10 buiten-
waterlessen. De cursus wordt af-
gesloten met een theorie- en
praktijkexamen.

De lesavonden in 't Timpke be-
staan uit twee delen. Het eerste
deel bestaat uit de theorielessen

' en het tweede deel uit praktijk in
het zwembad. De buitenwaterles-
sen zullen in overleg met de cur-
sisten geschieden. Over het alge-
meen zal dat in één weekend wor-
den gehouden bij voorkeur in het
Grevelingenmeer in de provincie
Zeeland omdat dit meer een van
de helderste wateren van Neder-
land is.
In de cursuskosten zijn begrepen
het inschrijfgeld, gebruik van pers-

luchtapparatuur, de studieboe-
ken, het duikbrevetpasje, het log-
boek, het brevettenboekje, de oor-
konde en de verzekering.
Met het internationale duikbrevet
kunnen de cursisten over de gehe-
le wereld duikmaterialen huren
en zelfstandig duiken.

Na het volgen van deze opleiding
worden de cursisten in de gelegen-
heid gesteld om deel te nemen aan
georganiseerde duiken in Neder-
land om hun duikervaring uit te
breiden.
Niet inbegrepen is het weekend
buitenduiken (camping- en ver-
blijfkosten) en ook niet inbegre-
pen is een snorkeluitrusting om-
dat deze erg persoonlijk is. Via 't
Timpke is deze uitrusting tegen
sterk gereduceerde prijs aan te
schaffen.
De cursus wordt verzorgd door
Stichting Calypso Borculo (SCB).
Deze stichting is aangesloten bij

de IADS International Association
of Divingschools. De IADS is opge-
richt door beroepsduikers uit de
wereld van de Koninklijke Marine,
de Genie en de Brandweer. Hieruit
is een organisatie ontstaan die
sportduikopleidingen verzorgt
met persoonlijke vrijheid hoog in
het vaandel.

De cursus in Borculo staat onder
leiding van Ron Loos. Hij heeft
reeds jarenlang gewerkt als duiker
bij de Koninklijke Marine. Nader-
hand is hij in het bezit gekomen
van het instructeursdiploma.
Op woensdag 3 mei is een gratis
probeeravond. Belangstellenden
kunnen dan proeven aan het dui-
ken en ondervinden hoe het is om
een poosje onder water te blijven.

Belangstellende lezers kunnen
mér informatie krijgen bij Sport-
accommodatie't Timpke, tel. 0545-
272271.

Bruidsshow in Vorden
Trouwen in stijl 2000? Kom dan
op dinsdag 11 april naar Bode-
ga 't Pantoffeltje in Vorden. Tij-
dens deze avond worden er
twee bruidsshows gehouden
met medewerking van bruids-
huis Beyer Besselink uit Bel-
trum. Ook diverse bedrijven uit
Vorden en omgeving presente-
ren zich tijdens deze avond. Sa-
men zorgen zij ervoor dat u
straks terug kan kijken op "de
mooiste dag van uw leven".

Bruidshuis Beyer Besselink uit Bel-
trum laat de bezoeker van de show
zien wat de bruidsmode van dit
moment allemaal te bieden heeft.

Aan sfeer zal het deze avond niet
ontbreken. Daar zorgt de gezellige
zaal van "t Pantoffeltje wel voor.
Een unieke locatie waar u zowel
voor kleine als grote bruiloftspar-
tijen terecht kunt. En alles wordt
tot in de puntjes verzorgd: van de
ontvangst met koffie tot het diner
en van de hapjes en drankjes tot
de muziek.

Tijdens de bruidsshow krijgt de be-
zoeker alvast een voorproefje want
een entreekaartje is namelijk in-
clusief koffie met gebak, een con-
sumptie en een hapje.
Bij een trouwdag komt heel wat
kijken. Wat dacht u van een leuke

originele uitnodigingskaart. Daar-
voor moet u bij Drukkerij Weevers
in Vorden zijn. Aan de Nieuwstad
30 hebben ze diverse boeken met
voorbeelden die u geheel vrijblij-
vend enkele dagen mee naar huis
mag nemen. Een medewerker van
Drukkerij Weevers kan u daar tij-
dens de bruidsshow van alles over
vertellen.

Ook trouwringen mag u natuur-
lijk niet vergeten. Daarvoor moet u
bij de firma Siemerink in Vorden
zijn. Op dinsdag 11 april ziet u wat
de mogelijkheden zijn. Groot Roes-
sink Bloemen uit Hengelo ver-
zorgt op "de mooiste dag van uw

De Groenlose band 'De Grachf
is er helemaal klaar voor. Nadat
vorige week de single 'De Vogel-
straat' is uitgekomen wordt op
vrijdagavond 14 april de gelijk-
namige cd ten doop gehouden
in zaal Meyer in Groenlo.

De cd-presentatie belooft een
groot spektakel te worden, want
naast de Groenlose band treden
ook Clemens van de Ven & band
en de Dutch Diana Ross op. Verder
is illusionist Peter Eggink van de
partij en komt Marcel Wolters met
zijn 'Soul Train Show' naar zaal
Meyer in Groenlo. Kaarten zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar bij
tapperij Van Ooyen in Üchtenvoor-
de en de filialen van Focus Fashion
in deze regio.

De Gracht is een Nederlandstalige
popband uit de Achterhoek. De
groep is vernoemd naar de gracht
rond vestingstad Groenlo, de
plaats waar de roots van de meeste
handleden liggen. In de eerste ja-
ren van haar bestaan speelde De
Gracht Nederlands- en Engelstali-
ge covers van onder andere De
Dijk, Normaal, The Black Crowes,
Rolling Stones en U2. Halverwege
de jaren negentig - de vijfmansfor-
matie was toen net uitgebreid met
twee blazers - begon de band met
het schrijven van eigen Neder-
landstalig repertoire. Dit resulteer-
de uiteindelijk in het album 'Be
vroren Jaren' dat in 1996 in eigen
beheer werd uitgegeven.

De afgelopen vier jaar heeft De
gracht niet stilgezeten. Naast de
vele succesvolle optredens is er ge-
staag doorgewerkt aan nieuw re-
pertoire. Dit resulteerde in een
platencontract bij het label Coast
to Coast en manager André
Schroër uit Vorden verzorgt sinds
vorig jaar de boekingen voor de
band. Vergeleken bij het vorige al-
bum klinkt 'De Vogelstraat' vol-
gens André Schroër veel volwas-
sener. 'Het is een echt verant-
woord album geworden. Er is de
afgelopen periode met name veel
aandacht besteed aan de arrange-
menten. En dat hoor je dan ook
heel goed", zegt hij.
Als het om de muziek gaat wordt

De Gracht Dikwijls vergeleken met
De Dijk. Maar dat is niet terecht.
De stijl van de Achterhoekse for-
matie heeft veel meer weg van de
Zeeuwse B10f. De nieuwe single
'De Vogelstraat' is daar het levende
bewijs van. Toch heeft de band van
leadzanger Tim Ebbers een heel ei-
gen geluid. Muziekliefhebbers
moeten wat dat betreft maar ge-
woon komen luisteren op vrijdag-
avond 14 april in zaal Meyer in
Groenlo waar De Gracht het com-
plete album live ten gehore zal
brengen. Omdat het hier om een
speciaal optreden gaat, zal de
band evenals op het album bij het
nummer 'De wind' worden onder-
steund door een strijkorkest.

De cd-presentatie belooft sowieso
een groot muzikaal spektakel te
worden, want naast De Gracht zul-
len er ook optredens zijn van Cle-
mens van de Ven & band en de
Dutch Diana Ross. Ook illusionist
Peter Eggink is van de partij. Hij
zal op originele wijze de nieuwe
cd van De Gracht tevoorschijn 'to-
veren'. Ook de maffe dj Marcel
Wolters met zijn Soul Train Show
mag natuurlijk niet ontbreken.
Presentator Willie Oosterhuis van
TV Oost - fan van de Groenlose band
- zal de avond aan elkaar praten.

Kaarten voor de cd-presentatie zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar bij
tapperij Van Ooyen in üchtenvoor-
de en de filialen van Focus Fashion
in deze regio waaronder de win-
kels in Ruurlo, Lichtenvoorde en
Groenlo. Vanuit Vorden gaat er op
deze avond een speciale bus. De
bus vertrekt vanaf café De Herberg
en men dient zich van tevoren op
te geven bij manager André
Schroër van De Gracht: telefoon
(0575) 55 10 38. Kaarten voor de
bus zijn inclusief entree en een
gratis consumptie.

De organisatie verwacht vrijdag-
avond veel publiek in zaal Meyer
In Groenlo. Daarom is er op zater-
dag 15 april een extra concert in
café Doeternietoe in Doetinchem.
Ook op zondag 16 april is De
Gracht te zien. Op deze dag speelt
de Achterhoekse formatie in zaal
't Weurden in Winterswijk.

leven" graag het bruidsboeket en
de bruidstaart gemaakt door Bak-
kerij Besselink uit Wichmond mag
natuurlijk ook niet ontbreken.

Fotograaf Hans Temmink uit Hen-
gelo loopt al jaren mee als het gaat
om trouwreportages. Ook hij doet
mee aan deze bruidsshow. En wie
zijn bruiloft op video wil laten
vastleggen kan hiervoor terecht bij
Bakker Video. De Rabobank laat u
tenslotte zien wat er allemaal mo-

gelijk is als het gaat om een huwe-
lijksreis.

U begrijpt het al: een goede voor-
bereiding op de mooiste dag van je
leven begint op dinsdag 11 april in
Bodega "t Pantoffeltje in Vorden.
Kaarten voor de twee bruidsshows
zijn te koop bij Bodega "t Pantof-
feltje in Vorden, café-restaurant De
Herberg in Vorden en bruidshuis
Beyer Besselink in Beltrum. Zie
ook advertentie.



Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 april

organiseren de autobedrijven /kink,

Aufo-Vbs BV, Siemes BV, H. Cuppers

v.o.f. en Voorhuis een grandioze occo-

s/ons/iow in het Sourcy Center in

Zieuwent.

Zo'n 100 schitterende occasions staan

voor u klaar.

Uiteraard is de entree gratis, terwijl

eventuele financiering ter plekke gere-

geld kan worden; bovendien zijn tijdens

de s/iow de afleveringskosten geheel

voor onze rekening.*

Vanwege ons eerste lustrum spectacu-

laire aanbiedingen voor iedereen.

Kortom, redenen genoeg om deze

grandioze occasionsfiow fe bezoeken.

URCY

Openingstijden:
vrijdag 7 april

van J5.00 tot 22.00 uur
zaterdag 8 april

van 10.00 tot 19.00 uur
zondag 9 april

van 11.00 tot 18.00 uur

Prijsvraag
met kans

op een
leuke prijs

Neem gerust uw kinderen mee, zij kunnen
zich vermaken in ondermeer de

videohoek.
Kinderen onder de 14 laar zonder begeleiding geen toegang.



Boerenerven weer in trek Wijntje v.d. Ende
en Kiek Jansen in
'Het Gele Stoeltje'

Het Achterhoekse lanschap
met z'n boerderijen, houtwal-
len, bossen en bosjes is groten-
deels door mensenhand ge-
maakt. Juist die variatie zorgt
voor de aantrekkingskracht
van het landschap op de toerist
en de recreant. Boerenbedrij-
ven met de boerenerven zijn
sterk beeldbepalend in het
landschap.

HET ERF VROEGER
Vroeger was het boerenbedrijf zo
veel mogelijk een economische
eenheid, de bewoners wilden zo
weinig mogelijk afhankelijk zijn
van "buiten". Het erf vóór was het
domein van de boerin, zij verzorg-
de de groententuin en onderhield
het voorste gedeelte. Het erf moest
het een en ander opleveren: groot-
fruit, zoals appels, peren en prui-
men en klein fruit zoals bessen,
frambozen en aardbeien. De moes-
tuin werd oorspronkelijk meestal
voor het huis aangelegd, niet te
ver weg van de keuken.

Een goed onderhouden moestuin
met weelderige groentegewassen
was een juweeltje voor het bedrijf
en droeg bij aan het aanzien en
status van de bewoners.

SIERTUINEN
Siertuinen, zoals wij die nu bij be-
drijven kennen, waren er niet. Met
het toenemen van de welvaart was
er in eerste instantie ruimte voor
enkele siergewassen, die niet al te
veel tijd en onderhoud vroegen.
Seringen, phloxen en dahlia's
leenden zich daar uitstekend voor.
Door het toenemen van de wel-
vaart evolueerde de gebruikstuin
van weleer in de siertuin zoals wij
die nu kennen.
Het vroegere erf was voorzien van
het nodige "meubilair", een rek
voor de melkbussen en de melk-
emmers en het bankje voor het
huis. In menig familiealbum zal
een foto te vinden zijn van oma of
opa aardappelschillend of sokken
stoppend op het bekende witte lat-
tenbankje!
Het achtererf was het domein van
de boer. Het was het zakelijke ge
deelte van het bedrijf. Hier lagen
de stallen met het vee en de bijge
bouwen voor werktuigen en op-
slag.

TOENEMENDE
BELANGSTELLING
De belangstelling van plattelands-
bewoners voor het oorspronkelijke
boerenerf neemt toe. Dat komt,

omdat veel boerderijen nu in ge
bruik zijn als woonboerderij. Maar
ook op agrarische bedrijven neemt
het besef toe, dat een boerderij een
onderdeel is van het landschap en
een verrijking kan zijn voor het
aanzien van het buitengebied.

Veel boeren en bewoners van
woonboerderijen willen graag
weer elementen van het oude boe
renerf in hun erf opnemen. Daar-
naast hebben ze graag een erf, dat
gelet op inrichting en beplanting,
past in het landschap.

CURSUS
AOC.-Oost gaat binnenkort van
start met een cursus 'Boerener-
ven', waarin aan de historie en de
inrichting van het erf aandacht
wordt besteed.

De cursus bestaat uit twee avon-
den op donderdag 20 april en 27
april, gevolgd door twee excursie
ochtenden op zaterdag 13 mei en
20 mei. De cursus wordt aangebo-
den in het kader van het provin-
ciale beleid rondom de Waardevol-
le Cultuurlandschappen.

Voor informatie en aanmeldingen
zie de advertentie in dit blad.

Advertorial

Het voorstel tot wijziging van de
woningwet - door Martijn Nieu-
wenhuis &BennoKlein Goldewijk.

In september 1999 heeft staatsse
cretaris Remkes van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening & Milieu (VROM), een
voorstel tot wijziging van de Wo-
ningwet naar de Tweede Kamer
gezonden. Belangrijke hoofdpun-
ten uit dit wetswijzigingsvoorstel
hebben onder andere betrekking
op de welstandscommissies, die de
ontwerpen behorende bij bouw-
vergunningaanvragen beoordelen.
In grote lijnen komt het erop neer
dat deze commissies objectiever
en, naar de burgers toe, vooral dui-
delijker moeten gaan werken.
Hierbij zal het gemeentebestuur
een grotere verantwoordelijkheid
krijgen voor het functioneren van
deze commissies dan nu het geval
is. Verder zal voor kleine bouw-
werken en kleine veranderingen
aan een bestaand bouwwerk de
meldings- of bouwvergunnings-
verplichting komen te vervallen.

De reden voor dit voorstel tot wets-
wijziging is onder andere het ge
ringe maatschappelijke draagvlak
ten aanzien van het functioneren
van de welstandscommissies. Over
het algemeen worden deze com-
missies gezien als clubjes die bij
voorbaat vrijwel ieder bouwont-
werp afkeuren en waarop geen
controle mogelijk is, doordat een
en ander in achterkamertjes be
slist zou worden.

De voorgestelde nieuwe regels die
nen dit geringe vertrouwen van de
burgers in de welstandscommis-
sies te vergroten. Hiertoe dient de
gemeenteraad vooraf duidelijke
welstandscriteria vast te leggen en
dienen de vergaderingen van deze
commissies straks openbaar te
zijn. Daarnaast dient ieder jaar
achteraf verantwoordelijkheid af-
gelegd te worden in de vorm van
een jaarverslag. Verder moet de
doorstroming van de leden van de
welstandscommissies verbeterd
worden door de zittingsduur vast

te stellen op maximaal vier jaren.
Tevens bevat het voorstel tot wets-
wijziging een uitwerking van
reeds eerder bekendgemaakte
plannen een aantal kleine bouw-
werken, waarvoor nu nog een mel-
dings- of bouwvergunningsplicht
bestaat, vergunningvrij te maken.
Het gaat in deze gevallen om bij-
voorbeeld bijgebouwen (maximaal
100 kubieke meter) en serres of an-
dere uitbouwen niet groter dan 10
vierkante meter aan de zij- of ach-
terkant van een woning. Ook zijn
kleine veranderingen aan het ge
bouw straks zonder vergunning of
melding mogelijk. Hierbij valt on-
der andere te denken aan het aan-
brengen van zonnecollectoren,
dakkapellen, dakramen en derge
lijke. De definitieve lijst van alle
meldings- en bouwvergunnings-
vrije bouwwerken verschijnt in
een Algemene Maatregel van Be
stuur (AMvB).

Uiteraard zijn er wel regels die van
toepassing blijven op deze mel-
dings- en bouwvergunningsvrije
bouwwerken. Zij moeten namelijk
wel voldoen aan de eisen die het
Bouwbesluit ten aanzien van vei-
ligheid, gezondheid en energiezui-
nigheid. Verder is sloop op last van
het gemeentebestuur mogelijk als
er sprake is van een 'ernstige mate
van strijd met redelijke eisen van
welstand'. Uiteraard blijft het 'bu-
renrecht' zoals vermeld in het Bur-
gerlijk Wetboek eveneens van toe
passing. Dit recht heeft betrekking
op het aanbrengen van onderde
len aan een bouwwerk waardoor
buren kunnen worden benadeeld.
Te denken valt aan bijvoorbeeld
minder lichtval of een aantasting
van de privacy.

Voor ongeveer de helft van de
bouwwerken waarvoor nu nog een
normale bouwvergunning nodig
is, gaat de zogenaamde lichte pro-
cedure gelden. De gemeente dient
in het geval van deze lichte proce
dure binnen vier weken te beslis-
sen. Zoals reeds enkele weken ge
leden vermeld werd in het artikel
'een woning (ver)bouwen', is deze

periode normaal dertien weken.
In het geval van deze lichte proce
dure gaat het bijvoorbeeld om
bouwwerken (inclusief aan- en uit-
bouwen) met een maximale op-
pervlakte van 50 vierkante meter
en een maximale hoogte van vijf
meter. Verder zal deze procedure
ook gaan gelden voor inpandige
verbouwingen in kleine gebouwen
en voor vergunningvrije bouwwer-
ken in beschermde stads- of dorps-
gezichten of behorende bij monu-
menten. De toetsing die binnen de
reeds genoemde termijn van vier
weken zal plaatsvinden heeft be
trekking op de constructie en de
veiligheid ervan, bestemmings-
planvoorschriften en welstandsei-
sen. Een opsomming van de bouw-
werken die onder deze lichte pro-
cedure gaan vallen zal ook in de,
in dit artikel eerder genoemde, Al-
gemene Maatregel van Bestuur
worden vermeld.

In de toekomst is het ook de be
doeling dat de normale bouwver-
gunning in fasen aan de aanvrager
verleend kan worden. In de eerste
fase van de bóuwvergunningsaan-
vraag wordt het bouwplan dan op
'ruimtelijke kwaliteit' beoordeeld.
Dit betekent dat het plan zal wor-
den getoetst op bijvoorbeeld wel-
stand en bestemmingsplanvoor-
schriften.

In de volgende fase zal het plan
worden beoordeeld op de bouw-
technische aspecten en het bo-
demonderzoek.
Het voordeel van deze behande
lingsvorm is vooral van financiële
aard: de aanvrager hoeft pas tot
een bouwtechnische uitwerking
van het plan over te gaan (en aldus
kosten te maken) nadat zeker is ge
worden dat het bouwplan niet op
de zogenaamde ruimtelijke aspec-
ten zal worden afgewezen.

Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. te
Zutphen

DE ANDERE MAKELAAR
VOOR UW REGIO!

Het landschap en de stad New
York. Kiek Jansen, woonplaats
Amsterdam, begint op haar 38e
een cursus modeltekenen in
het Stedelijk Museum te A'dam,
en is sinds die tijd in de ban van
de beeldende kunst.

Ze begint op de Rietveld, het in die
tijd schoolse systeem bevalt haar
niet en ze krijgt het advies om
naar de Rijksacademie te gaan, ze
wordt toegelaten op de afdeling
grafiek onder leiding van Peter
Holstein. Ze leerde lithograferen,
etsen, hoogdruk, boeken maken
etc. Na de akadernie is ze gaan
schilderen. En hoe! Ze zegt: "Het
onderwerp van het schilderij, in
dit geval het landschap en de stad
New York, zijn de kapstok voor het
verhaal. Waarom deze onderwer-
pen en niet iets anders.

Wat maakt iets tot een onder-
werp? Onderwerp wordt wat me
ontroert. Ik werd geraakt door het
prachtige overzichtelijke land-
schap van Noord-Frankrijk. De hel-
derheid, dat van top tot teen kun-
nen zien hoe het in elkaar zit, dat
alles mogen zien is bevrijdend. Je
ziet in dat Franse landschap een
dorp liggen met markt, woonwij-
ken, industrieterrein, camping en
toevoerwegen. De heel structuur
ligt voor het oprapen. Die helder-
heid, dat raakt mij.

Maar waarom? En dan kan ik het
onderwerp niet meer loslaten. Zo
ook met New York. Het is zo ruim

gebouwd dat je de enorme gebou-
wen van top tot teen kunt zien, de
lucht raakt, zelfs in zo'n grote stad
van asfalt. Je voelt dat de aarde
rond is. Die helderheid en door-
zichtigheid, daar val ik voor."

Wijntje van der Ende woonachtig
in Haaksbergen, schilderes, pianis-
te en dichteres, volgde haar oplei-
ding aan de kunstakademie En-
schede, en aan het Conservatori-
um in Arnhem.
Als schilderes maakt ze schilderij-
en met acryl op linnen, gemengde
techniek zoals muziekcollages van
krijt en acryl op papier, textiel-
schilderijen op banen katoen,
schilderingen op kommen en
schalen, die gemaakt worden door
Erna Futselaar in Galerie Het Gele
Stoeltje. De verbeelding die uit
haar werk spreekt gaat terug op
een droomwereld waarin de die
ren en muziek een belangrijke rol
spelen. Haar kleurgebruik is warm
en natuurlijk. De toegepaste com-
positietechniek is van abstracte
aard en heeft muzikale elementen
zoals ritmische vlakverdeling en
een polyfone verwerking van mo-
tieven.

De opening is zondag 9 april en
wordt opgeluisterd door Nicole Pi-
suisse met harmonika. In de perio-
de vanaf 9 april tot en met 20 mei
is de expositie in Het Gele Stoeltje,
Burg. Galleestraat 36 in Vorden, te
bezichtigen van donderdag tot en
met zaterdag en op afspraak (tel.
0575 - 552262).

Demonstratie
grondbewerking
Op woensdagmiddag 5 april a.s.
organiseert de WB's Hengelo
Gld. en Zelhem een demonstra-
tie grondbewerking.

Deze demonstratie zal plaatsvin-
den aan de Aaltenseweg ca. 3 km
buiten de bebouwde kom van Hen-
gelo Gld.

Loonwerkers uit dit gebied werken
mee met verschillende grondbe
werkingsmachines, waaronder:

getrokken giertank met mestinjec-
teur, weeginrichting bemonsterap-
paratuur met drukwisselsysteem;
moerasvoertuig met mestinjec-
teur; spitmachine; ploeg met vo-
renpakker; zaaibedcombinatie;
wiedeg; verschillende schoffelma-
chines met graszaaimachine (gras
onder mais); diepploeg; kilverbord
gestuurd door laser; mobiele
weegbrug; Firma Evers met ver-
schillende stoppel(groenbemes-
ting)bewerkingsmachines.



oh Een waterval van

voordeelprijzen
niet voor even, maar voorgoed!

oh
GULDEN KRAKEUNG KOEKEN

5,
nu:

3 pakken voor 019 4,99

SPBANSE BERBERANA
TEMPRANILLD-WUN 0,75 liter

2 halen 1 betalen

19,98 9,99
kg
van 24,90 voor 10.9O

AH KEUKENROUEN AH FRISDRANKEN
o.a. Cola, Orange, Lemon
1,5 liter van 1,99 voor

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.OO uur LET OP! Maandag, dinsdag en woensdag

Vrijdag 8.00 - 21.00 uur BoereiWOlkuTen sesam en maanzaad, 800 gram

Zaterdag 8.00 - 17.00 uur 3 ̂ ^ g BETALEN ,„

ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205 Molenhoek, de winkel hoek van Hengelo

Ook dat is Albert Heijn

A/ A t/e*
HANDELSONDERNEMING

Vestiging: Vierakker
Tel.: 0575 - 572400 Fax: 0575 - 572401

•AUTOHANDEL

• ZITGRASMAAIERS

• HOUTKACHELS

Kremerskamp 44
7231 G V Warnsveld
Tel.:0575-528604
Mobiel: 0622 073 702

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Wij willen ons team versterken;
Met iemand die ons helpt de boel
schoon en fris te houden

Onze gedachten gaan uit naar:

- iemand die van aanpakken weet
- iemand die zelfstandig kan werken
- ongeveer 8 uur per week beschikbaar is

Aarzel niet en pak de telefoon en bel ons voor een
afspraak: (0575) 55 22 22.

AUTOBtDHUf

Groot
Jebbink

Rondweg 2, 7251 RV Vorden

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

MonutaV
Uitvaartverzorging en -verzekering

Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voering-

stoffen • DMC-garen

• Cadeau-artikelen • Glas- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Ouders en belangstellenden, waaronder ook
de kinderen (en hun ouders) die volgend jaar
willen meedoen, worden uitgenodigd voor de
jaarlijkse

UITVOERING
van de
Nuts Blokfluit- en
Keyboardclub

De uitvoering wordt gehouden op zaterdag
15 april in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden

Aanvang 19.30 uur,
einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis

Het bestuur

De openbare bibliotheek Vorden
zoekt

twee algemeen
bestuursleden

Het bestuur bestaat uit zeven personen. Op dit
moment zijn er twee vacatures die wij graag willen
opvullen met mensen die ideeën hebben over de
vorm van de bibliotheek in het tijdperk van de digita-
le informatievoorziening.

Heeft u ...
• belangstelling voor het bibliotheekwerk
• wilt u mede vorm geven aan de grote veran-

deringen die de bibliotheek staan te wachten
• vindt u het uitdagend om een organisatie te

besturen, waarin zowel professionals als
vrijwilligers werken

Dan zou u een bestuurslid kunnen zijn dat wij zoeken!

Heeft u belangstelling?
Wilt u zich schriftelijk melden bij de secretaris van het
bestuur, mevrouw Anneke Laughton-van Rijsbergen,
p/a openbare bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, 7251
BA Vorden.
Wilt u eerst nader worden geïnformeerd? Neemt u
dan contact op met de bibliothecaresse.

De bestuursfunctie is onbezoldigd!

VLAAI VAN DE WEEK:

Abrikozenvlaai f 10,-
* * * * *

Moccastammetje f 7,50
* * * * *

* * * * *

Krenten- of rozijnenplakken
5 voor f 3,00

* * * * *

Zaterdag tussen 7 uur en 9 uur

5 harde witte-
broodjes voor f 1,00

Dorpsstraat 11 Vorden teltfoon 551373



Voetbal

VORDEN PERIODEKAMPIOEN

Varsseveld - Vorden 0-1
Vorden heeft met de overwinning
op Varsseveld niet alleen zich ge-
nesteld in de kop van het klasse-
ment van de 4e klasse C, maar te-
vens het periodekampioenschap
van de tweede periode binnenge-
haald. Vorden heeft in de 2e perio-
de 18 punten behaald uit 7 wed-
strijden. Dit is voorwaar een mooi
resultaat. Na het laatste fluitsig-
naal van scheidsrechter Elferink
vierden de spelers dan ook hun
feestje.

Vorden miste twee basisspelers, nl.
Dennis Wentink vanwege een
schorsing en Mare Sueters vanwe-
ge vakantie. Ronald de Beus werd
naar het middenveld gedirigeerd,
terwijl Eric Oldenhave als vleugel-
verdediger werd ingezet. Jeroen

' Tijssen speelde als voorstopper. De
Geel-Zwarten begonnen nogal ze-
nuwachtig aan de wedstrijd, want
er stond veel op het spel.
De opening was voor Vorden.
De eerste aanval op het doel van
Varsseveld was al bijna raak. Ron-
nie de Beus haalde met links van
dicht bij uit en in een reflex tikte
de keeper de bal over. Vorden
speelde, zoals was te verwachten,
zeer behoudend. Rob Enzerink
speelde als rugdekking achter zijn
verdediging. Overigens wist Vars-
seveld zich in de eerste helft van
de wedstrijd nauwelijks een kans
te creëren. De corners zorgden af
en toe voor enig gevaar. Het spel
speelde zich met name op het
middenveld af. In de 40e minuut
kreeg Vorden een dot van een
kans. Hugo van Ditshuizen speel-
de zich goed vrij en ging op keeper
Weening af. Hij zag de meegeko-
men Ronnie de Beus over het
hoofd en probeerde zelf de keeper
te verschalken. Met enig kunst en
vliegwerk werd de bal door de

, keeper gekeerd. In de tweede helft
werd Erwin Hengeveld ingebracht
voor de zieke Ronnie de Beus. Hen-
geveld stichtte het nodige gevaar,
maar speelde naar de mening van
de scheidsrechter wel erg vaak de
bal met de hand, hetgeen hem een
gele kaart opleverde.

Varsseveld kon weinig inbrengen
tegen de stugge verdediging van
Vorden. De achterhoede heeft in
de tweede helft niet één kans weg-
gegeven. Met name Jeroen Tijssen
speelde een sterke wedstrijd.

Ronald Visser had pech toen hij
een bal over de uit zijn doel geko-
men keeper lobde. De bal ging
juist naast. Ronald de Beus was
goed bij de les toen de achterhoe-
de van Varsseveld aan het klunge-
len was. Hij maakte dankbaar ge
bruik van een misverstand en gaf
ook de keeper in de 65e minuut
geen schijn van kans 0-1. Even later
was het Tijssen die bij een voorzet
onderuit werd getrokken, maar de
scheidsrechter zag daar geen over-
treding in. Een afstandsschot van
Hugo van Ditshuizen kon de keep-
er te nauwer nood tot hoekschop
verwerken. In de slotminuten kop-
te Erwin Hengeveld een voorzet
van Erik Oldenhave nog tegen de
lat. Direct na het eindsignaal van
de goedleidende scheidsrechter El-
ferink omarmden de spelers el-
kaar en vierden het periodekam-
pioenschap. De periodetitel geeft
recht op deelname aan de nacom-
petitie voor een plaats in de derde
klasse. Ook doet Vorden nog mee
aan de strijd om het kampioen-
schap. Indien Vorden a.s. donder-
dagavond de inhaalwedstrijd te
gen SDOUC in winst weet om te
zetten, dan nestelt het zich weer
aan de kop van het klassement.

Uitslagen 1-2 april
Erica - Vorden El 5-2
Vorden E2 - SHE El 7-2
Erica E3 - Vorden E3 7-0
Vorden E4 - Eefde E2 3-4
Vorden F2 - Erica Fl 9-2

Dierense Boys Fl -Vorden Fl 0-12
Vorden F3-AZCF2 9-1
Vorden F4 - Eefde F2 0-3
WHCZ F4 - Vorden F5 \A
Brummen F4 - Vorden F6 8-0

Vorden A vrij
Vorden B vrij
Vorden Cl - Brummen C2 2-2

Varsseveld l - Vorden l 0-1
Vorden 2 - Varsseveld 3 6-0
Vorden 3 - Be Quick 3 2-1
Vorden 5 - Pax 4 1-1
Dierense Boys 5 - Vorden 6 2-2

Programma 8-9 april:
Vorden Dl - Dierense Boys Dl
WHCZ D4-Vorden D2
Vorden El - Gazelle Nieuwland El
Voorst E2 - Vorden E2
Gazelle Nieuwland E2 - Vorden E3
Vorden E4 - Zutphania E2
Vorden F2 - Be Quick Fl
Warnsveldse Boys F2 - Vorden Fl
Vorden F3 - Voorst Fl
SHE Fl-Vorden F4
AZCF4-Vorden F5
Vorden F6 - Oeken F3

Vorden Al - Overwetering A2
Vorden BI - Harfsen BI
Vorden Cl - Pax C3

Vorden l - Lochem l
Vorden 2 vrij
Vorden 3 - Zutphen 2
Vorden 5 - Warnsveldse Boys 4
Brummen 6 - Vorden 6

Woensdag 12 april:
Vorden BI - WHCZ B2

Donderdag 13 april:
Vorden 5 - Rheden 4

Voetbal

S.V. RATTI - S.V. ZUTPHEN
Afgelopen zondag speelde Ratti
thuis tegen de nummer drie S.V.
Zutphen. Ratti begon met enkele
invallers in de basis vanwege bles-
sures. Toch werd er behoorlijk ge
voetbald en er ontspon zich een
leuke, gelijkopgaande wedstrijd.
Beide ploegen wisten alleen niet
echt grote kansen te creëren. Na
ongeveer een halfuur spelen kreeg
Zutphen een vrije trap even buiten
'de zestien' en deze werd snoei-
hard precies in de kruising ge
schoten. Hiermee kreeg de jonge
ploeg uit Kranenburg opnieuw
een achterstand zonder nog maar
een echte kans weg te hebben ge
geven. Na deze goal zette Ratti er
nog een tandje bij, Arnoud Wil-
lemsen kreeg nog een kans, maar
het bleef 0-1 tot de rust. In de
tweede helft probeerde Ratti de ge
lijkmaker af te dwingen, maar
Zutphen bleef af en toe behoorlijk
gevaarlijk.

Er werd echter heel strak verde
digd en doelman Sander Roelvink
had enkele knappe reddingen. Met
het verstrijken van de tijd kreeg
ook Ratti nog enkele goede kan-
sen, totdat Zutphen in de 88e mi-
nuut een penalty kreeg en deze
ook benutte. Hiermee was de strijd
gestreden, maar twee minuten la-
ter kregen de gasten nog een pe
nalty cadeau en deze werd weder-
om benut. Door de verslagenheid
aan de kant van Ratti wist
Zutphen hierna ver in blessuretijd
zelfs de 4-0 te scoren, een heel ge
flatteerde uitslag, omdat er toch
een heel behoorlijke pot voetbal
was gespeeld.

PROGRAMMA
zaterdag 8 april:
DCZ '68 6 - Ratti 5
Gazelle Nieuwland B2 - Ratti BI
AZC C2 - Ratti Cl

Zondag 9 april:
Mariënvelde l - Ratti l
Ratti 2 - Be Quick Zutphen 6
Erica '76 10 - Ratti 3
Ratti 4 - Zutphen 4
Ratti l - Ratuum 2 (dames)

Voetbal

Uitslagen Sociï:
Klein Dochteren - Sociï 0-1
Sociï 2 - Vios Beltrum B3 1-1
Sociï 3 - Dierense Boys 3 1-2
Be Quick 6 - Sociï 4 2-3
Be Quick 7 - Sociï 5 44
Brummen B - Sociï B 1-3
Baakse Boys E - Sociï E 2-3
Sociï Fl - Doetinchem F2 3-3
Doetinchem F - Sociï F2 8-1

Programma:
Sociï - Zutphen
Sociï 3 - SHE 2
Pax 7 - Sociï 4
Worth Rheden 4 - Sociï 5
DZC '68 E - Sociï E
Zelhem F - Sociï F
ViodF-SociïF2

Volleybal

DASH DAMES l - POLLUX
Dash begon de wedstrijd niet
goed. De pass liep niet, dit kwam
vooral doordat men onder druk
gezet werd door het snelle spel van
de tegenstander. Toch kwam Dash
uiteindelijk nog terug tot 10-15.
De tweede set kon men vooral
door het enthousiasme goed mee
komen met de tegenstander. Toch
verloor men deze set met 12-15.
De derde set speelde Dash hun ei-
gen spelletje. De pass kwam goed,
waardoor de aanval zo moeilijk
was dat men kon scoren. Ook het
blok was erg sterk op sommige
momenten. Door dit alles kon
men deze set winnen met 15-12.1
In de Vierde set had men veel lan-
ge rally's, maar verloor met 9-15.
Ondanks het verlies speelde Dash
goed. Op 8 april speelt men thuis
tegen Orion 2.

Uitslagen l april:
KSV l - Dash l 3-1
't Peeske Cl - Dash Cl 0-3
Verh. Focus MB1 - Dash MB1 0-3
Baderei Dynamo - Dash 3
Arke/Pollux - Dash l 3-1
Dash MA1 - KSH MA1 3-0
Dash 6 - Bovo 4 1-3
Dash 5 - Givo '92 3 3-0
Dash 2-VCV 2 0-3
Dash 4 - Overa 2 3-0
Side Out 4 - Dash 4 0-3
Side Out l - Dash 2 3-1
Side Out 2 - Dash 3 3-0

Programma 5/8 april:
RWTornax2-Dash5
Overa 2 - Dash 6
Willems-gem. MB1 - Dash MB1
Vios-eefde 3 - Dash 4
Erix '80 MA1 - Dash MA1
Dash 4 - Avash 4
Dash XC1 - Shoplen/wivoc XL2
Dash 2 - Marvo '76 l
Dash 3 - Avash 2
Dash l - Marvo '76 l
Dash 3 - Avash 3
Dash l - Nefït/orion 2
Lab yellov - Dash 2

Paardensport

CONCOURS HIPPIQUE OP 15
EN 16 APRIL IN VORDEN
De Rabobank Graafschap-West
stimuleert jeugdige ruiters
Het jaarlijks concours hippique in
Vorden staat goed aangeschreven
bij deelnemers en bezoekers. Ook
de sponsoren zijn tevreden over de
mogelijkheden die hen in Vorden
geboden worden. Zo zal dit jaar de
firma Kluvers optreden als hoofd-
sponsosr van de springringen en
heeft Rabobank Graafschap-West
de rubriek M-dressuur voor po nies
geadopteerd. Deze dressuurrubriek
wordt omgedoopt tot de Rabobank
TalentenRubriek en de winnaar
mag meedoen aan het Rabobank
TalentenPlan. De uiteindelijke
hoofdprijs van het Talentenplan is
begeleiding door de topruiters An-
ky van Grunsven en Piet Raij ma-

kers die tenminste 3 jaar zullen sa-
menwerken met de Rabobank.
Het Rabobank TalentenPlan richt
zich op ruiters van 10 t/m 25 jaar.
Op lokaal of regionaal niveau kun-
nen zij tijdens concoursen hippi-
que deelnemen aan een Rabobank
TalentenRubriek. De hoogst ge
plaatste jonge ruiter of amazone
in een dergelijke rubriek wordt
uitgenodigd voor de TalentenSe
lectie; een dag waarop de aanleg
van de deelnemers door ervaren,
professionele trainers beoordeeld
wordt.
Naar aanleiding van deze Talen-
tenselectie worden de beste ruiters
en amazones uitgenodigd voor
een TalentenClinic, met lessen die
worden gegeven door Anky van Gr-
unsven en Piet Raij makers en een
aansluitende show, waaraan o.a.
ook Olympisch medaillewinnares
Tineke Bartels meewerkt. Ver-
spreid over het land zullen vier
van dergelijke TalentenClinics ge
houden worden. De beste deelne
mers aan de clinic zullen op voor-
dracht van Anky en Piet worden
opgenomen in het Rabobank Ta-
lentenTeam, dat ingezet zal wor-
den voor shows, quadrilles e.d. tij-
dens de internationale evenemen-
ten in Nederland zoals Indoor Bra-
bant, Indoor Friesland en Jumping
Indoor Maastricht. Leden van het
TalentenTeam krijgen bovendien
de mogelijkheid voor het volgen
van trainingen bij Anky van Gr-
unsven of Piet Raij makers.
De Rabobank hoopt door middel
van dit TalentenPlan de jeugd te
stimuleren om hun sport op een
nog hoger niveau te bedrijven.
Ook Reinier Klein Brinke, adviseur
PR & Communicatie van de Rabo-
bank, ziet het nieuwe plan als een
mooie vervanging van de traditio-
nele sponsoring die de Rabobank
sinds jaar en dag hanteerde: "Al-
leen het plaatsen van een bord of
het ophangen van een spandoek
zijn vormen van sponsoring die
een beetje achterhaald zijn. Door
de Rabobank TalentenRubriek tij-
dens het concours van "de Graaf-
schap" willen wij een bijdrage Ie
veren aan het helpen realiseren
van de ambities van jeugdige rui-
ters. Iedereen wil op zijn of haar
niveau toch het maximale berei-
ken. Wij denken dat het deelne
men aan of zelfs al het bijwonen
van een clinic door Anky van Gr-
unsven en Piet Raij makers voor
heel veel ruiters een enorme uit-
daging is. We zijn ook erg blij dat
deze grote namen uit de Neder-
landse hippische sport zo enthou-
siast zijn om met ons in dit plan
samen te werken."

Moet kunnen...!?'
in Remigiuskerk
Tegenwoordig lijkt alles te kun-
nen, moet alles mogelijk zijn.
Maar zijn er dan geen grenzen
meer? Samen met één van de cate
chesegroepen heeft men een aan-
tal avonden gepraat over regels en
gedragingen voor een christen.
Wat doe je wel en wat doe je niet.
Je zult keuzes moeten maken, kan
het wel of kan het n(i)et en tot hoe
ver ga je. In de anders dan dienst
op zondagmorgen 9 april wil men
de bevindingen met elkaar delen
en erover nadenken wat wel moet
kunnen en wat beslist niet.
Kom je ook op zondagmorgen 9
april naar de anders dan dienst in
de Remigiuskerk te Hengelo (G.)?
Ds. Elbert zal ons in deze dienst
voorgaan. Muzikale medewerking
wordt verleend door de zanggroep
Music and Joy uit Zutphen.

Theater
Zondagmiddag 9 april is de co-
lumnist en schrijver A.L Snijders
te gast in Theater Onder de Molen
in Vorden. Snijders schrijft een we
kelijkse column in het Gelders
Dagblad en heeft diverse boeken
op zijn naam staan zoals 'De leef
aan de rand van de wereld' en 'De
taal is een hond'.

Lezers schrijven...
Builen verantwoording van de redactie

Niet alleen geluidsoverlast
van jachthonden!!
Het artikel in weekblad Contact
van woensdag 29 maar jl. zou de
indruk kunnen wekken dat de be-
zwaren die de buurt heeft tegen
de vestiging van een jachthonden-
kennel aan de Hengeloseweg 20
uitsluitend betrekking heeft op
mogelijk geluidshinder.

Zoals B en W inmiddels ook de ge
meenteraadsleden weten, is dit
slechts een onderdeel van onze be-
zwaren.
Natuurlijk is het interesstant te
weten wat je jachtvereniging
Soestdijk precies bedoelt als ze be-
weren dat zelfs in extreme geval-
len de ongeveer 50 jachthonden
(hoeveel zijn het er eigenlijk pre-
cies?) minder lawaai maken dan
een vrachtwagen. Wat bedoelt het
onderzoekbureau Van der Bosch
met extreme gevallen? Kunnen de-
ze extreme gevallen zich ook voor-
doen als er geen of nauwelijks
vrachtwagens over de Hengelose-
weg rijden. Bijvoorbeeld 's nachts,
of in het weekend of op feestda-
gen. Als de geluidsoverlast zich
zou beperken tot deze dagen, re-
aliseert men zich dan dat we toch
spreken over 115 tot 120 dagen op
jaarbasis?

Behalsve geluidsproblemen echter,
deden zich in vorige vestigings-
plaatsen ook stankproblemen, ver-
keersproblemen, problemen bij
het uitlaten, ontsnappende hon-
den problemen en huisdieren on-
rust veroorzakende problemen
voor.

Verkeersproblemen aan de Henge-
loseweg zullen zich voordoen als
de ongeveer 50 (hoeveel zijn het er
eigenlijk precies?) honden worden
uitgelaten en getrained. Omdat
het uitlaten van een dergelijk
groot aantal honden ongetwijfeld
de aandacht zal trekken van pas-
serende automobilisten is het risi-
co van ongelukken ons inziens
groot. Stel u voor dat twee begelei-
ders komende van het erf van Hen-
geloseweg 20 met (tenminste?) 50
honden het fietspad 'bezetten'.
Achteropkomende of tegemoet ko-
mende (brom)fietsers (veel school-
kinderen en 's zomers veel toeris-
ten!) zullen hiervan zonder enige
twijfel veel hinder ondervinden.

Omdat de Hengeloseweg door de
jachtvereniging waarschijnlijk
niet beschouwd wordt als de
ideale trainingsplaats, gaat de
meute de Deldensebroekweg of de
hilverinkweg op, of men steekt de
drukke Hengeloseweg over om via
de SLotsteeg richting Zomer-
vreugdweg te gaan. Ruim 50 hon-
den op deze smalle landelijke weg-
getjes waarlangs nu schapen en
paarden en binnenkort ook weer
veel koeien en jongvee zullen gra-
zen. Er is weinig verbeeldings-
kracht voor nodig om te veronder-
stellen dat ook hier sprake zal zijn
van grote overlast.

GEEN JACHTHONDENKENNEL
DUS AAN DE HENGELOSEWEG.
De verontruste buurtbewoners.
Namens deze H. Post, tel. 551615

N.B.V.P.
Vrouwen van Nu
De maandelijkse avond wordt de
ze maand gehouden op woensdag
12 april in café/restaurant De Her-
berg. De heer Gunst uit Dieren
brent het programma 'korensym-
bolen' terug in de tijd. Met behulp
van dia's vertelt hij over vroeger,
het oogstgebeuren, met zijn ge
woonten, grappen en grollen.

Op zaterdag 15 april is er weer de
jaarlijkse tuinplanten en stekjes
ruilmarkt. Op zaterdagmiddag op
het marktplein in Vorden.



Rabobank Graafschap-West organiseert een informatiebijeenkomst met als
onderwerp:

maandag 10 april 2000
Hotel Bakker

Dorpsstraat 24 te Vorden
Aanvang 20.00 uur

Spreker: Drs. H. Hemmes, strategist bij IRIS, de joint-venture van de
Rabobank en Robeco. De heer Hemmes zal uitleg geven over de
werking van de effectenhandel. Daarnaast komt hij met heldere
conclusies en concrete prognoses ten aanzien van de belangrijkste
aandelenbeurzen.
Natuurlijk is er ook voldoende tijd om uw vragen te beantwoorden.

Belangstellenden, die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen kun-
nen contact opnemen met één van onze kantoren.

Rabobank
Graafschap-West

Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
Keijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wicnmondseweg 13a
Wichmond, Bar. van oer Heijdenlaan 3

algemeen telefoonnummer: (0575) 55 81 00
e-mail adres: graafschap-west@tref.nl

bon voor een gratis foto!

Uw baby gratis op de foto!
Deze week woensdag 5 april tot en met

zaterdag 8 april in uw

[SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAI HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat Vorden

van 09.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.30 uur
zaterdag tot 16.30 uur

Profiteer ervan om uw kindje nu te laten
fotograferen door een echte specialist en zie hoe

snel uw baby groeit!

Al spelend maakt
onze fotograaf
prachtige opnamen
van uw kinderen.
Eigen knuffel mag
mee op de foto.
Leuke Weertjes maken
de foto's nog mooier.

Bon geldig voor
kinderen t/m 5 jaar
vergezeld van de
ouders

Eén bon geldig per
familie, broertjes en
zusjes kunnen samen
op de foto.

Geen koopverplichting

BELL
vakfotografen die van uw

kinderen houden!
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepas-
sing van artikel 17 WRO) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan "Vorden Centrum & Oost 1994" voor
het plaatsen van :

een tijdelijk directieverblijf (kantoorunits), gedurende 1,5
jaar, op het terrein van de Nederlandse Spoorwegen,
gelegen achter Enkweg 3 te Vorden
en
twee tijdelijke kantoorunits, tot 1 januari 2001, op het
perceel Handelsweg 11 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken lig-
gen met ingang van maandag 10 tot maandag 24 april
2000, ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 5 april 2000.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. EJ.C. Kamerling.

Er

Champagnevlaai
of

vruchtenvlaai

deze week f C/«
^ ' ' • ' ' ''

X

Zo uit de winkeloven:

saucijzebroodjes
•795

nu 4 voor g m

^
. , ,

Kwarkbolletjes
met chocolade

/>Ö5 095
nu per stuk ^Jm of 4 voor £^m

^

Echte Bakker
VAN ASSELT
kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (05

L. ECHTE rO"?
1 BAKKCBlim

) 551384
75) 571528

\

)

N

)

\

)

Gelegenheid tot het inleveren van

vakantiebonnen
van de Landbouw en

vakantiecheques
van het GUO

In de week van 10-14 april 2000,
na afspraak.
Legitimatiebewijs meebrengen bij

H.W. Esselink
Prins Bernhardweg 26, Vorden
Telefoon 0575-552324

Ook in japonnen en pakjes
t/m maat 52 hebben we een heel

mooie collectie voor/aars- en
zomermode binnen.

Kom eens een kijkje nemen bij

J.F. Oltmansstraat 2 • Steenderen • Telefoon 0575-451264
Woensdags na 13.00 uur gesloten

GRATIS MET DE BUS?
Het Nationaal Reumafonds zoekt mensen die bereid zijn een paar uur

met de collectebus rond te gaan in de week van 19 t/m 26 maart. Dat

is hard nodig om anderhalf miljoen mensen met reuma te helpen. Het

Nationaal Reumafonds is u zeer erkentelijk als u ja zegt. U kunt zich

aanmelden bij mevrouw Geertje de Ruiter,tel.020-5896471.

Nationaal Reumafonds
Giro 324 Amsterdam

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Natuur Spinazie
per kilo

• m WWBI

l.98

cape Druiven
blauwe of witte 500 gram 2?8

Nieuwe Oogst ^ go
Gala appels/ A o

Panklare
400 gram

^ gp
W •

Clinle
200 gram

Winnaar Royal Nassau kanskaartaktie:
Fam. Hilfcrink, Insulindelaan 76, Vorden

Aanbiedingen geldig ma. 3 april t/m zat. 8 april



Rien Baauw:

Voor minder dan 2000 gulden
loop ik de marathon van
Rotterdam niet!!

Geslaagd Jubileumconcert
Interchrist

Rien Baauw (53) en Gerard Schepers (45) die op zondag 16 april in Rot-
terdam voor de leeuwen worden gegooid.

De woorden van Vordenaar
Rien Baauw, "Voor minder dan
2000 gulden loop ik de mara-
thon van Rotterdam niet", is
een duidelijke steek onder wa-
ter richting de Vordense en met
name de Wichmondse gemeen-
schap. Het heeft betrekking op
de marathon van Rotterdam (
zondag 16 april) die Rien Baauw
samen met zijn sport maat Ger-
ard Schepers uit Wichmond die
dag zullen lopen.De plaatselij-
ke bevolking kan deze mara-
thon namelijk sponsoren.

Rien Baauw is onder meer voorzit-
ter van de Kerkvoogdij in Vorden
en tevens jarenlang voorzitter van
de commissie "Vorming en Toe-
rusting" ( samen met de Gerefor-
meerde en Hervormde Gemeente
in Vorden).
Gerard Schepers is koster van de
Nederlands Hervormde Kerk in
Wichmond.

Beide mannen zijn uit hoofde van
genoemde functies op de hoogte
van de minder gunstige financiële
positie van deze kerk in Wich-
mond.
Teneinde de financiële eindjes een
beetje aan elkaar te kunnen kno-
pen worden er acties gehouden.

Zowel Rien Baauw als Gerard Sche-
pers zeiden toen op gegeven mo-
ment gekscherend tegen Ep Heu-
velink, voorzitter van de bazar-
commissie in Wichmond, zouden
we niet via een sponsorloop wat
geld voor de kerk kunnen binnen-
halen?

DOVEMANSOREN
Die opmerking was natuurlijk
niet aan dovemansoren gezegd en
al snel werden er plannen uitge-
werkt om er terdege een sponsor-
loop van te maken.

Vervolgens formulieren laten
drukken en opsturen naar bedrij-
ven en naar de plaatselijke mid-
denstand.

Daarin vermeldt dat Rien Baauw
en Gerard Schepers op zondag 16
april de marathon van Rotterdam

( ruim 42 kilometer ) gaan lopen.
Gevraagd wordt een bijdrage te Ie
veren van minimaal een kwartje
per kilometer. Uiteraad mag ook
meer! Dat geldt dus voor Rien en
Gerard samen.

Lopen de beide mannen de mara-
thon uit dan levert dat als spon-
sorbedrag f 10,50 op.

Mocht een van de beiden de mara-
thon niet uitlopen, dan krijgt men
de helft van het bedrag terug.

Rien Baauw: " Natuurlijk haal je je
met zo'n idee wel een verplichting
op de hals, want je moet de mara-
thon nu natuurlijk wel uitlopen".

Intussen heeft zich de mare dat
beide heren mede voor een goed
doel in Rotterdam gaan lopen al
vrij snel de ronde gedaan. Zo zijn
er bij de organisatie al giften bin-
nengekomen van bijvoorbeeld
honderd gulden, zelfs van 200 gul-
den!

Deze bedragen en de opbrengst
van de sponsorloop worden ge
voegd bij de opbrengst van de ba-
zar die vrijdag 28 april in het ge
bouw "Withmundi" ten behoeve
van de kerk wordt georganiseerd.
Overigens is het niet zo dat Rien
Baauw ( 53 ) en Gerard Schepers
(45) op zondag 16 april in Rotter-

dam voor de leeuwen worden ge
gooid. Samen hebben ze al een
aantal halve marathons gelopen.

In 1999 voor de eerste keer een
"hele" marathon, in Enschede.
Rien Baauw liep de afstand in 3
uur en 49 minuten. Gerard Sche
pers deed er tien minuten langer
over. Een paar maanden geleden,
december vorig jaar, zijn de trai-
ningen voor de marathon in Rot-
terdam begonnen. In het begin we
kelijks circa 30 kilometer. Thans is
het aantal kilometers tot circa 80-
90 per week opgevoerd.

Gerard Schepers die wekelijks als
koster van de kerk de klokken van
de N.H. kerk daadwerkelijk laat
luiden, luidt dus nu de klokken
ook in figuurlijke zin. Toch kijkt
hij "iets" anders tegen de mara-
thon aan dan Rien Baauw.

Gerard: " Het legt in de huidige si-
tuatie toch wel een bepaalde druk
op je. Het spookt soms toch door je
hoofd "als ik maar geen blessures
oploop". Dat zou erg vervelend
zijn".

•Zijn gedachten gaan dan terug
naar het begin tachtiger jaren
toen hij met sporten een gebroken
knieschijf en een gebroken
scheenbeen opliep."Wanneer we
samen aan het trainen zijn denk
ik er gelukkig niet meer aan en
kan ik mij goed concentreren op
hetgeen ik op dat moment mee be
zig ben".

Vanaf begin april zullen Rien en
Gerard het trainingstempo ( be
doeld wordt het aantal te lopen ki-
lometers ) wat terug brengen om
in ieder geval op 16 april niet "
overtraind" aan de start te komen.

Intussen zit de voorzitter van de
bazarcommissie Ep Heuvelink al
een beetje te "glimmen", met in
het vooruitzicht dat de Kerk in fi-
nancieel opzicht geholpen wordt.

Zegt hij: "We hebben in Wich-
mond in de persoon van dominee
Hagoort een parttime predikant.
Een fulltime predikant kunnen we
niet betalen. Desondanks stijgen
de kosten jaarlijks.

Ook wordt aan inkomstenkant, de
benodigde bedragen door steeds
minder mensen binnen gebracht.
Elk jaar komen we in feite 5000
gulden tekort. Dus moeten er an-
dere wegen bewandeld worden.
Middels een oliebollenactie (jaar-
lijks ) en een bazar ( eens per twee
jaar ) kunne we het gat in de be
groting dichten. Dus je begrijpt
dat we dolgelukkig zijn met de
sponsorloop van Rien en Gerard",
aldus Ep Heuvelink.

Jong Gelre
Vorden/
Warnsveld
Jong Gelre neemt vrijdag 7 april in
Hotel Witkamp te Laren deel aan
de creatieve wedstrijd welke wordt
georganiseerd door de P.J.G.

Bij het onderdeel "Theater" doen
maar liefst 15 personen van de af-
deling mee.

Het stuk "Taal voor Tien" is ge
schreven door Peter Wolbrink en
Christiaan Groot Jebbink.

In "Singer Songwriters" wordt Vor-
den/ Warnsveld Vertegenwoordigd

door Wendy Zieverink en Edwin
Besselink.
Wendy Zieverink komt opnieuw
in beeld bij het onderdeel "Sound
Mix", terwijl bij de playback een
team onder leiding van Giselene
Bouwmeester de kleuren van de
afdeling zal proberen hoog te hou-
den.

Voorjaarsrit
Zondag 9 april organiseert de
VAMC "De Graafschaprijders" de
traditionele "Voorjaarsrit", een
orienteringsrit welke is uitgezet
door E.Kleinreesink en H. Cortum-
me.
Start en finish zijn bij het Panne
koekenhuis Kranenburg.

De Vordense zanggroep "In-
terchrist" gaf zaterdagavond in
een goed gevulde kerk t.g.v. het
25 jarig bestaan een uitvoering
van "The Passion" het meester-
werk van Adrian Snell. "In-
terchrist" vertolkte dit lijdens-
verhaal op swingende rockmu-
ziek uit de jaren zeventig, op
indrukwekkende wijze.

"Interchrist" werd voor deze gele
genheid begeleid door een gele
genheidsformatie van musici van
diverse (rock) bands uit de regio.
"The Passion" gaat over de gebeur-
tenissen tussen het Laatste Avond-
maal" en de laatste verschijning
van Jezus aan zijn dicipelen na
zijn wederopstanding. De teksten
tussen de liederen werden uitge
sproken door Dick Brouwer.
Het concert werd geopend met het
lied "Long Live The King". De koor-
leden kwamen daarbij als een en-
thousiast zingende menigte met
spandoeken binnen. Na het avond-
maal ( instrumentaal) geeft Jezus,
vertolkt door Evert Venderink, uit-
leg aan zijn intense eenzaamheid
in het lied "Gethsemane".
Dick Brouwer, als Petrus, liet in
"Betrayal" ( het verraad) het pu-
bliek de angst voelen om herkend
te worden, waarna Marion Knol
als Maria probeert te begrijpen
wat er nu gebeurt met haar zoon.
Tijdens "The Trial" ( het verhoor)
zong Henk Knol als Pilatus de Ver-
warde en in tweestrijd verkerende
stadhouder die moet kiezen tus-
sen een opstandig volk en een ten
onrechte veroordeelde Jezus.

Gerrit Donderwinkel zong met
veel overtuiging hoe Judas zich re
aliseert dat hij Jezus heeft verra-
den. De electrische gitaar, bespeelt
door Eduard Peelen, de basgitaar
van Karel Scheffer, de strings uit
de keyboard van Daniel Winkeler
en de drums van Gerrit Hiddink
zwepen de sfeer perfect op en la-
ten Judas sidderen van angst.
Ook tijdens de kruisiging op Gol-
gotha weten genoemde spelers en
fluitiste Inge Lotterman, trompet-
tist Dick Boerstoel en hoboiste
Harriet Hiddink met hun stru-
menten de juiste sfeer te treffen.
Dit wordt nog versterkt door het
geween van de twee vrouwen (
Harriet Hiddink en Jolanda Kroes-
bergen). "The Passion" werd afge
sloten met het lied "Vrede zij U".
Het publiek liet na afloop met een
daverend applaus blijken dat zij de
oude boodschap had begrepen en
dat het had genoten van de prach-
tige muziek. Lucian Venderink-
Smeenk dirigeerde de 17 zangers
en 8 muzikanten en speelde zelf
ook nog mee op de electrische
piano.
Na afloop werden de twee leden
van het eerste uur Anja Menkveld-
Wullink en Henk Vaags in het zon-
netje gezet. De avond werd beslo-
ten met een receptie en en gezellig
samenzijn in "De Voorde". Zondag
16 april wordt "The Passion:" om
19.00 uur uitgevoerd in de Her-
vormde Kerk te Silvolde en op vrij-
dag 21 april om 19.30 uur in de
Hervormde Kerk te Steenderen.
Voor nadere inlichtingen kan men
bellen 0575- 552657.

Rabo Dash
Rekreantentoernooi
Aan het jaarlijkse rekreanten-
toernooi van de Vordense vol-
leybalvereniging dat in samen-
werking met de plaatselijke Ra-
bo- bank in sporthal t Jebbink
werd georganiseerd namen dit-
keer 28 teams deel.

De winnaars bij de mix- poule wa-

ren Wicrevo en Bovo I. Bij de da-
mes Huevo en Skopien/Wivoc en
bij de heren Huevo en Side out.
Bij de dames ging de finale uitein-
delijk tussen Huevo en Revolva.
Huevo won beide sets. Bij de mix
won Olympia van Bovo I, terwijl bij
de heren Longa' 59 te sterk waren
voor Side-out.

Amnesty International
Deze week ontvangen de thuis-
schrijvers van Amnesty Interna-
tional afdeling Vorden, de voor-
beeldbrieven. Een van de brie
ven is gericht aan Tony Blair, de
minister president van het Ver-
enigd Koninkrijk. In april 1997
werd de katholieke Robert Ha-
mill, vader van drie kinderen in
Portadown doodgeschopt door
een groep van dertig Loyalisten
(protestanten).

Hamill was met drie vrienden op
weg naar huis. De aanslag vond
plaats op twintig meter afstand
van een bus van de Noord- Ierse po-
litie en op tweehonderd meter van
een politiebureau. De vier gewa-
pende politieagenten in de bus de
den echter niets om Robert Hamill
en zijn vrienden te beschermen.
Zij negeerden de signalen dat een
incident dreigde plaats te vinden
en reageerden niet op hulpgeroep.
Hoewel het om een zeer brute aan-
slag ging, liet de politie het na de
plaats van de misdaad af te zetten,

materiaal te verzamelen, verkla-
ringen op te nemen en arrestaties
te verrichten. Niemand is veroor-
deeld voor de moord op Robert Ha-
mill en zijn er geen maatregelen
genomen tegen de nalatigheid van
de politieagenten.
Sinds de aanslag is familie Hamill
lastig gevallen door zowel Loyalis-
ten als ook door de politie. In
maart 1999 kwam de advocaat van
de familie Rosemary Nelson om
bij een autobomaanslag. Nelson
werkte aan een rechtszaak tegen
zes verdachten en de politie.

In de brief wordt de bezorgdheid
geuit over de nalatigheid van de
politie bij het beschermen van Ro-
bert Hamill en zijn vrienden, het
afzetten van de plaats van de mis-
daad, het verzamelen van bewijs
en het verrichten van arrestaties.
Tony Blair wordt gevraagd om een
onafhankelijk en onpartijdig on-
derzoek naar de moord op Robert
Hamill en de rol die de politie tij-
dens de aanslag speelde.

l ' ioblemei i horen bij hel leven. Maar als pralen mei een pa r tne r of
goede vr iend ( i n ) ni i - t helpt , als jouw gedrag èehl opvalt Aar/el n i e t .

Raadpleeg een deskundige.

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

GRATIS INFOBROCHURES: bel NFGV (030) 297 11 97 of schrijf naar
NFGV, postbus 5103, 3502 JC UtrechtJnternet: www.nfgv.nl



VERBOUWINGS-
OPRUIMING

van maandag 10 april t/m donderdag 20 april

l w /O KOniHC| op waxjassen, laarzen, fleece-
truien en -jassen, verrekijkers,
luchtbuksen en -pistolen.

20% korting op truien, broeken, schoenen,
kousen, overhemden, hoeden»
petten, servies en glaswerk.

30% kortïli op slaapzakken.

op jacMjassen, scharen.

Loden dames* en _ ^
herenjassenvanaf f 25O9-
10% introductiekorting op onze nieuwe
Jerry Williams damescollectie.

.

Wïj zijn gesloten van 21 t/m 27 april.
Vanaf vrijdag 28 april staan wij weer voor u klaar.

JACHT- EN WAPENHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden
"steeds doeltreffend! Telefoon 0575-551272

Spoorstraat 28, Ruurio Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u.
Tel. (0573) 45 20 00 (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

We beginnen de avond om 19.00 uur met koffie en koek-

jes, gevolgd door het voorgerechtenbuffet. (Neagelholt,

mosterdsoep, wegge,'kaantjes, enz.). Daarna begint

Diny Hiddink haar verhalen te vertellen tot aan het

hoofdgerechtenbuffet (Karnemelksaus met spek, kooi-

en gehaktschotel, suddervlees, snoekbaars en nog veel

meer gerechten. Uiteraard met uitleg van de oorsprong).

Na het hoofdgerecht verteld Diny nog meer van haar

boeiende en wonderlijke verhalen tot aan het nagerech-

tenbuffet rond de klok van elven (Griesmeelpudding met

bessensap, verse wafels, bowl, watergruwel, enz.). Ervtpt

besluit 'aangeklede' koffie!

de Timmerieë

Achterhoeks
gerechtenbuffet

zaterdag 15 april
~ omlijst met verhalen

en cultuur-

Prijs ƒ 57,50 p.p.
Reserveer nu, bel (0575) 431336

Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld
Tel. 0575-431336, Fax 0575-432244
Ë^-mail ag.maalderink@worldonline.nl

BROUWEN IN STIJL 2000??*
l >ornsstnut 34 - Vbftien

DAG
11 APRIL 2000

Zoal open; 18.30 u«w
Ie Sfow; 19.30-20.15 uur
2e Show; 2tOO-2t45 uur

BRUID
'«§!§

Deelnemende, bedrijven:

RABOBANK Graafschap Wert BAKKERIJ BESSELINK

DRUKKERIJ WEEVERS Bodega 'T PANTOFFELTJE

GROOT ROESSINK Bloemen BrakWmisBEYERBESSEUNK

SIEMER1NK Jpwelier/Optick Fotografie HANS TEMMINK

BAKKER VIDEO

Entree f 15,- (incl. koffie + gebak, consumptie H- hapje),

Voorvetkoop adressen: 't Pantoffeltje, Vorden * De Herberg, \forden * Beyer Besselink, Beltrum

Bij de Spannevoael ook alles
op het gebied van zonwering

Wij kunnen u alle zonwering
voor binnen en buiten laten zien.

• Jaloeziën • rolgordijnen • vouwgordijnen • verticale
lamellen en horren voor binnen of

• rolluiken • screens • markiezen • uitvalschermen
• terrasschermen voor buiten kunnen gedemonstreerd

worden.

Heeft u zonwering nodig? Kom gerust binnen, wij geven u tekst en uitleg.

Tevens Verzorgen wij voor u vrijblijvende offertes.

SPANNEVOCEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84



Jopkok, gastheer of ondernemer...

Hoe maak je carrière in de
horeca?
Af en toe eens een biertje tappen in de .
kantine, gasten ontvangen op de receptie
van een camping of een avondje draaien in
een discotheek. Zo begint menige carrière in
de gastvrijheidsbranche. Het komt maar al
te vaak voor dat het ook meteen het eind-
punt is van de horecaloopbaan. En dat is
jammer. Want dikwijls hebben degenen die
eraan beginnen het vak in zich. En een car-
rière in het horecavak kan soms vlug gaan.
Er zijn goede opleidingen en binnen een
paar jaar kun je bijvoorbeeld de scepter
zwaaien over de bediening in een toprestau-
rant of een eigen zaak beginnen...

'Wanneer je het leuk vindt om het
mensen naar de /.in te maken, ben je
al voor de helft geschikt voor een
loophaan in deze branche', is een
veel gehoord criterium voor ambi-
t ieus en aanstormend horecatalent.
Aan de andere helft /ui je /elf iets
moeten doen. Binnen deze sector
kun je onnoemelijk veel kanten op.
Wil je in een café werken, of ben je
beter op je plek in een restaurant?
Vind je het een enorme uitdaging
om als kok een product /o aantrek-
kelijk op een bord te krijgen dat
mensen gaan watertanden? Of puz-
zel je als gastheer liever om alles zo
soepel mogelijk te laten verlopen en
balanceer je graag met het verdelen
van je aandacht onder de gasten'? Of
lijkt een eigen hotel je het einde?

Nooit saai
In ieder geval kan iedereen die in de
gastvrijheidsbranche werkt, beamen
dat zijn baan nooit saai is. Voor

menigeen is het altijd weer span-
nend om te ontdekken waar gasten
/in in hebben of waar je ze een ple-
zier mee kunt doen. Zelfs vaste
gasten hebben verschillende buien.
De ene keer komt iemand voor
zaken, de andere keer privé en dat
vergt weer een andere aanpak. Je
sociale vaardigheden kun je ui ts te-
kend toepassen in de/.e sector.
Daarnaast kun je in haast alle func-
ties je creativiteit kwijt. Grote
namen in het vak vergelijken hun
beroep niet voor niets met dat van
een artiest. Want inventiviteit wordt
in deze branche zeer gewaardeerd.
Net als doorzettingsvermogen trou-
wens. Want je bent nooit klaar; een
goede horeca-ster verlegt telkens
zijn gren/en.

Gedegen opleiding
Een carrière in de horeca begint dus
bij je karakter, maar al snel daarna
volgt een gedegen opleiding. Goed

In de horeca kun je echt veel kanten op. Zie je
jezelf al in de bediening van een luxe eetgelegen-
heid, of juist een minder luxe? Of werk je liever in
een fastfoodketen, of in een Frans, Mexicaans of
Turks restaurant? In een recreatiepark, een con-
grescentrum, een hotel? Ben je daar dan kok,
gastheer of kastelein? Of ben je meer het café-
type... In een bruin café of een trendy, klassiek of
grand café? Of word je manager van een disco-
theek, een cocktailbar, of ga je de catering in?
Moeten we nog verder gaan?

Welke richting je ook kiest, voor
een goede baan is een goede
opleiding een vereiste. Gelukkig
is daar in ons land veel keus in.
Er is een groot aantal middelbare
en hogere hotelscholen waar je
de basis voor een succesvolle
carrière kunt leggen. Daarnaast
zijn er particuliere onderwijsin-
stituten die marktgerichte leer-
programma's aanbieden en zo de
kwal i t e i t van het personeel in de
gastvrijheidsbranche op een
hoog peil houden.

Snelst groeiend
Horeea-opleidingen besteden
aandacht aan de basisvaardighe-
den die horen bij het werken in

uitvoerende functies in hotels en
restaurants. Daarna komen /aken
als marketing, personeelsbeleid
en financiën aan bod en wordt
aan de leidinggevende kwal i te i -
ten gewerkt. Ook creativiteit en
innoverend denken worden tij-
dens horeca-opleidingen gesti-
muleerd en getoetst. Bij een aan-
tal opleidingen zijn stages, veelal
in het buitenland, inbegrepen.
Ook het toerisme is een branche
waar veel mensen met een hore-
ca-diploma terecht komen. Op
de wereldmarkt is dit de snelst
groeiende bedrijfstak. Al met al
een breed scala van opleidings-
mogelijkheden. Je hoeft alleen
nog maar te kie/en...

beroepsonderwijs is van
goot belang voor iedere
bedrijfstak. Gelukkig is tegenwoor

dig uit een breed
scala aan studievari-

anten te kiezen. Er zijn
zowel dag- als avond-
opleidingen, cursus-
sen en trainingen op
alle mogelijke nive-
aus te volgen. Je
kunt kiezen voor
veel verschillende
soorten opleidin-
gen op hotelscho-
len, of voor een
particulier onder-
wijs instituut.
Daaronder vallen

ook opleidingen vol-
gens de methode leer-

lingstelsel. Daarbij leer en werkje
vier dagen per week en ga je een
dag in de week naar school.
Natuur l i jk kun je ook gewoon
gaan kijken bij een etablissement

in de buurt of surfen naar
www.horecaster.nl, Want carrière
maken in de horeca gaat vaak snel-
ler clan je denkt...

Meer informatie
op internet

Heb je trek gekregen in een
loopbaan in de gastvrijheids-
branche? Dan kun je natuur-
lijk ook terecht op internet
Er is een speciale website
ingericht, www.horecaster.nl,
waar je alles te weten komt
over de verschillende richtin-
gen die je binnen de horeca
kunt kiezen, hoe lang de
opleidingen duren en wat de
toelatingseisen daarvoor
zijn.

Trek in een euro-snack?

"Ik kwam met mijn creatie
zelfs bij Paul de Leeuw"
Waar het invullen van
een inschrijfformulier al
niet toe kan leiden.
Tijdens de kooklessen op
de opleiding 'Uitvoerend
horeca-ondernemer'
meldde Esther van der
Bovenkamp (19) zich aan
als kandidaat voor de
'Fastfood Trofee 1999'.
Natuurlijk moest er nog
wel een snack ontworpen
worden die met het
thema 'millennium' te

maken had. Toen dat met
de 'Euro' eenmaal gelukt
was, gebeurde het onver-
wachte: ze won de trofee,
werd uitgenodigd bij de
tv-show van Paul de
Leeuw en wordt nu regel-
matig herkend op straat.

"Ik hoefde mij geen zorgen te
maken volgens de producer van het
programma", vertelt Esther. "Maar
met Paul de Leeuw en Adam Curry
als interviewers weetje het nooit.
Nadat ze me ruim vijf minuten aan
de tand hadden gevoeld over de
Euro, kon het publiek mijn nieuwe

l-'.sther van der Bovenkamp presenteert de euro-snack

snack proeven. Slechts één per-
soon vond hem niet lekker, maar
dat was een vegetariër", vertelt de
ontwerpster opgelucht.

Pikant
"Met het thema 'mil lennium' kon
ik aanvanke l i jk niet zoveel", zegt
de winnares. "Maar mijn vader
werkt op een bank en had het de
hele dag over de euro. Zo kwam ik
op het idee voor mijn snack. Hij
ziet er precies zo uit als het euro-
teken en hij is pikant want daar
hou ik van. De jury beoordeelde
de snack onder meer op origina-
liteit, smaak, versheid, presentatie,
hygiëne en de toepasbaarheid van
het menu in de fastfoodsector. Dat
laatste is zeker goed gelukt: snack-
producent Van Oers brengt de
Euro op de markt voor - vanzelf-
sprekend - precies l euro (ƒ 2,20).
"Mensen vergelijken hem met de
Mexicano en de gehaktstaaf , maar
dan lekkerder", aldus Esther.

Blijvertje
Esther heeft het nu zo druk dat
haar normale leven er een beetje
bij inschiet: "Ik /it in het laatste
jaar van de opleiding. Dat bete-
kent een dag per week naar school
en vier dagen werken. En dan nog
alle aandacht die ik kri jg door de
Euro. Ik sta op posters en d i sp lay
mater iaal en word herkend op
straat." Elk jaar worden er zo'n
tien nieuwe snacks op de markt
gebracht. Eens in de v i j f j aa r b l i j f t
er slechts eentje hangen. "Toch
denk ik dat dit een blijvertje is".
aldus de trofee-winnares. Dat
Esther zelf een blijvertje in de
horecawereld is. staat als een paal
boven water. Of dat in het snack-
circuit is of elders, is nog niet
/eker: "Vroeger stond ik achter de
bar in een manege. Dat werk
spreekt m i j ook erg aan. Wanneer
het f inancieel haalbaar is, zou ik
ook wel een eigen café of disco-
theek wi l len beginnen."



IJSTEN
Bijzondere dingen en

speciale gebeurtenis-
sen verdienen een gou-
den randje. Kom dan
eens kijken naar de

uitgebreide collectie
wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspie-
geld glas. In goud of één

van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u
vindt steeds de juiste

omlijsting voor een

dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduur-
werk of lang gekoes-
terd diploma. Wij
maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wandl

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575 46 40 00

Micfielfa-nuuuul
175 - 65 - 14 HR 129,- 205 - 65 - 15 HR 170,-

185 - 65 - 14 TR 139,- 195 - 60 - 15 HR 159,-

195 - 65 - 15 SR 145,-

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

Rif TM AM Onze Pr'Jzen z'Jn alt'Jd all"in-
Slotsteeg 18, Hengelo GW., tel.

AUTOBANDEN (°575'462779 *Ook 'savonds
en op zaterdag geopend

Wij zoeken voor ons kinderrestaurant een

OPPAS
vanaf 16 jaar.

Je moet leuk kunnen spelen met jonge kinderen.
Afwisselend werken op vrijdag, zaterdag en zondag.

Ook voor de schoolvakanties.

Tevens zoeken wij

VAKANTIEKRACHTEN
voor deze zomer. Zowel voor keuken als bediening.

Ben je een beetje slim? Bel ons dan!

Restaurant-Bistro

Kerkstraat 3
Vorden

CD-presentatie [ÏÏ4GRACHT
vrijdag 14 april 20.30 uur
Zaal Meyer te Groen/o
m.m.v. o.a. demons van de Ven & band en de Dutch Diana Ross

Kaarten in voorverkoop a f 3,75 bij Tapperij Van
Ooyen Lichtenvoorde en Focus Fashion in onder
andere Ruurlo, Groenlo en Winterswijk.

LET OP: vanuit Vorden gaat er deze avond een speciale bus. Ver-
trekt 20.00 uur vanaf De Herberg. Kosten f 20,- p.p. (inclusief en-
tree). Opgave via 0575-551038

Al stilgestaan bij
je vakantiebaan?

Vind jij dat er hoognodig iets aan
jouw banksaldo moet gebeuren?
Gebruik dan een deel van je zomer
voor vakantiewerk-Wij hebben volop
vakantiebanen. Zeg ons wanneer en
hoe lang je wilt werken, dan zorgen

wij voor een passende baan. Inschrijven
kan dagelijks tussen 09.00 en 17.00 uur.
Neem eventuele diploma's en c.v. mee,
evenals een geldig legitimatiebewijs
(geen rijbewijs).We zien je graag op
onderstaande vestiging.

tempo-team uitzendbureau
Zutphen, Stationsstraat 20-22, (0575) 54 28 33

WC L

De G r a a f s c h a p

Werken aan het landschap...
Binnenkort gaat AOC-Oost van start met de cursus:

Boerenerven...
historie, inrichting en onderhoud

De cursus wordt gegeven in Vorden en bestaat uit twee avonden gevolgd door twee zaterdagoch-
tenden excursies naar verschillende erven.

Cursusdata: donderdagavonden 20 en 27 april en
zaterdagochtenden 13 en 20 mei

De cursus is mede mogelijk door subsidiëring in het kader van het WCL-beleid van de provincie
Gelderland. De kosten van de cursus bedragen f 100,-.

Verdere inlichtingen bij Wied Hendrix AOC-Oost tel. 0314-345511.
Aanmeldingen: telefonisch bij de cursusadministratie van AOC-Oost tel. 0314-324975.

Door uitbreiding van onze meubelafdeling

stoppen wij met onze kadoshop.

Nu op bijna alle kado-artikelen

50% korting!
P.S. vanaf 1 mei a.s. is onze winkel in Hengelo
op maandag de hele dag gesloten!

DEÊI5SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

EMSBROEK installatietechniek is in 1830 in Vorden begonnen als koperslager. Het bedrijf kan
nu verwarming, ventilatie en koeling, sanitair, elektra, beveiliging en data- of communicatie net-
werken ontwerpen en aanleggen. Daarnaast installeren we industriële installaties op het
gebied van energiebesparing, vloeistofopslag en dosering. De afdeling Service & Onderhoud
heeft door het hele land installaties in beheer en verleent 24 uur per dag service.

Er werken ongeveer 40 medewerkers in een jonge, dynamische omgeving, waarin de mens
centraal staat. Kwaliteit, veiligheid en milieu staan hoog in het vaandel en bieden een prettige
werkomgeving.

Voor de aanvulling van ons team zoeken wij op korte termijn enthousiaste collega's

VAKBEKWAME ELEKTRA MONTEURS
Voor deze functie zijn de volgende kenmerken van belang:
• Ervaring in de utiliteitsbouw
• LBO elektrotechniek
• Eventueel aanvullende relevante cursussen
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken

• Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer H.J. Posthuma, telefoon: 0575-
557151

ADMINISTRATEUR
Voor deze functie bezit u de volgende eigenschappen:
• HBO-opleidings/denkniveau aangevuld met enkele jaren administratieve ervaring
• Kennis en ervaring in administratieve processen
• Verdere automatisering van administratieve processen in MS - Office (met name Excel en

Access)
• Volledig zelfstandig kunnen werken
• Flexibele instelling
• Jong van geest met een natuurlijke drang om nieuwe uitdagingen aan te gaan

• Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer M. Fleming, telefoon : 0575-557143

AFDELINGSSECRETARESSE
Voor deze functie bezit u de volgende eigenschappen:
• U beschikt over een representatieve uitstraling
• U kunt snel en accuraat werken
• U kunt prima omgaan met gegevensverwerking in MS-Office (met name Word en Excel)
• U houdt van werken in teamverband en pakt snel zaken aan
• U heeft een flexibele instelling

• Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer H.J. Posthuma, telefoon : 0575-
557151

Indien u belangstelling heeft voor een van bovengenoemde functies kunt u een sollicitatiepak-
ket aanvragen door te bellen naar 0575 - 55 71 55. U ontvangt dan een sollicitatieformulier en
nadere informatie over het bedrijf.

IsMSBROISK
installatietechniek vorden



Wasactie succes!

Operation Friendship heeft af-
gelopen zaterdag ruim 85 auto's
gewassen en hiermee de OF kas
weer wat mee kunnen vullen.
Geschat wordt dat na aftrek van
alle kosten er ruim 1200 gulden is

'binnengehaald'. Het weer was
goed en de klanten over het alge-
meen goed tevreden! Sommige
klanten gingen zelfs met hun eigen
snoeptrommeltje langs alle OF
wassers! Ook klanten van ver buiten

Vorden bleken gebruik te maken
van deze was en zuig service.
Penningmeester Bert Regelink kan
tevreden terugblikken. OF-Vorden
heeft begin juni de volgende auto-
wasactie gepland.

Oudheidkundige
vereniging
'Oud-Vorden'
Het Versailles van het noorden.
Een andere naam voor slot Nord-
kirchen. Wellicht de mooiste maar
slechts een van de vele Wasserbur-
gen die de heer J. Berens behan-
delde in zijn dia-lezing; 'Wasser-
burgen in het Munsterland'.
Bij deze 2e kennismaking met de
heer Berends bleek ook nu weer
dat hij naast uitstekende dia's ook
een boeiend relaas kan houden
waar de aanwezigen van de oud-
heidkundige vereniging 'Oud-Vor-
den' bijzonder van genoten.

Tevoren hield de vereniging in de
Herberg een korte jaarvergadering
waar C. Bosch en R. Ilbrink weer
voor drie jaar in het bestuur wer-
den herkozen. Een positief geluid
kon de secretaresse, mv. F. van
Druten in haar jaaroverzicht laten
horen. Ze heeft nu 340 personen
op haar ledenlijst staan.

Ook de financiën, in beheer bij
R. Ilbrink, bleken in goede handen
gezien het voordelige resultaat. Al
met al was het een goed jaar voor
de vereniging.

f
... een beroerte i
zet uw wereld
op z'n kop
30.000 mensen, jong en oud. krijgen jaarlijks een
beroerte. De gevolgen van dit hersenletsel kunnen
ingrijpend zijn: verlammingen, taal- en spraak-
stoornissen. Soms zijn er geheugenproblemen en
verandert iemands persoonlijkheid. _ . n /** f\

Snelle opvang en een goede behandeling zijn
van levensbelang. Maar, er moet nog veel onderzoek worden verricht.
Ook goede voorlichting is belangrijk. Steun ons werk. Word donateur
of doe een gift. _^

©

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10, 2511 CD 's-Gravenhage - Tel. 070 - 360.48.16 - lnternetwww.hsn.nl

ledere dinsdag staat Vishandel van de Groep voor U klaar en bakt

ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!

HOLLANDSE NIEUWE altlld VERS VAN 'T MES

Tevens iedere week in de aanbieding:

Gezinszak kibbeling

a 500 gram f 10,- + GRATIS saus

Tot ziens iedere dinsdag op 't marktplein Vishandel van de Groep

zal er dan voor U zijn!

vishandel
L M & F .VAN DE GROEP

spakenburg
tel.-fax (033)2986610

VOF

Biei ons
in a'n Achterhook
In elk darp gebeurt wel 's wat waor een bepaold antal luu 't neet
helemaol met eens of helemaols neet met eens is. Veural dat leste rop
dan nog al wat weerstanden op. Dat kan dan anleiding geevn umme
bezwaor te maakn en daor heel wiet in gaon. soms ok gaot ze demon-
streern of grootn heibel maakn.

Kiek maor nao de komst van een azielzuukers centrum in wat plaatsen.
Da's hier in Vodd'n gelukkig nogal vri'j kalm veloopn. En achteraf
ko'j daor allene maor blij met wean. Want las hef t'r tot nog toe gin
mense van ehad. Meschien oaver viefentwintig jaor a't t'r tegen die
tied meschien meer azielzuukers as nNederlanders bunt in ons lieve
vaderland. In een enkel geval wet de luu soms ok neet goed waor 't
oaver geet.

Nem now de name Valk die zich hier op 't industrieterrein wil vestigen.
Daor snapn Hent Stoevenbelt niks van. "Wat hebt de luu daor now op
tegen at t'r zo'n restaurant biej kump. Die kriegt hier in Vodd'n toch
gïn poot an de grond. Wiej hebt hier jao prima restaurants in 't centrum".
"Dan we'j neet precies waor 't oaver geet Hent, daor kump gin restaurant"
'Wat wod 't dan wel?".
Now , een firma die een hoop rotzooi nao Vodd'n breg umme 't hier
schone te maakn. Allemaole spul uut de riolering wat t'r in is blievn
zitn en neet weg wil loopn, bepaold gin reagenwater.

A'j wet dat een zinkputjen biej huus dat vestopt zit al stinkt as de mieter
dan ko'j ok wel snapn dat duuzenden kilo's van dat spul bepaold gin
odeklonje luchjen afgif.
"Maor waorumme haalt ze van de gemeente dan zo iets hier nao toe
in een buurte waor neet allene industrie is maor ok woonhuuze bunt
ebouwd. Da's jao te gek umme los te loopn?".

"Och, 't geld zal wel 't veurnaamste wean, ze woln de grond meschien
geerne kwiet. Zonder in de gaatn te hemmen watveur las ze d'r op 'n
duur met kriegt. Maor dan is 't te late en heb ze d'r weer een prebleem
biej. Volgens 't streekplan mot Vodd'n lamndelik blievn en 't schient
dat 't t'r dan ok stinken mot. Soms snap iej de luu neet die ze'k hoe of
't mot biej ons in d'n Achterhook".

H. Leestman

APRII^
4 KBO Gewone soosmiddag
5 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
5 BZR Vorden bridgen in

Dorpscentrum
6 Klein Axen - omgaan met ver-

lies Roger Rundqgvist
6 Bejaardenkring Dorpscentrum
10 Bridgen in Dorpscentrum
12 HVG Wichmond Paasviering
12 Welfare handwerkmiddag

Wehme
12 BZR Vorden Bridgen in

Dorpscentrum
12 NBvP Korensymbolen
12 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
14 ANBO 't Stampertje 'muzikaal

onthaal in een tropische sfeer'
Klein Axen B. Visserman
voedingsdeskundige

15 Concours paarden
15 HSV "de Snoekbaars"

Paas(eieren) wedstrijd

15

16 VRFC Voorjaarstocht 40/100 km
16 Concours pony's
17 Vrouwenclub Medler

Chiropractor dhr. Kuiper
17 Bridgen in Dorpscentrum
18 KBO Passiemiddag
19 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
19 BZR Vorden Bridgen in

Dorpscentrum
19 HVG Linde Paasliturgie
20 Bejaardenkring Dorpscentrum

Pasen
25 Passage De geschiedenis van

het huwelijk
26 Welfare Handwerkmiddag

Wehme (kraamverkoop)
26 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
26 BZR Vorden Bridgen in

Dorpscentrum
27 PCOB in 't Stampertje

Bewegen gezond en gezellig
27 HVG dorp Vorden

Humor in de trouwzaal

Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D - F L E V O L A N D

.

X

= 1
Ü •
s

jaarver-
bruikm'

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

streefver-
bniikm'

19
24
29
33
38
43
48
53
57

62
67
72
79
86
93

100

totaal streef -
verbruik m1

488

611
733
858
977

1100
1225
1344
1467
1590
1713
1835
2020
2200
2386
2569

stooktabel 20 nut. t/m 26 nut.

GAS

GEEF, STORT, SCHENK EN DONEER
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL

DAN MAKEN WE ER »
SCHONE COMPOST VAN

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
APART

EEN BETER MILIEU BEGINT Bil JEZELF <£2



Kn/kormschermen nu extra
voordefig en gratis gemonteerd!
Hetmink's zonnige zonuteringactfe:

Solide knikarmsehermen me{ wit gemoffeld
frame en buismotor in diverse maten met
doek in 2 streepdessins. Tijdelijk met extra
korting en de montage doen we gratis!

200 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

/598,-
/698,-
/ 798,-
1898,-
/998,-
2098,-

Vorden
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545 -474190

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

H E L M l N K MA A K T HET MOOIER B l J THUIS

In het jaar 2000 zijn we al meer dan 25 jaar bezig met bruidsfotografie.
Alle bruidsparen die we tot dan toe voor onze lens hebben gehad

nodigen we uit voor een unieke ontmoeting: een immense nabruiloft
waarbij u uw 'grote dag' opnieuw.kunt vieren.

Spalstraat 10 • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-462386

door: Hans Temmink
gefotografeerd

geen: uitnodiging ontvangen

voor: de mega-bruiloft
3 juni a.s.

geen: paniek

maar: bel ons snel

voor: meer informatie

maar: wees er snel bij,
want vol is vol

Onze Pullman boxspringshow
mag u niet missen. Het is de
ideale gelegenheid om kennis te
maken met het comfort van dit
legendarische merk. Met lig-
comfort op maat en geheel af te
stemmen op uw smaak. Van
klassiek tot modern

Boxspringshow
t/m 28 april

U bent welkom bij

De Wonerij presenteert:

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé

arbeidsbemiddelaar voor de agrarische sec-

tor, bouw, grond-, weg- en waterbouw, metaal-

sector, groenvoorziening en transportsector. In

jouw omgeving hebben wij de volgende vacatures:

Medewerkers
varkenshouderij
Voor enkele varkenshouderijbedrijven zoeken wij parttime mede-

werkers. Het gaat om afwisselend werk op een vast adres. Ook

een combinatie van twee of drie bedrijven behoort tot de moge-

lijkheden, waardoor je fulltime aan de slag kunt. Een LAS- of

MAS- opleiding is vereist. Enige ervaring is een pre. De beloning

is goed, conform de CAO-Landbouw. Het betreft in de meeste

gevallen een vast dienstverband.

Medewerkers bouw,
loonwerk en grondverzet
Ben jij iemand die van aanpakken weet, de handen uit de mouwen

wil steken en heb je een flinke dosis energie? Dan ben jij misschien

de persoon die wij zoeken voor werk als onder andere metselen,

timmeren, opperen, grondwerk en machinewerk.

Interesse? Bel voor meer informatie Sandra Bosman,

0900-9896 of kom langs bij de Agrarische

Bedrijfsverzorging aan de Kerkstraat l a

in Vorden.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederfand

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Fysio - fitness
voor 35 plussers en oudere
dames-, heren- en echtparen.

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

•rf • \Boxspringshow PULLMAN
ta( co 'f /t (KI/ H.

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

Gratis
Dekbedovertrek(ken)

naar keuze bij aankoop
van een boxspring.

l i



n n
JVA

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

CERTIFICAATHOUDER

VP

ISO 9002

cc
LU

ID

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

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOOHDE

FILIAAL ZELHEM

WEVÖ-DRIJK STUDIO CONTAC WEEVERS DRUK
GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Steenderen: M. van Veldhuizen- Instonk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiummé, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251
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