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College komt met aparte notitie over noordelijke rondweg:

Voorlopig geen rondweg KERKDIENSTEN RONDOM PASEN

Het college van B en W zal binnen-
kort met een aparte notitie komen
over de noordelijke rondweg. Deze
toezegging deed wethouder D.
Mulderije (WD) vorige week dins-
dag tijdens de gemeenteraadsverga-
dering waarin het categoriserings-
plan van de gemeente Vorden werd
vastgesteld. In dit categoriserings-
plan is door adviesbureau BVA uit
Kaalte het wegennet van Vorden on-
der de loep genomen en ingedeeld
in bepaalde categorieën. Heet hang-
ijzer binnen het verkeersplan is de
aanleg van een noordelijke rond-
weg. In tegenstelling tot het college
- die een noordelijke rondweg op dit
moment nog niet noodzakelijk
vindt - zijn de vier gemeenteraads-
fracties in Vorden van mening dat
de noordelijke rondweg - als er vol-
doende geld is - er wel moet komen.

De politieke partijen dringen aan om
zoveel mogelijk druk op de provincie
uit te oefenen zodatrdeze met geld over
de brug komt voor de aanleg van een
noordelijke rondweg. De gemeente
heeft zelf geen geld om deze rondweg
aan te leggen die tussen de zeven en
twaalf miljoen gulden moet gaan kos-
ten. Voorlopig lijkt de aanleg van de
rondweg geen haalbare kaart aange-
zien de provincie onlangs nog negatief
heeft geantwoord op de vraag of ze
eventueel mee willen betalen aan de
komst van de noordelijke rondweg.
Wethouder D. Mulderije benadrukte
tijdens de gemeenteraadsvergadering
dat op dit moment de noodzaak ont-
breekt om een noordelijke rondweg
aan te leggen. Het college baseert zich
hierbij op het rapport van het Buro
voor Verkeerskundige Adivisering
(BVA) uit Kaalte. Dit adviesbureau
komt tot de conclusie dat het door-
gaande verkeer in Vorden minstens tot
het jaar 2010 via het centrum kan blij-

ven rijden. Op dit moment rijden er
per etmaal 9.000 motorvoertuigen
door het centrum. Volgens BVA moet
de hoeveelheid verkeer beperkt blijven
tot 10.000 motorvoertuigen per dag.
De vier politieke fracties deelden de
mening van het college niet en dron-
gen aan om de noordelijke rondweg op
de 'provinciale legger' te krijgen.
Wethouder Mulderije zegde vervolgens
een aparte notitie toe waarin specifiek
wordt ingegaan op de noordelijke
rondweg. 'Verder zullen wij als college
het aantal motorvoertuigen dat door
Vorden rijdt door middel van tellingen
goed in de gaten blijven houden".

Aan het voorgaande ging een lange dis-
cussie vooraf waarbij de vier politieke
partijen allemaal van mening waren
dat de noordelijke rondweg er moet ko-
men als er tenminste voldoende geld
is. Tijdens deze discussie leek het net
alsof het CDA al in de oppositie zat.
Fractievoorzitter AH. Boers was van
mening dat de heer Pelgrum van de
WD verg^^cen bij de commissieverga-
dering v^rtwee weken geleden zijn
standpunt had bijgesteld. "De heer
Pelgrum zei toen sec vóór een noorde-
lijke rondweg te zijn. Hij was keihard
vóór. En nu hoor ik hem zeggen dat het
financiee^lleen wel haalbaar moet
zijn en d^ftet op de provinciale legger
moet komen. Maar dat zei u twee we-
ken geleden niet".
De heer R. Pelgrum ontkende dit. "Ook
twee weken geleden heb ik gezegd dat
de noordelijke rondweg op de provin-
ciale legger moet komen." Dit laatste
echter niet waar. Tijdens de commis-
sievergadering van 17 maart sprak de
heer R. Pelgrum evenals de heer R.
Nobel van D66 zich uit voor de aanleg
van een noordelijke rondweg zonder
daarbij specifiek in te gaan op de fi-
nanciële haalbaarheid en de financiële
steun van de provincie Gelderland.

Paasacties bij Kluvers
Dierenspeciaalzaak Kluvers aan de Zut-
phenseweg houdt ter gelegenheid van
Pasen weer een aantal leuke acties. Zo
ligt er voor alle kinderen tot tien jaar
een kleurplaat klaar in de winkel wel-
ke voor 18 april weer moet worden in-
geleverd om in aanmerking te komen
voor een prijs. De prijsuitreiking van
de kleurplaatwedstrijd is op 25 april.
Verder ontvangen alle klanten bij aan-
koop van meer dan vijftig gulden aan
boodschappen bij Kluvers gratis acht
eieren of vier viooltjes.
Kluvers verkoopt sinds kort ook perk-
planten. Hiervoor wordt aan de zijkant
van de winkel een speciale verkoop-
ruimte ingericht. Ook is al een gedeel-
te van de nieuwe hengelsportcollectie
1998 binnen. Verder heeft Dierenspe-
ciaalzaak zegelkaarten ingevoerd.

GLTO heeft varkenspest
redelijk doorstaan
in het afgelopen jaar
"Denkend aan 1997 zijn er drie zaken
op landbouwgebied die het jaar over-
schaduwen: de varkenspest, de BSE-af-

faire en de aankondiging van de Her-
structureringswe . De varkenspest heb-
ben we in het gebied van de GLTO

• Vorden-Warnsveld-Zutphen redelijk
doorstaan", aldus Herman Vrielink in
het jaarverslag van deze afdeling.
Vrielink wees erop dat de BSE welis-
waar een probleem was op twee bedrij-
ven in ons land, maar dat het gevolg
wel was dat de rundvleesprijzen fors
kelderden. "Het plan van minister Van
Aartsen hangt nog als een zwaard van
Damocles in de lucht", aldus Vrielink.
Overigens waren de varkensprijzen het
afgelopen jaar vrij goed, met zowel uit-
schieters naar boven en naar beneden.
In de melkveehouderij herstelde zich
de post omzet en aanwas ten opzichte
van het zeer slechte jaar 1996. De melk-
prijs steeg met 2 procent. Dit was ook
meteen te merken aan de melkquo-
tumprijs die eveneens naar boven
schoot.
De legpluimveesector kende een vrij
goed jaar, de slachtsector stond onder
druk evenals de rundvleesbranche. De
akkerbouw had een goed jaar. Herman
Vrielink wees op de vele aktiviteiten
die de GLTO Vorden-Zutphen-Warns-
veld jaarlijks ontwikkelt. "Het laat nog
eens zien dat de georganiseerde land-
bouw haar bestaansrecht ook in deze
tijd nog steeds bewijst", zo meldt hij.

Ned. Hervormde Kerk Vorden
Witte Donderdag: 20.15 uur ds. M. Beitier, H. Avondmaal.
Goede Vrijdag: 10.00 uur ds. H. Westerink, H. Avondmaal; 19.30 uur ds. H. Westerink,
kruiswake.
Zondag 12 april Pasen: 10.00 uur ds. M. Beitier.

Gereformeerde Kerk Vorden
Goede Vrijdag: 19.30 uur ds. HA Speelman
Zondag 12 april Pasen: 10.00 uur ds. HA Speelman m.m.v. VoTiKo; 19.00 uur ds.
C.P.M. Verrips, Eibergen.

R.K. Kerk Vorden
Witte Donderdag: 18.30 uur familieviering met voorstellen eerste communicanten,
m.m.v. de kinderen.
Goede Vrijdag: 15.00 uur kruisweg; 18.30 uur Goede Vrijdagviering, m.m.v. rouw- en
trouwkoor.
Paaszaterdag: 21.30 uur Paaswake m.m.v. het 30+ koor.
Zondag 12 april Pasen: 10.00 uur Hoogfeest van Pasen m.m.v. Cantemus Domino.
Paasmaandag: 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

Ned. Hervormde Kerk Wichmond
Witte Donderdag: 19.30 uur ds. A Walpot-Hagoort, H. Avondmaal m.m.v. kerkkoor.
Goede Vrijdag: 10.00 uur ds. A Walpot-Hagoort.
Zondag 12 april Pasen: 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, gezinsdienst m.m.v. kerk-
koor.

R.K. Kerk VieraW^r/Wichmond
Paaszaterdag: 22.00 uur Paaswake eucharistieviering.
Zondag 12 april Pasen: 11.00 uur eucharistieviering.
Paasmaandag: 10.00 uur woord- en communiedienst.

WeekendwachtfPstores
11-12 april: pastoor C. Loeffen, Lochem, tel. (0573) 251457.
13 april: pastoor J. Lamers, Ruurlo, tel. (0573) 451456.

Weekenddienst huisarts
11-12-13 april: dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) ko-
men of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Weekenddienst tandarts
10 t/m 13 april:].H. de Lange, Lochem, telefoon (0573) 254357.

Gezinsdienst
Na het gezamenlijke Paasontbijt in de
Voorde zal er in zowel de Dorpskerk als
de Gereformeerde Kerk een dienst ge
houden worden.
In de Dorpskerk zal het thema zijn 'Hij
is opgestaan, hij leeft!' Voorganger is
dominee Beitier. Hij krijgt steun van
kinderen, jongeren, en ouderen voor

onderdelen van de liturgie. Muzikale
medewerking is er door Rudi van
Straten op het orgel en Dick Boerstoel
op de trompet, terwijl een voor deze ge-
legenheid samengesteld Paaskoor on-
der leiding van Symone Boerstoel en
Marianne Beitier enkele liederen ten
gehore hoopt te brengen uit het
Paasoratorium 'Als de graankorrel
sterft' van Marijke de Bruijne.

Inleveren kopy rond de pasen
Om Weekblad Contact na de Pasen normaal te kunnen laten verschijnen,
wordt de krant eerder dan gewoonlijk samengesteld. Berichten en advertenties
voor deze uitgave dienen uiterlijk bij ons binnen te zijn op

donderdag 9 april om 17.00 uur.

De redactie



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

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooy^rhoek-
seweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau tel.
592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

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

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van/
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-17.30 uur; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

VOOR niRFcn: DRINGENDE HUI.P
VAN:

P O I . I Ï I i : - AMBULANCE - BRANDVVEl-R
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
daj -en nacht (0!>75) 55 12:?( )

' !).«;.«. (055) :J68 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 1 1 2
AMBULANCIi: chiiï en nacht i 12

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur. Echter 30-12-1996 t/m 3-1-
1997 van 09.00 tot 10.00 uur.

Tafelt j e-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

Paasvoordeel bij de'^V

ZHtpIwnsnm IA Titataw (06751551815

AARDBEIEN
250 gram

949

SLABONEN
500 gram

949

CHAMPIGNONS 149
250 aram - • •250 gram

grote .*»*%
HAND SINAASAPPELS £98
10 voor ••

alle aanbiedingen zijn geld/g t/m 14 apr.

nifluwB oogst

AARDAPPELEN
2 kilo

hollinfee

TOMATEN
kilo

998
«tm

SOEPGROENTE
150 gram O?9

EI/PREI SALADE
200 gram

2?8

VROEGER SHOWDE D^LAGER ZIJN PAASKOE EN LIEP ERM^DOOR HET DORP.
DIE TRADITIE WILLEN WI^RAAG, IETS GEWIJZIGD, VOORTZETT^DOOR MIDDEL VAN

FOTO'S SHOWEN WIJ ONZE PAASKOE. WlJ LATEN U ZIEN DAT ONS RUNDVLEES
rEEN KLASSE APART IS. NlET ALLEEN DEZE PAASWEEK, MAAR HET HELE JAAR DOOR.
CONTINU KWALITEIT VAN VORDENSE BODEM UIT EIGEN SLACHTPLAATS.

DUS NET ALS VROEGER, MAAR EEN TIKJE ANDERS...

Waag een gokje

en raad het juiste

gewicht en win zo'n

LEKKERE

ROLLADE!
Wij wensen u fijne paasdagen toe!
Jan, Nel, kinderen en medewerkers

fs-
INT

kilo mager
RUNDER-
GEHAKT

nu voor öjï/O

Bij aankoop van 1
ons schouderhai

1/2 ons
GRATI

Wat zullen we smullen van een gourmet- of fondue
schotel, fijn gekruide rollade, een lekkere entre cöte

of een stukje rosbief of fricando, heerlijke paté of
fijne vleeswaren.

Door uw slager zelf gemaakt, en dat smaakt!

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

/ \

Onze specialiteit

Vordense Varkensrug
Een delicatesse van
Vordense kwaliteit
lekker mager, lekker anders
heel simpel:1 pond 20 minuten braden

per 100 gram

DOI
SCHNI1

GEPJ
SCHNITZEL

1 ROper stuk Ij W w

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE
BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

3 BIEFSTUKKEN

voor 1 tientje

Dorpsstraat 32, Vorden Tel. (0575) 55 14 70



Voor de vele blijken van me-
deleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lie-
ve man en zorgzame vader

CHRISTIAAN GERHARD
VLIEM

betuigen wij onze oprechte
dank.

Reinie Vliem-Wensink
Gert-Jan
André

Vorden, april 1998
'Wensinkhof'

Een hand, een woord,
een gebaar
doen zo goed
als je iemand, die je lief hebt,
verliezen moet.
De lege plek, het doet zo'n pijn,
maar in gedachten zal hij altijd
bij ons zijn.

Definitief afscheid nemen ver-
oorzaakt verdriet. En dan doet
het goed van alle kanten
steun te ontvangen. Door uw
aanwezigheid, de vele kaar-
ten, brieven en de vele bloe-
men, is het ons niet mogelijk
ieder persoonlijk te bedan-
ken. Vandaar dat wij u langs
deze weg heel hartelijk dank
zeggen voor uw medeleven
na het plotseling overlijden
van mijn lieve man en vader

A.J. LICHTENBERG

Tony Lichtenberg-
Tolboom

Marjolijn
Christiaan

Almenseweg 18
7251 H R Vorden

• De Sint Antoniusnoveen be-
gint dit jaar op 14 april in de
Christus Koningkerk te Vor-
den

• 15 april verkoopmiddag
Welfare-Wehme 14.00-16.30
uur

• Paasvuur Kranenburg 1e
Paasdag 20.00 uur lampion-
nenoptocht; 21.00 uur in
feesttent The Spitfires

• Grote Paasbingo met vele
geldprijzen op 1e Paasdag
aanvang 19.30 uur, zaal geo-
pend vanaf 18.30 uur. Café
d'Olde Kriet, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Rode Kruis verkoopmid-
dag 15 april Nieuwstad 32

• Tweeverdieners met klus-
huis zoeken: hulp in de huis-
houding die geen bezwaar
heeft tegen katten, voor 3 uur
per week. Tel. 44 1008

• Femke Heusinkveld gefeli-
citeerd met het behalen van
je rijbewijs. Amy

• Paasvuur Kranenburg 1e
Paasdag 20.00 uur lampion-
nenoptocht; 21.00 uur in
feesttent The Spitf ires

• 15 april Welfare verkoop-
middag De Wehme 14.00-
16.30 uur

• Paaszaterdag van 12.00-
17.00 uur rommel/curiosa-
markt aan de Nieuwstad 20,
Vorden

• Te koop: bastaard dwerg-
keesjes. Tel. (0573) 40 18 55

• Te koop: rotan eethoek
met 4 fauteuils opaal wit
(0573)4511 58

• Zondag 19 april: kloot-
schiettoernooi Wildenborch
aanvang 13.00 uur. Klassen
heren, gemengd, dames, vrije
klasse. Keuze kloten vrij (ook
kunststof). Opgave voor 18
april bij DJ. Pardijs, tel. 55 68
Oft • '

Op donderdag 16 april a.s. hoop ik

Barbara Elsman-van Kooperen

mijn 90ste verjaardag te vieren sa-
men met mijn kinderen en kleinkin-
deren.

U bent van harte welkom op de re-
ceptie van 19.00 tot 22.00 uur bij
camping De Kleine Steege, Hackfor-
terweg 33, Wichmond.

De Delle 95
7251 AJ Vorden

Cadeautip:

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat hem dier-
baar was, is plotseling overleden mijn innig gelief-
de man, onze zorgzame vader en grootvader

LAMBERTUS TJOONK

in de leeftijd van 68 jaar.

Rolde:

Amstelveen:

Assen:

B.G. Tjoonk-Rossel

Ans Tjoonk

Willemien Wesseling-Tjoonk
George Wesseling

Marloes
Miriam

Groningen:

Groningen: Albert Tjoonk

Ria Tjoonk
Henk Zemmelink

1 april 1998
Rolderdingspi liaan 14
9451 G B Rolde

De begrafenis heeft maandag 6 april te Rolde
plaatsgevonden.

Overweldigend was de belangstelling tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve vader en
allerliefste opa van de boerderij

JO INK

Namens kinderen, schoonkinderen en kleinkinde-
ren Addink, bedankt.

April 1998

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta S?
kunt u bij ons terecht. Bei (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden

is op
Goede Vrijdag

10 april a.s.

de gehele dag
gesloten

Deze bief
is het haasje

M ^^ ^—y. J

^iü^^
Biefhaasje

met kruidenboter, 100 gr.

Paassalade,
100 gr.3 biefstukken

gekookte beenham, ^89 kalfsreepjes culinair,
100 ar. £, innnr <£&&

79v

100 gr.

ei-rollade, 198 Paaspaté diverse. *) 25
soorten 100 gr. 8^ L.

Keurslager

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

KLUVERS VORDEN C. V.
DIERENSPECIA
Zutphenseweg 39

Voor de kinderen tot
10 jaar hebben wij
voor de Pasen een

Dé dlenmsoetlaalzanli

EN MENGVOEDERS
rden • Telefoon (0575) 551318

leuke
kleurplaat
deze ligt voor je klaar in de win-
kel.
Inleveren voor 18 april 1998.
Prijsuitreiking 25 april 1998

FNV Bondgenoten
Gelegenheid tot het inleveren van

vakantiebonnen
van de Landbouw en

vakantiecheques
van het GUO

In de week van 14 t/m 18 april 1998
bij H.W. Esselink

Prins Bernhardweg 26, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 24

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

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

• Wereldwinkel Vorden. De-
ze maand in de aanbieding:
Campessinokoffie en Pan-
dan rijst. Alle dagen open be-
halve maandag

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 5410.

•-

Openbare
Bibliotheek
Vorden

De bibliotheek
is gesloten op
Goede Vrijdag
1O april en op
zaterdag 11 april

-

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

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijst. Open
op vrijdag en zaterdag



K E M E E N T E B U L L E T I N V ORDEN

• ïHejbon gemeente; (0575) 5S54 5ü

• Telefax gemeente: (0575)557444,

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 mr
«oertedagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur:

• Awndopenstelling a/d bestuur
onderdeel burgertaken op de dinsdagavon-
iJen dat er raadsvergaderingen zijn van
18.30*20.00 uur (zie publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethotiders:
Burgemeester EJ.C Kamerling:
maandagmorgen van
en volgens afspraak,

VVetJiou4erAt Aartsen-den Harden
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D ̂ ,
n 10.00 tot 11.00 uur

en volgens appraak,

Afspraken kunt u tele/onisch maken
Wj de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden Wbïiotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 23.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

f&LUITING GEMEENTEHUIS VAN 30 APRIL TOT EN MET 5 MEI
burgerzaken geopend op 28 april van 1830 - 20.OO uur en 4 mei
van 9.00 tot 11.00 uur

Van 30 april 1998 tot en met 5 mei 1998 is het gemeentehuis gesloten. Op 4 mei
kunt u van 9.00 tot 11.00 uur wel bij de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken
(kasteel) terecht voor alle lokethandelingen (paspoorten, rijbewijzen, aangifte ge
boorte/overlijden etc). De eerstkomende avondopenstelling van burgerzaken is op
28 april 1998 van 18.30 tot 20.00 uur.

ECONSTRUCTIE MISPELKAMPDIJK (TUSSEN
SPOORLIJN)

ZUTBHE,'NSEWEGENDE

In Gemeentebulletin van woensdag 7 januari 1998 hebben burgemeester en wethou-
ders aangegeven de Mispelkampdijk te willen reconstrueren door:
• een rijbaan van 5 meter breed, uit te voeren in betonklinkers en ook aan de noord-

zijde te voorzien van een verhoogde opsluitband. ^fc
• aanleg van plateaus op de kruispunten met het VaarwenPnet Jebbink en het

Wiemelink.
• aanleg van een verkeersdrempel ter hoogte van Mispelkampdijk 36, inclusief aan-

passing van de parkeerstrook ter hoogte van deze drempel.

Inspraakreacties hebben burgemeester en wethouders doen besluiten de rijbaan niet
te versmallen en aan de noordzijde de opsluitband op gelijke hoogte met de weg en
de berm aan te brengen, in verband met een gewenste uitwijkmogelijkheid voor land-
bouwverkeer. Verder komt de verkeersdrempel ter hoogte van Mispelkampdijk 36 te
vervallen, omdat deze weg deel uitmaakt van een hoofduitrukroute van de brand-
weer (uitruktijd).

Burgemeester en wethouders hebben dit besluit ter kennisneming toegezonden aan
de raadscommissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken voor
de openbare vergadering van 21 april 1998. Tijdens deze vergadering kunt u desge-
wenst inspreken De vergadering begint om 19.30 uur.

De reconstructie zal medio dit jaar uitgevoerd worden, aansluitend aan het bouwrijp-
maken van nieuwbouwplan het Joostink. Vóór aanvang van de werkzaamheden zul-
len burgemeester en wethouders dit melden in deze rubriek. De direct betrokkenen
stellen burgemeester en wethouders persoonlijk op de hoogte.

j v.ERGUNNING PEUTERSPEELZAAL 'T KRAANKUIKENTJE

Het bestuur van de Stichting peuterspeel Kranenburg e.o. heeft burgemeester en wet-
houders verzocht om een vergunning op grond van artikel 2 van de Verordening kin-
deropvang Vorden 1996 voor peuterspeelzaal 't Kraankuikentje.

Van 9 april tot en met 7 mei 1998 liggen de aanvraag, het advies van de GGD en de
ontwerp-beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling
welzijn van het gemeentehuis. Kopieën van deze stukken kunt u tegen betaling van
rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kostenloos. Belanghebbenden kunnen in
deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar voren
brengen. De zienswijzen betrekken burgemeester en wethouders bij de definitieve be-
slissing.

ITOEFENING VAN HET KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN
DIENSTBETREKKING ZIJN

De burgemeester van Vorden herinnert in verband met de op 6 mei 1998 te houden
verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer aan de onderstaande bepalingen
van de Kieswet.

1. Volgens artikel J10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iede-
* - F» stemgerechtigde werknemort dio bij hom in dionotbotrckking io, gelegenheid

krijgt om aan de verkiezing deel te nemen, voor zover hij dan niet buiten de vast-
gestelde werkuren kan doen.

2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven ver-
melde, hem opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten
hoogste veertien dagen of een geldboete van de tweede categorie.

OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud datum ontvangst
Mispelkampdijk Ie P.G.M. Pijnappel bouwen woning met 26-03-98

garage

Wientjesvoortseweg 10 O .R. van den Bosch uitbreiden bergruimte 26-03-98

H.J. Bremerlindeselaak 9,
Wichmond

bouwen woning met 27-03-98
garage

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VOEDEN 31 maart 1998

BOUWVERGUNNINGEN

plaats
Eikenlaan 22

aanvrager
Stichting Samen-
werkingsschool
Kranenburg e.o.

Ruurloseweg onge- KPN Vastgoed
nummerd, ter hoogte Diensten B.V.
van kilometerpaal 17,3

inhoud vrijstelling
uitbreiden school met overschrijding
oefenruimte en ver- bestemmingsvlak
groten fietsenstalling

plaatsen GSM opstel- bestemming
punt bodemonderzoek

Venhorstinkweg 4 H. Kruitbosch bouwen kapschuur bodemonderzoek
verplaatsen bijge-
bouw

MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats
Ruurloseweg 50

inhoudaanvrager
Landgoedcamping bouwen sanitaire unit
"WüMgesvoort" B.V.

SLOOPVERGUNNINGEN

plaats
Almenseweg 2

aanvrager
D. Buunk

KAPVERGUNNINGEN

plaats aanvrager

inhoud
slopen loods

inhoud
Wientjesvoortseweg 10 O .R. van den Bosch vellen ca. 60 m2 grove den, els en berk

OVERIGE VERGUNNINGEN

plaats
Wilmerinkweg 7

aanvrager
DJ. Kapper

inhoud
kleinschalig kamperen

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.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen met ingang van 10 april tot en met 7 mei 1998 ter inzage:

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

1. de heer B. Lichtenberg, p/a lindeseweg 9, 7251 NG Vorden,
voor wijziging in de huisvesting van vee, op het perceel Holskampweg 5 te Vorden;

2. Vleesvarkensbedrijf Klein Dank, Ruurloseweg 46a, 7251 LM Vorden,
voor aanleg van een ontsmettingsbak, op het perceel Ruurloseweg 46a te Vorden.

Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...



NLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1998

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Ondergetekende
Straat
Postcode en Woonplaats

199 houder/houdster isVerklaart dat hij/zij m.i.v.
van hond(en) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam vermel-
den.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw be-
zit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

NZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL OP VRIJDAG 24 APRIL
1998

onderscheid bebouwde kom en buitengebied.
in de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg wordt het grof snoei- en
tuinafval dat niet in de groene container past, huis aan huis opgehaald. Inwoners van
het buitengebied moeten tot uiterlijk maandag 20 april telefonisch een afspraak ma-
ken via de Regionale Afval Informatie Lijn, tel 0570-637755, bereikbaar van 09.00 tot
12.00 en 13.00 -15.00 uur. Het buitengebied betreft woningen die buiten de 50 kilo-
meter snelheidszone gelegen zijn.

aanbiedingsregels

- het snoei- en tuinafval moet u uiterlijk 7.30 uur aan de openbare weg zetten;
- takken mogen niet dikker zijn dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m, dus ook geen

boomstobben en wortels dikker dan 15 cm.
- takken moet u gebundeld aanleveren.
- bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.
- u mag maximaal 2 m3 aanbieden.
- bladafval alleen in de speciale papieren gft-zakken, deze zakken zijn bij de meester

supermarkten te koop. Plastic zakken worden niet meegenomen, ook niet de zoge-
naamd afbreekbare plastic zakken.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval

Vrijdag 24 april is de enige dag dit voorjaar dat grof snoei- en tuinafval huis wordt in-
gezameld.

U kunt schoon snoei- en tuinafval ook zelf brengen naar:

- het afvalscheidingsdepot aan de Letlandsestraat 2 (industrieterrein "de Mars") in
Zutphen

- stortplaats Armhoede, Hagendijk l in Lochem;

beide geopend op werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30 016.00 uur en op zaterdag van
9.00 -13.00 uur.

Snoeiafval dunner dan 15 cm. kunt u gratis brengen, voor snoeiafval dikker dan 15
cm. moet u betalen.

ITBREIDING GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST

Na een voorafgaande inspraakronde hebben burgemeester en wethouders op 7 april
jongstleden besloten om de gemeentelijke monumentenlijst uit te breiden met 27 ob-
ject(adress)en in het gebied Vierakker-Wichmond en 2 in de dorpskom van Vorden.
Het gaat uitsluitend om panden, waartegen belanghebbenden tijdens de inspraakfa-
se geen bezwaren hebben kenbaar gemaakt. Tot nu toe bestond deze lijst alleen nog
maar uit panden in het buitengebied van vóór de herindeling van de gemeenten
Warnsveld-Zutphen-Vorden in 1989.

De aanwijzingsbesluiten liggen met ingang van 9 april tot en met 20 mei 1998 voor
een ieder ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

WAPITI• . ; mm m m. A - m mk m

Mossel Extract

Hebben een T ontstekings-
remmende en pijnstillende werking.

Samengesteld uit het extract van
de originele Groenlipmossel

uit Nieuw-Zeeland.

Aan te bevelen bij:
Gewrichtsaandoeningen zoals
o.a. Arthritis, Reuma, Jicht
en Arthrose.
Wapiti Mossel Extract tabl. 30 st. ƒ 21,95

Verkrijgbaar bij:
i

Drogisterij-parfumerie

Ten Kate
l Zutphenseweg 2, Vorden - Telefoon (0575) 55 22 19

GEMEENTE •
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 31 maart 1998
heeft vastgesteld de "Verordening tot de 5e wijziging
van de Bouwverordening 1993".

De verordening is op 2 april 1998 in werking getreden
en ligt voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van de
kosten kan een exemplaar beschikbaar worden
gesteld.

Vorden, 8 april 1998

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
VOORBEREIDINGSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn
openbare vergadering van 31 maart 1998 heeft beslo-
ten, dat voor het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie D, no. 2419 (ged.) een herziening van
het bestemmingsplan wordt voorbereid. Het betreft
een perceel grond aan de Kerkweide in Kranenburg.
Het voorbereidingsbesluit dient er toe om een antici-
patieprocedure te starten voor de bouw van één vrij-
staande woning. Het besluit treedt op 9 april 1998 in
werking.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaart liggen voor een ieder ter gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage.

Vorden, 8 april 1998

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

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

Paasactie tot zaterdag a.s.

Gratis 8 eieren of
4 viooltjes
bij een aankoop van f 50,-
of meer in onze
Dobey dierenspeciaalzaakDé dtffftaaeilaaltaak

GEMEENTE
VORDEN
BEKENDMAKING
BELASTINGVERORDENINGEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 8 april 1998 voor een
ieder bij de sector Middelen (kasteel) kostenloos ter
inzage ligt:

het Verzamel besluit tot wijzigingen van de belasting-
verordeningen.

Dit besluit is vastgesteld bij besluit van de raad van de
gemeente Vorden van 31 maart 1998.
Het verzamelbesluit treedt in werking met ingang van
de achtste dag na die van de bekendmaking. Het
besluit is opgenomen in het register "Vastgestelde
belastingverordeningen, aanwijzings- en mandaatbe-
sluiten, en regeling gemeentelijke belastingen". Een
ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag
aan rechten een afschrift krijgen van het genoemde
besluit.

Met dit besluit zijn de belastingverordeningen aange-
past aan de 3e tranche van de Algemene wet
bestuursrecht die op 1 januari 1998 in werking is
getreden.

Vorden, 8 april 1998

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.



'SBS 6' wil filmopnames maken bij informatie-bijeenkomst in 't Pantoffeltje:

Wie op l-april een kijkje was komen nemen in 't Pantoffeltje, was deze Jomanda-pop tegen
het lijf gelopen.

Veel mensen bleken er toch weer te zijn ingetrapt. 'Heb je het al gehoord?
Jomanda komt naar VordenF Toch was er vorige week woensdagavond nie-
mand die ook daadwerkelijk polshoogte kwam nemen en de informatie-
avond bezocht over de verhuisplannen van Jomanda naar Vorden. De l
april-grap van Weekblad Contact maakte veel mensen echter wel nieuws-
gierig. Zou het nou waar zijn of is het een l april-grap? Voor de zekerheid
belden sommige Vordenaren Hannie Hendriksen van 't Pantoffeltje. Deze
was echter op de hoogte van de l april-grap van Weekblad Contact en speel-
de het spel mee. Tim Hinterding, woonachtig aan de Nieuwstad in vorden.
dacht in eerste instantie dat het om een serieus bericht ging maar werd op
dinsdagavond door zijn vrouw wakker geschud met de mededeling dat het
de volgende dag l april zou zijn. Voor de zekerheid pakte hij de volgende
ochtend toch de telefoon en belde hij Weekblad Contact op. Hij noemde
echter niet zijn eigen naam maar stelde zich voor als^fert Eggink van SBS

-"Goedenmorgen met Weekblad Contact".
-"Ja, Goedenmorgen, met Bert Eggink van SBS 6. Ik bel even over die informatie
bijeenkomst van vanavond in 't Pantoffeltje. Ik vraag mij af of het waar is dat
Jomanda van plan is om zich in Vorden te vestigen en of erjmavond echt een bij-
eekomst in 't Pantoffeltje is". ^P
-"Ja, dat klopt. We beginnen vanavond om half acht".
-"Het is onze bedoeling om vanavond opnames te komen maken voor 'Het hart
van Nederland". We hebben alleen van te voren een uurtje nodig om alles op te
bouwen. Kunnen wij om halfzeven al terecht in 't Pantoffeltje?"
-"Dat is geen enkel probleem. We moeten zelf ook nog allerlei zaken regelen. Dus
halfzeven is goed. Voor de zekerheid zou ik alleen even met 't Pantoffeltje bellen
als ik u was. Kan ik trouwens van u een telefoonnummer krijgen voor het geval
dat ik u vanmiddag nog even wil terugbellen?"
-"Ja, dat is goed. Mijn nummer is 035-6713911".

Voor de zekerheid belden wij dit nummer.
"Met de KRO, goedenmorgen."
-"Dit is dus niet SBS 6".
-"Nee, SBS 6 zit niet in Hilversum maar in Amsterdam. Zal ik u het nummer ge
ven?"
-"Nee, dat hoeft hiet. Ik weet voldoende".

Even later belt Hannie Hendriksen van 't Pantoffeltje.
-"Ik word helemaal gek gebeld door mensen die allemaal vragen stellen over de in-

formatiebijeenkomst in 't Pantoffeltje. En zojuist belde er een meneer van SBS 6
met de vraag of ze vanavond opnames mogen maken".
-"Daar ben ik al van op de hoogte. Ik heb tegen die meneer gezegd dat ik om half
zeven aanwezig zal zijn. Dus dat is geen probleem".
-"Kun jij voor mij die meneer even terug bellen en bevestigen dat het goed is dat
ze komen filmen. Ik heb een mobiel nummer gekregen. Bel je dat even voor me."

-"Met Eggink, goedenmorgen".
-"Ja, met Weekblad Contact. Ik bel even namens 't Pantoffeltje om te zeggen dat
het goed is dat jullie komen filmen".
-"Dat is mooi. Dan zijn we er om halfzeven. We komen overigens met zeven men-
sen".
-"Ik heb trouwens dat andere nummer nog even gebeld en dat blijkt helemaal niet
van SBS 6 te zijn".
-"Eh, dat klopt. Dat is van onze collega's van de KRO. Het item dat wij maken is na-
melijk een co-produktie van ons en de KRO. Het is de bedoeling dat het morgen-
vroeg in KRO's Ontbijttelevisie wordt uitgezonden en morgenavond bij 'Het hart
van Nederland".
-"Ja, ja..."

Half vier 's middags. We ontvangen een fax van SBS 6 met de mededeling dat het
item over Jomanda diezelfde avond al zal worden uitgezonden bij SBS 6. De fax is
verstuurd vanaf het mobiele nummer van Bert Eggink. Dus we weten nog steeds
niet wie deze mysterieuze meneer Eggink van SBS is.

Halfzeven. We komen gewoon onze afspraak na en gaan naar 't Pantoffeltje. Ook
meneer Eggink is zijn afspraak nagekomen en staat al te wachten. Hij heeft alleen
- zoals verwacht - geen camerateam bij zich.
-"bent u van Weekblad Contact?"
-"Ja, dat klopt".
-"Mag ik u dan voorstellen aan Jomanda..."

Bert Eggink - oftwel Tim Hinterding - is naar 't Pantoffeltje gekomen samen met
een vriend van hem: Wil Versteegen. Samen hebben ze Dinie Berendsen - van de
bakkerij - gevraagd om even voor Jomanda te spelen. Nadat 'Jomanda' zich heeft
voorgesteld aan de verslaggever van Weekblad Contact, haalt ze onder haar blau-
we gewaad een bordje te voorschijn met het opschrift: l april. Ook de verslagge-
ver heeft een bordje in zijn tas zitten en laat deze aan het drietal zien: l april. De
vraag is nu: wie hield wie voor de gek. Wij weten het antwoord wel op deze vraag.
U ook?

Op de foto van links naar rechts: Wil Versteegen, Dinie Berendsen en Tim Hunterding. De
laatst genoemde gaf zich uit als Bert Eggink van SBS 6.

Goud voor Holtslag Bouwmaterialen
In 1948 startten Jan en Toos Holtslag
een bedrijf in Ruurlo. Dat was een
handel in bouwmaterialen. Zij koch-
ten daartoe het filiaal van de Erven
Holtslag, dat sinds 1943 was gevestigd
in Ruurlo, als onderdeel van de tim-
merfabriek die in 1913 was opgericht
door Jacob Holtslag in Wijnbergen
bij Doetinchem. Het was een een-
manszaak met als medewerkers de
heren Hofs, Ligtenbarg, De Gier,
Hartog en Meereboer. Het bedrijf
werd nog in hetzelfde jaar erkend
door de landelijke vereniging van
handelaren in bouwmaterialen
(Hibin) in Amsterdam. Die erkenning
hield onder meer in dat uitsluitend
aan beroepsmatige verwerkers, bij-
voorbeeld aannemers, mocht worden
geleverd en beslist niet aan particu-
lieren. Jan en Toos Holtslag werden
in de loop der jaren verblijd met de
komst van vier zonen: Jacob Herman,
Jan» Andries en Casper.

In de afgelopen vijftig jaar heeft een be
hoorlijk aantal mensen voor kortere of
langere tijd werk gevonden bij Holtslag
Bouwmaterialen en HORU-beton (Holt-
slag Ruurlo). Van de huidige medewer-
kers spant de heer G. Bouwmeester de
kroon met vijfendertig dienstjaren, ter-
wijl de heren J. Holtslag, H. van Braak, A.
Holtslag en D. Bats rond de dertig jaren
in dienst zijn. Alweer bijna vijftien jaar is
mevrouw Joke Kamperman het gezicht
in de showroom wat betreft keukens, te-
gels en sanitair.
De logistiek van de bouwmaterialenhan-
del is in 1948 zeer sterk veranderd. Waar
vroeger alles met mankracht werd gelost
en geladen, worden nu mechanische
laad- en loswerktuigen ingezet. In de ja-
ren zeventig begon de mechanisatie met
de aanschaf van een heftruck. Daarna
volgden al gauw laad/loskranen op de
vrachtwagens.
Al voor de invoering van de ARBO-wet
had

pallets, big bags, pakketten, hulo enzo-
voort.
In de jaren zeventig en tachtig leverde
het bedrijf logistiek een knap staaltje
met grootschalige goederenstromen,
voornamelijk voor de agrarische sector.
Nu zijn dat vooral "j.i.t.-leveringen": leve
ringen just-in-time, dat wil zeggen snel,
afgepast en op tijd op de juiste plaats.
Van de logistiek manager wordt tegen-
woordig een groot milieubewustzijn ge
vergd. Hij moet onder meer letten op de
soorten verpakking en dient recyclebaar
afval gescheiden in te zamelen.
Het zwaartepunt komt bij Holtslag
Bouwmaterialen steeds meer te liggen
op het informeren van de klant door te
documenteren.
Benadrukken van kwaliteit, propaganda
voor duurzaam bouwen, verantwoorde
en milieubewuste keuzes maken zijn on-
derdelen waarop, samen met architect
en aannemer, de consument wordt voor-
gelicht.

Een ander belangrijk aspect is de recht-
streekse informatie aan de consument
over afbouwmaterialen, zoals stenen, na-
tuursteen, dakpannen, wand- en vloerte-
gels, sanitair, keukens en sierbestrating.
Uit de huidige organisatie van Holtslag
Bouwmaterialen aan de Spoorstraat 28 is
de prachtige showroom (1974) niet meer
weg te denken, evenmin als de huidige
opslagloodsen, de open terreinen, de
computersystemen en de communicatie
middelen.

Vrijdag 10 en zaterdag 11 april zijn de
magazijnen gesloten voor gewone ver-
koop in verband met het open huis.
Vrijdag 10 april is dat voor genodigde za-
kenrelaties en daarna tot en met 18 april
voor genodigden en iedereen.
Er worden tot en met 31 mei speciale ju-
bileumacties op keukengebied gehou-
den, die bijzonder aantrekkelijk zijn
voor keukenkopers of mensen die hun
keukenapparatuur willen vernieuwen..



Ruurlo, Esselenbroek 19
In rustige kindvriendelijke omgeving gelegen ruime tussenwoning m. schuur/carport.
Indeling: entree, hal, toilet, woonkamer, halfopen keuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met douche, wastafel, 2e toilet,
vaste trap naar
2e verd.: ruime zolderberging met mogelijkheid voor extra slaapkamer of hobbyruimte

• Bouwjaar: 1984
• Grondoppervlakte: 147 m2

• Gedeeltelijk dubbele beglazing
CV gas

Aanvaarding in overleg Vraagprijs: F 249.000,- k.k.

O N R O E R E N D GOED

Borculosewcg 15a - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 38 19

Zondag 10 mei 1998
Misschien een Mee om moeder te verrassen
met een

nieuw aangelegde,
onderhouden of
verzorgde tuin
door:

Voor uw:

tuin, vijver,
erfbeplanting

•
Bedrijfsterrein
Toegangsweg

Batsdijk 6b, 7261 SP Ruurlo
Telefoon (0573) 45 25 60
Fax (0573) 45 11 84

Voor een mooi gazon kunt u bij ons een verticuteermachine huren, tevens
kunnen wij containers plaatsen t. b. v. afvoer van afval, puin, etc.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Lekker
uiteten

met Pasen?
De verbouwing
van onze keuken
zit er op en ons
restaurant is
vanaf deze week
weer gewoon
geopend

't apen van 't
Ruurloseweg 114,7251 LZ Vorden, tel. (0575) 55 66 34

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

HONDERDEN ZIEN

UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN

UW ADVERTENTIE

Nu ook

PLAYSTATION
te huur bij

.V IDEOTHEEK

I
V O R D E N

Burg. Galleestraat 44, tel. 55 36 40

De Heesterhof
Voor tuinplanten naar kwekerij De Heesterhof

kom, kijk en vergelijk de prijs en de kwaliteit
aanbieding:

1,50
2,-

Buxus 10/15 cm voor

15/20 cm voor

Groot assortiment vaste planten
(met foto-etiket) voor 1,50 per stuk.
Aanbieding blauwe haagconiferen 120 cm.

Vanaf 1 april zijn wij vrijdags geopend van 13.00 tot 20.00 uur zaterdags
gehele dag of na telefonische afspraak.

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 28 92 of 06-53362300
u kunt ons vinden richting Varsselring

BOUW
GARANT

Bouwbedrijf

is een regionaal
werkend bedrijf,
met de nevenves-
tigingen Rondeel en
Groot Ftoessink
in Vorden.
De activiteiten
liggen in de woning-
en utiliteitsbouw,
verbouw en renova-
tie/onderhoudspro-
/ecten alsmede pro-
jectontwikkeling.

Voor de realisatie van de hiernaast genoemde projecten zoeken
wij uitbreiding van ons team.
Onze belangstelling gaat uit naar een vakbekwaam en
zelfstandig werkend

die zich thuisvoelt in het onderhouds- en verbouwingswerk.

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons
hoog in het vaandel.

Geïnteresseerde kandidaten, die denken door hun instelling en
vakmanschap voor deze functie in aanmerking te komen,
verzoeken wij contact
met ons bedrijf op te nemen

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld
Lage Weide 29, 7231 NN Warnsveld
Telefoon (0575) 5^5 77, Telefax (0575) 52 10 20

Bij De Snannevogel
ook alles op het gebied van zonwering

Hebt u
zonwering
nodig?
Kom gerust binnen
en wij geven u tekst
en uitleg.
Tevens verzorgen wij

voor u vrijblijvende
offertes.

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

• Jaloeziën • rolgordijnen • vouwgordij-
nen • verticale lamellen en horren voor
binnen of
• rolluiken • screens • markiezen • uit-
valschermen • terrasschermen voor
buiten kunnen nu gedemonstreerd
worden.

SPANNEVOGEL
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



WOON

DAARVAN
KUNT U PROFITEREN!

MET O.A.
GRATIS
EMBRASSES
NAAR KEUZE
BIJ ACTIE-
GORDIJNEN.
Profiteer deze maand
van feestelijke jubileum-
aanbiedingen bij uw
WoonServiceWinkel!
De keuze is groot. Zowel
in gordijnstoffen als tapijt
hebben we speciale
actiekwaliteiten voor u.

LAMMERS
WOON

Burg. Galleestraat 26 Vorden Tel. (0575) 551421

~^fFQBestelbiljet Zwemabonnementen Seizoen 1998 ]/
(voor verdere gegevens zie nevenstaande pagina 'Plons!' April
1998). Deze voorverkooptarieven gelden alleen bij inzending vóór 21
april '98. Formulier inzenden aan of afgeven bij Zwembad 'In de
Dennen', Oude Zutphenseweg 7 - 7251 JX Vorden.

Naam:
Adres: ...
Postcode en Woonplaats: _.
bestelt hierbij voor seizoen 1998 voor het Zwembad 'In de Dennen' de volgende abonne-
menten:
Combinatie-abonnement(en)
f 70.-1 e ouder, voorletters geboortedatum: _ M/V
f 45.-2e ouder, voorletters geboortedatum:, __M/V
f 18.- kind, roepnaam __ geboortedatum M/V
f 18.-kind, roepnaam __ _ _ geboortedatum _ M/V
f 18.- kind, roepnaam _ _ geboortedatum „ M/V
f 18.- kind, roepnaam __ _ geboortedatum _ M/V
Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na l mei 1980)
f 43.-roepnaam geboortedatum:, „M/V
f 43.-roepnaam geboortedatum: _ M/V
f 43.-roepnaam __geboortedatum: _M/V
Volwassen abonnement(en) (geboren voor l mei 1980)
f 70.-voorletters: geboortedatum: _ M/V
f 70.-voorletters:^ ^geboortedatum: __M/V

Ouderenabormement(en) (geboren voor l mei 1933)
f 52.-voorletters: .geboortedatum: M/V
f 52.-voorletters: geboortedatum:- M/V

f 10.- voor contributie lidmaatschap Vereniging 'In de Dennen'

Het verschuldigde bedrag ad f _ wordt heden of uiterlijk 21 april
1998 voldaan door overboeking op RABO-bankrekeningnr 36.64.24.262 of
girorekening 7231517, bei(£n name van Zwembad 'In de Dennen' - Vorden.
Datum: Handtekening:

Na elke ijvende proefrit en
uw huid i auto

Line

een retourticket Stena Line gratis!
[ H O E K V A N H O L L A N D - H A R W I C H ]

Daewoo Nubira & Nubira Wagon
(vanaf ƒ 32.995,- resp. vanaf ƒ 34.995,-)

Nu ƒ4.000,- extra inruilvoordeel
(boven op de ANWB/BOVAG-koerslijst).
of een GRATIS LPG-installatie
incl. montage) ,̂ ^̂

Daewoo Lanos (vanaf ƒ 25.995,-
Nu ƒ3.500,- extra inruilvoordeel
(boven op de ANWB/BOVAG-koerslijst).

Daewoo Leganza (vanaf ƒ 44.995,-)
SPECIALE AANBIEDING VOOR VIP-RIJDERS:
Rij nu en betaal in het jaar 2000 zonder enige kosten
maximaal (l, 35.000,-. toetsing en registratie BKR teTiel,
symbolische betaling tot 1-1-2000 l gulden per maand, betaaldatum 1-1-2000

DAEWOO
AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK V.O.F.

RONDWEG 2,VORDEN,TEL 0575-552.222

JJ
J*

U bent toe aan 'n Daewoo
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plons:
JL INFORMATIE OVER SEIZOEN 1998
VAN ZWEMBAD 'IN DE DENNEN' IN VORDEN APRIL 1998

Worden de zomers warmer?,
Geleerden twijfelen maar velen geloven het echt: de zomers worden steeds
warmer. En in een warme zomer is een zwembad een heerlijk oord om te
genieten van koel water en van de zon. Van gezellig veel bekenden
ontmoeten of met vriendjes spelen. Daarom verschijnt deze Plons-pagina
vroeg in het seizoen.Om u er aan te herinneren dat nu een zwemabon-
nement extra voordelig is. En dat je tegenwoordig je kind(eren) tijdig op
moet geven voor zwemles (er zijn trouwens ook zwemlessen voor
volwassenen). En om de data te noteren van evenementen in ons
recreatiebad 'In de Dennen' dat ook dit seizoen weer het centrum is van
veel aktiviteiten. Als u in Warnsveld woont: het Vordense zwembad is
kindveilig te bereiken via het fietspad naar Vorden en het aansluitende
nieuwe fietspad naar Ruurlo. Als u wilt lezen hoe je ontspannend, feestelijk
of spannend van zwemmen kunt genieten: lees deze pagina! En vooral:
bestel uw abonnement voor een zomer vol zwemplezier.

Nieuws rond het Vordense recreatiebad
De Nationale Raad Zwemdiploma's heeft besloten dat de diploma's die tot nu toe
werden uitgegeven niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. Ideaal is dat
kinderen vertrouwd raken met het water, niet alleen leren om zwemmend vooruit
te komen maar vooral dat ze thuis raken in het water en ervaring verkrijgen in
'red-jezelf' mogelijkheden. Dit jaar zal in ons zwem- en recreatiebad nog op de
gebruikelijke manier les worden gegeven; volgend seizoen zal worden overwogen
of de opleiding zal worden aangepast aan het door de NRZ gestelde eisenpakket.
Er is nog meer nieuws over het les- van de kinderen die dit seizoen op
programma van ons bad. Zo heeft het
bestuur moeten besluiten om de
samenwerking met zweminstructrice
Susan Sonneveld te beëindigen. Susan
heeft vele jaren op voortreffelijke
wijze haar werk verricht en vele
honderden kinderen opgeleid. Maar na
jaren van goede samenwerking is nu
het tijdstip aangebroken om afscheid te
nemen i.v.m. verschillen van mening
over een aantal bestuursbesluiten/taken.

Opgeven voor lessen
Het zwembad beschikt nu ook niet
meer over de adressen van personen
die zich al voor het komende seizoen
hebben opgegeven voor zwemlessen.
Vandaar het verzoek, ook als u dat al
hebt gedaan, ons de namen op te geven

Spannend zwemmen
Een beetje bibberig maar^ erg
leergierig staanIzé aan^^ïcarit:
zwetnles! Jezelf overwinnen en
doorbijten als het moeilijk wordt.
Onder water zwemmen en, o grie-
zel, zoonaar van de Itant af sprin-
gen. Maar ook: merken dat je kunt
blijven drijven, dat je vooruit komt
in het water. En vooral: straks bere-
trots zijn op je eerste echte diplo-
ma; Trots zijn ook omdat je nu zo-
maar in het diepe mag. Allemaal
dank zij die spannende zwemlessen
in het Vordense bad waar je nog ee|
lang leven plezier van zult hebben.

Renovatieproblemen opgelost
Zoals bekend is de renovatie van het
zwembad in 1994 niet geheel pro-
bleemloos verlopen. Lange tijd is ge-
sproken over wie voor de ontstane pro-
blemen verantwoordelijk was. Geluk-
kig is door een financiële schikking
met het adviesbureau dat indertijd de
renovatie heeft begeleid, deze kwestie
inmiddels opgelost. Een aanvullende
voorziening is nu mogelijk waardoor
het bad blijvend kan voldoen aan de ei-
sen die er aan worden gesteld.

zwemles willen. Dat kan schriftelijk
aan het adres van het zwembad: Oude
Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden
s.v.p. vóór 26 april a.s.
Verder zijn^/e intensief op zoek naar
de vervufl^ van de vacature voor
zwemleraar of -lerares in ons bad. We
zijn in gesprek met enkele kandidaten
en zullen uiteraard ervoor zorgen dat
op 11 m^^ als de zwemlessen be-
ginnen, er^ln vakman of -vrouw aan
de kant staat om de kinderen te be-
geleiden naar de gewenste diploma's.

25 jaar Martin
Dit seizoen beleeft Badmeester Martin
Westerik (52) voor de 25e keer een 'In
de Dennen'-seizoen. 25 jaar al klinkt
dan zijn ver-dragende stem over het
water, roept hij een al te onstuimige
knaap tot de orde of troost hij een
huilend kind. Zo zorgt Martin dat ons
zwembad een plezierige plaats is om
veilig in en om het water te recreëren.
Of er in het zwembad in al die sei-
zoenen wel eens een ernstig ongeluk is
gebeurd, vragen we. Het antwoord kan
ontkennend zijn. Gelukkig nooit!.
Een belangrijk punt is dat Martin
joviaal is maar ook duidelijk autoriteit
uitstraalt waarvoor ook de jeugd van
deze tijd respect heeft. Er heerst daar-
om in het bad een goede discipline
waardoor jong en oud er zich
thuisvoelt. We wensen Martin een zon-
nig en probleemloos jubileum-seizoen
en nog vele stralende zomers 'in de
dennen'.

Welkom als lid
Onze vereniging telt zo'n 100 leden en
het zwembad heeft op een mooie
zomerdag soms wel 1.000 fans. Eigen-
lijk zouden méér fans lid moeten
worden, vinden we. Voor f 10.- per jaar
bent u lid van de vereniging en kunt u
meepraten over het beleid. Met neven-
staand biljet kunt u zich opgeven.

In elk geval
Misschien komt u er niet aan toe deze
hele Plons-pagina te lezen. Jammer,
maar dat kan voorkomen] Denk dan In
elk geval wel aan twee dingen:
1 te profiteren van de voorverkoop-
prijzen voor zwemabonnementen voor
het komende seizoen door het
bestelbiljet links van deze pagina In te
vullen en op te zenden,
2 door zo spoedig mogelilk gezinsleden,
die op zwemles willen, op te geven. Dat
moet dit laar schriftelijk gebeuren ook
als u het al mondeling zou hebben
gedaan.

Ontspannend zwemmen
's Morgens vroeg lekker
ontspannen wat baantjes trekken.
De wind zingt door de bomen,
vogels fluiten, er is wat water-
gespetter van een collega zwem-
ster, 't Is fris maar het water is
weldadig warm. Een poosje .lui lig-
gend óp je rag, lekker lang uitdrij-
vend, kijkend naar een vliegtuig in
de blauwe lucht... dat is pas echt
genieten. Dat zou een mens eigen-
lijk elke morgen moeten doen.

Zwem- en recreatiebad 'In de Den-
nen'..., elk zomerseizoen weer het
centrum van veel waterpret. Genieten
van het water en de speelweiden
midden in de Vordense bossen.

De tarieven
(tussen haakjes de voorverkoop-
tarieven geldig bij bestelling
uiterlijk 21 april

- Combinatie-abonnement:
Ie ouder f 80.- (f 70.-), 2e ouder f 50.-
(f45.-).
per kind t/m 17 jaai^21.- (f 18.-).

- Seizoenabonnement
jeugd: f 48.- (f 43.-)
volwassenen f 80.- (f 70.-).

Een gast in het bad... eeg reusachtig
speelbeest waar de jeugd bijzonder
veel belangstelling voor heeft.

l

feestelijk memmen
't Wordt vandaag een hete dag
en al vroeg komen er per auto
oi fiets hele families naar het Vor-
dense openluchtbad. Heerlijk koel
water, maar ook gezellig veel
bekenden en vriendjes om mee te
spelen. *t Wordt drukker en drukker,
badmeester Martin en zijn mensen
lopen oplettend rond. Even een ijsje
halen brj Tante Roelien in het res-
taurant, kijken vanaf het schaduw-
rijke terras naar die volop genie-^
tende gezinnen m Wet water en op
cte speelweiden. Mensen, wat is het
goed dat we in Vorden zo'a prachtig
in de natuur gelegen recreatiebad
hebben!

65 plus-abonnement f 56.- (f 52.-).
Het combinatie-abonnement geldt
alleen voor ouders/verzorgers en
kinderen t/m 17 jaar samen.

- Entreekaart voor een eenmalig
bezoek:
jeugd f 4.- - volwassenen f 5.-,
- Tienbadenkaart jeugd f 32.50
volwassenen f 42.50,
- Zwemlessen en andere opleidingen:
leskaart voor 12 lessen (excl.
toegang):
f54.- - losse les f5.-,
- Kosten diplomazwemmen:
f 7.50 incl. embleem en insigne.

- Golfbaan jeugd f 2.50 - volwassenen
f 3.50.

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

De abonnementen kunnen worden
besteld door invulling van het
bestelformulier op de bladzijde
hiernaast.

Openstelling
Het verwarmde zwembad 'In de
Dennen' is fraai gelegen in een
bosrijke omgeving. Er zijn schaduw-
rijke zonneweiden en er is een mini-
golfbaan en -restaurant met een terras.

Het bad is geopend van zaterdag 2
mei 1998 vanaf 14.00 uur tot en met
zondag 30 augustus 1998 tot 17.00
uur.

De openingstijden zijn:
maandag 13.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 7.00 - 20.00 uur
zaterdag/zondag 13.00 -17.00 uur

Op Hemelvaartdag en 2e Pinksterdag
is het bad open als op zondag.
Bij bijzonder mooi of slecht weer
heeft het bad aangepaste openings-
tijden die in het bad en bij de VW
worden aangekondigd.

NIET VERGETEN
ABONNEMENT BESTELLEN!



Gemeenteraad Vorden: oud en nieuw

Mevrouw T. Tolkamp (links) en mevrouw C. Jongbloed (rechts) treden op 14 april toe
tot de gemeenteraad in Vorden. Tolkamp en Jongbloed zijn respectievelijk van het
CDA en de PvdA.

Burgemeester E.J.C. Kamerling neemt afscheid van raadslid M. Bakker (D66).

Raadslid J. Bouwmeister (CDA) werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook de heer W. Voortman (PvdA) werd bij zijn afscheid door burgemeester E.J.C.
Kamerling verrast met een Koninklijke Onderscheiding en benoemd tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

Voor mevrouw M. Aartsen-den Harder (CDA) was het vorige week dinsdag de laatste
raadsvergadering als wethouder. Aartsen zal 14 april wel terug keren als raadslid in
de gemeenteraad.

Mevrouw D. Mulderije (links) en de heer H. Boogaard zijn de komende vier jaar de
wethouders van de gemeente Vorden.



ROUWENHORST
dos- en tuinmachines

A \ /A \ i r/^TT^rr/ r ir C

D ^®®*$a,®@
Kom kijken en profiteer van
diverse scherpe aanbiedingen.

Ook voor reparaties en verhuur kunt u bij ons terecht

GERRIT ROUWENHORST

VERZEKERINGEN.

Hierbij nodigt het bestuur van Onderlinge Verzekerings
Maatschappij Univé Gelre W.A. haar leden uit tot het
bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke gehouden wordt op donderdag 23 april 1998 in
H.C.R. Meilink, Borculoseweg 4 te Barchem.
Aanvang 20.00 uur. i

Enkele agendapunten: -jaarrekening 1997
- voorstel winstverdeling/

premierestitutie
- bestuursverkiezing

De volledige agenda, de notulen van de vorige Algemene
Ledenvergadering, alsmede de jaarrekening 1997 liggen
vanaf heden voor de leden ter inzage in de kantoren te
Ruurlo en Lochem.

•»\
Aansluitend aan deze Algemene Ledenvergadering (vanaf
ongeveer 21.00 uur) zal de heer drs. C.A. Boonen,
directeur van Optimix Vermogensbeheer N. V. te
Amsterdam, een uiteenzetting geven over

Vermogensbeheer en Beleggingsmogelijkheden

Ook niet-leden/overige belangstellenden zijn van harte
welkom.
Optimix is opgericht in 1983 en is te beschouwen als een
zeer degelijk vermogensbeheerder.*De resultaten over de
laatste 10 jaren mogen gezien worden.
Optimix Beleggingen zijn interessant voor zowel grote
als kleine beleggers.

Het Bestuur

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Univé Gelre W.A.

Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo, tel. 0573-451635
Eekmolenweg 10, 7241 CM Lochem, tel. 0573-298100

zo, 12 april
Paas-Chajmpagnebrunch

zo. 12 april
PaasbufFet

ma. 13 april
Paasmcnu f 39,50

Gaarne tijdig reserveren!!! Vol is VollU

Maandag 26 april

koud» warm en
nagerechtenbuffet

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

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02^

CONTACT

Ditjaar
tóch op

vakantie?
De Zonnebloem zorgt dat 6000

zieken en gehandicapten dit

jaar tóch op vakantie kunnen.

Dankzij de hulp van 6200

vrijwilligers.

"Ook ik help mee"

GIRO 145
KEURMERK VOOR

«. VERANTWOORDE
f FONDSENWERVING

EN-BESTEDING

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda

Telefoon (076) 564 63 62

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

We bakken ze weer AMBACHTELIJK bruin!
Geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 21.00 uur
de keuken van 12.00 tot 19.45 uur

Pannekoekboerderij 'De Heikamp'

Tijdens de paasdagen de

PAASHAAS op bezoek en

HUIFKARTOCHTEN
(tussen 14.00 en 17.00 uur)

rydens PAASVUUR
(ie paasdag) aan de Zelhemseweg 2 deelt de
Paashaas uit!

400 GRATIS PANNE-
KOEKBONNEN
21 t/m 26 april

OPA EN OMA WEEK
In ruil voor een grijze haar van Opa of Oma
een spek-, appel- of gewone pannekoek voor
slechts f 7,-

ROEKOE SPEURSPEL
Vanaf mei kun je speuren en dolen met het
speurspel voor jonge avonturiers

Hengeloseweg 2 • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 20 90

Biej ons in d'n Achterhook
"Wat de katte mekeert wet ik neet maor goed is e neet".
Mientjen Brandenberg bekek de katte nog 's weer. "Ik kan d'r wel 's met nao 'n
dokter gaon. Den wet t'r allichte meer af as wiej met ons beiden", zei Willem
onderwiel e weer wieter ging met de krante uut te speln. 't Was zo'n mooie kat-
te die zee nog neet zolange eleen ekregen hadn.
"Dan moj d'r wel werk van maakn en d'r neet met hen sluchtenT.

Dat dei Willem Brandenberg dan ok neet want 'n volgenden aovund ston e al
met de katte op de stoepe van de dierenartsenpraktijk. Daor kekn ze pieman
goed nao en met 'n kleine ingreep vezeekren ze Willem dat 't weer de olde kat-
te zol wodn. Nao 't betaaln van een slomp geld stapn Willem met de katte in de
deuze weer nao buutn.

Jonge jonge, was die rekkening wel goed?. Hadn ze zich neet vegist?. Wat den
dokter in rekkening had ebrach daor ko'j al haos een keun veur koopn. Willem
zetn de deuze met de katte op de grond en kreeg de rekkening nog 's uut de
tesse. Maor metene, floep, daor sprong de katte uut de deuze en weg was e. Wat
now. Willem an 't roepen en zuuken maor 't was onderhand al aadig duuster
ewodn en dat maakn 't knap lastig umme den katte weer biej de lurven te krie
gen. Daor zaog e de katte inens onder 'n stroek zitn. Schienbaor was de katte
muu ewodn want hee leet zich makkelijk in de hande kriegen.

Willem stopn um (of eur) maor gauw in de deuze en zat 't geval in 'n auto veur
e weer ging geiseln. Biej huus an ekommen leet Willem 'n auto buutn staon,
hee zol eers de katte maor nao binnen brengen. In de kamer haaln e de dekkel
van de deuze en metene begon pieman al heel wierig rond te springen.
"Maor da's onze katte helemaols neet", zei Mientjen vol vewondering.
"Veduld nee, noe'j 't zekt". Willem prebeern um weer in hande te kriegen ma-
or dat zat um nog neet zo glad. De katte rospeln oaver de taofel, nom twee
kopkes met die op de grond an diggelen veeln en krop in 'n hoek achter de ban-
ke. Daor kon Willem um weer te pakn kriegen.

En too d'r maor met weerumme nao darp. Gelukkig veur Willem was zien ei-
gen katte neet wiet uut de buurte eloopn want nao effen zuukn zaog e de katte
an de oaverkante van de weg an de rand van 't trottoir zitn. Hee leet zich mak-
kelijk in hande kriegen en Willem d'r weer met op huus an. De andere katte
had e natuurlijk weer de vriejheid egeevn. In huus kon e de balans opmaakn en
vaste steln dat e wel 's bettere dage had ekend, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Parel van Vorden voor familie Hobo in Wichmond
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden
zal woensdagavond 8 april de Parel
van Vorden voor het jaar 1997 uit-
reiken aan de familie Hobo aan de
Baakseweg 7 te Wichmond. Deze
Parel valt de familie ten deel omdat
zij erin is geslaagd haar boerderij
op een dusdanige manier te verbou-
wen dat het "oorspronkelijke" be-
waard is gebleven.

In kringen van de Werkgroep
Leefbaarheid is men uitermate ver-
heugd dat de prijs dit keer naar
Wichmond gaat. Sinds Wichmond aan
de gemeente Vorden is toegevoegd is de
Parel van Vorden daar nog nooit uitge-
reikt.
In 1979 is de Parel voor het eerst inge-
steld. De Werkgroep Leefbaarheid
heeft zich zo'n kwart eeuw geleden ten
doel gesteld om de leefbaarheid in het
dorp te verhogen. En om deze leefbaar-
heid extra cachet te geven en te stimu-

leren is de Parel van Vorden ingesteld.
De Werkgroep kijkt niet alleen naar
verbouwde panden - indien die daar-
door de leefbaarheid verhogen - ook
wordt naar andere zaken gekeken. Zo
kreeg de Vordense Winkeliersvereni-
ging bijvoorbeeld in 1988 de Parel van
Vorden voor haar kerstversiering. De
paar honderd verlichte kerstbomen in
de decembermaand is uitgegroeid tot
een sfeervol gebeuren hetgeen de leef-
baarheid verhoogt.

De bewoners van de Prins Bern-
hardweg kregen de Parel in 1988 voor
de wijze waarop zij gezamenlijk de ver-
fraaiing van de weg ter hand hebben
genomen. In 1993 ging de prijs naar
het Cultureel Collektief Kranenburg
voor haar inbreng voor de leefbaarheid
op de Kranenburg. Ook ging de prijs
een keer (1989) naar de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten.
In de kom van het dorp staat een fraai

beeld van de welbekende dichter
Staring. Dat werd in 1987 gemaakt
door de beeldhouwer Frank Letterie.
Derhalve voor hem in 1987 de Parel.
Feit is wel dat de meeste Parels tot dus-
ver zijn gegaan naar eigenaars van pan-
den die middels verbouwingen de leef-
baarheid hebben bevorderd. De eerste
Parel (1979) ging naar Hotel Bakker
voor de fraaie restauratie van de feest-
zaal.
Wanneer de Werkgroep Leefbaarheid
Vorden vindt dat er geen in het oog
springende dingen hebben plaatsge-
vonden, dan wordt geen Parel uitge-
reikt. Dat was bijvoorbeeldhet geval in
1992 en in 1996. De Werkgroep houdt
zich uiteraard niet alleen bezig met
het uitreiken van Parels. De leefbaar-
heid bevorderen is meer. Zo adviseert
zij de plaatselijke bevolking om bij-
voorbeeld panden op de Monumen-
tenlijst te krijgen. Zij stimuleert de be-
woners om subsidies aan te vragen om

zodoende panden te kunnen verfraai-
ien. De Werkgroep heeft overleg met
de gemeente Vorden wanneer het gaat
om de leefbaarheid in brede zin.

Recentelijk is de Werkgroep er na over-
leg met het Gelders Landschap en het
gemeentebestuur van Vorden in ge-
slaagd om rondom kasteel Vorden een
speciale bomenroute (wandelroute) uit
te stippelen. Een route met bordjes bij
de bomen om daarmee aan de wande
laar kenbaar te maken om welke boom-
soort het gaat.
Er wordt aan de "opening" van deze
wandelroute geen extra aandacht ge
schonken. Binnenkort ziet de wande
laar bij het gemeentehuis een bord
staan met als opschrift "start bomen-
route". Het ligt in de bedoeling van de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden om
langs deze route ( die loopt vanaf het
kasteel, Vordense Bos, Schuttestraat)
bomen bij te planten.

The Spitfires in de feesttent:

Paasvuur in Kranenburg
Het Cultureel Collectief Kranen-
burg houdt Eerste Paasdag wede-
rom een paasvuur op het terrein
van de familie Wesseling aan de
Eikenlaan. Evenals voorgaande ja-
ren is het de organisatie gelukt om
voldoende schoon snoeihout te krij-
gen. Het paasvuur wordt zondag 12
april ontstoken door Alexander
Kappert, die vorig jaar vuurkoning
werd. Aansluitend zullen 's avonds
The Spitfires in de feesttent spelen.

Volgens het Cultureel Collectief Kra-
nenburg (CCK) is een paasvuur veel
meer dan een groot reuze vuur. "Je
moet het zien als een oeroude traditie
die teruggrijpt naar de tijd van voor de
jaartelling toen volkeren als de
Hunnebedbouwers in Drenthe vreug-
devuren ontstaken om de komst van de
lente te vieren. In de meeste plaatsen is
de traditie op de achtergrond geraakt.
In Kranenburg daarentegen ligt de na-
druk juist op de oeroude traditie".
Het Kranenburgs paasvuur is voorzien
van een teerton die is bevestigd aan

een bij de brandstapel staande paal. De
zogenoemde Paasstaak. De teerton was
vroeger de spil van elk Achterhoeks
paasvuurfeest. Stapels zonder teerton
werden nergens voor vol aangezien.
Het CCK heeft jaren geleden deze eeu-
wenoude traditie weer in ere hersteld.
Alle bezoekers van het paasvuur kun-
nen op paasavond proberen een bran-
dende bezem in de teerton te mikken.
De winnaar zal worden gehuldigd als
vuurkoning en de^fcvolger worden van
Alexander Kapper^

De inhoud van 'de teertonne' zal met
het oog op het milieu niet uit teer be
staan maar uit sti^^n biologische die
selolie waarmee ^p het paasvuur zal
worden ontstoken. Het CCK wijst erop
dat vooral het vuurwerpen in 'de teer-
tonne' het paasvuur in Kranenburg on-
derscheid van paasvuren buiten de re
gio. In andere streken staat de Boake in
het centrum van het paasvuur zelf en
is het gebruikelijk om een pop in de
top te binden. Deze pop symboliseert
het kwade dat wordt verbrandt.

Hartstichting zoekt vrijwilliger
De Vereniging Vrienden van de Hart-
stichting Vorden zoekt een vrijwilli-
ger die kan helpen bij de organisatie
en uitvoering van de collecte en de
andere activiteiten van de Vrienden
van de Hartstichting.

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds
doodsoorzaak nummer één. Iedereen
kan het slachtoffer worden. De Neder-
landse Hartstichting zet zich actief in
voor de bestrijding van hart- en vaatziek-
ten door geld in te zamelen voor weten-
schappelijk onderzoek, preventie en pa-
tiëntenzorg. Zij wordt hierbij onder-
steund door vrijwilligers in ruim 1.600
plaatsen in Nederland: de Vrienden van
de Hartstichting. Ieder jaar spannen de
Vrienden zich in voor de collecte tijdens
de Nationale Hartweek in april. Ook zijn
zij onder meer actief op braderieën, tij-
dens sportevenementen en geven zij
voorlichting over het werk- van de

Hartstichting.
Elk jaar organiseren de Vrienden van de
Hartstichting in het hele land de huis-
aan-huis-collecte tijdens de Nationale
Hartweek. De collecte-organisator maakt
daarvoor een indeling van het collectege
bied, werft en begeleidt de collectanten,
zorgt voor verspreiding van de collecte
bussen en regelt een deel van de finan-
ciële afwikkeling. Daarbij kan worden ge
rekend op steun van een groot aantal col-
lectanten dat tijdens de Nationale Hart-
week voor de Nederlandse Hartstichting
op pad gaat.

AANMELDEN
Wie een waardevolle bijdrage wil leveren
aan het werk van de Vrienden van de
Hartstichting kan contact opnemen met
W. de Boer, Nieuwstad 27 te Vorden, tele
foon 551050. De Hartstichting biedt pro-
fessionele ondersteuning, materialen en
begeleiding.

AJK Avond
Het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK)
van de afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt woensdagavond 15 april een bij-
eenkomst in het Dorpscentrum.
Aangezien het steeds moeilijker wordt

een inkomen uit een bedrijf te halen is
het gewenst maatregelen te nemen
om de bedrijfstak op peil te houden. De
heer H. van de Made zal deze avond het
een en ander vertellen over een "twee
de tak" buiten de landbouw. Deze bij-
eenkomst vindt in samenwerking met
de afdeling Warnsveld plaats.

Opbrengst collecte
Dit jaar is door vrijwilligers van
Peuterspeelzaal 't Kraankuikentje in
Kranenburg en door leden van de
Scouting in Vorden gecollecteerd voor
Jantje Beton. De opbrengst was uitste
kend. De collectanten van 't Kraan-
kuikentje hebben in totaal f 1.624,- op-
gehaald. De collectanten van de
Scouting zelfs f 1.754,80.
De helft van het opgehaalde bedrag is
voor de beide organisaties. Daar kun-
nen heel wat leuke en nuttige dingen
voor gedaan en aangeschaft worden.
De andere helft wordt door het
Nationaal Jeugdfonds besteed aan
jeugd- en jongerenwer^door heel
Nederland.

Derde prijs voor Wendy
Zieverink bij lanftlijke
soundmix Jong Gelre
Wendy Zieverink, lid van Jong Gelre
Vorden, is zondagmiddag tijdens de
Interprovinciale dag opnieuw in de
prijzen gevallen bij de seundmixkam-
pioenschappen. Na de regionale en
provinciale titel in de wacht te hebben

gesleept werd zij ditmaal tijdens de
landelijke finale derde.
Ook dit keer met het nummer
"Nobody's Wife" van Anouk. Diverse
plattelandsjongeren uit alle windstre
ken lieten deze dag hun creatieve kant
zien op de onderdelen toneel, one
manshow, improvisatie, playback en
soundmix. Wendy Zieverink deed mee
voor de afdeling Vorden van de
Plattelandsjongeren Gelderland.

Paasactie voor jong
en oud bij Welkoop
De Welkoop in Vorden heeft ter gele
genheid van Pasen een aantal leuke ac-
ties voor haar klanten georganiseerd.
Zo kunnen alle kinderen die de basis-
school bezoeken op woensdagmiddag
8 april een ei komen beschilderen wel-
ke ze daarna mee mogen nemen. Alle
materialen zijn in de winkel aanwezig.
Verder worden er in de week van 6 tot
en met 11 april eenmalig eieren ver-
kocht. Een ieder die een leeg doosje
meeneemt naar de winkel, kan deze
voor een heel speciale prijs laten vul-
len met tien lekkere scharreleieren.

Opening Nederlandse motocross-seizoen

Halmac op herhaling
Paaszondag 12 april is het dan einde-
lijk zo ver, want dan wordt op het
Grand Pïix circuit "De Kappenbul-
ten" in Hallen alsnog het Neder-
landse motocross seizoen 1998 offi-
cieel geopend. Aanvankelijk was het
de bedoeling dat de eerste wedstrijd
meetellend voor het International
Dutch Open Motocross op zondag 8
maart in Hallen verreden zou wor-
den.

De overvloedige regenbuien die vlak voor
de op 8 maart geplande wedstrijd de
Achterhoek onder water zetten zorgden
er echter voor dat de HALMAC genood-
zaakt was de wedstrijd af te gelasten.
Samen met de KNMV werd direct een
nieuwe datum geprikt. Gelukkig is een
wedstrijd op Paaszondag 12 april voor de
Nederlandse top-coureurs geen enkel
probleem, hooguit moet een vrije zon-
dag opgeofferd worden.
De eerste echte Grand Prix in de 250 cc
klasse ligt ondertussen al achter ons en
daar heeft een van de favorieten in de
250/500 cc klasse, Leon Giesbers, laten
zien dat men met hem dit jaar op zowel
nationaal als internationaal niveau reke
ning moet houden. Ondanks dat Gies-
bers in beide heats te kampen kreeg met

een haperende achterrem werd de
Brabander temidden van de absolute we
reldtop rwaalde en vijfde in het Spaanse
Talavera. Zonder de pech had Giesbers
zelfs een podiumplaats kunnen halen in
de tweede manche.
Voor Remy van Rees, protégé van Gerrit
Wolsink, kwam het goed uit dat de wed-
strijd in Halle de eerste keer niet door-
ging, want vlak voor die tijd liep hij tij-
dens een wedstrijd in Frankrijk een voet-
blessure op. Als alles meezit is Van Rees
net op tijd fit om in Halle zijn rentree te
maken.
Voor Pedro Tragter wordt het dan ook de
eerste wedstrijd. Gekweld door een rug-
blessure laat hij de eerste 125 cc Grand
Prix in Brazilië schieten. Tragter: "Het ri-
sico is te hoog om naar Brazilië te gaan.
Ik heb last van mijn rug en ben bang dat
die eerste GP een week te vroeg komt. Ik
wordt op dit moment dagelijks behan-
deld om in ieder geval voor Halle weer fit
te zijn."

Naast de Nederlandse motocrosstop
komt in Halle ook een keur aan buiten-
landse vedetten aan de start. Zweden,
Finland, Duitsland, Denemarken en
Estland stuurt zijn beste coureurs naar
de eerste grote wedstrijd in Nederland.



He kids!
De actie begint

bij je dealer!

Maak een

overtuigende

proefrit.

Stationsweg 16 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 83

Olivier van Helden 2e bij NK Judo

Olivier van Helden (13) uit Vorden is zaterdag 28 maart tweede geworden bij de Nederlandse
judokampioenschappen voor jongens tot 15 jaar. Olivier van Helden deed mee in de catego-
rie tot 55 kilogram. De Nederlandse Kampioenschappen vonden plaats in Nieuwegein. Nadat
Olivier van Helden drie voorronde-wedstrijden gewonnen had verloor hij de finale. Van
Helden is lid van judoschool Rob Sport's.

Heel veel gele bloemen n __
2 bossen UPUu

Markt verplaatst naar
parkeerplaats Hotel Bakker

DL VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(03l4J681378 tel:{0575)553006
!'• MAANDAGS DC HELE DAQ CESLOTEN ~j

OPEN CASINO
AVOND

eeno| n rvering
DATA:

25 april
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

n I I llffl l i . ' i | , : ' ; . | l i • : •

•

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID

Reuma slaat
niemand
over! Ook
haarni

Eén op de tien Neclerlajirters lijdt aan
reuma. Het kan iedereen overkomen.

Op alle leeftijden.

GIRO 324
Helpt u?

Nationaal Reumafonds
Bank 70 70 70 848

Te koop:

BUXUS
GEKNIPTE MODELLEN

Los vanaf 10,00
In pot vanaf 17,50

Haagbuxus 1,40

Telefoon (0575) 46 48 18
na 19.00 uur

NIEUW
Extra lekker bij het

paasontbijt off brunch

noten-
suiker-
brood
voor maar

2,95

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

VERBOUWINGS
OPRUIMING

: . ' . • • • . . , : . -

Op alle afgeprijsde artikelen:

i "
•

halen • betalen!
B W' iflHH W IHMHf l

o.a. boeken, Rotringpennen,
postpapier, schoolspulletjes,

foto-albums, spelletjes,
hobby-artikelen, Paasartikelen

. . . en nog veel meer

Raadhuisstraat 22 • Vorden • Telefoon (0575) 55 31 00

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenElteiweg113
7233 SM Vierakker Tegen inlevering van deze
Tel. (0575) 44 12 60 advertentie eerste rijles gratis

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen sneljo^öói

Laat u vakkundttfadviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

100 jaar
kip en haan servies

Aanbieding
mandje inclusief:

2 borden, 2 kommen, 2 bekers

nu: f 100,-
Natuurlijk bij

SUETERS
Chipknip



Organisatie zoekt deelnemers

Beddenrace op Koninginnedag

In het kader van het lOO-jarig bestaan
van de Oranjevereniging wordt er op
30 april een spectaculaire bedden-
race gehouden in het centrum van
het dorp. De organisatie hiervan is in
handen van Willem Oldenhave en
Hans ten Elshof. Het tweetal is door
de Oranjevereniging gevraagd om
het honderdjarig bestaan van de ver-
eniging een extra feestelijk tintje te
geven.

"Wij denken met deze beddenrace een
hoop spectakel te kunnen brengen", zegt
een enthousiaste Willem Oldenhave. De
eerste teams voor de beddenrace hebben
zich inmiddels aangemeld bij de organi-
satie. Willem Oldenhave en Hans ten
Elshof gaan uit van minimaal zestien
teams die bestaan uit drie tot vier perso-
nen. "Het is de bedoeling dat één per-
soon in het bed ligt en dat de andere
teamgenoten het bed vooruit duwen.
Dat laatste gebeurt in estafettevorm. Met
name het wisselen is natuurlijk uiterst

spectaculair voor het publiek, want daar
wil nog wel eens wat fout gaan en dat le-
vert dan weer het nodige spectakel op.
En daar doen we het allemaal voor",
lacht Willem Oldenhave.
Om te komen tot een eerlijke competitie
hebben Willem Oldenhave en Hans ten
Elzen een heus wedstrijdreglement op-
gesteld. Zo mag er alleen maar worden
deelgenomen met éénpersoons bedden.
Onder aan deze bedden moeten kleine
zwenkwieltjes worden bevestigd met een
doorsnede van maximaal twintig centi-
meter. Verder mag er geen stuur op het
bed worden bevestigd. Het is de bedoe
ling dat het bed vooruit wordt geduwd.

Kees Jansen is da de organisatie ge-
vraagd om op 30 april de beddenrace van
commentaar te voorzien.
Café-restaurant De Herberg heeft in to-
taal drie bekers to^>eschikking gesteld
voor de bedde^P^ce. Deelnemende
teams dienen zich vóór 15 april op te ge
ven bij Willem Oldenhave (551428) of
Hans ten Elshof (552218).

Groenlip Mossel Extract
werkt heilzaam
bij gewrichtsklachten
Voor mensen met gewrichtsklachten
verkoop drogisterij Ten Ka te uit Vorden
Wapiti Mossel Extract.
In Wapiti Mossel Extract wordt uitslui-
tend de originele Nieuw-Zeelandse
Groenlipmossel verwerkt. Deze unieke
mosselsoort komt alleen voor in de hel-
dere, niet vervuilde kustwateren van
Nieuw-Zeeland. Het zeewater in dit ge-
bied is rijk aan stoffen zoals kalium,
magnesium en calcium. Deze vormen
een belangrijke bron aan voedingsstof-
fen voor de Groenlipmossel. Het van
deze mossel vervaardigde extract heeft
een gunstige werking op het soepel
houden van de gewrichten. Het ver-
hoogt de elasticiteit van het steunweef-
sel en verbetert het uithoudingsvermo-
gen. Als voedingssupplement kan het
bovendien een waardevolle aanvulling
op de dagelijkse voeding betekenen.
Zie ook advertentie.

V o l l e y b a l

Dash kan progressie nog niet in
winst omzetten
Zaterdag jl. speelden de Vordense volley-
balsters hun laatste thuiswedstrijd tegen
het op de negende plaats in 3G staande
VoCaSa uit Nijmegen. De verwachtingen
bij speelsters en begeleiding waren rede-
lijk hoog gespannen. Redenen hiervoor
werden gevonden in het feit dat de groep
het debacle van zowel vorige week in

Velp als de uitslag van de uitwedstrijd te-
gen VoCaSa (15-8/15-12/15-2) wilden recht-
zetten, alsmede in het feit dat het gevoel
daar was dat er gezien doorgemaakte
progressie eindelijk winst moest zijn te
behalen. Voeg daarbij het thuisvoordeel
en alle ingrediënten voor een goed resul-
taat leken aanwezig.
Dash kwam dan ook heel goed uit de
startblokken. Via 12-5 en 14-9 werd de
eerste set met 15-11 binnengehaald.
Consolideren en attent blijven waren de
opdrachten waarmee coach Louis
Bosman de basiszes, bestaande uit Debby
Leferink, Gracia Rouwen, Anoek
Dalhuisen, Mirjam Boel, Margreet Smid
en Hanneke Maljers opnieuw het veld in-
stuurde. En vooral powervolleybal in
hoog tempo blijven spelen aangezien de
tegenstander daar moeite mee bleek te
hebben. De tweede set nam Dash dan
ook een voorsprong van maar liefst 12-0.
Dash bleef echter lange tijd steken op die
twaalf, de Nijmeegsen krabbelden terug
via 12-4 naar 14-7 en 14-9. Het vijftiende
punt wilde maar niet komen. Dash had
nog een time out en twee wissels nodig
om de set met 15-9 naar zich toe te trek-
ken. Deze mooie tweenul voorsprong
bleek echter onvoldoende om het karwei
goed af te maken.
VoCaSa had middels enkele omzettingen
de zwakke plekken uit het team, waar
Dash goed gebruik van had gemaakt, we-
ten te halen en knokte zich terug in de
wedstrijd. Dash zakte daarbij iets terug
en ging wat voorzichtiger spelen; de snel-
heid en de kracht werden minder. Vooral
bij de zieke (donderdag nog met ruim 39
graden koorts in bed) maar supergemoti-
veerde Gracia Rouwen: "Mijn benen le-
ken wel pap". VoCaSa pakte de derde set
met 4-15 en de vierde met 7-15. De veel
betere spelverdeling aan VoCaSa zijde

waren de belangrijkste reden voor de
ommekeer in de wedstrijd. De invalbeur-
ten van Joyce Wentink, Bianca
Doornebosch en Nicole Scharrenberg
brachten hier geen verandering in. De
vijfde set, gespeeld volgens het rallypoint
systeem (waarbij elke rally een punt ople
vert), moest dus opnieuw de beslissing
brengen over winst of verlies. Zoals ook
in de voorgaande wedstrijden waarin
Dash een vijfde set moest spelen trokken
de Vordensen aan het kortste eind. "Een
rallypoint spelen vergt een speciale aan-
pak en die hebben we nog onvoldoende
in ons pakket. Als we deze wedstrijd had-
den willen winnen hadden we dit in de
derde of de vierde set moeten doen," al-
dus een enigszins teleurgestelde
coach."Dc had vooral de meiden de winst
gegund. Dat zou een mooie beloning zijn
geweest van dit seizoen, waarin ze zo
hard hebben gewerkt om beter te wor-
den en ook beter zijn geworden. Met een
fitte Gracia was ons dit gelukt!"
Volgende week is er geen competitie en
op 18 april spelen de Vordense meiden
hun laatste wedstrijd van het seizoen te
gen titelkandidaat Halley uit en in Wehl.

Uitslagen
Heren prom. kl. Dash l - Bruvoc l 1-3;
Heren eerste kl. Dash 2 - Keizersprong l
2-2; Heren derde kl. Dash 4 -
Keizersprong 5 afg.; Jongens B WIK - WSV
/ Dash Combi 0-3; Dames derde div. G
Dash l -VoCaSa 2-3; Dames derde div. B
Havoc - Dash 2 3-0; Dames prom. kl. Dash
3 - SV Wilp l 3-0; Dames tweede kl. Dash
4 - SV Wilp 2 0-3; Dames derde kl. Dash 5
- Epse 2 1-2; Dames derde kl. Dash 6 - SV
Terwolde 4 1-2; Meisjes A Devolco l -
Dash l 0-3; Meisjes B Voorwaarts l - Dash
l 3-0; Meisjes Cl Dash l - SV Harfsen 2-1;
Meisjes C2 Dash 2 - W Lettele 3-0; Dames
rekr. Dash l vrij.

Programma
Jongens B WSV/Dash - SV Voorwaarts;
Dames derde div. B Dash 2 - Ruinemans
Flash; Dames derde kl. ^kTerwolde -
Dash 5; Meisjes A Heete^T^ - Dash 1;
Meisjes C2 SV Wüp l - Dash 2; Meisjes C2
Dash 2 - Side Out 2.

Volleybal dames Dash 2 - Havoc (0-3)
Een zwaar gehavend Dasl^fctrad afgelo-
pen zaterdag aan in Haaksrergen om de
laatste uitwedstrijd te spelen tegen het
op de Ie plaats staande Havoc.
Door diverse omstandigheden moest het
team het vandaag doen zonder 3 speel-
sters, en 2 speelsters waren net een beet-
je hersteld van de griep. T rainer/coach
Gerrit Limpers heeft 2 dames uit het 3e
team gevraagd om ondersteuning van
het tweede.
Havoc begon de eerste set zeer overtui-
gend en de Dash dames keken al gauw te
gen een achterstand aan van 8-0. Door
tactische aanwijzingen te geven in een ti-
me out kwamen de Dash-dames nog te
rug tot 8-6, maar Havoc nam de touwtjes
weer in handen en trok de set naar zich
toe (15-6).
In de 2e set kregen de Dash-dames meer
grip op de wedstrijd. In een gelijkopgaan-
de strijd konden de Dash-dames op het
laatst net niet doordrukken zodat ook
deze set met 15-12 naar Havoc ging.
Havoc had de smaak te pakken en stootte
in de 3e set in één keer door naar 14-1.
Dash kon bij deze set niet veel punten
meer vergaren zodat de stand van 154 al
binnen 10 minuten op het telbord stond.
De 3-0 overwinning van Havoc beteken-
de eveneens dat ze het kampioenschap
van de 3e divisie B hadden behaald.
Zaterdag speelt Dash 2 een thuiswed-
strijd tegen het eerste team van
Ruinemans/Flash uit Nieuw Leussen.

Uitslagen Sociï Volleybal
Dames recreanten Sociï 2 - Overa l 2-1;
Mix Sociï mix l - Olympia Z 2 0-3; Sociï
mix 2-WSV 11-2.
Competitie Dames Sociï - Keizersprong 4
2-1.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de Simavi-collecte in
Vorden was f 3.335,55.

Opbrengst collecte
De collecte voor het Nationaal Reuma-
fonds heeft in Wichmond en Vierakker
f 1.643,15 opgebracht. De organisatie
bedankt alle inwoners van Wichmond
en Vierakker voor hun bijdrage.

D a m m c n

Het eerste en tweede team van damclub
Dostal Wegenbouw Vorden namen dit
weekeinde deel aan de Gelderse snel-
dam-finale voor teams, respectievelijk in
de hoofdklasse en eerste klasse. In deze
finale bestaan de teams uit vier spelers.
Voor het eerste team, kortweg Henk+,
kwamen Henk Grotenhuis ten Harkel,
Nina Jankowskaja, Henk Ruesink en
Henk Hoekman in de wei. Na een aarze-
lende start met twee nipte overwinnin-
gen en een ongelukkige nederlaag tegen
Doetinchem, werd uiteindelijk beslag ge
legd op de vertrouwde tweede plaats met
elf punten uit zeven wedstrijden. De eer-
ste plaats ging zoals gebruikelijk naar
het superkwartet uit Huissen, die slechts
een gelijkspel toestonden aan Dostal
Vorden. Topscorer aan Vordense zijde
werd Nina Jankovskaja met 11 uit 7.
Het tweede team werd gevormd door Jan
Masselink, Harry Graaskamp, Bennie
Hiddink en Mark Klein Kranenbarg. Voor
de gelegenheid omgedoopt tot Jamaha-B
stoof men uit de startblokken. Een klei-
ne stuurfout leidde onderweg tot een on-
nodige nederlaag tegen het sterke viertal
uit Putten. Dit slippertje konden de boys
niet meer rechtzetten en ook zij moesten
genoegen nemen met de tweede plaats.
Topscorer werd hier Bennie Hiddink met
11 uit 7.
Bij de persoonlijke kampioenschappen
van district Oost Gelderland werden de
slotronden gespeeld. In de tweede klasse
ging de eerste prijs naar Danny Dix uit
Brummen met een superscore van 11
punten uit 6 wedstrijden. Op een keurige
tweede plaats eindigde Gert Hulshof met
9 punten, dankzij een zwaar bevochten
overwinning in de slotronde op zijn club-
genoot en concurrent Wim Sloerjes.
Door deze nederlaag moest Wim genoe-
gen nemen met de derde plaats met 7
punten, die hij moet delen met de debu-
tant in de gezelschap Sjef van der List.
Eén punt hierachter eindigde Jan
Hoenink.
In de eerste klasse kan Gerco
Brummelman terugkijken op een goed
debuut met een keurige plaats in de mid-
denmoot. Na jarenlange successen in de
tweede klasse wil Gerco nu de lat hoger
leggen. De concurrentie kan de borst nat
maken komend jaar.
In de hoofdklasse ging de titel onbe
dreigd naar Henk Grotenhuis ten Harkel.
In de slotronde was remise voldoende
voor de titel, maar gedreven door sportie-
ve plicht gaf hij zijn titel extra glans door
een klinkende overwinning. Hij eindigde
daardoor op een score van 10 uit 6. De
tweede plaats met 8 punten was voor
Marcel Knipper, die in de slotronde won
van Chris Grevers. Een afschuwelijke
blunder verknalde een uitstekend toer-
nooi van Crhis, waardoor hij op 7 punten
bleef steken. Als troostprijs eiste hij nog
wel de derde plaats op na barrage met
Hendriks. De andere deelnemers van
Vordense zijde eindigden in de achter-
hoede. Bertus Bosch op 6 punten, Harry
Graaskamp 5 en Bennie Hiddink 3.

B r l d »• i' I I

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 30-3-*98
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 56.8%; 2. de
Bruin/Gille 55.7%; 3 en 4. Thalen/Wijers
en Lagendijk - W. Schieveen 55.2%.
Groep B: 1. Gr. Bramel/Tigchelaar 58%; 2.
den Ambtman/Vruggink 51%; 3 en 4.
echtp. Speulman en Brandenburg/Eyer-
kamp 49.5%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag l april
1998
Groep A: 1. v. Gastel / Costermans 63.0%;
2. v. Asselt / Vruggink 55.7%; 3. Smit /
Kloosterman 52.6%.
Groep B: 1. Gille / Jaburg 62.5%; 2. mv./hr.
Scholten 60.4%; 3. Hooyveld / de Vries
59.4%.



VAN TENT TOT KASTEEL

Vrij Uit heeft 1998 uitgeroepen tot

Het Frankrijk Jaar
en biedt als geen ander een breed scala vakantiemogelijkheden voor u.

In de zomerbrochures vindt u alleen al een kleine 300 pagina's Frankrijk.

De Europa
brochure:

Vakantiepark
LeBoisFleuri

(Roussillon): een zeer

geliefd vakantiepark met

stacaravans, bungalows

en chalets.
Zeer geschikt voor een

gezinsvakantie.

v.a.Jl. 56.- per nacht
voor 6 personen.

De Global City
brochure:

Parijs. Hotel do Bruxelles

ligt ideaal t.o.v. vrijwel alle
he/ienswaardigheden.

Jl. 59.- p.p.p.n. (2 pers. k)

Disney land1' Parijs
brochure:

Leon's Lodge, 'Oosters'

ingerichte tenthuisjes.
Midweek v.a.Jl. 200.-

voor 4 personen.

De Europa
Exclusief brochure:

Chateau de
Maulmont

(Randan): ooit een
jachtslot nu kasteelhotel,

midden in de bossen van

de Auvcrgnc. In de directe
omgeving vindt u een

tweetal 18-holes golfbanen.

v.a.Jl. 65.- p.p.p.n.

Zoals u ziet; accommodaties van tent tot kasteel.

Vrij mt?^weet \vaar je moet zijn»
Kom bij ons langs en u vindt nog veel meer fantasüg^ic (Franse) bestemmingen in een van onze brochures.

De Europa, Europa Exclusief, Disneyland "^Prijs of Global City brochure ligt voor u klaar bij:

De reisbureaus van:

Rabobank
Graafschap-West

KENNISGEVING

Gedoogbeschikking Grondwaterwet bronbemaling voor
de bouw van Villa de Eik aan de Decanijeweg te Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij op 7 april 1998, kenmerk MW98.14341-6083005
hebben besloten een gedoogbeschikking te verlenen aan
Van den Belt Bouwmaatschappij B.V. te Twello.

Op 20 november 1997 is door VOF De Decanije te
Amsterdam aan Van den Belt opdracht verstrekt
voornoemde Villa te bouwen. Om de bouw in den
droge mogelijk te maken is bronbemaling noodzakelijk.
De bemaling zal ongeveer 3 maanden duren; het
verlenen van een vergunning tenminste 4 maanden.
Gezien het spoedeisende karakter van het bouwproject
zijn wij van mening dat het volgen van de procedure ter
verkrijging van een vergunning in dit geval een (te) zwaar
middel is. Dit feit en het feit dat de bronbemaling, onder
het stellen van voorschriften, toch vergunbaar zou zijn,
heeft geleid tot de overweging dat er onzerzijds op
voorhand geen bezwaren bestaan om de bronbemaling
zonder vergunning, maar wel met inachtneming van
voorschriften, als ware het een vergunning, alsnog en
niet onmiddellijke ingang toe te staan en vooralsnog af
te zien van handhavend optreden.

Deze gedoogbeschikking treedt in werking op 8 april 1998.

Een afschrift van deze beschikking ligt van 8 april 1998
tot en met 19 mei 1998 ter inzage bij de dienst Milieu en
Water van de Provincie Gelderland, evenals bij de
gemeente Vorden. Voor nadere informatie of voor het
maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de
heer J.M. van den Heuvel, tel. (026) 359 88 26 van onze
dienst Milieu en Water.

provincie
GELDERLAND

Belanghebbenden kunnen tot en met 19 mei 1998 een
bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, ter
attentie van de griffier van de commissie bezwaar- en
beroepschriften, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat tenminste:
a naam en adres van de indiener(s);
b de dagtekening;
c een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is

gericht;
d de gronden van het bezwaar.

De indiener van een bezwaarschrift kan daarnaast aan
de President van de Rechtbank te Arnhem verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien -gelet op de
betrokken belangen- onverwijlde spoed dat Bereist. Bij
het verzoek wordt een afschrift van het bezwaarschrift
overgelegd. Voor het behandelen van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over
de hoogte en de wijze van betaling kunt u informatie
krijgen bij de griffie van de rechtbank, tel. (026) 324 29 33.
Het verzoek om voorlopige voorziening en de bijlage(n)
worden in tweevoud ingediend. U wordt verzocht om
een afschrift van een verzoek om voorlopige voorziening
te zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland,
dienst M&W. afdeling WWK. postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

Arnhem, 7 april 1998 -
M W98.14341-6083005

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
C. Crasborn - griffier

Gezellige en smakelijke
Pasen met

'n heerlijke vlaai volgens Limburgs recept
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

de Kukel vlaai...
lekker romig en helemaal in paasstemming

14?5
dit weekend voor maar:

Paas slagroom taart
van 22,50

W95
•

Taart of vlaai gaarne even bestellen a.u.b.

de bakker heeft weer een verrassende
smakelijke traktatie speciaal voor de

Paashaas gebakken:

Kukel Bol
'n heerlijke bol met kaneel, kruiden en

chocolade drups

350
•

'n Royale gevulde Appel-caramel vlaai
goed voor 6 punten

850
•

Heeft u ons heerlijke Roomboter Paasbrood al

geproefd? Gevuld met noten, vruchten, rozijnen

en 100% amandelspijs. Voor de Paasbrunch

een royale sortering broodjes waaronder veel

nieuwe soorten. Ook om zelf af te bakken.

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Paasbeste kleurrijke aanbiedingen

Navel-late
sinaasappels 10 forse voor 5?8

honmgzoete

niet zomaar een BI3UWC
groentewinkel...

Bistro of tuinkniiden-
krieltjes
500 gram

98

Witlof

1•
98

nieuwe oogst

Galia
meloen

3g
98

Radijsjes
per bos O\Jm

98

Het toppunt

Paas-
salade
200 gram

49
m

Nu weer Asperges, Aardbeien e.d.
Aanbiedingen geldig van ma. 6 april t/m zat. 11 april

R A U W K O S T - E X O T E N

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



Natuurlijk afslanken
4.Het omslagpunt

Tegenwoordig wordt het ene na het
andere dieet uitgevonden. Meestal is
het effect maar van korte duur en zit-
ten we na zo'n periode van afzien zo
weer op ons oude gewicht of, erger,
we zijn zwaarder dan we waren toen
wij aan het hongeren sloegen: het
zgn. jojo effect. Aankomen of afval-
len, waar ligt het aan? Het is een
vraag, die veelvuldig wordt gesteld.
Hoe kunnen wij op een gezonde ma-
nier gewicht kwijt raken? En dit zo
houden! Het is eigenlijk heel simpel,
je moet je alleen houden aan een
paar natuurwetten.

Vorige week hebben we kunnen lezen,
dat ieder mens een ideale inspannings-
zone heeft, waarbinnen hij of zij opti-
maal zijn of haar lichaamsvetten ver-
brandt. Hoe je zelf je eigen "omslag-
punt" kunt berekenen lees je deze week
in: Natuurlijk afslanken.

Diverse methoden voor het bereken
van het omslagpunt.
Met het zwaarder worden van de te leve
ren prestatie heb je meer zuurstof nodig
en, in evenredigheid met die toenemen-
de zuurstofbehoefte, zal je hartslag stij-
gen. Je kunt dus je conditieniveau meten
aan de prestatie, die je moet leveren en
aan de hartslag, die je daarbij hebt. In
een goede sportschool kun je op een
fiets-ergometer een conditietest laten af-
nemen. De uitslag vertelt precies waar je
omslagpunt zich bevindt, dus bij welke
hartslag je buiten adem raakt. En je
krijgt er nog trainings-adviezen ook.

De fiets-ergometer - de ideale condi-
tietester!
Een conditietest laten uitvoeren op de
fiets-ergometer is voor de amateur-spor-
ter de meest nauwkeurige en veilige ma-
nier om zijn of haar omslagpunt te bere-
kenen. Aan de hand van deze test weet je
zeker, datje op de juiste manier gaat trai-

nen. Zo'n conditietest bestaat uit drie de-
len. Eerst wordt een intake-formulier in-
gevuld om leeftijd, geslacht en andere re-
levante zaken te weten te komen. Ook
wordt er gevraagd naar blessures en ziek-
ten als astma en naar medicijngebruik,
dat van invloed kan zijn op het prestatie-
niveau. Hierna worden allerlei zaken op-
gemeten als lichaamsgewicht, lengte en
vetpercentage. Geen twee mensen zijn
gelijk. Dat gaat ook hier op. Je kunt de
zelfde leeftijd hebben en van hetzelfde
geslacht zijn en zelfs even veel wegen als
een ander, toch kan er een groot verschil
in de waarde van het omslagpunt zitten.
De verzamelde gegevens worden in een
computer verwerkt. Hierna volgt de ei-
genlijke test. Je stapt op de fiets-ergome
ter en gaat in een constant tempo aan de
slag. De computer van de fiets-ergometer
zorgt er voor, dat je langzamerhand
steeds zwaarder moet trappen. Omdat je
in hetzelfde tempo blijft fietsen, terwijl
het steeds een ietsje zwaarder wordt, heb
je steeds meer energie en zuurstof nodig
en gaatje hart sneller kloppen. De trai-
ner, die de conditietest afneemt, houdt
de situatie nauwlettend in de gaten en
ziet op het beeldscherm van de testfiets
wanneer het omslagpunt wordt bereikt.
Na afloop van de test op de fiets-ergome
ter worden ook de jjemeten gegevens ver-
werkt in de comp^v, waarna de trainer
een individueel trainingsschema kan op-
stellen.

De formule
De geschetste co^fctietest met de fiets-
ergometer is de inrcst nauwkeurige en
betrouwbare methode voor het bereke
nen van het omslagpunt. Er zijn meer
methoden, maar die houden geen reke
ning met het gewicht het geslacht en/of
andere belangrijke factoren betreffende
de 'proefpersoon', waardoor de resulta-
ten geen goede basis bieden voor het op-
stellen van een doelmatig, individueel
trainingsschema. Eén van die (veel) min-

der nauwkeurig methoden is de zoge
naamde 'formule': Trekje leeftijd af van
het getal 220 en bereken a) 65% en b) 85%
van de uitkomst. Je 'trainingszöne', d.w.z.
aantal hartslagen per minuut, ligt dan
tussen beide waarden.

Voorbeeld: Iemand is 40 jaar oud. 220 - 40
= 180.
a) 65% van 180 = 117
b) 85% van 180 = 153
De trainingszöne van deze persoon ligt
russen 117 en 153 hartslagen per minuut.
Je ziet, dat er in deze berekening geen re-
kening wordt gehouden met o.m. het ge
slacht en het gewicht. De uitkomst is
maar een richtlijn en zeker niet nauw-
keurig.

De doe-het-zelf-methode
Om zelf te berekenen waar je omslag-
punt zich bevindt ga je wandelen.
Tijdens het wandelen voel je aan je pols
watje hartslag is. Wanneer je dit doet is
het belangrijk datje blijft lopen. Je telt
precies 15 seconden lang je hartslag en
vermenigvuldigt het aantal met 4. Oefen
dit een paar keer. Nu begin je met rustig
joggen en voert het tempo langzaam op.
Op een gegeven moment merk je datje
zwaarder gaat ademen. Wanneer je tij-
dens het lopen probeert te praten en je
moet je woorden telkens onderbreken
om adem te halen, weet je dat je op of
voorbij je omslagpunt bent. Neem nu
weer je hartslag op, het is belangrijk dat
je blijft lopen. De gevonden waarde is
een indicatie voor je omslagpunt. De
'doehet-zelf-methode' is ook bruikbaar
als 'ruwe test' tijdens het trainen. Zolang
je nog gewoon kunt praten, zonder on-
derbrekingen om adem te halen, heb je
nog genoeg zuurstof over en train je dus
binnen je trainingszöne. Het omslag-
punt is voor iedereen verschillend, de
één hoeft maar weinig te ^ren om bui-
ten adem te raken terwijl d^pider er ste
vig tegenaan moet. Wanneer jij bijvoor-
beeld een omslagpunt van ca. 140 hart-
slagen hebt gemeten trekje daar 10 van-
af; de uitkomst is 130. Tussen de 130 en
140 hartslagen ligt dan jouaudeale vet-
brandings-niveau. Net zo rMr als de for-
mule is de doehet-zelf-metohde erg be
trouwbaar.

Geen spierpijn
Een leuke bijkomstigheid van trainen on-
der het omslagpunt is, dat er dan geen
melkzuur door het lichaam wordt aange
maakt. Melkzuur is een afvalproduct, dat
gevormd wordt wanneer het lichaam

koolhydraten verbrandt (door zuurstofte
kort). De afbraak van melkzuur veroor-
zaakt spierpijn. Als je op de veilige ma-
nier (onder het omslagpunt) traint zul je
de volgende dag dus geen spierpijn on-
dervinden. Krijg je wel spierpijn, dan is
de inspanning kennelijk te intensief ge
weest. Wel kan een ongetraind persoon
in het begin vermoeide spieren hebben,
maar dit gaat na de eerste paar trainin-
gen over.

Hoe vaak kun je het beste sporten
Het snelste resultaat behaal je met twee
keer per week sporten. Drie keer is nog
beter, maar het ontbreekt de meeste
mensen aan tijd. Indien je slechts één
keer per week gaat sporten zal je conditie
gedurende de overige zes dagen geleide
lijk terugvallen naar het oude niveau en
begin je elke week als het ware opnieuw.
Het is een veel gemaakte fout, om me
teen te hard van stapel te lopen.
Hardlopers zijn doodlopers, zegt het
spreekwoord. We hoeven het gelukkig
niet al te letterlijk te nemen, maar zeker
wanneer je lange tijd niet of nog nooit
aan sport hebt gedaan, kun je het beste
voorzichtig beginnen. De meest veilige
manier is natuurlijk onder deskundige
begeleiding. Zorg ervoor dat er tussen op-
volgende trainingen twee dagen rust zit-
ten, zodat je lichaam kan herstellen. Ook
is het belangrijk dat je minimaal een
half uur per keer aan het sporten be
steed. Want, zoals al meermalen werd ge
zegd, maak je in het eerste trainings-
kwartier de in de spieren opgeslagen
energievoorraad op en wordt daarna pas
de vetvoorraad in het lichaam aangespro-
ken. Het is het verstandigst om kalm te
beginnen en trainingstempo en -frequen-
tie rustig op te voeren. Wanneer je gaat
sporten is het mogelijk, dat je in eerste
instantie iets zwaarder wordt omdat je
spierweefsel opbouwt. Laat je hierdoor
niet uit het veld slaan. Door het sporten
vol te houden zul je echt gaan afvallen
en je zult je veel beter voelen doordat je
een groter uithoudingsvermogen krijgt.

Tramingstip:Berekenen aan de hand van
een van de bovenstaande methoden je ei-
gen vetverbrandingS'/trainingszöne. Pro-
beer 3 keer per week minimaal een half
uur binnen de grenzen van je trai-
ningszöne te sporten.

Volgende week deels, het laatste deel:
'Het calorie verbruik per sport'.
© J AJ. Hesselink Indoor Sport Vorden .

Aanmeldingen of nadere informatie kan via ons telefoonnummer 0900-8806 (22
ct/minuut 24 uur per dag bereikbaar). U kunt inschrijven tot uiterlijk 7 mei.

Op donderdag 14 mei 1998 organiseert de ZorgGroep Oostnederland een thema-
avond over 'samen spelen en ruzie' voor ouders van peuters in de leeftijd van ca. 1^2
tot 4 jaar. Deze avond heeft plaats in het wijkgebouw aan de groene Kruisstraat 2 in
Lochem.

Spelen is leuk en belangrijk voor peuters om zichzelf en de omgeving te leren kennen.
Peuters hebben zo hun eigen ideeën over samen spelen. Vaak vinden ze het leuker om
samen met papa de auto te wassen, dan een kant en klaar spelletje te doen. Peuters
zijn bezig om de wereld te ontdekken. Kun je met kleurpotloden op het behang of op
tafelkleed tekenen? Hoe werkt het knopje van de stofzuiger? Wat mogen ouders van
peuters verwachten op gebied van spelen? Welk speelgoed is geschikt? Kunnen peu-
ters al wel samen spelen met oudere broertjes en zusjes? Kan een peuter wel alleen
spelen?

Kent u de situatie dat broertjes, zusjes vriendjes en vriendinnetjes op hetzelfde mo-
ment op hetzelfde fietsje willen rijden of met hetzelfde autootje willen spelen? Vaak
draait zo'n situatie op conflict en huilen uit. De ouders doen vaak verwoede pogingen
om te bemiddelen of kopen voor het gemak maar dezelfde autootjes of fietsjes. Vaak
leert al spelenderwijs zijn of haar grenzen te verkennen. U kunt het als eerste oefe
ning zien voor later.

Tijdens de thema-avond over 'samen spelen en ruzie' komen deze aspecten aan bod.
Daarnaast is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen en kunnen ouders erva-
ring uitwisselen. Juist ouders kunnen elkaar nuttige tips en ideeën geven op spelge
bied.

Ben je bedonderd!
Op donderdag 14 mei 1998 organiseert ZorgGroep Oost-Gelderland een thema-avond
over pubers en het stellen van grenzen en regels. De thema-avond is met name be
doeld voor ouders of verzorgers van kinderen in de leeftijd tussen twaalf en achttien
jaar. Deze avond heeft plaats in het wijkgebouw aan de Emmerikseweg 239 in
Zutphen.

In de pudertijd verandert er veel; zowel lichamelijk als geestelijk maakt het kind een
enorme ontwikkeling door. Het kind gaat z'n grenzen verleggen en moet zich kunnen
ontwikkelen. Toch is het niet goed om alles toe te staan. Regels bieden houvast en vor-
men een veilige basis. Hoe kun je daar als ouder nu beste mee omgaan? Wanneer en
op welke manier kun je ingrijpen.

Herkent u dit soort vragen of wilt u meer weten over het bedrag van uw kind in deze
levenfase, bezoek dan de thema-avond: 'Ben je bedonderd!'. De avond wordt verzorgd
door Tsjitske Waanders, pedagoge. Naast informatie krijgt u alle gelegenheid voor het
stellen van vragen en het uitwisselen van ervaring met andere ouders.

Voor aanmeldingen of nadere informatie kunt u bellen naar 0900-8806 (22 ct/mi-
nuut). U kunt inschrijven tot uiterlijk 7 mei. Na inschrijving ontvangt u een bevesti-
ging.
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Paasvuur in Velswijk
Op Eerste Paasdag vindt in Velswijk het
jaarlijkse paasvuur plaats op de hoek
van de Kruisbergseweg en de School-
tinkweg. Het belooft weer een feeste-
lijk gebeuren te worden. De opzet is
vergeleken bij voorgaande jaren nog
grootster. Ook dit jaar worden weer
zo'n vierduizend bezoekers verwacht.
De avond begint met een lampionop-
tocht voor de kinderen. Aansluitend
zal burgemeester Th. Heere het paas-
vuur aansteken. Verder is er in de feest-
tent live-muziek van toporkest Liberty.
In het voorprogramma speelt de plaat-
selijke band Nix Niys. De toegang tot
het paasvuur en de tent is gratis.
Er kan op zaterdagmorgen 11 april nog
snoeihout gebracht worden. Het paas-
vuur wordt elk jaar georganiseerd door
een vast groepje jeugdige Velswijkers.
Zij zijn al verschillende zaterdagen ac-
tief om op een verantwoorde manier
een mooie stapel hout te krijgen en
zullen er op toezien dat er alleen maar
snoeihout komt en geen boomstron-
ken en zeker geen geverfd hout. De
praktijk leert dat ze feitelijk ook steeds
meehelpen om de aanhangwagens te
legen. Eerste Paasdag is het resultaat te
zien en kan iedereen vanaf de openba-
re weg genieten van het vuurspel.

Met
DRUKKERIJ
WEEVBIS s-
VOflDEN - Ta. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

1e Paasdag
Paasvuur Kranenburg

20.00 uur fampionoptochf
21.00 uur

TfieSpftf/res
in de feesttent

Keukenstudio Stormink is sterk in persoonlijk advies
(Advertorial)

Open en eerlijk: dat is de uitstraling van Keukenstudio Stormink aan de
Hoofdstraat in Gorssel. Open en eerlijk is ook de manier waarop het bedrijf
met zijn klanten omgaat. Een vakkundig advies, een gespecialiseerde offerte
en een service waar de klanten ook nd aankoop van een keuken nooit tever-
geefs een beroep op doen. "De tijd nemen voor de klanten" is het devies van het
bedrijf.

Wie de kranten openslaat, ziet de ene
keukenaanbieding na de andere. Adver-
tenties schreeuwen soms uit dat er dui-
zenden guldens voordeel te halen zijn of
dat alle inbouwapparatuur gratis wordt
meegeleverd.
"De mensen moeten zich niet blind sta-
ren op de aanbiedingen", drukt Stor-
mink het publiek op het hart. "Vergelijk
de kwaliteit, prijs en service en maak
dan een weloverwogen keus. Een keuken
is immers een aanschaf voor jaren, waar
je dagelijks plezier van hoopt te hebben."

KWALITEIT
Van één ding kan de klant bij Stormink
zeker zijn. Aan de kwaliteit van de keu-
kens valt niets af te dingen. Of er nu een
exclusieve Bulthaup wordt aangeschaft
of een Studioform of Hacker-keuken in
de wat populairdere prijsklasse, wat bij
Stormink gekocht wordt, is gewoon
goed.
In de showroom van de Gorsselse keu-
kenstudio staan zo'n vijftien keukens
ruim opgesteld. Van hout tot kunststof
en in diverse stijlen. De keukens zijn
'aangekleed' met prachtig vormgegeven
keukenaccessoires van Rössle, zoals pan-
nen, lepels, voorraadbussen etc. Bijzon-
der fraai is ook een originele tweedeurs
Amerikaanse koelkast.

Welke keuken men ook kiest, de per-
soonlijke begeleiding, het advies en de
service blijven hetzelfde. Niet voor niets
is Keukenstudio Stormink in de afgelo-
pen achttien jaar een begrip geworden.
De mond-tot-mond-reclame van de vele
tevreden klanten heeft daar zeker toe bij-
gedragen.

ORIËNTEREN
Als iemand bij Keukenstudio Stormink
komt om zich te oriënteren op een nieu-
we keuken, worden eerst de diverse keu-
kenmodellen getoond. Daarbij wordt
vooral gewezen op details die een klant
wellicht niet direct opvallen. Als een
klant een prijsopgave wil, wordt bij voor-
keur een afspraak met de verkoper - te
vens binnenhuisarchitect - gemaakt om
bij de klant thuis de keuken op te ne-
men. Ook al heeft iemand zelf al een
schetsje gemaakt, laat Keukenstudio
Stormink nog graag zien welke alterna-
tieven er zijn. De architect maakt dan ge
heel vrijblijvend een drie-dimensionale
tekening, zodat de klant precies kan zien
hoe de keuken er uit komt te zien.
Is de offerte klaar, dan weet de koper ook
precies waar hij aan toe is, want alles
wordt meeberekend. Krans- en lichtlijs-
ten, kranen, alles is inclusief. Wanneer
de keuken is geplaatst, houdt de service

nog niet op. Een medewerker van
Stormink zorgt er bijvoorbeeld voor dat
de klant goed met de nieuwe inbouwap-
paratuur leert omgaan. En mocht er on-
verhoopt iets met de keuken zijn, dan
staat er direct een servicemonteur klaar.
Keukenstudio Stormink besteedt met op-
zet veel tijd en aandacht aan haar klan-
ten. Een keuken kost nu eenmaal veel
geld en het bedrijf vindt dat haar klan-
ten dan ook recht hebben op die aan-
dacht. Er wordt goed geluisterd naar wat
de klant wil en men probeert zo goed
mogelijk aan die wensen tegemoet te ko-
men. De prijs/kwaliteitverhouding van
de keukens ligt gunstig en een ontwerp
kan uiteraard altijd aan het budget wor-
den aangepast. Een combi-magnetron

kan bij voorbeeld ook op een later tijdstip
worden ingebouwd, zolang er bij de
bouw van de keuken maar rekening mee
is gehouden.
Bij Keukenstudio Stormink staat weder-
zijds vertrouwen voorop, daarom wordt
géén aanbetaling verlangd als een keu-
ken besteld wordt. En garantie? Die is bij
Keukenstudio Stormink vanzelfsprekend.

Openingstijden showroom: dinsdag
t/m donderdag van 09.00 tot 1730 uur;
vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur; zater-
dag van 09.00 tot 13.00 uur; maandag
gesloten.
Keukenstudio Stormink,
Hoofdstraat 25,7213 CN Gorssel
telefoon (0575) 4914 52



Openluchtmuseum opent seizoen met nieuwe tentoonstelling

Alle bleekneuzen naar buiten!
Meer dan 500.000 Nederlandse kin-
deren gingen tussen 1880 en 1970
naar koloniehuizen om aan te ster-
ken. Zij waren vaak mager en zwak,
door ziekte of (woon)omstandighe-
den. Aan zee of in de bossen konden
deze 'bleekneusjes' in een paar we-
ken tijd bijkomen. Het verblijf in
een gezondheidskolonie maakte op
deze kinderen grote indruk, on-
danks dat kinderuitzendingen lang
heel gewoon waren. De openings-
tentoonstellling van het Openlucht-
museum, van 10 april tot en met 2
augustus 1998, is gewijd aan deze
bleekneuzen en de geschiedenis
van de kinderuitzendingen.

De expositie in het Openluchtmuseum
gaat in op de historische ontwikkeling
van deze kinderuitzendingen en het

dagelijks leven in een koloniehuis. Veel
inspiratie voor de samenstelling van de
tentoonstelling kwam uit de honderen
reacties van voormalige bleekneuzen,
die reageerden op een oproep van het
Nederlands Openluchtmuseum. Wat
opvalt is dat de ervaringen van de voor-
malige bleekneusjes uiteenlopend wa-
ren, maar dat het verblijf in een ge-
zondheidskolonie hoe dan ook een die
pe indruk op de kinderen maakte.

Voor de kinderen was het natuurlijk
heel wat: voor het eerst van hun leven
met de trein op 'vakantie' naar een on-
bekende bestemming. Aangekomen in
de grote huizen, met flinke slaapzalen,
vreemde kinderen en lange eettafels,
voelden veel bleekneusjes zich verlo-
ren. De meeste kinderen konden hun
draai wel vinden, maar toch sloeg de

heimwee vaak toe. Bij de dagelijkse
gang van zaken in de vakantiekolonie
draaide alles om rust, hygiëne, regel-
maat en veel eten. De kinderen kregen
gezond voedsel als pap, melk, bruin
brood, eieren en verse groenten. Even
belangrijk vond men de lange wande-
lingen in de gezonde buitenlucht,
waarbij groepen kinderen onder luid
gezang door de bossen of naar zee mar-
cheerden. Uiteindelijk was alles erop
gericht om de kinderen aan te laten
stekren en op een hoger gewicht te
brengen, als na zes weken bleek dat
een bleekneus nauwelijks of niets was
aangekomen, werd meestal het verblijf
met een aantal weken verlengd.

De tentoonstelling
De tentoonstelling in het museum laat
de bezoeker op verschillende manieren

proeven van dit gewone, maar tegelijk
ook zo indrukwekkende verleden. Zo
wordt er onder meer door middel van
een ingerichte kelderwoning een beeld
geschetst van de leefomstandigheden
van arme gezinnen rond de eeuwwisse
ling. Verder zijn er diverse scènes uit
het dagelijkse leven in een koloniehuis
t ezien, waarbij vooral het slapen, het
eten aan grote tafels en het meten en
wegen in het oog springen. Kinderen
vertellen over hun ervaringen in het
koloniehuis en zingen de liedjes uit die
tijd.
Naast de voorwerpen uit de huizen zijn
er ook historische foto's en een plek
voor voormalige bleekneuzen om op-
roepen te plaatsen. Tenslotte is er een
kleine bioscoop, waarin delen uit de
NPS-documentaire "Bleekneusje" ver-
toond worden.

Oranjekrant
Weekblad Contact geeft op woensdag 22 april weer de jaarlijkse Oranje-
krant uit.

Advertenties en kopy voor deze krant dienen uiterlijk op dinsdag 14
april om 9.00 uur bij ons binnen te zijn.

De redactie

D u i v e n s p o r t
PVVorden
Voor PV Vorden is het nieuwe seizoen
gestart met een wedvlucht vanuit
Lommei over een afstand van ca. 120
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: J. Burgers 1,5; GA. Wesselink 2,
3,18,19; H. Stokkink4; Roy Eykelkamp
6, 7; G en H Boesveld 8; AA. Jurriens 9,
10, 17, 20; Maria Olieslager 11; J.M.
Meyer 12, 15, 16; H.E. Pasman 13; HA
Eykelkamp 14.

V o e t b a l

Alexandria - Vorden
In een wedstrijd zonder al te veel hoogte-
punten heeft de hoofdmacht van Vorden
in de slotfase toch de volle winst gegre-
pen, in de 88e minuut wist Jeroen Tijssen
de bal, na een voorzet van Hans van Dijk,
achter de Apeldoornse doelman te schie-
ten. De overwinning was verdiend, al
ging deze niet gepaard met hoogstaand
voetbal. Vorden was de ploeg die gedu-
rende de hele wedstrijd in balbezit was
kon zich voor rust nauwelijks kansen
creëeren. Alexandria daarentegen had
haar enige kans vóór rust te danken aan
een misverstand tussen Jeroen Tijssen en
Dennis Wentink maar gelukkig voor
Vorden belandde de bal via de paal over
de achterlijn, even later was het de
Apeldoornse goalie die goed oplette bij
een vrije trap van Rob Enzerink, hij wist
op het nippertje zijn vingertoppen tegen
de goed geplaatste bal te krijgen.
Na de thee waren de kansen evenzeer
spaarzaam, maar de kansen die er kwa-
men, waren alleen voor Vorden; de uit-
stekende Apeldoornse doelman bleek
echter enkele malen een sta in de weg. In
de slotfase had hij echter geen verweer
op het schot van Jeroen Tijssen, waar-
door Vorden toch nog de volle winst wist
te halen, wat gezien de andere uitslagen
in de competitie zeer goed uitkwam,
waardoor Vorden in de (periode)stand in
de bovenste regionen blijft meedraaien.
De volgende wedstrijd is 19 april uit bij
Warnsveldse Boys.

Uitslagen
Alexandria l -Vorden l 0-1; Bon. Boys 2 -
Vorden 2 2-3; Vios B. 4 - Vorden 3 0-3
(kampioen!); Vorden 5 - Zutphania 4 1-2;
Vorden 6 - De Hoven 6 3-7.

Programma
SDZZ Al - Vorden Al 4-1; Vorden BI -
WHCZ B3 6-1; Vorden Cl - Overwetering
C2 3-2; WHCZ D2 -Vorden Dl 3-4; Vorden
El - WarnsvelcAz 4-1; Vorden E2 -
Warnsveld E4 ll^VHCZ E6 - Vorden E4
6-2; Be Quick Fl - Vorden Fl 2-1; Vorden
F2 - Voorst Fl 1-5; Vorden F4 - SHE F2 1-1.
7-4: Vorden E4 - Erica E2.
84: Erica F4 - Voi^i F4.
11-4: Vorden B^- Overwetering B2;
Vorden Dl - Zutphania Dl; WHCZ El -
Vorden El; WHCZ E5 -Vorden E2; Vorden
E3 - Warnsveld E5; Gazelle Nwl. F3 -
Vorden F2; Vorden F3 - Zutphen Fl.

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd
Ratti Al - Schalkhaar A3 4-0; Ratti Cl -
Markelo C2 5-4; Ratti Dl - Haarlo Dl 2-4;
Markelo Fl - Ratti Fl 4-8; Ratti F2 - Rekken
F21-0.

Programma
Zaterdag 11 april
Eibergen D2 - Ratti Dl; Ratti El - Reunie
E3; Ratti Fl -Witkampers F2.

Soefi
Uitslagen
AZC E - Sociï E 6-1; Warnsveldse Boys F -
Sociï F 1-5; Sociï C - Stokkum C 2-1; Zelos
A - Sociï A 3-0; Klein Dochteren l - Sociï l
2-1; Eibergen 3 - Sociï 2 7-2; Brummen 3 -
Sociï 3 0-5; Sociï 4 - AZC 6 4-1; Sociï 5 - St.
Joris 5 1-11; Sociï 6 - Den Dam 41-7.

Programma
Sociï E - Eefde El; Sociï F - WHCZ F;
Marienvelde 4 - Sociï 6.

Wielersport

RTV-€rs presteren goed
Op zaterdag 4 april reden er veel RTV-ers
in Wesepe voor het zogenaamde Salland-
IJsselstreek kampioenschap. Het begon
met een tegenvaller; Paul Wolbrink, de
R.T.V.-nieuweling uit Baak, kon zonder te
fietsen naar huis. Vanwege te weinig ani-
mo ging deze categorie niet door.
De Amateurs reden goed in hun cours.
Reynold Hermsen werd knap 2e, Peter
Makkink 4e en Martin Weyers behaalde
een 8e plaats. Dit alles in een cours met
veel wind en veel hemelwater. Winnaar
werd Peter v . Ommen, een echte spurter.
Bij de veteranencours viel halverwege de

wedstrijd de slag. Ruud Peters demareer-
de en kreeg Freddy Keiler mee, deze
bouwden samen een grote voorsprong
op. In de spurt won Keiler nipt voor
Peters, Jos voor 't Hekke uit Olst werd 3e,
hij won de spurt van de achtervolgers.
Ook stond Gretha KI. Brinke uit Vorden
aan de start in een ATB wedstrijd in
Lemelerveld. Ze behaalde bij de dames
een 14e plaats. In het Overall klassement
98 bezet Gretha momenteel de 6e plaats.
Rudi Peters reed op zondag 5 april in
Someren-Heide een klassieker, hij be-
haalde daar een 9e plaats.

De winnaar werd Piet de Haas uit Tiel
ook hier was. Het knokken tegen het wil-
de weer, hagel en vooral veel wind.

APRIL
Iedere dag:

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

8 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

8 BZR Vorden in 't Stampertje
11 Klein Axen, themalezing Monique

Möller
12 Paasvuur Kranenburg + feesttent
15 Extra verkoopmiddag Welfare in de

Wehme
15 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
15 BZR Vorden in 't Stampertje
15 V.H.G. dorp dhr. Smeitink uit

Hengelo
16 PCOB in 't Olde Lettink
16 VHG Wildenborch dhr. Kaemingk,

dia's
18 N.B.V.P. stekjesruilmarkt
20 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler, dhr.

Graaskamp
21 Bejaardensoos Kranenburg, soosmid-

dag
22 H.V.G. Wichmond, mevr. Walpot
22 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 N.B.V.P. Eendagsbestuur
22 Bejaardenkring, Dorpscentrum 40-

jarig jubileum
22 BZR Vorden in 't Stampertje
26 Vorden zingt in de Dorpskerk
27 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
28 NCVB Vorden, Grafologie etc.
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 BZR Vorden in 't Stampertje
29 Handwerkmiddag in de Wehme,

MEI
ledere dag:

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

3 HSV de Snoekbaars senior wedstrijd
5 Soos Kranenburg
6 HVG Linde eigenavond
6 BZR Vorden in 't Stampetje
6 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
7 HSV de Snoekbaars Jeugdwedstrij d
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 Klein Axen thema lezing op het

Spieker in Delden
11 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
12 Vrouwenclub Medler Fietstocht
12 N JJ.v.P. excursie Groot Windenberg
13 N.B.V.P. stichting Soho
13 Handwerkmiddag in de Wehme
13 HVG Wichmond slotavond
13 BZR in t Stampertje
13 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
14 HVG Wildenborch Sketches en

gedichtjes
14 N.B.V.P. Fietstocht
14 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijden
19 Soos Kranenburg dhr. Gabriël
20 HSV de Snoekbaars Senior wedstrij-

den

20 HVG dorp Bingo
20 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Letink
26 NCVB middag tocht
26 N.B.V.P. Agrarische P.R. reis
27 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
27 handwerkmiddag in de Wehme
27 BZR Vorden in t Stampertje
28 Bejaardenkring Dorpcentrum
30 HSV de Snoekbaars senior

wedstrijden

leselkapel verzorgt
früschopconcert
op Tweede Paasdag
De leselkapel verzorgt op 13 april -
Tweede Paasdag - haar traditionele frü-
schopconcert in zaal Nijhof in Halle.
Dit jaar wordt er medewerking ver-
leend door de Hilgelandermusikanten.
Beide kapellen brengen een program-
ma met zowel de bekende Böhmische
alswel de Tsjechische Egerlandermu-
ziek. Ten bate van het instrumenten-
fonds zal er een verloting gehouden
worden. Het concert begint om 11.00
uur.



Harry Kettelerij brengt werkbezoek aan Saoedie-Arabië:

Vordense bloemist kleedt paleis
aan voor huwelijkfeest prinses
Harry Kettelerij van Bloembinderij
Kettelerij uit Vorden is eind maart
voor een week naar Saoedie-Arabië
geweest om daar samen met twee
andere Nederlandse bloemisten een
kasteel met bloemen in te richten
voor een huwelijksfeest van een
prinses.

De contacten tussen Harry Kettelerij
en de regering in Saoedie-Arabië kwa-
men tot stand door een Nederlandse
vrouw die nu in Saoedie-Arabië woont.
Deze vrouw had Harry Kettelerij aan-
bevolen bij de Minister van Binnen-
landse Zaken. Kort daarop kreeg
Harrry Kettelerij een fax vanuit Ryaad
met de vraag of hij interesse had om sa-
men met nog twee andere Nederlandse
bloemisten een paleis in te richten met
bloemen voor het huwelijk van een
prinses.

Het mag duidelijk zijn dat Harry
Kettelerij zo'n buitenkansje niet liet lo-
pen en hij stapte maandag 23 maart
dan ook op het vliegtuig. In Saoedie-
Arabië werd 'Mister Harry1 als een vorst
ontvangen. De regering in Saoedie-
Arabië had voor het aankleden van het
feestpaleis in Jedaah een speciaal vlieg-
tuig vol met bloemen laten overkomen
uit Nederland. "In totaal hadden ze wel
voor een paar ton aan bloemen en
planten in Nederland besteld", vertelt
Harry Kettelerij. Onder leiding van de
drie Nederlandse bloemisten waren er
die week ruim honderd mensen aan

het werk in het paleis in Jedaah. "Onze
taak bestond uit het adviezen geven
over de verwerking van de bloemen en
de inrichting van het paleis. Op één
van de laatste dagen heb ik ook kennis
mogen maken met de prinses. Ze
kwam het kasteel inspecteren en kij-
ken hoe de zalen waren aangekleed".

Harry Kettelerij is inmiddels opnieuw
gevraagd om een feestpaleis in Saoedie-
Arabië aan te kleden voor een bruiloft.
Over enkele weken vertrekt hij op-
nieuw voor een week naar Saoedie
Arabië.

Vorden neemt afscheid van drie gemeenteraadsleden:

Koninklijke onderscheidingen
voor Bouwmeister en foortman
De gemeente Vorden heeft in de
laatste raadsvergadering in de hui-
dige samenstelling afscheid geno-
men van M. Bakker (D66), J. Bouw-
meister (CDA) en W. Voortman
(PvdA). Burgemeester E.J.C. Kamer-
ling had voor de laatst twee een ver-
rassing in petto: een Koninklijke
Onderscheiding. Bouwmeister en
Voortman werden benoemd tot lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Bak-
ker heeft vier jaar in de gemeente-
raad van Vorden gezeten en dat is
tekort om voor een Koninklijke
Onderscheiding in aanmerking te
komen.

De heer J. Bouwmeister uit Wichmond
is meer dan drie termijnen raadslid ge-
weest van de gemeente Warnsveld. Dat
was nog in de periode dat Wichmond
en Vierakker bij Warnsveld hoorden.
Toen deze twee plaatsen in 1989 bij
Vorden werden gevoegd, trad hij toe tot
de gemeenteraad van Vorden. De heer
Bouwmeister heeft zich naast zijn
werk als tegelzetter steeds ten volle in-
gezet voor de belangen van beide ge-
meenten. Naast zijn raadslidmaat-
schap en dagelijks werk deed hij veel
vrijwilligerswerk. Zo was Bouwmeister
lid van het schoolbestuur van de
Willibrordus School (1974-1983), 25
jaar secretaris van voetbalvereniging
Socii, voorzitter van de jeugdafdeling
van Socii en contactpersoon van de
Bouwbond FNV. Bouwmeister is ook be-
trokken geweest bij de organisatie van
700 jaar Wichmond.
Bouwmeister toonde zich zeer verrast
en geëmotioneerd toen hij van burge
meester Kamerling te horen kreeg dat
hij was benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. In zijn afscheidstoe
spraak vertelde Bouwmeister hoe hij in
1989 in het gebouw van de Tweede

Kamer te horen kreeg dat Wichmond
en Vierakker bij Vorden werden ge-
voegd. "We waren daar om te proteste-
ren tegen het plan om Warnsveld met
Zutphen te laten fuseren", vertelde hij.
Al die jaren dat Bouwmeister gemeen-
teraadslid is geweest in Warnsveld en
Vorden, heeft hij nooit oppositie hoe-
ven te voeren. "Het is jammer dat het
CDA bij de college-besprekingen buiten
de boot is gevallen. Ik wens mijn partij
dan ook veel sterkte toe en hoop dat ze
de komende vier jaar een goede oppo-
sitie mogen voeren in het belang van
de gemeente Vorden".

De heer W. Voortman (PvdA) heeft in
totaal dertien jaar in de gemeenteraad
van Vorden gezeten waarvan vier jaar
als wethouder. Voordat Voortman toe-
trad tot de gemeenteraad was hij jaren
lang voorzitter van de plaatselijke af-
deling van de PvdA. In zijn dagelijks Ie
ven is de heer Voortman beleidsmede-
werker bij de dienst Onderwijs,
Cultuur en Samenleving van de ge
meente Apeldoorn.
De heer Voortman zei na afloop van
het opspelden van de versierselen wel
even te moeten wennen aan het idee
dat hij een lintje had gekregen, maar
was er wel zeer erkentelijk voor. Verder
vertelde hij dat de laatste vier jaar niet
de gemakkelijkste voor hem zijn ge
weest in de gemeenteraad van Vorden.
"In die periode daarvoor was ik wet-
houder en dat is toch wel de meest
boeiende periode geweest van de der-
tien jaar dat ik hier in de gemeente
raad heb gezeten. Met name het idee
dat je ook daadwerkelijk iets kunt uit-
voeren en doen dat sprak mij erg aan.
Ik leef dan ook een beetje met Ria
Aartsen mee die straks - net zoals ik
vier jaar geleden - in de oppositie te-
recht komt".

P a a r d c n s p o r t
L.R. en P.C. de Graafschap
Zondag 5 april werden de onderlinge
wedstrijd voor paarden en ponies gehou-
den, hierbij werden de volgende prijzen
behaald.
Dressuur groene ponies klasse B catego-
rie ABC: Eerste Karin Steenblik met
Hijdie 165 punten; Tweede Hannah
Donker met Lucky 164 punten; Derde
Ellis Blom met Natanja 162 punten.
Groene ponies klasse B cattegorie DE:
Eerste Geralde Tiesink met Kimberiy 162
punten; Tweede Silvana Gemen met
Justify Melon 160 punten; Derde Jolien
Peters met Jasmijn 159 punten.
Gevorderde ponies: Eerste Marina Gotink
met Goof 167 punten; Tweede Fredrieke
Gotink met Lady 162 punten; Derde
Rodie Heuvelink met Matteuw 162 pun-
ten.
Groene paarden: Eerste Geert Harmsen
met Jasmin 172 punten; Tweede Sandy
Klein Brinke met Ludger 165 punten;
Derde Marian Ruiterkamp 161 punten.
Gevorderde paarden: Eerste Irene
Regelink met Lea 168 punten; Tweede
Herman Maalderink met Karolenza 168
punten; Derde Inge Regelink met Kirone
163 punten.

Springen
Goeie ponies: Eerste Hester Harmsen met
Cheeta; Tweede Silvana Gemen met
Melon; Derde Linda Lauckhart met
Sander.
Gevorderde ponies: Eerste Marieke Rossel
met Sonja; Tweede Carlijn Slijkhuis met
Gorby; Derde Cynthia Kornegoor met
Toska.
Groene paarden: Eerste Geert Harmsen
met Jasmin; Tweede Gerke Wunderink.
Gevorderde paarden: Eerste Irene
Regelink met Lea; Tweede Inge Regelink
met Kirone; Tweede Annie Kornegoor
met Fanta; Derde Anja Stokkink met
Julia.
De dagkampioenenwaren:
Groene ponies: Sih^^Semen - Melon.
Gevorderde ponies: Fredrieke Gotink
met Lady.

Groene paarden: Geert Harmsen met
Jasmin.
Gevorderde paarden: Irene Regelink met
Lea.
De algehele dagkampioen van de gehele
dag is geworden Irene Regelink met Lea.

Hartstichting
zoekt collectanten
De Hartstichting in Vorden zoekt
voor de Nationale Hartweek van 19
tot en met 25 april enthousiaste
buurtbewoners voor de collecte in
Vorden en WichmondL

Elk jaar organiseren de Vrienden van
de Hartstichting in het hele land de
huis-aan-huis-collecte tijdens de Natio-
nale Hartweek. Daarbij kunnen zij re
kenen op steun van ruim 80.000 collec-
tanten die graag voor de Nederlandse
Hartstichting op pad gaan. Want veel
mensen weten dat collecteren slechts
een kleine moeite is en dat zij daarmee
een goed doel steunen. Daarom kan ie-
dereen met het hart op de juiste plaats
zich aanmelden als collectant en zo in
anderhalg tot twee uur veel voor de
Hartstichting betekenen.
De Hartstichting besteedt de op-
brengst van de collecte aan onderzoek,
patiëntenzorg, preventie en voorlich-
ting. En dat is hard nodig, want hart-
en vaatziekten zijn nog steeds volks-
ziekte nummer één. Jaarlijks sterven er
52.000 mensen aan en vele tienduizen-
den mensen moeten leven met de da-
gelijkse gevolgen van een hart- of vaat-
ziekte. Daarom blijft de Hartstichting
zich inzetten en dat kan alleen dank
zij de steun van de Nederlandse bevol-
king.

AANMELDEN
Wie dit jaar wil collecteren, kan con-
tact opnemen met W. de Boer, Nieuw-
stad 27, Vorden, telerbon 551050.

Zelf biertappen bij café Uenk

Op de beurs kregen Toon en Yvon een idee,
dat is leuk voor ons bruine café.
Wanneer je nu de Tower wil bekijken,
hoefje niet naar Londen uit te wijken.
Wil je dus een avondje gezellig gaan stappen,
dan kan je bij ons nu zelf een biertje tappen.

Toon en Yvon



10
goudvissen

voor

f 10,-

2e
Paasdag
geopend

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

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 23 maart t/m zondag

29 maart 1998.

Bijeen
jaarverbaiik
van:

800 M3
1000 M3
1200M3
1400 M3
1600 u3
1800 M3
2000 M3

2200 wJ
2400 M3
2600 M3
2800 M3
3000 M3
3300 M3

3600 M3

WO ld
4200 u3
4506 1«3
5000 M3
5500 M3
6000 uJ

hoorteen

streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

17 M3
21 M3
26 u3
30 M3
34 M3
38 M3
43 td
47 M3
51 M3
55 M3
60 M3
64 u3
70 M3
77 M3
83 M3
90 w3
%M3

107 «3
117M3
128M3

en een totaal
streefver-
bnjik sinds
03-11 -'97
van:

478 M3
594 M3
717M3
834 M3
953 M 3

1071 M3
1191 M3
1310 M3
1427 M3
1546 M3
1668 M3
1785 u3
1965 MS
2144 M3
2324 M3
2500 M3
2680 M3
2977 M3
3274 M 3

3573 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:

0800-,1548

Ga naar uw Gulle Bottelier en ontvang bij aankoop

van een fle0 whiscy een kraskaart. Ze» weken

kunt u krassen voor korfclifig op maar

liefst 15 whisky-merken*. En deze week kunt u

ook nog eens voor Ae onderstaande whisky's

krassen, !***1| dus uw favoriete merk zit eri
vast bij. K»:: Ttt| Let hiervoor ook op de volgende

advertenties.

*) Ballantine's/Famous Grouse 12 years old Gold Reserve/Macallan 12 years/J&B Scotch Whisky/The Original Scalloway/
Suntory Japanese Whisky/VAT 69 Scotch Whisky/Glenmorangie Portwood/Knockando 1978 Single Malt/Johnnie Walker
Highland Malt 15 years/Seagram VO Canadian Whisky/Bushmills 10 years old Irish Whiskey/Tullamore Oew Irish
Whiskey/Jack Daniels Tennessee Whiskey/Makers Mark Kentucky Straight Bourbon.

Jonge Jenever

Robertsen e fort
Classic Ruby/
Old Tavvny

Coebergh
Bessenjenever

Zwarte Kip
i Advocaat

Floreciente
Chenin-Torrontes

Floreciente
Malbec

PHjzwajn f~j
afh*alprijz«n

Deze aanbieding \e geldig t/m 18 april 1993

2e Paasdag open

gegarandeerd ^^Jfr

de grootste collectie

in nederland
88 modellen, vele kleuren

Hoofdstraat 39, Tel. 0575 491349

De mooiste
sektiona/deur vindt u bij

uw NovofermdeaJerf

Gemak, veiligheid en duurzaamheid...
...dat zijn do drie belangrijkste kenmerken van Novntenn sektional-

deuren voor garages. Niet verwonderli jk, want Novnlerm behoort tot

één der grootste producenten in Kiimpa op di t gebied. Wij bieden n

dan ook een /eer grote ken/.e exklusieve sektionaldettren, desgewenst

kompleet niet deuraandrijving en afstandsbediening. Kom eens

vrijblijvend bij ons kijken! _ T -. . > „
Novoferm het merk...

BBouwCenter:HCI-UBI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg B, Telefoon: (0575) 46 81 81 E-Mail: hci0hci-ubi.nl

showroom geopend ma. t/m vr. 8.30-17.30 u, vr.avond 19.00-21.00 u, za. 10.00-16.00 u.
bouwwinkel geopend: ma. t/m vr. 7.30-17.30 u, a. 8.00-16.00 u.

novoferm

*

GULLE BOTTELIER VAN LOON

WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,72S1 EB Vorden

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

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen

AANBIEDING

SET BANDEN
met lichtmetalen wielen

195-50 - R 15 V

ACTIEPRIJS f 125O,-

incl. BTW

Dunlop SP7
145-70-12
o.a. voor Suzuki Alto

f79,50NU
incl. BTW

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

KifmAH
AUT08AHDCH

Onze prijzen zijn
altijd inclusief

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.

tel. (0575)
462779

BOTTELIER

*

Binnenkort in
uw meterkast,

Tussen 16 april en 15 mei komen we in

de gemeenten Vorden en Hengelo (Gld) weer

bij u in de meterkast om de meterstanden

op te nemen. Een exacte datum kunnen

we niet geven, maar u kunt ons van maandag

t/m zaterdag tussen 8 uur 's morgens en 8 uur 's

avonds verwachten.

Zorgt u ervoor dat uw meter goed bereikbaar is?

Mocht u niet thuis zijn, dan schatten we uw

verbruik en laten we een kaart achter met de

geschatte stand. Hierop kunt u de

werkelijke stand invullen en vervolgens de kaart

(zonder postzegel) aan ons retourneren.

Eén en al energie.

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-

korting.

Inlichtingen:

0. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Vrijdag 10 april 1998

(Goede Vrijdag)

is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en belastingadvieskantoor

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

Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u contact

opnemen met:

de heer Sprukkelhorst, tel. (0575) 55 21 38

de heer Wanders, tel. (0575) 46 32 74
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