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Herdenking
maandag 4 mei '98

Op maandag 4 mei 1998 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die
sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk zijn geval-
len.

Het comité 4 en 5 mei Vorden heeft in samenwerking met de Raad van
Kerken het programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

19.00-19.40 uur

king.

19.50 uur
Vorden
lisch graf van

20.00 uur

20.02 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden.
Het Vordens Mannenkoor verleent wederom medewer-

Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te
naar de graven van de geallieerden en het symbo
hen die vielen uit Vorden.

Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal.

Last Post en kranslegging door;
- het gemeentebestuur van Vorden;
- het comité 4 en 5 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het^^l: "Boven de sterren",
waarna iedereen een pesoonlijke bloemenhulde kan brengen. Vanaf 19.45
uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden. Het comité
verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Burgemeester en wethouders hebben de horecaondernemers verzocht om
buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur to^kde herdenking uitslui-
tend de officiële Nederlandse radiozenders aan te JWben.

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

4 mei herdenking in
Vierakker-Wichmond
De oecumenische werkgroep organi-
seert ook dit jaar weer de herdenking
van de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. In Wichmond denkt
men in het bijzonder aan de dertien
militairen die hier in de buurt zijn
omgekomen en hier zijn begraven.

Dit jaar heeft de oecumenische werk-
groep dertien verschillende verenigin-
gen gevraagd om bloemen te leggen bij
deze graven. De tijd van de Tweede
Wereldoorlog ligt steeds verder achter
ons. Toch hebben we ons leven en onze
vrijheid te danken aan mensen die - mis-
schien tegen wil en dank, maar uit plicht
- zich hebben ingezet voor een vrede die

zij zelf niet meer hebben meegemaakt.
Hun inzet verplicht ons om op te komen
voor de mensen die verlangend uitzien
naar bevrijding en vrede. Het landelijk
thema is dan ook 'Vrijheid vraagt ieders
stem'.
De werkgroep hoopt op 4 mei een
Canadese aalmoezenier in haar midden
te hebben, die graag met de plaatselijke
bevolking van Wichmond en Vierakker
de herdenking wil meemaken.

Om 19.30 uur verzamelt men zich op het
kerkplein van de NH Kerk. Vandaar ver-
trekt men in stille tocht naar de algeme-
ne begraafplaats. Na terugkomst is er een
korte bijeenkomst in de NH Kerk.

Vlaggen
Gaarne verzoeken wij u de
vlag uit te willen steken om
het Oranjefeest tot een ware
feestdag te maken.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 mei 10.00 uur Gezinsdienst in de
Gereformeerde Kerk. Voorganger: ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 mei 10.00 uur ds. I. de Zwart, Dieren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 mei 10.00 uur ds. H. Westerink,
Gezinsdienst; 19.00 uur ds. H.A. Speelman.

R JC kerk Vorden
Zaterdag 2 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
Volkszang.
Zondag 3 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RJC kerk Vlerakker/Wlchmond
Zaterdag 2 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 mei 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
30 april pastoor H. Jaspers, Zutphen, tel. (0575)
527080. 3-4 mei pastoor G. Simons, Borculo, tel.
(0545) 271383.

Huisarts 2-3 mei dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 4^
30 april tot en met 2 mei d^Jelsma, Lochem, tel.
(0573) 251870; 2 mei tot en met 5 mei W.F. Haccou,
Vorden, tel. (057S) 551908. Spreekuur voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks va^fc-00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. KinderafdelingHpr ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anceren 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
yur 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) 44 1351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 uur; zat.
9.30-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafelt j e-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 2248 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



OPEN HUIS

Ter gelegenheid van de opening van ons autobedrijf houden wij

OPEN HUIS
op woensdagavond 6 mei a.s.
van 19.00 tot 22.00 uur
m.m.v. muziekvereniging Concordia Vorden

Burg. Galleestraat 67e
Vorden
Telefoon (0575) 55 32 00 APK-keuringsstation • Onderhoud en reparatie alle merken • Verkoop nieuw en gebruikt • Inbouw autotelefoon en alarm

Vanaf donderdag 7 mei geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-17.30 uur, zaterdag van 09.00-16.00 uur
's Avonds, na akpraak, ook gelegenheid voor reparatie en onderhoud

D

Nedac Sorbo ftroup

De Nedac Sorbo Group verhuist!
Vanaf l mei zal de Nedac Sorbo Group haar hoofdkantoor in
Duiven hebben. Er is daar een zeer modern complex neergezet met
1200 m2 kantoorruimte en een zeer geavanceerd magazijn ter grootte
van drie voetbalvelden. In dit complex zullen de. drie werkmaat-
schappijen van de Nedac Sorbo Group onderdak vinden.

&&fr
Store

Services

Nedac
Products

Nedac

Nedac Products biedt de detailhandel 32
verschillende assortimenten aan, zoals Sorbo,
Goedlook, DIM, Friskies en Turkenburg.

Nedac Store Services levert een breed pakket
diensten aan de detailhandel en aan fabrikan-
ten: service merchandising, logistiek etc.

Beaudy Lexx houdt zich bezig met de productie
en marketing van textielproducten zoals Bix
sokken, Simbo sokken en Jovanda panty's.

Op l mei zullen de magazijnen aan de Enkweg in Vorden gesloten
worden. Die aan de Nieüwstad blijven voorlopig noe in bedrijf.

In verband met Koninginnedag: vrijdag
en zaterdag Schnitzeldag.
Gepanneerde Schnitzels f 1,50 per stuk'da9 l̂ N

WOENSDAG 8EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

vlug klaar aankleding
Runder Peper

Steaks
5 halen

4 betalen

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram ff ',~

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Boterhamworst
100 gram f O59ö

Gekookte worst
250 gram f 2,25

ZATERDAG RIEFSTUKDAG

3biefstukjes f 10,-

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANRIEDING

Karbonades
5 halen

4 betalen

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4,98

1 kilo f 7,95
COMBI-VOORDEEL

4 Saucijsjes +
4 Boeren gehakt

schnitzels

samen f 7,95

Oofr hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70



Wonderlijk is een geboorte.
Dankbaar voor 't nieuwe leven.
Blij, want ook jij, bent enig en
uniek.

Welkom

Ties

17 april 1998.

Bennie Wentink
Aleike Abbink
en Stijn

Julianalaan 24
7251 ER Vorden
(0575) 55 34 56

Wij rusten van 12.30-15.00 uur
en na 22.00 uur

Op 25 april 1998 is onze zoon
en ons broertje geboren.
Zijn naam is

Jelmer

Wim, Gonny, Thomas,
Matthijs en Merijn
Ween k
Welkoop Vorden

Scholtenweg 6
7261 KC Ruurlo

Hartelijk dank voor uw komst,
cadeaus, bloemen en kaarten
op onze 25-jarige huwelijks-
dag.

Gerrit en Toos
Bargeman

Margrietlaan 11
7251 AV Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9.- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
tuhng; als een rekening qezon-
dt.Mi dient te worden, wordt
hiervoor 2.50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
qeolaatst.

• Rommelmarkt 9 mei a.s.
bij de molen Het Hoge 66 van
10.00 tot 15.00 uur. Heeft u
nog spullen (geen grote)?
Inleveren 8 mei van 17.00 tot
18.00 uur bij de molen. Af-
halen kan ook tel. (0575) 55
28 71 of 55 30 60

• Donkere meubels/keu-
kens/klokken worden weer
blank (licht). Vraag vrijblij-
vende informatie Corantiek/
CB Renovatie. Tevens uw
adres voor loogwerk, restau-
ratie en houtwormbehande-
ling (0544) 46 39 54, mobiel
06-55143833

• Te koop: elektrische kooi-
grasmaaimachine merk Black
& Decker f 60,- en Wolf gras-
kantensnijder f 25,-. Tele-
foon (0575) 55 21 00

• Te koop: 4 jaar oude ste-
reo kleurentelevisie 63 cm
beeld met teletekst en 2 Euro
AV-aansluitingen f 300,-. Tel.
(0575) 55 39 69

• Jongen van bijna 16 jaar
zoekt werk voor in de week-
einden en/of vakantieperio-
den. Tel. (0575) 55 26 70

• Wij doen een LOI-cursus
Hebreeuws. Wie kan ons hier-
bij af en toe helpen? Marjolein
en Claartje Meddens, tel. 55
1952

• Wie, o wie heeft mijn zilve-
ren armband gevonden?
Tel. (0575) 55 31 80

• Gevraagd: schoonmaak-
ster 25 jr. of ouder, voor di.
avond en za.ochtend. Totaal 3
uur per week. Tel. (0575) 54
4828

Na jaren en jaren samenwonen is
het er eindelijk van gekomen ...
Wij gaan trouwen!

Peter-Paul Straatman &
Miranda Leferink

geven elkaar het ja-woord op vrijdag
15 mei 1998 om 10.00 uur in de ka-
pel van 'Huize Baak' te Baak.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St. Martinuskerk
te Baak.

U wordt uitgenodigd voor de recep-
tie die wordt gehouden van 15.00 tot
16.30 uur. Heel graag zien wij u dan
ook tegemoet in zaal Herfkens, Zut-
phen-Emmerikseweg 64 te Baak.

Ons adres blijft:
Kervelseweg 13
7255 BE Hengelo (Gld.)

Op zondag 3 mei 1998 zijn wij 25 '
jaar getrouwd.

Gerrit en Minie Wesselink

Ter gelegenheid hiervan geven wij
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Rietgerweg 2
7251 H D Vorden

Donderdagtfknei D.V. hopen

W.L Winkel
en
A.D. Winkel-Pardijs

met kindec^en kleinkinderen hun
50-jarig huWijk te herdenken.

Hierbij nodigen wij u ook uit op de
receptie van 14.30 tot 16.30 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

April 1998
Almenseweg 33
7251 H N Vorden

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man

JAN PIETER GERBEN THEWIS
(Piet)

betuig ik mijn oprechte dank.

M.P. Thewis-Gehasse

Vorden, april 1998

Ais je door verdriet wordt neergeslagen
het 'waarom' aan niemand kan vragen
dan is het goed dat er zoveel
lieve mensen zijn,
die aan je denken,
dat voelt fijn.

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken
voor uw hartelijke medeleven na het overlijden
van mijn lieve man en onze zorgzame vader

JAN ROUWENHORST

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken, betuigen wij u op deze
wijze onze oprechte dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvangen.

Willemien Rouwenhorst-Mullink
Frank en Jolanda
Renate en Frank

Vorden, april 1998

Hoera!
Hoera! Hoera!

& » S ^<a.J-^-~

Koninklijke ballen
100 gr.

LET OP LET OP

zaterdag 23 mei i.s.m. Sursum Corda
grote gegrilde haantjes aktie

LET OP LET OP

rjffiif' ft C

shoarmavleesf®*500 gr. Q^ gegrilde ham,
5 broodjes en 150 gr. saus ^ 700 gr.
Hausmacher, ^ f>9 Waldorfsalade,Hausmacher,
700 gr.
Oranje filet
700 gr.
Oranje reepjes
700 gr.
Keurslager

98 Koninginne steak,
700 gr.

89 préparé du chef
100 gr.

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

De uitvoering
vindt plaats
in het
Dorpscenfrum
Vorden

Extra
iyorsfe//iiig
jubileumrevue

'Knallende
kurken'
zaterdag
2 mei
zaal open 19.00 uur
aanvang 19.30 uw

Kaarten a f 12,50 zijn in de voorverkoop te verkrijgen
bij het Dorpscentrum en de ABN Amrobank.

Koninginnedag
geopend

van 10.00 tot
en met 17.00 uur.

RDEN

Ruurtosoweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71

RIJWIELBEDRIJF KLEIN BRINKE B.V.
Uw Gazelle-dealer voor:

VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT

REPARATIES VAN ALLE MERKEN

VERHUUR VAN GAZELLE FIETSENGAZELLE-DEALER

Zutphenseweg 85 • Vorden • Telefoon (0575) 55 12 56

Openbare

Bibliotheek

ö" Vorden

5 mei gesloten

• '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

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

• Te koop: aardappelen o.a.
Bildstar, Parel, Irene, Surprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08

• 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

Aanbieding
Tuin Azalea

diverse kleuren
f 7,50

Ruurloseweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71



G E M E E N T E B V ORDEN

• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74,

m TelejOK gemeente: (0575} 55 7444.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdagvan
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot WXium

• Avtmdopenstdling ofd. bestuur
onderdeel Iwrgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen z^n van
18.30̂ 0,00 uur (zie publicaties in

• Spreekuren burgemeesteren
weihouders:
Burgemeester E.J.C Kamerling:
maandagmorgen van IjkOÖ^ 12.00 uur
en volgens afspraak,

We&iouder DJ. Mulderije-Meulenbroek: don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

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

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

• Openingstijden WWiotneek:
(voor ter inzage liggende stulcfcenj
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 1330 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12,00 uur.

'BELEIDSPROGRAMMA 199S-2OO2

Over het het beleidsprogramma van het gemeentebestuur kunt u ook uw mening
kenbaar maken. Tot 15 mei kunt u dit schriftelijk doen bij burgemeester en wethou-
ders, Postbus 9001, 7250 HA Vorden. Na de verwerking van de reacties bespreken bur-
gemeester en wethouders medio juni het beleidsprogramma met de raadscommis-
sies en eind juni 1998 met de gemeenteraad. Op welke data dit gebeurt maken zij be-
kend in deze rubriek.

BELEIDSPROGRAMMA 1998 - 2002
VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN VORDEN

1. Inleiding
De fracties van D66, PvdA en WD in de gemeenteraad va^fcprden hebben een be-
leidsprogramma opgesteld voor de zittingsperiode 1998 - 200?
Voor zover niet anders aangegeven en zolang geen andere beleidsbeslissingen zijn ge
nomen, wordt het bestaand beleid voortgezet.

bereikbaar en met
de omvang van de ge

2. Profiel van de gemeente Vorden
Vorden is een agrarische gemeente met ruim 8000 inwonei
veel ruimte. De basiswelzijnsvoorzieningen zijn voldoende'
meente en er is een aanvaardbaar inkomensniveau.
Er is toerisme op beperkte schaal, industrie passend bij de maat van de gemeente en
een levendig centrum met een gevarieerd winkel- en horecabestand.
De gemeentelijke financiële middelen vertonen een teruggang. De bevolking heeft
een vrij hoge vergrij zingsgraad.
Om aan de positieve punten van dit profiel te kunnen blijven voldoen, zal een niet ge
ringe inspanning nodig zijn door middel van intensivering van beleid en verbetering
van doelgerichtheid en doelmatigheid.

3. Intergemeentelijke samenwerking.
Het is van het grootste belang dat het gemeentebestuur de toekomst van de gemeente
Vorden in eigen hand houdt. Daarom is het zaak om initiërend en activerend te werk
te gaan. Derhalve is de intentie uitgesproken voor samenwerking met de gemeenten
Hengelo en Steenderen. Met de betrokken gemeenten moet echter nog een gezamen-
lijke beslissing tot stand komen.

4. Huisvesting van de gemeentelijke organisatie
Er zal deze zittingsperiode een voorstel worden voorbereid voor de oplossing van de
huisvestingsproblematiek van de gemeentelijke organisatie. Huisvesting van de ge
meentelijke organisatie houdt ten nauwste verband met het voorgaande onderwerp.

5. Samenstelling vaste commissies van advies aan B en W
Niet-raadsleden moeten leden van een commissie kunnen vervangen. Hiertoe zal de
Verordening op de vaste commissies zodanig gewijzigd worden dat de gemeenteraad
per fractie een vaste vervanger kan aanwijzen.

6. Voorlichting en communicatie
Tegenwoordig heeft het begrip voorlichting een bredere invulling gekregen en is
daarom vervangen door de term communicatie.

a. Communicatie
Nog meer dan inspraak is samenspraak van belang voor het verkrijgen van draagvlak
voor het te voeren bestuur. Dit vereist niet alleen voorlichting en inspraak, waaronder
de openbare voorbereidingsprocedure en het referendum, maar ook intensivering
van communicatie. Dit kan bereikt worden via verschillende kanalen: radio, kabeltv,
internet, dorpspanels, wijkavonden, presentaties van een portefeuillehouder of een
ambtenaar. Voorlichting over sociale uitkeringen is een specifiek aandachtspunt.

b. Bedrijfscontactfunctionaris
Een vraagbaak in de vorm van één loket voor het plaatselijke bedrijfsleven is nuttig, ja
zelfs noodzakelijk. Dit wordt gerealiseerd door het aanstellen van een bedrijfscontact-
nmctionaris.

7. Veiligheid
De veiligheid in de gemeente blijft de voortdurende aandacht vragen.

a. Acute veiligheid
Er moeten een evaluatie en een inventarisatie van de voortgang van het rampenplan
en het rampenbestrijdingsplan plaatsvinden.'—"—'***'• •- o———

b. Openbare orde
Verstoring van de openbare orde door passagiers van de discobus kan voorkomen wor-
den door verschillende maatregelen, te treffen in nauw overleg met Oostnet.
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan gefaseerd uit laten stappen van discogangers en in-
tensievere begeleiding in de bus.

c. Verkeersveiligheid
Zie punt 14: verkeer, categoriseringsplan.

d. Politie
De plaatselijke netwerkers moeten bekend zijn met en in de Vordense gemeenschap.

8. Ruimtelijke Ordening
Inwoners in het buitengebied moeten zich optimaal kunnen ontplooien, zonder dat
het fraaie ruimtelijke aanzien al te zeer verandert.
Veel agrarische bedrijven zullen hun activiteiten beëindigen; bebouwing zal vrijko-
men, waardoor achteruitgang dreigt. Voor het behoud van de leefbaarheid op het
platteland moeten er alternatieven komen. Splitsing van boerderijen in twee wonin-
gen, maar ook hergebruik voor beperkte ambachtelijke activiteiten, zouden hiervoor
een oplossing kunnen bieden. Op voorwaarde dat dit geen onevenredige milieuhin-
der veroorzaakt, geen aantasting van de landschappelijke of natuurwetenschappelij-
ke waarden betekent en dat geen belemmeringen worden opgeworpen voor die agra-
riërs die een bedrijf blijven voeren. Dus een gedifferentieerde toepassing afhankelijk
van het gebied.

Een gelijktijdig optrekken met een eigen stankhinderbeleid past in deze gebiedsge
richte aanpak Er moet geen onderscheid gemaakt worden tussen een agrarische om-
geving met hier en daar een burgerwoning of een andere niet-agrarische activiteit en
een puur agrarische omgeving. Het stankhinderbeleid moet ruimte bieden voor nieu-
we ontwikkelingen en niet een onnodige belemmering betekenen.

9. Volkshuisvesting en woningbouw
a. Inbreiding
Inbreiding met woningbouw is een goede zaak, niet alleen in de bebouwde kommen,
maar ook in de kernrandzones, mits gedeputeerde staten extra woningcontingenten
beschikbaar stellen voor locaties met meer dan één te bouwen woning.

b. Doorstroming
Doorstroming wordt gerjÉÉ op het vrijkomen van betaalbare woningen voor starters.

c. Welstand
Er wordt een beleid geformuleerd om na te gaan of het wenselijk is om de eisen per
gebied te differentiëren en per categorie bouwwerken te versoepelen.

d. Woningaanpassingen-l^g
Er wordt naar gestreefd^Rmaal getroffen voorzieningen te benutten voor nieuwe
bewoners, dan wel voor bewoners van andere woningen. Aanpasbaar (ver)bouwen zal
moeten bijdragen aan een efficiënter gebruik van beperkt beschikbare financiële
middelen.

10. Milieu
a. Stankhinderbeleid
Zie punt 8.

b. Afvalstromen
Het is noodzakelijk een uiterste inspanning te leveren om de steeds groeiende afvals-
tromen in te dammen. Er zal gestreefd worden naar maximaal milieurendement in
het bijzonder met het oog op de afvalscheiding, en een maximaal mogelijke differen-
tiatie van tarieven.

c. Asbest
Er wordt beleid geformuleerd zodanig dat de gemeente de voorwaarden schept voor
een verantwoorde afvoer, waarbij de burger wel verantwoordelijk blijft voor het afvoe
ren van asbestafval.

11. Jongeren- en ouderenbeleid
a. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Kinderopvang en buitenschoolse opvang worden gestimuleerd in de zin van het voe
ren van een voorwaardenscheppend beleid, met dien verstande dat dit wel budget-
tair-neutraal dient te zijn: de exploitatiekosten moeten voor rekening zijn van het
Rijk en, gezien de eigen verantwoordelijkheid, van werkgever en werknemer.

b. jongeren tussen de 12 en 18 jaar
Er zal specifiek beleid ontwikkeld worden gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar.
Zie verder onder de punten 161 a. en 161 b. subsidies.

c. Ouderenbeleid
Zie onder punt 161 d. subsidies

12. Sportaccommodaties.
Het beheer van sportaccommodaties is geen taak van de overheid, maar de eigen ver-
antwoordelijkheid van de gebruikers. Dit zal leiden tot privatisering.
In dit kader zullen de sportverenigingen het beheer van sporthal 't Jebbink op zich
moeten nemen.
Eveneens zullen de voetbalverenigingen zelf het onderhoud van de terreinen moeten
(laten/blijven) uitvoeren.
De rol van de gemeente beperkt zich tot het verstrekken van subsidie.

13. Recreatie en toerisme
Het beleid zal zich richten op bevordering van extensieve recreatie. Er wordt bijzon-
der belang gehecht aan het in het leven roepen van een mogelijkheid voor recreatie
bij slecht weer.
Verschillende opties zullen onderzocht worden, waarbij particuliere initiatieven posi-
tief benaderd zullen worden.



14. Verkeer
Het beleid zoals dat is vastgelegd in het categoriseringsplan, zal worden voortgezet
waarbij het bevorderen van de verkeersveiligheid prioriteit zal hebben.

15. Openbaar vervoer
Het collectieve aanvullende vervoer, dat wil zeggen het vraagafhankelijke leerlingen-
en gehandicaptenvervoer, zal meer op de regio Achterhoek georiënteerd worden en
worden ingepast in het openbaar vervoer. Dit betekent dat een deel van de Wvg-gel-
den en de financiële middelen voor het leerlingenvervoer voor deze geïntegreerde
vorm van vervoer aangewend kunnen worden. Dit moet resulteren in een beter open-
baar vervoer tegen lagere kosten.

16. Subsidiebeleid

I. Welzijn

a. Algemeen
Het subsidiebeleid zal vooral gericht worden op die groepen die niet onder het mini-
mabeleid vallen en evenmin voor een bepaald collectief eigenbelang kunnen opko-
men, dus met name op jongeren tot 18 jaar en op ouderen. Dit betekent geen subsi-
diëring van activiteiten voor doelgroepen, die zelf hun deelname kunnen betalen,
noch voor accommodatiekosten, met uitzondering van de basisvoorzieningen. Zie
punt 161 e.

De gemeenteraad zal beleid formuleren voor het verstrekken van ad hoc subsidies, bij
voorkeur in de vorm van beleidsregels. Uitvoering van het beleid, het al dan niet ver-
strekken van subsidies, is in handen van burgemeester en wethouders.

Voor activiteiten ten behoeve van de plaatselijke gemeenschap, bijvoorbeeld het op-
treden van de muziekverenigingen op Koninginnedag, zal de uitvoerende vereniging
een vergoeding gegeven worden.

b. Tongeren
Met uitzondering van verenigingen en stichtingen die een basisaccommodatie behe-
ren, krijgen instellingen alleen nog subsidie voor activiteiten, die specifiek gericht
zijn op jongeren tot 18 jaar. Pit betekent een herschikking van de subsidiestromen
ten gunste van jongeren en ten koste van andere groepen.
Voor de Muziekschool zal voor de volgende budgetperiode nieuw beleid worden ge-
formuleerd dat gebaseerd is op het algemene subsidiebeleid zoals hierboven is aange-
geven, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat er geen onevenredig hoge subsidie per
muziekleerling wordt gegeven.

c. Maatschappelijk werk
Het subsidiebeleid voor het maatschappelijk werk blijft ongewijzigd.

d. Ouderen
De subsidiëringssystematiek voor de apparaatskosten van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden zal niet gewijzigd worden.
Voor deelname aan activiteiten en het gebruik van vooi^ningen ligt een bijstelling
in de systematiek overeenkomstig het algemene uitgan^Pint voor subsidiëring voor
de hand. Een onderzoek naar de sociale gevolgen en naar de effectiviteit (kosten-ba-
ten) van deze subsidie is gewenst.

e. Basisvoorzieningen
De subsidiëringssystematiek voor de basisvoorzieningendjijft gehandhaafd. Met de
betrokken besturen zal overleg gevoerd worden over bijsWüng en intensivering.

f. De Klimboom
Het gebouw waarin De Klimboom gehuisvest is, moet tegen een aanvaardbare prijs af-
gestoten worden.

ÏÏ.VROM

a. Landschapsbeleidsplan
Voor de financiering van het Landschapsbeleidsplan zal van de aanvragers een eigen
bijdrage worden verlangd.

17. Financieel beleid

a. Algemeen
Gezien de financiële situatie van de gemeente is het nodig de budgetruimte te ver-
groten.
Door voorgaande bezuinigingsronden is de speling in de verschillende begrotingson-
derdelen inmiddels tot een minimum beperkt. Het is dan ook zinvoller te zoeken
naar mogelijkheden voor structurele herzieningen. Een kerntakendiscussie kan hier-
bij uitkomst bieden.

b. Qnroerende-zaakbelasting (OZB)
In het kader van het onder 17 a. genoemde ligt het in de lijn der verwachting dat aan
een jaarlijkse tariefsverhoging van 10 % niet te ontkomen zal zijn.
c. Afvalstoffenheffing en OZB
Een aangepast afvalstoffenbeleid zal kunnen leiden tot een lagere afvalstoffenheffing.
Daarmee kan het effect van een verhoging van het OZB-tarief enigszins geneutrali-
seerd worden.

d. Hondenbelasting
De doelstelling waarvoor deze belasting in het verleden werd ingevoerd, is achter-
haald, terwijl er evenmin sprake is van een gunstig milieu-effect. Er zal een voorstel
komen om de hondenbelasting af te schaffen.

e. Toeristenbelasting
Voor de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid is een tariefsverhoging niet uit-
gesloten.

Vorden, 14 april 1998.

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Vorden,
R. M. Nobel, voorzitter.

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Vorden,
PJ.M. Hoogland, voorzitter.

De fractie van de WD in de gemeenteraad van Vorden,
E. Brandenbarg, voorzitter.

IJZIGING VERORDENING WONINGGEBONDEN SUBSIDIES REGIO
STEDENDRIEHOEK 1996

De regio Stedendriehoek is van plan de Verordening woninggebonden subsidies Regio
Stedendriehoek te wijzigen op de volgende punten:
- het aanpassen van de stichtingskostengrenzen voor de gesubsidieerde woning-

bouw;
- het afschaffen van stichtingskostengrenzen en huurprijsgrenzen voor het subsidië-

ren van standplaatsen en woonwagens;
- het aanpassen van de huurprijsgrenzen voor de bereikbaarheidsbijdragen aan de

aftoppingsgrenzen uit de Huursubsidiewet;
- het aanpassen van de berekening van het toetsingsinkomen wanneer een inkomen

structureel is vervallen bij het aangaan van een samenwoningsrelatie;
- het aanpassen van de tekst van de verordening aan de derde tranche van de

Algemene wet bestuursrecht.

Tot 21 mei kunt u reageren op deze wijzigingen, die zijn opgenomen in een ontwerp-
verordening. Uw reacties kunt u indienen bij het dagelijks bestuur van de Regio
Stedendriehoek, Postbus 10111,7301GC te Apeldoorn. Een exemplaar van de ontwerp-
verordening kunt u aanvragen bij de sector bestuur en beheer, telefoon (0570)664904.

OUNTRY LIVING FAIR 1998

Burgemeester en wethouders ontvingen een verzoek van de heer Van Eendenburg na-
mens Home and Garden BV om vergunning voor het houden van de Country Living
Fair bij kasteel Vorden van 23 tot en met 27 augustus 1998.
Op de behandeling van dit verzoek passen burgemeester en wethouders de openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe.
Van 6 mei tot en met 3 juni 1998 liggen de aanvraag en de ontwerp-beschikking tij-
dens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling bestuur van het
gemeentehuis. Kopieën van deze stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrij-
gen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun
zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar voren brengen. De ziens-
wijzen betrekken burgemeester en wethouders bij de definitieve beslissing.

PREEKUUR WETHOUDER DJ. MULDERIJE-MEULENBROEK

Op donderdag 7 mei 1998 is wethouder Mulderije niet in de gelegenheid spreekuur te
houden.

f SLUITING G&EENTEHUIS VAN zo APRIL TOTENMETSMEI
burgerzaken geopend op 28 april van 1830 - 20.00 uur en 4 mei
van 9.OO tot ll.OO uur

Van 30 april 1998 tot en met 5 mei 1998 is het gemeentehuis gesloten. Op 4 mei
kunt u van 9.00 tot^tOO uur wel bij de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken
(kasteel) terecht voSKlle 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.

ERDENKING MAANDAG 4 MEI 1998

Op maandag 4 mei 1998 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die sinds de
Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.

Het comité 4 en 5 mei Vorden heeft in samenwerking met de Raad van Kerken het
programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

19.00 -19.40 uur

19.50 uur

20.00 uur

20.02 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden.
Het Vordens Mannenkoor verleent wederom medewerking.

Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te Vorden
naar de graven van de geallieerden en het symbolisch graf van
hen die vielen uit Vorden.

Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal.

Last Post en kranslegging door;
- het gemeentebestuur van Vorden;
- het comité 4 en 5 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: "Boven de sterren", waarna
iedereen een pesoonlijke bloemenhulde kan brengen. Vanaf 19.45 uur tot 19.58
uur luiden de klokken van de kerken in Vorden. Het comité verzoekt iedereen om
vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. Burgemeester en wethouders hebben
de horeca-ondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00
uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan te
hebben.

> l IJDEUJKE VERKEERSMAATREGELEN

op 30 april hebben burgemeester en wethouders de volgende verkeersmaatregelen
genomen:

afsluiting voor ale bestuurders van de Dorpsstraat vanaf de Raadhuisstraat-
Burgemeester Galleestraat tot aan de Horsterkamp, de Kerkstraat en de
Insulindelaan vanaf de Molenweg tot aan de Dorspsstraat;

- een parkeerverbod voor de westzijde van de Horsterkamp vanaf de Ruurloseweg
tot aan de Christinalaan en voor beide zijden van de Burgemeester Galleestraat;

- afsluiting voor alle bestuurders inclusief voetgangers van de Schuttestraat vanaf de
Ruurloseweg tot aan de Vordensebosweg.



Kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal op woensdag 6 mei 1998 in kieskring 7 (Arnhem)
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1 1 1 llhc.ll m

Jl S^««

Dijkstra,
JJ.lJ.i.ipH.ni

72 U,.k-„

van Hullen,
M F.iMKiiiciiun,

73 t-.i.ok-,H,i,k-,

Huiskens,
A. A. J. iToiiMlill

74 R -r.i.„„

de Hoop
SchelTer.

1 [ , l.„|.,lllll

| V,,,. , ,. , , . ^

Kiileveld-
Schouten,

M, i. 1".

2

Hu ijs.

3

Verburg.
c; iGmfein

4 Rĵ jtoj.

van der
Hoeven,

M J A . iM.ni.un.

5 M,,-,,,.!,̂

van den
Akker.

J. L. 1 1 ! . . .

. 6 '"''-"' '^

Halkenende.
J.l'. U." l 1 . : • '

Da n kers,
\.IIKM

k X IL-I,,,,.,̂

de Milliano.
J . l l . l l H U ' I I

9 IteMc*

\ran der
Knaap,

.•...Mm
10 RMW^n

van de Camp,
W (U N'

11 v,,.,,,,,,̂

Koss-
van Dorp,

C.l J M «'Ici.k-.ncMM

Kisses-
'l'immerman,

K (klj..*JCI|VI

J.l 1) £m

van Ardenne-
van der Hoeven

A.M.A. (AancMUl

JJ -'-"' -.

Milieu,
J.SJ. iH.in-Hini

15 llllt.TMI.M

Leers,
G.B.M. Kiculinin

«*

de Haan,
H llk-nkllinl

17 „„,,„,,

Verhagen,
M.J.M. IM..MIIII.-I

IX V.„rhi,™

Kiesheuvel,
P.J (PiticrJjiil

van Wijmen,
P.C.E. ,1'

20 BK-,|.I

Alsina,
J J. (Jmip . l.n.

Rietkerk,
i » ,r

St roeken,

23 Va.lu

Wijn,
ie !i.,T, i,,,,

24 Ani.lcr.Um

Visser-
van Doorn,

Reitsrna,
1 iJ.k,.hM.iu

26 l-.„i,„J..»J

Meijer,
1 A Al . .rhouMllil

27 N.-u-i^k-

Mosterd,

2X Puilen

de Pater-
van der Meer,

^29 ZuipiK-n^

Corü/.,
C. (Cinl>unMI1ll

^30 llajrk-ni^

vervolg

ten Hoopen.
J iJallMinl

^.11 / .VKMM.CI^

de Jong,

32

Jonker,
c w \ .

33 Ma.i.lmv^

Terpstra,
c, n K ; -

_ 3 4 ^„.i.,^

Hremmer,

^ • • "°r%i " in^

Eurlings.

Mt \.,lknil',irpj|

Koppejan,
A.J I A .

^37 «iMntei

Schrei jer-
Pierik,

J \l.(i. (AlllllCHM

k 3X lk-„j.vvcl,k-^

van Hochove,
K J .»..- J.min. i .

39 i.,is-i.Ki

van Hall-
Disch,

M.C.W. ( \ l

k4ll App.nw.bn.^

Jansen,
P. ilVlilini

41 N,,^-,.!.,!^

Pel/er,
M II p iM.rn.iii in l

47 i in.i i . .i

de Vries-
Leggedoor,

p.(OfM4>H»l
^ 43 Nioim Hu.MC,,^

(ïalema,
S.H lS|i«rüllml

44 ll.,n»vrd

( (Jadella- 1

M.P.C. lM.irji.nnl

van Vugt,
R J. IK..I

J6 l.i.irl.^

Potuyt,
FJ.lFmulHnl

47 *&**>m

Ho Ten Soeng
K .[. R . lK. i>Minl

4.H Alkmaar

Huynen,
1. l.ll J \l II IV-}

49 ftc***

Ramnath,
. i '...IL-II.!!!!

50 M-, . , . . - . ....

Croll,
K S iKoNMlHiin

51 i . ,u-n,<, i . i

Krol,
R W. ill.nl M III 1

Holsius,
LM.M. iLmnllnil

53 K..ik-rJ.,„i

van der Veen-
van de Vliet,

J.M M. lAi 'n n.

de Jonge,
i . iukjcMVI

•

•

vervolg

Adema,
B.lHr.k-rKinl

_ 56 Arnhem ̂

Husselman-
Oosterom,

1) iDik-Mvi

Doesburg,

_ 5X M„l.loi„«v, ̂

C.uds,
H.J. i l l . .

^59 Vm-l.-,,!.!!^

Rij/.ebol.
IJ J. (IJ/crir.in.li

60 /Ml.i.ik^

Inimink,
J . W . l A n i -

(,\ I L . .,.,.,.^

\Villeinsma,

(ïie/.eman.
H.O.M. ilnrtenyi

63 -(„.,-,„11.,,^

Kerssies,
c;. n p . nummn

64 /»,,k-

Verlaan,

k 65 iXxM ̂

Schwirt/.,
O.M..I '

66 \„i„er,l.,i„

Janssen,
l j j i ; . . i i . . . . ,

^67 Vnlh,,,.^

Hraakman,
A.F.U.IAryl l ini

Kolkeslein.
...i,

j »

r Dijkstal.
M 1- lll.mv j

L ~ " ^

Jorritsma-
l.ehbink.

3

C /.alm,

ji ..«...,. . . ' . ^

Terpstra.
EX! . 1 L. ." 'i

^ 5 •-.(,,„, „i,,. ,^

Korthals,
i

^6 L. b .^

van Aartsen.
(J.U«

van Hlerck-
\Voerdman.

A.M .Ai-.U-im

^ X !,|.,,_.^

de (Jrave,
P II .C. Il: .

^ 9 A,l,-k-„l.„%

Remkes,

JO

Voorhoeve.
i. rhMmi

"
Hoogervorst.

J.F. lll.niMinil

l'atijn,

J 3 M;.. —

de Vries,
J.M (M,.III.|IK-|IM

van Floof,
II A. L.ll k-nk n nu

1 5 Vlm ir

Voiite-
Droste,

VV.CCMIIi.-ll.un

\\eisglas,

_ 17 Ki.ncrJ-.m^

Verbugt,
r i i iNci i ic i

_ IX ik-kk,.^

Cornielje,
CC A iCk-monsi

19 /•. i

de Vries,

20 Ali.K-r^

Rijpstra.
J i J . innml

k 2 l \I..IT..I^

Essers,
M.J iM.injkcini

Kamp,
II i i J..|l i-nl,Mm.

23 B.-r.ul.-^

te Veldhuis.
A.J . IJ.IIIMIIII

Hofstra.

van Heek,
« i L

'Aii:.-.i..iilnini

Remak,

k 27 \ T,'.,„,^

Gehtk,
J M i j . i n . m

van Kaaien,

29 ,<;,.,1,,l,,̂

Klein
Molekamp,

J ll.IJ.ni Ik -n . l i . kMin i

k 30 «h..-.. ̂

vervolg

Hessing,
1. 1 1' i!

31 V , , . • ! . , , -^

l i laau\\.

32 j*.

van den Doel,

.1.1 i i _•

Nicolaï,

34 \n, : . . 1 .1» , ^

Niederer,
j \i i

k 35 ik.?,.i i ......j

Oplaat,

.36 MjjW.

NN'eekers,
1 II II i l l . i i lv . inn

f J

Orgü,
1 il j.limcHM

Passtours,

39 1 L-..l-<hcivlani

Vos,
.. l IM (Oilnllml

40 [>nor.u„

Luchtenveld,
K iRuiul inni

41 Am«r,l.»»l

Meijer,
I-I. ll-lllvjrvihllv)

42 [V>cnlcr

Cherribi,

Snijder-
Ha/.elholT,

••kttin

\\ilders.

Hrood,
P.Ci. i l ' lnl i ; . 1

46 lo.k.n

Udo,
M.VV C

17 ,
47 ha^

Halemans,
1 K \l •

JX llrcthl^

.Blok,

4 9 - ( , . . , -

de Swart.
A II • Lmi imi

van Splnnter,
i - i - i i i i .

de Heer-
Vermculen,
A lAii.k-inickeMM

52 V. . M'.

Manusama.
J J |J... 1 ,

k53k,i,i.|v.,.,,iiJ-.-iu

van Heelen-
Italak,

k lk.nnl.iilM

Hey,

vervolg

Hoes,

^56 \.ik-.i..«„h..,.hj

de Pont,

k 57 BJ.lh.k->nl.,rp^

Angevaren,

^5X ( - „ M k ^

Joosten,
s. r. (Nk-Mi iTU

^ 59 \^-^,f^

Velthoen,
M.C. 1 M jatten M nu

k60 Ber;.-e„ „r- /„«„ ̂

van der Werf,

^61 Vcklh,,>c%

Haa/en,
J. K. dan. hui

^62 Bcek^

Borst-
Kilers,
i . 1 1 .

1 Hl • . . J

de Graaf,
,

van Hoxtel.
R. II I..M 'Kf'L-VM

1 .,.„,., |. .....ii.n.iii ̂

Diltrich,
lid .11.111-,

van Mierlo.
. ill.niM

^ 5 ^

Vbema,
(Vmti

^6 U« . . ^

ter N'eer.
l'k J ' .

k 7 » ^

Hakker,
A 1 i

t X - ' . : . . . ' . ^

Schimmel.
\ 1 . \rilnci

Scheltema-
de Nie,

^ 10 Ha i . . < - . . ^

Lambreehts,

k M ^

Hoekema. |

u_J
Ciskes,

J.l lii.n.l.,1.^

Ravestein,

,; :,d
van 't Riet,

N.CM\K.kM

15 1 l.e.1,1

Augusteijn-
Esser,

M.J .M

k 16 1 ,11,1,0,^

van Vliet,
LtSutaiel

17 AaKmccr

van \Valsem,

k IX H.».k-t»„k^

Jorritsma-
van Oosten,

J. A. ( J o k e )

J9 M,,l.,,l,,„.̂

Hac(|iiebord,

20 w.n.um^

Telleman,
A C, M lAïivlhl

21 Am-k-rJ,,,,

tlesseling,
DI-: .h

Fe r m i n a,
lid Illulvrll

23 \,.K,-I,»„:

van den Hos.
II K A i l l . ' i '

Unlli-ii n.
Kuelhof.
r, D I<M,. I . I , -

t -~ u" ' lv '' •iln
j-

Jeekel,
J l - . l l l . inx l

\\essels,
P M. K II

^27 (,o„KTj

Fraenk,
H R v .n.-

2X A„„k-„l.,m

Bos,
C ' U J iVVilk-iti l

29 /^.,c„„cc,

Ruis,
M.J.lMK'I.K-ll

30 Am.k-„l.„n

|

vervolg

Adc Koning,
W J M l.M.

" " *
van Hulten,

M.H.M II

^32 i.cu-,.«i^

Pieters,
S. iSlOL-lll

^ .1.1 RHK-1,1.1,11^

\Vinants,
i M.C ii.uci

34 SmaM

Herman,
1 1 M ll'.Kl

__ 35 i .1.,,.. ̂

Hiekman,
B A. iBatr>l l

36 ZM*OT

Pri/mic,
V.iV'n.k,.!

37 n, •„,

Verbeek.
\I iMiJnoli

.-« » f

A line,
M J iM.iu I.HII

39 b» M

Maneschijn.
II A H :

40

Stephan,

41 .Mi,-K-,.l,,„

de Hruijn,

42 llral.

Hendriks.
R. LVV iR.mi

^43 He.l^

van den
Akker,

i' u n
44 l,,.!!,,,*,,,

Portegies,
•\ \i 1 1

45 ii^iK-.n

Ross,
IIJ illi.k

46 LM

r Schellens,
A, II

1 M„H..^

\ au Maanen,

r RoelTen.
MM ,0

3 Ik-npel.,^

\\'ernsen.
i c

Veugen,
r |.C i

j 5

van der
Schoot,

S A

6 l'aU-f.»..lik-^

van den
Acker.

M J

k 7 i

Overhand,
W. (VI

X k. . . i . - . . .

Hatenburg,
i.

9 l,,,!,.....!^

Nijland,

k KI 'M-, ta«

Smits,

\\ «OTOto.

van 't
Geloof,

A.

_ 12 (ta.

Raaphorst-
de Groot,

C ni

13

Mulder,
j.

__ 14 Am,,,,.!.,,,,̂

Hos,
J P M

|5 M.Hk-'-i i v e n

Aarts,
MT

16 ivin

Kalverboer,
T

17 I1m„c,™,l

Meendering,
j.

k IX /.-ollc^

Elslander,
R

Hut.
j.

k 20 .v-c,,^

van Doorn,
i. j

Pelt/er,
C n,

22 iviiiii

Hraat.
\ C 1

van Koert,
L.

1 24 suv,.,,-,,^

van Leemven-
Veldhui/en.

I I | V 1

VVillems,

k 26 (k.-.oKvk^

ter Horg,
H

27 Bc,.„n,,-cn

Christiani,
i

2X .\m-lcH,v,i

Janssen
van Raaij,

1 1
19 H.iiu-nl..!i

Leerkes,
H A

30 1 nwl.e,k

Rosenmöller.
p IPMI

\ l.nik,,,,,^

Vos,
\1 K |Ml

1 1 1 1 ' ̂

Halsema,
1 iFnrt

3

Rabbae,
M i \ l , . | .

_ 4 M,.„~™^

\an (Jen t .
MKIIVI

van der
SteenhoAen,

n j IM. . .
6 H,,!,

Vendrik.
CC M il..

7 A . . . . i,..

Hermann,

k« < , r> -

Oedayraj
Singh X'arma.

k 9 AMTta

Harrewijn,

k 10 : n *

Karimi.
1 n. in in 1

II .

l'itstra,
T. iTiHiiiinu

Holten,
J.C.CjW iSa^klal

13 IK-IM

()/ütok,

k 14 A„MC„I„%

Daskapan,

van Uitert,
D II iDJ ik im i l

16 l-ifK-^

Molier,
1 1 . I.MlIMIIK-l

k 17 SC„,.e„h,,̂

Laurier,
J.P, IJJIIMIMI

_ IX lei.kn^

Feddema,
i r iiLiiiMiini

19

Koetsier,
C II ilk-nkMnil

20 H,.,i-.u,l.

Lagendijk.
l n: uk

21 /allh..,„„k-l

Hoers,
E.cEKMM

Hahadin,
S iNr.

Rijckenberg,
A \l J .Aii.icmu-ki

Houman,
1 i [ . . i i .K in l

Kortooms,
K <;.M iKciicMml

26 IX,-l„klk-n,

Homer-
van cltr M heen.

(;.s I.(G
27 i-:ih,-i»>-ii

Felix,
J . l l . m i u n i

k 2X i-iv^

Hogers,

29 «„.,„,„.•,„

Czv/ewski,
H C ' J .1- . iSich

k30 Lmd,^

Janmaat.
J(, II IHMUI

.' •<— Jg

Schuurman,

Kisthout,
\\ lUmi.

.-' " "'".

Zitten,
r e , ijuhn.

-> H -

Koning,
\1 ,1'hi i-h

RiefT,

6 K.1U,Kl.,„(

Enthoven,
K ^nn.li

Gilles,

•

Heeren,

9 II,,-.!.,

Rietveld,

_ 10 H...,%

Pellegrom,
h 'Kou

Jl K.,1,,,1.,,,^

Stoops,
J ij

Rietveld,
C.S (II..-I

1.1 M... . 1 . 1

de Jong,
\ II 1 Dl K-M

14 M,,„K„,

Koolhof,
T l l..,..

k 15 R.11,-,.1.,,,,^

van der
Steen.

16 , lk-„„..e,lh,.-cll

Meijer,
D A iS.cki

k ! 7 Mta.

van den
Broek,

Jj.OetanfeHvl

k l X l ta

Hierhui/en,
\ i V. l i

k 19 S^u,,!.,!.,^

Selhorst,
I I I . 1 ilU-miiL-l

Hom-
Ju rge n s,

IMIM

Hlokpoel.
1'. W il),iruM

22 /..• '.'i

Derkink,
i Mti

van der Pol,
r i \ -

. 24 K --

van
Scheppingen.

J \l l ) . -M

_ 25 M,,.,,,»,,̂

Kweens,
J ,ll.in,i

26 rleek.-nlA.uk

Schaap,
R 1) iR,.rx-ni

Herwijnen.

Snijders,
R iHnmli

^9

\ au Dijke,

Kouvoet,

Stellingwerf,
1. 1 .P

k 3 1.1.-^

v a n Hruchem.

4 h„,,l,el,i

Kuiper,
R .R„dl i in>

k 5 ll,,.,,-,!.̂

Lagerwerf-
N'ergunst,

1 1 l.il.HIM

6

Visser-
van Lente,

7 Vie.iv.

Nuis,

k X i;.k^

Rots.

9 fcjfc

Kikker,
MJ.IM

_ 10 V„„|„vi^

Ouweneel,
\V.J iVV i l k -n i i l i i i l

"
\Varris,

van Geest-
Groothuis,

A lAh . - in i

1.1

van Dalen,

Hlokhuis,

•J

Frinsel,
JJ.lJnhanMinl

k 16 M,.,,!...,.̂

Hoek<
van Kooien,

A.B.I-'. (A lu-MM

17 VMWM

Langius,

IX A-cn^

Hendriks,

k 19 Arnhem ̂

Jochemseri,
M lllenk.linl

20 lle,„.el„n

de Hoer,

21 /u.-lle

Leerling,
M iMe.ii.leilHnil

22 Hui/cn

Schuurman,

k 23 Bn.-uk.-k-n ̂

Ferwerda,
R iKen i l l i n l

Hameeteman,

Kaarsen,

26 Uk

Jong.
i - me M

Mulder.
K (Re in .e . i i i . i .

JX bdb

Schutte,

Film,
W i V V i n i . i

^ 30 R„-en^
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van der ]
Vlies.

BJ .

1 Mianen-duk

van den Berg.
J T

van der
Staaij,

^

Klein,

4 i > . , . , , i - , , i^

Noordergraaf,
,\

H.„.]i,iMdil

Dijkgraaf,
F..

6 K . . • , ' , , ! J

Holdijk,

7 .-v-ki,,.,,,^

Weggeman,

8 C.,,vlk- ai,l ll.-el

den Uil,
PC.
Hondiik-U.-

9 A„,t,„ t„ ̂

Tanis,
j.i'.

10 M.ed.edn^

Fieters,

11 r,,.,,.--, , , . ! . :• .

[ van
Heukelom,

1,2 'tL J

Bogerd,
M

13 m

Beens,
A.

14 K__^

Bisschop,
R

15 Veenendjjl

van Meieren,
A.

k ! 6 Ma,en.,„,l%

Ja n. se,
C.S.I.

17 Apeldoorn

Heijkamp,
J D.

18 l-:i-peel

Bolier,
L

19 tl.peei

den Boef,

Barth,
I..C..I.

Ouderkerk

.21 JjHl«l

Fieret,

de Jong,
Al'

van den Berg,
c ,

Budding.
DJ.

Scholten,
1. M V

Mulder,
j

27 KNu-ei

de Jong,
i

Bron,

k 29 s,.„,i„„„,^

Zevenbergen.
PA

.-«' ™ "'""i.

Schutte,

1 A l M

van
Middelkoop,

K. iF.mien.

Slob. l

i /»„ik-

Be/emer,
L'iLcol

4 • • •

r Haak- 1
Griffioen,

M i\l. , i . . i

Heidema.

6 /.- ;, ri»-o

Stelpstra,

7 Heert,.,,.-. .,.„,1^

Haasdijk,
1 iTheoi

8 i ta^

de (J raaf,
II , [ ) , , , . ,llH-al

van der
Sluis.
l lEixl

10 M ;,.,>, -„k,,',:

Cnossen,
, ll.,lli-0l

1 1 / e

van Haeften,
\1 1' II iM.ininl

Blokland,
J. (Hans)

Wilcke-
van dt-r Linden.

14 lloevel.,ke„

Alssema,
i» u,»*,,

Groen,
L.C illorn

16 Spakenhurs ^

Hordijk,
1. i l.oenl

'7

van de («roep,
M . lMeli-,1

18 Vik,,,!.,,,^

Vel ing,
K. (K.ir~>

19 1 lanen, ̂

Lagendijk,
J (Jam

20 A-^en^

Kamsteeg,
A.T. lA.nkel

l.l' iJUUeUl

van Dijk,
1 1' l l l.-pi

k 23 Ik-.no^

Geerds,
S J. (Siehl

Slager,
R.A.C iKu.lil

van Moffen,

k 26 1-mu.en^

de Boer,
R. iReimnelli

van Groos,
j ij.ini

k 28 Waal.iikj

( Westert,
j ij.iin

[van der Kolk,
A. F. II (Annolio-O

Marijnissen.

1 o..^

Foppe,
K J.l iReni i l

de Wit. 1
J MAM ibni

3 Heerk-r.^

Kant, ]
A C ! \-n.

k 4 : ' • ' _j

van Bommel.
1 Ham-I

Langkamp.

, 6

van Heumcn.
, 1 1

L 7 K,.,,.-,,!.,,,,̂

Hermans.
J.M.W Iji.-ellei

Berendsen,
M.J iMi

9 Arnhem^

Vergeer-
Mudde,

P. (Fcimoi
1(1 leiden^

Ruers,
R.F, (Bohi

II tïteehi^

ck- Vi-cr-uin
dtn Meijclcnhfrp.

LJ.VI. (I)iuyi

£inar,
H.IMawal

13 Z„e,em,eer

van Hooft,
J.A.C. lllariM

14 Nuiueïo,,^

Bidou,
M. (Mnhjiniiie.il

15 c,,,,,,,,.,,,,,,

Koenders,
A.H. Iteidal

. 16 WV-he,.^

Burger,
J.A.C.. (Jam

17 a,le,nr,,re

Buitenhuis,
J.(Anja)

18 ApekhM.,,^

Doppenberg,
W. IWoull

19 h-mK-l.,^

Hijmans,
H. A. (Helcai

20 VGravcnriaiie

de Jongh,
CA. (Cecs)

k 21 Tiel̂

Freriks,
P.J.M. (Paul)

de Jonge,
p. H iPoicn

23 V^gn

Rijks,
AT. (Theo)

24 Zulphen^

(>abrié'l,

(Jaequelinel

25 SLu-lnihl

Karman,
B. (Ben)

26 Arnhem

Spekman,
EM.J.lBeal

27 l-ul,-ml«»s_j

| Lucassen,
P.JJ u

j Bonman,
J W iW.lleml

^29 I>»-Nh..rc^

| Kox,
\l J Al (Tiny)

^ 30 T.IrHHf ̂

Nijpels-
He/.emans,

II. M. (Jeu o 1

1 1 i . l

Meyer,
Jhr R A. (Kuil)

van den Berg,
I A I I i !

3 In, m.

Banning-
Melchers.

Th M M ' T I l e a l . M

4 ll.irn^

Bos,

L 5 SimJ,,,,-!.!,,,.,.'!^

van Wijk,
J.P.M, lJ . in | ,n i

6 .Mn-lo.l.,,,,^

van
Zandbergen,

van Gelder,
I-.J.M i l i.,,„ > i

8 W»el

Cuijpers.
I'.I'W .IVIeninil

9 En-.lK-.k-^

Tan,
K H lll.inliilll

10 l...,Mk-„

Fanday,
I..B. (Boni linl

11 AlllK'H'

Gilissen,
H.AJ.F (Beul

12 M.,.,-1,.,1,1^

van der Wal-
Vrie/en,

C.S.I rmekoK.I

13 A„,N (V-kle,,^

van Heesch,
C.D. ( C o k l l n i l

1 4 \iiisti-..i..iii ̂

Alink,
i INI

15 Alphen a;,IR.|ii

van der Blij,
B. lll.lllM 1111

. 16 i,,,,,,,,,-,-,,^

Holtus-
de Haan,

k 17 jtata

Bus,
(i.jj.ii

Boersma,
A. ( A l ) l ( v l

. 19 ll.,,.,,.-.,!!,,-^

Boerland,
J H.M. (JanKml

20 \enl.-j|

Ravesteijn-
Siebbeles.

J (Jl.lUI

JC.lJanMIUI

j Marree,
A.F. i r«

23 i>,,i>,'i.

Serto,
LJ.lUMMI

. 24 i „uih,,,,,,^

Krui/inga,
J Ij.upllllll

Hendriks.
C. (C.vliKliil

k 26 helde ̂

C 't Hart-
vun den Itrink.

j.c iMetiTi

f van der
Floeg,

i-:.c M n. , , i .
28 I :,,,' l ̂

[ Boogaard,
1 i il.o.ildnl

k29 \.(„.i>vi,i,.,...,-^

Nijpels,
D.J.J. (DtcMimi

k30 BerBen.ip/i.-.i i^

Lijen. 1
J.A.J.II ' ;

1 M,,!,,.,,̂

van Opijnen, j
R. iR.v l ie l lv l

Slorms,
J MJ ,.l.'

3

Boddaert,
i i . i P r

. 4 .Xm-ieidam^

Visser-
Fontevne,

Dijkstra.
., ,. i . in i

6 l»d.

Moodv-
van Dort.

I..JT iWiewfceiii i
7 ' . . , • . ...'-^

(üeuting,
H.B J H

8 hii-i,':^

Mast.
F. M. T. iLindeke)

. '> >' '.

de Lange,

10 -vn.lei J.,,.1^

Hupperel/-
Barrois,

A.M.J.C,.lJeanueilM

11 g.

| Tromp,
j 1 , II , l lK - i . l im )

[ « , -J

te V'oortu'i^l
J.lJaulli l l l ^1

. 13 H„Ml.lK-.,M,cJ

van Vliet,

14 R„„e„l.„„^

\.\n NU-nki-rk^l
de U ildi-, V

A.L.J.lJeainnelui |

15 Wa^-naarJ

van Hall,
C. A . iC.oiaiilKiiii

16 »,ip^

I -.. ilMiihim

17 to«to

van Kakerken-
van Tilburg,
AC\ l , IAnn . i l ( v i

18 Du-en^

Oosterom,
R.M iKohlvrn Mm

. 19 IK-M,.,,!,,^

Blok,
A M A l. l -\uloni

20 l'j|v.Klri-Lhi^

Dudarl,
A.C.M. (Je.i iuuel

Hutschemakcrs.
II. N (i. lllarne)

Commandeur.
J.C.C. iM.in.Mini

23 Ain.lerJani^

Bongers,
C.M W

.24 iiih,,,,^

("laessen,

25 vv

( Rieter,
C, J M W iC,erar.ll

^26 M„lrop^

Modderman,

1 (k,,,.,-!^

\an Kooien,

N'isser,
R iK i i i /e .

J j- ^

Fruijser,
J J n. i]»M

. 4 M„-U„1..M1^

van der
Klift.

\\ 1 k i W d )

5

van
Kasbergen,

H J R i l l i ,

(! o/el i n g.

\\:estgeest,
C.M , ' ,,

8 \-~ -•'•• ̂

Min.
F.B M. iR i k i

U | ,. . | ..9 l.n-.h.,k^

Cleton.

. 10 l-.-ilv^

Heres,
II.L (Man.)

11 1 J

Bakkenes,
A l 1 iBeill

Bakhuys,
C. I C -.illai

||3 .(;,.n.-„h.,.^

van
Swincleren,

u iDM>i
. 14 •,-,i,.,>,-„i,.,„^

f Sap,
II. A. ( l ler»mi

Quakernaat,
u. u»

. 16 ll„i,„,Mli^

Schaaf.
J W. (Jj,|XTI

. |7 ,;„„„:^%

van Veen,
J A.M . ijoluii

18 /-He^

Fruis,
II iM.m,i

. 19 ( . „» , „ • • -,^

Heemeijer,
r IIVI,T

. 20 l.a.Klsmeer^

Lich-
Bruins,

S lS.11.1!

. 2 ' JJĴ
[Faardekooper,

M.A.Ci , [ " i ,

Gomes,
W A. i W i l l . - i n

•> 1 ll-,l,„,
k .., IKll,...^

Steijvers,
l C, iChri.)

24 OuJelVkela^

Mulders,
F O . i l IK

25 mallede

de.Mello,

. 2 6 y

Siemons,

27 l-.n.lei de^

van der Veen.

. 28 i.^.isvi^

X'erhagen,
M.,M.,u,ii

29 1 i.e^hi ̂

Ftieh.
j ii.nu.iii

. 30 A,„-I,.„I.„.,^

Dirkmaat,
J.J.(Ja., rM„i,

Kuipers,
K S. (KIM '

\an Meurs,
M II (M. i - i .n

3 Arnhem^

Ier Veer,
\ M.I'.M

.4 Illhl,:.;^

van Duijn, j
R IIC, iR.vInmi |

L. ' n>~~ ^ f

Visser,
R J L IF

6 K. r i >,:.,•> j

Fot,

7 / k-^

Jacobs,
i

Hulscher-
Kmeis,

T M iM.in.ini l >

9 llaren^

Heukels;

.10 ,,„,,̂

Olf,
^ B. iY>, -n . i . n -

11 .\n,.ie.d:,nlj<

ter Haar,
OH lOllollml

. 12 Ulrcehl^

van der Meer,
J. W. M. (Jam lm)

13 N,jmcgen^

Kuiper,
B. E. (Ban) (m)

14 HaulCT»i|lj

van Harten,
M A. R. (Michioll

15 ' /.nlk-^

Stafleu,
II. M I l le lenel iv i

16 Ouw>lertiaijle^

H. R llljnoim)

Kal,
B. F. M. (Ben) (m)

18 HjJrk-,1,^

de Jong,
J C. Ueanellcl

( v )

. 19 Ftolum^

Seelemeijer,

20 ' Bevtr-ijk^

Kamphuys,
J M UoMIml

Schadee,
i 'A 1- iHesMel

Cornelissen,

23 /»o»e

Smit-
Boerma,

J. J. l. \nn.-k ' i i ' 1

Li jkman,
k. F. ( K a r e l i i n i l

\ erbeek,
II \ ,|k-nu.iullinl

C Righart,
J A. ill.niMlni)

[ Dorrestijn,
U II. in-, 1 . u

28 ll,.„n,.|.„m

Westbroek,
II O illeiikiiml

C Brink,

30 \„„l.'„l,in

[VfflWniB^HJ BTWnTTÉSTTil ffffffilMfflffil fïTroTTinTM
Partij (VIP) 1 JU |MII>I>KNSTAM>S| MOBIEL

1 PARTIJ (NMP) 1

Koop.
K n

1 M,.n 1̂

de Frétes,
i j. d i

2 - l ,: .

Koe/.e,
p.

L 3 VH^

Kuipers,
R C

L 4 l.'l„l .', ^

\ au Toll,
i i

Meijer- ]
Blaauw.

6 Ipuj • , , ' -^

Doop-
Kopel/.ky.

R H ITI

. 7 l'".- '• . - ! '^

de la
Ka m bel j e,

w »
8 xpeld.,™^

Scha rd i j n,
M N.M

9 A„ , - | . , , l . , . , ,^

Bergman,
U (,

. 10 ,,„t

Roelof'sen,
W R.

.11 ' , , , l i ^

Fsmeijer,
F.

. 12 M.,.,,-0^

Frans,
K R

13 u-idc,,^

Agerbeek,
A I I I

14 L.1.,kerkjpx-l^

| Blaauw,
F R

.15 siu.kk-^

Verschure,
J. A. M. l).,

1 Millk-m^

de Kruijf. 1
A l \hial,.i'

2 , .( , , . , . '.. ^

van den Berg.]
\ II SI lA ln -k ih 1

3 l:,,,,-,,,!',,' '!^

Prins,
i c \fr,

4 U.-i;oi^

Hollhuis.
J M 1 '

5

Kuiper,
J.M ij jni.nil

^6 ' , „ , • ^

Polman,

7 • . • , ! - ,

van Hasselt,
W. i Wolk-i II nu

. 8 lla^-ll^

Versleegh,
li.H.

9 \ " • ' • ^

van Dijk,
M iMu'kcnv 1

10 H,„,„ l , , . ' "^

Schut,

. " A "•" ̂

Visser,
F lFli«.rnv)

i« -"" j

Kooij,
II l l leull lml

k 13 l.e,.k-,̂

Westerbeek.
1. il.llx-nilini

van Duren,

. 15 A.nlvn,^

Klumpkens,
R.J.JC.. (Rudi)

. 16 Tiltap^

| Theisen,
M.R. (R

. 17 \i.,„s^„^

Papp,
S.A.F. (Slelanl

van Frooijen,
p.j.il.d'iiiuiui)

. 19 R..„e,da„,^

Nobel,
R M \l . iRtmaklnl

Oosterboer,
A l II i.lalul

Bijpost,
EJ.lFJÏarJJonl

Tieland.
F M iFomkel lv l

23 llrevh.

Stekelenburg,
A W i l . lk-nl(v)

24 Dueher'jrn

Ratering,
1 . IVu i koKv l

Knoope,
M( iM.irmuvllriu

Dessing,
M I ' W M

1 UW.XHI

van der
Sluis,

W \1 .Winnen

van der Valk.
MC. iM

3

Heinke,
H M il!

k 4 x . , , . , , , , 1 , , , , ^

Bonlkes, 1
II 1 lll.lllM

k •* ' l ' '' ' -J

r Hendrix, 1
II. \.M iH.nl

( de Valk, 1

Haije,

^ H, ..-. ii',^

Hegman,

k 9 Haarlem^

Hofstede,
1 iVu le i

10

\an den
Brink.
W AVienl

1 1 l-uii.-n

Baak,
F.C. R' il , 1 ,

van der
Burgh,

Gijrath.
A \ A ,

14 llmk-in

Schut,
j j.ij.i.11

Meer/e,
Ch .K. (Chüricsl

k 16 Hollen^

van Schaagen,
U. UMI

van Loef,
B.W.J (Bern

k 18 Si iMK- i -e, .^

Schloo/,
G. AM

19 n.,, . - , „ . ! ,

de Fluiter.
HJ.lHnkl

Fliveld,
H.L.O . (lleiun.

. 21 leKMail-hj ien^

Linssen,
A J IM il, Hl)

1 I I , , - , A.,111^

van Laar.
j H , i . . i i . . n

Souer,
ii j n i n

J

Faddegon,

4 l ,

Smid.
W M . l W u n l

Foslcma,

6 i . . . L, ,

van
Steenoven.

7 • , ,„.

de C'oninck,

k 8 - Mee. bt̂ CfU

de Beer.
H \

.9 ».., k^

Holsteijn,

k 10 ' , , , , .

Sloot.
II R J il lam '

. 1 1 SpuU,,,̂

van
Rijthoven,

li c A iJerryl

12 Z.<len„ee,^

Mermans,
R.P. (RuJ.l

13 Beven.,,^

Mucek,
K. V. (Karel)

k 14 Seruedam^

N a n 't Hof,
• \ l (Toni

_. 15 R,*lcrda.n^

Barel,
M 1). (Rent)

k 16 Spiiktn,^

van
Dusseldorp,

II II.IIIM

Fndtz,
J.W. iJjnl

Lathonwers,
K C C. ( Kllen 1 i v l

.19 .,;,.,v,-„>,.,,^

van 't Hof,
r k n 1 , 1 1 , 1 ,

Kortekaas,
\ 1 lArnokil

21 K„e,m.»id

van de Krol,
W.E. lWnn)

van Beek,
C II lllanM

23 R...le.,lju.

van Ardenne,
V . 1' J iVnieeuU

24 R 'i,!..,"

B lei j ie,
A l \"|.

- 11 , - , - r

S l ' . . 1 . , ,

26 Mr.H-l..

Marsman,
i r ,!.„

van der Hoff

28 fcmnOT

Politieke

Baron \an
Boet/.elaer,

L l - i „ hje,

Houdijk,

Scb rijer,

3 \. „ , „ . . , :^

van der Vliet-
/akr/c\\ska.

.4 Itel ,^

MUI de
Molengrall.

5 1 , • „ ! " . ' . 1 ^

van Meeteren.
i \ .nu

. 6 , , i . ' '^

Maximus,

. 7 - „ - i , ' , , ' ^

Koeken.
II J uu,

k « , , , . : r-

Felers,
J R 1 nu

k 9 «„ui. 1 j

Somer\\il,
PC.I i - ,

_ 10 .-(„ n-e^

Scheeren,
j \\ K lm,

M lleerk-n^

van Gils,
J M F. IM

Het Kie/ers 1 NIEUW SOLIDAIR
Collectief 01 DKKKN

VKKRON»

Sleinen,
M T J ,N. IU

. | O,,,!,,,,̂

den Hertog.
1) M 11 ( 1

2 'fa \mxt

\an de
Scheur,

3 M- k , . „ , ll.ili.ni.l^

van
Kriekingen,

1 \ i! i.'-K'llu

4 i.,,. ^

Meijer.

\ an Loon.
D J M

. 6 \ . •„,.,> ̂

Beccari,

(ïoeloe,
s \ ,' • ,

K i , i , i• , | u l, ,n^

Brockhus,
R M iK

. « ' ™r

van
Overbeeke,

W i Wollen

10 M.u,„^

Caron,
H II lll.iiu

. 11 K „ „ „ „ „ n „ ^

Fsser,
M iM.ml.iM

isalenDiirg.
MC.lM.nli i i ' lnu

1 l„.ll«,,en^

Kanhai.
K iR., '

Maris.

3 i ' . . , i„i^

Batenburg-
de Hoog.

M II i \ l , 1 '

.4 i , .• , ^

van Dalen.
J II!.,'

5 , ..„ ,j

\an Meer-
van Roij.

. (. > l l . , I" • ^

\\ iekens sr..

i " ''" ' ' ' ̂

van
Adrichem.

K , , , ^

Filius.

9 l H. '^

de Kaal,
R \ H . ,

10

\ erlinden,
R. J ii;

. 1 1 jj.

Italenburg,

^ ^

Kiezen, kijken, drukken

N

kfK
X^Xxï̂ ^x^ l̂̂ HI

K^y^ .̂ H^ x 1
1. Druk op naam gewenste kandidaat

•— —.

5?5
^^H

2. Kijk in het venster of uw keuze juist is

IĴ HIM
"~*l

^Bl»—
-— /^^^r^^^^

3. Druk op rode stemknop



OUWAANVRAGEN

plaats
Biesterveld 8 en 10

Biesterveld 43

van Lennepweg 3

Ruurloseweg 28

Biesterveld 98

Lindeseweg 18a

aanvrager
H.E. Horstman en
A.J.G. Schepers

RWeenk

JA Wagenvoort

mw. LM.L Gelens
enJ.Tiemeyer

fam. Rietman

inhoud
bouwen twee-onder-
één-kap woning

bouwen woning

inpandig verbouwen
boerderij

bouwen woning met
garage

datum ontvangst
16-04-98

1644-98

1604-98

bouwen overkapping 21-04-98

21-04-98

GJ. Groot Jebbink bouwen wagenloods 22-04-98

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

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VOEDEN 21 april 1998

BOUWVERGUNNINGEN
plaats
Baakseweg 10

aanvrager inhoud vrijstelling
Vereniging Natuur- herstellen en bodemonder-
monumenten aanpassen Hackfortse zoek hoogte

watermolen toiletruimte

Ambachtsweg 5
en?

Beunkstege 4

Almenseweg2

Th.Huntinken
H.Beeftink

K. Hietbrink

DU. Buunk

bouwen bedrijfshal rooilijn

veranderen woning

vernieuwen stallings-
ruimte

bodemonder-
zoek

bodemonder-
zoek hoogte
goothoogte
bebouwings-
oppervlakte

SLOOPVERGUNNINGEN

plaats
Okhorstweg l

aanvrager inhoud
Vereniging Natuur- slopen twee stallen, gierkelder en
monumenten

KAPVERGUNNINGEN

plaats
Zutphenseweg 85

aanvrager
A. Klein Brinke

verhardingen

inhoud
vellen 2 berken

herplantplidit

Oude Zutphenseweg 7 Vereniging zwem- vellen 3 dennen
en recreatiebad
"m de dennen"

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.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
OPENBARE KENNISGEVING
ONTWERP-BESLUIT
ALGEMENE WET BESTUURS-
RECHT (ART. 13.4 WMB EN
ART. 3:19 AWB)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,
bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden,

ligt met ingang van 6 mei tot en met 2 juni 1998, ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: Urtica de Vijfsprong
adres: Reeoord weg 2
woonplaats: 7251 JJ Vorden
adres van de inrichting: Reeoordweg 2

om: revisie-vergunning voor een
biologisch/dynamisch land-
bouwbedrijf met zorgverlening

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inza-
gelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 3 juni 1998.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 29 april 1998.

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer),
fax (0575) 55 74 44.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van woensdag 6 mei 1998 voor
een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage
ligt het onherroepelijk geworden bestemmingsplan
"Rotonde Wichmond".

voorziet in de mogelijkheid van aanleg van
een rotonde op het kruispunt Baakseweg-Beeklaan-
Lankhorsterstraat te Wichmond.

Vorden, 29 april 1998.

«gemeester en wethouders voornoemd,
secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenElterweg113
7233 SM Vierakker Tegen Inlevering van deze
Tel. (0575) 44 12 60 advertentie eerste rijles gratis

GROOT ENZERINK
Agrarisch Loonbedrijf

NIEUW!!

Dit seizoen kunnen wij u van dienst zijn
met een: Krone Ronde Balenpers
met snij- inrichting en wikkelen in folie.
Tevens toevoeging van PIONEER SILAGE
INOCULANT1188 mogelijk.

Deldenseweg 13
Tel.: 0575-551571

7251 PN VORDEN
Fax: 0575-553996

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDE-
NING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van woensdag 6 mei 1998,
gedurende twee weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) een wijzigingsplan voor het per-
ceel Kapelweg 12, te Vorden ter inzage ligt.

Het plan beoogt het agrarisch bouwperceel te laten
vervallen waarbij de overgangsbepaling, categorie
"landelijke woonbebouwing", van toepassing wordt
verklaard.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
bedenkingen bij hun college in te dienen.

Vorden, 29 april 1998

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

Boedeldag
Op zaterdag 30 mei wordt

er weer een boedeldag gehouden
van 10.00 tot 15.00 uur

bij de prachtig gelegen oude boerderij
van mevrouw A. Schouten

Baakseweg 1 te Vorden.

Op ouderwetse manier zullen goederen
die beschikbaar gesteld zijn

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

Gemeente Vorden een warm
hart toe dragen worden aangeboden..

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

op deze dag niet aangeboden

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

Z7 m•»-- «̂ k
BOVAG



ONDERHOUD KAN OOK
IN FLEURIGE KLEUREN

Misschien zijn uw huis en uw bedrijfspand
aan onderhoud toe.
Denk eens aan een karakteristieke kleurenkeus.
We maken graag een persoonlijk advies voor u.
En natuurlijk zorgen we voor kwaliteitswerk.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo (Gld.), Zelhemseweg 21, tel. (0575) 46 40 00
Zelhem, tel. (0314) 62 19 98

bespaar nu
tot honderden

guldens
Kom wel snel en breng de maten

van uw kamer(s) nrfte naar...

SPANNEfOGEL
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

Aanbieding
Potgrond 80 liter

f 10.-

DEN
Ruurloseweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwariiu

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28
b.g.g. 06-5340568

Plaats:

Tijd:

CURSUS
landschapstekenen en schilderen
oJ.v. bevoegd docent

Landgoed 'Het Enzerinck' Vorden

zaterdagochtend 10.00-12.00 uur
vanaf 9-5-98 t/m 11-7-98

Kosten: f 295,- inclusief gebruik materialen

Opgave (uiterlijk 6-5-'98) en informatie bij:
ROBERT FEICKENS (0575) 53 05 64

Aanbieding
Clematis

diverse kleuren
f 9,50

RDEN
Ruurtoseweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71

Aanbieding
Zuurstofplanten

3 voor f 10,-

Ruurloseweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust erns langs voor

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21
Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 40 00

V II

&&&^'' gegarandeerd
\3m de grootste collectie

in nederiand
88 modetien, vele kieüre:n

Hoofdstraat 39, Tel. 0575 491349

Aanbieding
Vogeldrinkschaal

f 15,95

l
DEN

Ruurtoseweg 66A Tel.: (0575) 55 36 71

Z I J i M V V r-*

De Wonerij in Ruurlo daar vindt U alles wat mogelijk

is op het gebied van Luxaflex raamdecoratie; rol-,

silhouette-, en vouwgordijnen, plissé & duette, gordijn-,

ondulette jaloezieën en horren, sfeervol effectief voor

binnen tot in detail. Aangepast aan uw individuele

wens. Grenzen in trends en design worden verlegd

voor een jarenlange tevredenheid. Wij nodigen u

graag uit om u zelf te overtuigen van deze meest

complete collectie.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

*»**'*

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



Bejaardenkring viert 40-jarig jubileum
De bejaardenkring Vorden vierde vo-
rige week woensdagmiddag in het
Dorpscentrum het 40 jarig jubileum.
De opkomst was zeer goed. Voor voor-
zitter B. Bekman de gelegenheid om
tijdens een feestelijke toespraak een
duik in de historie van de Bejaar-
denkring te nemen.

De aanzet tot de oprichting gaf wijlen do-
minee Jansen in april 1958. De eerste bij-
eenkomst had plaats in het voormalig
Nutsgebouw onder leiding van mevrouw
Voigtlander. Een belangrijke vraag "hoe
gaan we de vereniging noemen"? De
naam bejaardensoos werd genoemd. Een
van de aanwezigen zei toen letterlijk:
"Wiej leu soort mensen goat neet noar
ne soos, Bejaardenkring is better". Aldus
werd besloten.

Het ging in die tijd wel iets primitiever
dan tegenwoordig. Wat hebben de da-
mes van de leiding met ketels van huis
naar het Nutsgebouw gesjouwd om kof-
fie en thee te zetten. De leidinggevende
dames waren er af en toe sociaal werk-
ster bij! Daardoor is een band onstaan
met de ouder wordende mens. Geld was
er bijna niet. Het kleine beetje wat boven
tafel kwam werd door de ledem bijeen-
gebracht middels het rondgaan van een
collectezakje.

Van het Nutsgebouw ging de bejaarden-
kring naar het gebouw de oude Empo,
welke toen was ingericht als jeugdcen-
trum aan de Insulindelaan. Het jeugd-
centrum moest vervolgens plaats maken
voor seniorenwoningen, dus diende er
weer verhuisd te worden. Het oude ge-

meentehuis aan de Raadhuisstraat werd
omgebouwd tot het huidige Dorps-
centrum, waar de bejaardenkring thans
bijeenkomt in "Het Stampertje".

De contributie kan momenteel laag wor-
den gehouden dankzij een financiële bij-
drage van de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (SWOV) de Rabobank en de
Diaconie van de Hervormde Kerk te
Vorden. Het ledental is vrij stabiel. Om
en nabij de 73, waarvan 39 boven de 80
jaar en zelfs 13 boven de 85. In de leeftijd
zit nogal een verschil. Het jongste lid is
64, het oudste lid hoopt volgende maand
89 jaar te worden.

De leden komen om de 14 dagen bijeen.
De opkomst is vrij hoog, gemiddeld 85
tot 90 procent. Het doel van de bejaar-

denkring is om de sociale contacten te
onderhouden met leeftijdgenoten. Vanaf
de leeftijd van 85 jaar krijgt de jarige be-
zoek van de leiding aan huis. Voorzitter
Bekman zette deze middag mevrouw
Langeler-Dekker in het zonnetje. Zij is
het langst lid. Reeds vanaf 1979. Zij kreeg
een boeket bloemen.

Er waren deze middag tal van felicitaties
voor de jubilerende Bejaardenkring. Zo
sprak de heer B. Bloemendaal namens
het bestuur. Mevrouw B. Bosman- Hofste
sprak namens de oud-leidsters. Namens
de Hervormde Kerk dominee Beitier, ter-
wijl de kersverse wethouder Bogaard het
woord voerde namens het gemeentebe-
stuur van Vorden. Mevrouw Bosman-
Jonker ( het oudste lid) droeg een prach-
tig gedicht voor.

Biej ons in d'n Achterhoek
"'k Loope effen nao Toon, 'k bunne d'r zo weer".
" Wat wo'j daor in 's hemelsname al zo vrog op zondagmaarn doen. 't Is jao net
half negen, meschien bunt ze nog ens neet uut bedde."
" Oh , jaowel, Toon is altied vrog op. 'k Wil 's zien gewaar te wodn of den Toon
van de Spitsmoes, den op de Wheme zit, nog femilie van um is. Eerlijk ezeg
he'k um daor nooit oaver heurn praotn".
"Jao now, kiek 't dan ok maor 'si a'j ze maor neet uut bedde haalt".

Now dat leste hoeven neet want Toon leep al in 'n hof, schienbaor was e an 't
kiekn of de vrogge earpels d'r al uut kwammen met dit groeizame weer.
"'t Jonge Leestman, iej bunt t'r ok al vrog biej, toch gin narigheid in huus?".
"Oh nee, gelukkig neet, maor dat kump deur gisteraovund. Too bu'w nao de re-
vue in 't Dorpscentrum ewes. Iej wet wel, van de Oranjevereniging die zo ums-
geveer honderd jaar bestaon hef. En daor zaoge wiej dat ene Toon van de
Spitsmoes op de Wheme zat. Is dat toevallig nog femilie van ow?".

"Hoo zaog e d'r uut?"
"Tamelijk groot,'n betjen gries en tamelijk stevig van bou^
"Rookn e ok sigaarn?.
"Oh jao, hee paafh veur 't vaderland vot".
"Dan is 't een oome van mien, een breur van mien vader, maor den is de femi-
lie uut. Daor wille wiej en ok de andere femilie, niks meer met van doene hem-
men." 4fc
"Waorumme dat dan?". ^^
"Oh, da"s een arfeniskwestie, daor wi'k wieters niks oaver kwiet. Wiej heb um
in ieder geval in gin twintig jaor meer esprokn. Dus dan we'j 't wel".

" Hee hef zich anders bes eholn. Hee zaog t'r nog patent uut. A'j um zien wilt
zonder dat hee ow zut dan gaot maor 's nao de revue hen kiekn. Ankommende
vriejdagaovund ko'j d'r nog trechte. Dat geldt trouwens veur iederene die 'n ao-
vund lachen wil en de zorge 's opzied wil zetn. 't Is de moeite meer dan weerd.
Zoiets zie'j neet alle dage, biej ons in d'n Achterhoek."

H. Leestman

Conclusie rapport IME-consult:

Zaterdag 9 mei landelijke fietsdag:

Gelderland op de pedalen
Op de flets het 'Ronde om Vorden',
lekker uitwaaien in het Achterhoekse
landschap of op visite bij de boer?
Dat kan op zaterdag 9 mei. Dan staat
heel Nederland in het teken van fiet-
sen. De ANWB en VW organiseren in
samenwerking met de TROS, Rijks-
waterstaat 200 jaar en de Neder-
landse Hartstichting voor de 25e
maal de Landelijke Fietsdag. Onder
het motto "Welkom op de boerderij'
houden veel boeren en tuinders open
huis. Veel Nederlanders stappen op
deze dag op de fiets en gaan één van
de ruim 230 routes verkennen. In
heel Nederland kan vanaf meer dan
375 plaatsen gestart worden.

Zo begint in Vorden de route bij de VW
en in Wichmond bij Camping 'De Kleine
Steege'. De route is ongeveer 30 kilome-
ter lang en voert door typisch coulissen
landschap. Onderweg is er van alles te
beleven. Al fietsend passeert men allerlei
bezienswaardigheden, zoals het boeren-
bedrijf van de familie Bos, Schuttestraat
7. Hier kan men afstappen om een kijkje
te nemen. Op vertoon van de afgestem-
pelde routebeschrijving krijgt men bij

het eindpunt een medaille als herinne
ring.

FIETSEN VOOR EN GOED DOEL
Met een deel van de opbrengst van de
routeverkoop worden dit jaar nieuwe
fietsen aangeschaft voor de Hartenarlc.
Dit congres- en conferentie-centrum van
de Nederlandse Hartstichting ligt in de
bossen bij Bilthoven. Kinderen met een
aangeboren hartafwijking, ouders,
broertjes en zusjes kunnen hier genieten
van een geheel verzorgde en aangepaste
vakantie.

ROUTEVERKOOP
Bovengenoemde route is op zaterdag 9
mei te koop bij het VW-kantoor en
Camping 'De Kleine Steege'. Vanaf 27
april zijn de routebeschrijvingen in de
voorverkoop bij het VW-kantoor. Voor
meer informatie over de fietsroute tij-
dens de Landelijke Fietsdag in Vorden
kan men contact opnemen met de plaat-
selijke VW, Kerkstraat 6, tel. 553222.
Voor,meer informatie over startplaatsen
in de rest van Nederland, kan men vanaf
heden bellen met de Landelijke Fietsdag
Infolijn: 070-3141420.

Hengelo en Steenderen
gebaat bij samenwerking
met gemeente Vorden
Hengelo en Steenderen zijn volgens
een rapport van IME-consult gebaat
bij samenwerking. Deelname van
Vorden levert meerwaarde op.

Vorden heeft KPMG opdracht gegeven
een onderzoek in te stellen naar de ster-
ke en zwakke punten van de bestuurlijk
en ambtelijke organisatie. Burgemeester
en wethouders van Vorden menen dat sa-
menwerking met Hengelo^i Steenderen
een goede zaak zou zijn. ^P

De colleges van burgemeester en wet-
houders van de drie gemeenten doen
thans een gelijkluidend voorstel aan de
drie gemeenteraden om ÏMnei te beslui-
ten om maximaal gestrud^eerd samen

te werken, zonder samenvoeging op
voorhand uit te sluiten.
De gemeenteraad van Steenderen zal op
19 mei en de geementeraden van
Hengelo en Vorden zullen op 26 mei be-
raadslagen en besluiten over dit voorstel
tot samenwerking. Op 28 april heeft de
commissie bestuurlijke zaken, organisa-
tie en midden van Steenderen een advies
gegeven aan burgemeester en wethou-
ders. De commissie algemeen bestuurlij-
ke aangelegenheden van Hengelo en de
commissie welzijn, milieu en interge-
meentelijke samenwerking van Vorden
zullen op respectievelijk 11 en 12 mei ad-
vies geven aan de colleges van burge-
meester en wethouders. Alle vergaderin-
gen zijn openbaar.

Tsjechische ambassadeur
opent tentoonstelling
In aanwezigheid van Burgemeester
EJ.C. Kamerling, die een welkomst-
woord zal spreken, zal zaterdagmid-
dag 2 mei de ambassadeur van de
Tsjechische Republiek Helena Bam-
basova, een tentoonstelling openen
die gehouden wordt in galerie Agnes
Raben aan de Nieuwstad 20 in
Vorden.

Het betreft een tentoonstelling van drie
vooraanstaande Tsjechische kunstenaars
te weten Vladimir Komarek (schilderijen
en grafiek); Olbram Zoubek ( plastieken
in brons of tin en reliëfdrukken op pa-
pier) en Ludmila Sikolova ( sieraden en
kledingobjekten van papier, zilver,
kunststof en andere materialen).
Deze tentoonstelling kwam tot stand
door persoonlijke kontakten van Galerie
Agnes Raben in Tsjechië en door samen-
werking met het Tsjechisch Centrum
Nederland in Den Haag. Jaroslav
Kanturelc, direkteur Tsjechisch Centrum
Nederland zal bij de opening aanwezig
zijn.

De schilder Vladimir Komarek werd 10
augustus 1928 geboren en namen zijn
ouders hem zes weken later mee naar
Slowakije. Hij heeft heel wat meege-
maakt. Zegt hij: "In 1939 ervoer ik dat ik
Tsjech ben en dus vijand van het slo-
waakse volk Direkt na de Tsjechen kwa-
men de Joden. Toen ik zag wat mensen
anderen kunnen aandoen, begon ik het
racisme te verafschuwen. Op ons huis
schreven ze Tsjechen eruit schande over
hen! Ik verloor mijn vrienden in Tsjechië
en zocht niet naar nieuwe. Ik was altijd

alleen en de eenzaamheid hinderde mij
niet. Qc was emigrant in mijn geboorte
land".
Op 12 jarige leeftijd voorspelde een buur-
vrouw Vladimir dat hij een beroemd
schilder zou worden. Deze voorspelling
kwam uit. Inmiddels heeft hij in alle lan-
den van Europa solo- tentoonstellingen
gehad. 130 in totaal. Tevens heeft hij veel
boeken en biografieën geïllustreerd.

Obram Zoubek werd op 21 april 1926 in
Praag geboren. Na een aantal jaren te-
kenles te hebben genoten studeerde hij
na de Tweede Wereldoorlog aan de Hoge
School voor Toegepaste Kunst in Praag.
Vanaf 1952 exposeert Zoubek op vele ten-
toonstellingen in binnen- en buitenland.
Hij realiseerde een groot aantal plastie
ken in de architektuur, dit als gevolg van
een gewonnen prijsvraag. Ook is hij van-
af 1951 bezig met het restaureren van
monumenten. Over zijn leven en werk
zijn vele biografieën verschenen.
Ludmila Sikolova is op 6 september 1965
geboren in Jablonec nad Nisou. Zij volg-
de de middelbare school voor de bijoute-
rie en de school voor Toegepaste Kunst
Design en Architektuur in Praag, waar
zij thans sinds 1992 docente is. Ook stu-
deerde zij in Amerika. Ook zij heeft vele
exposities in binnen en buitenland op
haar naam staan. In 1995 kreeg zij de eer-
ste prijs voor het Sieraad. De opening van
de tentoonstelling wordt zaterdagmid-
dag muzikaal omlijst door het duo
Symone Boerstoel-Koops viool en Jan
Guichelaar, gitaar.

De tentoonstelling duurt tot en met 28
juni



Cursus landschapstekenen en schilderen in Vorden:

'Enzerinck' unieke locatie
Op 9 mei start Robert Feickens weer
een cursus landschaptekenen en
schilderen in Vorden. Voor deze les-
sen die twee maanden lang op de za-
terdagmorgen worden gehouden,
heeft de Zutphense docent opnieuw
een prachtige locatie gevonden: land-
goed 'Het Enzerinck' in Vorden. De af-
gelopen twee jaar was Robert Fei-
ckens met zijn cursisten te gast op
Kasteel Hackfort.

Robert Feickens: "Het idee om een cursus
te gaan geven in de vrije natuur ontstond
enkele jaren geleden. De natuur in deze
regio vraagt er gewoon om. Die is zo
mooi. Dat merkte ik de afgelopen twee
jaar al aan de reacties van de cursisten
tijdens de lessen op kasteel Hackfort. Die
waren bijzonder enthousiast. En dat zal
ook straks wel weer het geval zijn op
landgoed Het Enzerinck Want ook daar
is de natuurlijk schitterend", aldus
Robert Feickens.
"Mijn lessen zullen voornamelijk buiten
plaats vinden. Tijdens de eerste ochtend-
bijeenkomst zal ik allereerst samen met

de cursisten het landgoed gaan bekijken.
Zo wordt de basis gelegd voor de rest van
de cursus", aldus Robert Feickens die in
het dagelijks leven als docent verbonden
is aan de Hogeschool Heiicon in Zeist en
de Hogeschool IJselland in Deventer.

Naast de technische aspecten van het te-
kenen en schilderen zal ook de beleving
van de natuur aan bod komen. Feickens:
"Ik besteed daarom veel aandacht aan
het waarnemen en observeren. Het tech-
nische apsect is dus niet het belangrijk-
ste, maar het is wel de bedoeling dat er
wat geleerd wordt'.
De cursus landschapstekenen en schilde
ren is bedoeld voor zowel beginners als
gevorderden. "Ervaring is dus niet be-
langrijk. Maar je moet het natuurlijk wel
leuk vinden", zegt Robert Feickens tot
slot.

Het maximum aantal deelnemers is
twaalf. Voor meer informatie of opgave
kunt u contact opnemen met Robert
Feickens (0575-530564). Zie ook adverten-
tie.

Koop kaarten
en cadeaus
van Unicef

'f VI«/T
';-n^-:'-'••'-•'••'•• ••--,--• '• • •

unitief
nieuwe catalogus 070-3339300

en vrijdag

7 en 8 mei

van 9.00 tol

21.00 uur

Dorpsstraat

61-63
Halte (Gid.)

lel. (0314)

631613

(massieve)

• porceleinen poppen *
• dekzeil (groen) diverse moten

• parlij vitrage en
gordijnstoffen

• WOllen Vloerkleden diverse maten

in versoiinenfle kleuren

• partij meubelen en
vloerbedekking

• grote partij spijkers («v
• ftetsen/BMX cross/city bikers
• partij gipsplaatschroeven

2,5 on gefosvoteerd

• etc. etc* etc.

Vrijdag 1 mei 1998
is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en belastingadvieskantoor

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

Nog even en het zal duidelijk worden of er een

rood, blauw, groen of uiteindelijk paars kabinet zal

gevormd. Wij hebben deze week gekozen voor

een vooral fruitig kabinet; een fm-fruitige kabinettwijn

uit het fameuze Rheinhessen gebied.

Een lekkere wijn om eens

tijdens een goed gesprek te

schenken. En als u nu een

doosje van 6 flessen bij

ons komt halen, betaalt

u er slechts S!

ST. JOHANNER
ABTEI
Rheinhessen
Liter Kabinett

*per fles

Ballantine's scotch whisky 27,95. Sandeman Sherry medium/seco 9,95. el Pico proefflesje 10 cl. 4,95.
Harteveft jonge jenever 20,95. Martel! vs cognac 39,95. Cockburn'$ 1 liter tawny/ruby 15,95.

i . i LL
Deze aanbieding ivgefdig t/m 5 mei 1998. Prijzen zijn afhaalprijzen.

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

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

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER



Speciale kraslotenactie tot en met 31 december:

Helmink meubelen viert 40-jarig jubileum

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS
VORDEN
Zutphenseweg 24
tel. (0575) 55 15 14

Damesmode van
• ARA • FRANKWALDER • SEDA • ROBERTO
SARTO • WEBER • BIANCA • SANDY DRESS •
SCARLATTI • MARCONA • SANDWICH •
DUTCH • ANOTHER WOMAN • STREET ONE •
CECIL • ROSNER

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3
tel. (0545) 47 41 90

Visser
M O D E

Burgemeester Galleestraat 9
Vorden, tel. (0575) 55 13 81

De nieuwe collt
is binnen

thd

CORNER Zutphenseweg 8, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

Telefoon (0314) e' 006

CD Bon Jovi "Keep the feeth" geen 44.W maar NU 24.M

OP=OP natuurlijk bij:

Chipknip

SPEELGOED -̂  ^m^^^m •». A.
HUISHOUD- EN g^ • ^% g^

rz?E
sKH°p o U111 n o

LEKTUUR

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

VOORJAARSSHOW
Tuinmeubelen nieuwe collectie '98
Motormaaiers - Zitmaaiers
o.a. Sabo - Toro
Ook voor service en onderdelen
het juiste adres

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 55 21 59

De enige echte (échte)
groentenman in de regio die

snijkeuken maakt.
Ook net adres voor kant en klaar maaltijden

a*

Fam' J'
Burg. Galleestraat 3, Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

De supersterke en lichte wandel- en vrijetijdsschoen
Door z'n sublieme afwerking en perfecte pasvorm "de schoen" voor het outdoor gebeu
ren. Diverse modellen uit voor-
raad leverbaar Martei

ilrrdi docltrtffmd'.

/utpnenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72

Super de Boer
Wilbert en Yvonne Grotenhuys ISUPER DE BOERi

A L T I J D OP Z O E K N A A R HET IESTE

N l EU W diverse soorten

Super Vruchtenbrood 3,49

De medewerkers van Helmink meubelen aan de Zutphenseweg in Vorden zetten
voor één keer niet de bloemetjes buiten maar de meubelen.

Helmink meubelen b^^kat veertig
jaar. Bij een jubileum n^rt een ju-
bileumaktie. Daarom is Helmink
gestart met een kraslotenaktie die
loopt tot 31 december van dit jaar.
Bij besteding van elke honderd gul-
den ontvangt de kope^fcn kraslot.
Elk lot is prijs, met een^edrag van
vijf tot honderd gulden. Bij een aan-
koop in 1999 wordt het totale be-
drag in mindering gebracht. Ook
zijn er diverse interessante
jubileumaanbiedingen.

Op l september 1958 heeft de heer
Helmink sr in Vorden de zaak overge-
nomen van de familie Heerink. Dit be
drijf in woninginrichting met daar-
naast matrassenfabricage is na vele ver-
bouwingen fors uitgebreid met tapijt,
gordijnen en meubelen. In 1978 zijn de
beide zonen in het bedrijf gekomen, de
textiel werd afgestoten en men heeft
zich volledig toegelegd op het hele
woongebeuren. In 1982 zijn de vleugels
ook uitgeslagen naar Eibergen waar
een filiaal werd geopend.

Helmink meubelen beschikt in Vorden
en Eibergen over een verkoopopper-
vlakte van 5000 vierkante meter. Mede
dankzij de inzet van twintig medewer-
kers heeft Helmink meubelen dit kun-
nen bereiken en hebben zij een goede

naam in de hele regio opgebouwd.
Service en vakmanschap staan hoog in
het vaandel. Momenteel is men in
Vorden bezig met de uitbreiding van
de toonzaal en de bouw een groot ma-
gazijn waar straks tachtig rollen tapijt
op voorraad komen en de vrachtwa-
gens in en uit kunnen rijden voor het
laden en lossen.

Eigen atelier
De gordijnen en vitrages worden vak-
kundig gemaakt in eigen atelier, zodat
er snel op de wensen van de klant in-
gesprongen kan worden. De zes stof-
feerders zijn naast het leggen van ta-
pijt en vinyl ook zeer bekwaam in het
leggen van parket en laminaat. Door
middel van interne en externe oplei-
dingen wordt iedereen met de nieuw-
ste ontwikkelingen op de hoogte ge-
houden. Op de meubelafdeling vindt u
een uitgebreide collectie kwaliteits-
meubelen in eiken, grenen, beuken of
kersen. Bovendien is men aangesloten
bij de Woonvisie. Dit is een organisatie
die allerlei zaken bundelt om geza-
menlijk te komen tot een perfecte prijs-
kwaliteitsverhouding. Ook op de uitge-
breide afdelingen slapen van Helmink
zullen wakkere slaapadviseurs u alles
kunnen vertellen over de diverse slaap-
systemen. Helmink meubelen is sinds
1995 CBW erkend.

Ook de medewerkers van het filiaal in Eibergen vieren het 40-jarig bestaan van
hun firma uitbundig mee.



Elektrische fiets bij Profile Bleumink Tweewielers erg in trek:

Elektrische fiets uitkomst voor ouderen
Heeft u last van uw knieën, maar
wilt u toch graag zonder pijn samen
met uw echtgenoot 's middags een
rondje gaan fietsen? Of heeft u
hartklachten en ziet u er tegenop
om met flinke tegenwind de fiets te
pakken? Dan is misschien de elek-
trische fiets van Profile Bleumink
Tweewielers iets voor u. Profile
Bleumink Tweewielers is gevestigd
aan de Dorpsstraat 12 in Vorden.

Profile 'de fietsspecialist' mag als enige
in Nederland twee modellen van de
Sparta Pharos verkopen: de Pharos
Forza en de Pharos Presto. Deze fietsen
verdubbelen uw spierkracht met een
elektrische versterker. Dezelfde inspan-
ning levert u dus de dubbele snelheid
op.

Evenementen
Vorden

mei: Koopzondag Vorden

24, 31 mei en l juni: openstelling
van tuinen De Wiersse

12. 13, 19 juli: openstelling tuinen
De Wiersse

16 t/m 18 juli: kermis en braderie

7 en 8 augustus: Beachparty

9 augustus: koetsentocht

22 en 23 augustus: Willem Kuyper
Jeugdvoetbaltoernooi w Vorden

23 t/m 27 augustus: Country Living
Fair

25 oktober: openstelling tuinen De
.Wiersse

De voordelen daarvan zijn natuurlijk
onmiddellijk duidelijk. Zo is het acce
leratievermogen vanuit stilstand veel
groter waardoor u bij verkeerslichten
een stuk sneller weer op de weg bent
en bij heuvelachtig terrein klimt u flui-
tend naar de top. En tegenwind is voor
geen fietser nog een probleem. Met de
Sparta Pharos hoeft niemand daar nog
tegenop te zien of tegenin te puffen.

Aa nd rij f systeem

Het principe werkt als volgt. De Sparta
Pharos beschikt over een elektrisch
aandrijfsysteem met een sensor die
meet hoe hard u op de pedalen drukt.
De druk die u uitoefent wordt elek-
trisch verdubbeld en als extra aandrijf-
vermogen geruisloos naar het achter-
wiel gestuurd. Dat voelt als een extra
duwtje in de rug. De bekrachtiging
werkt het snelst tot aan de 16 kilome
ter per uur. Daarna is bekrachtiging
geleidelijker tot aan de 24 kilometer
per uur. Bij snelheden boven de 24 ki-
lometer per uur houdt de Sparta
Pharos automatisch op met extra ver-
mogen leveren. Eén standaard accu is
goed voojpjen afstand van ongeveer 35
kilomete^Rjor langere trajecten is een
extra accu beschikbaar.

Twee modellen

De Spart^Bharos is met zijn twee mo-
dellen ewr bijzondere verschijning.
Model Forza is de comfortabele alles-
kunner. De Presto is een sportievere
uitvoering. Het ontwerp van beide mo-
dellen is even esthetisch als ergono-
misch. Door het verlaagde zwaarte-
punt is de fiets uiterst stabiel en ge
makkelijk manoeuvreerbaar. De accu's
zijn eenvoudig los te koppelen en in
drie uur volledig op te laden bij ieder
normaal stopcontact. Zonder hulpaan-
drijfsysteem is deze krachtpatser te ge-
bruiken als gewone fiets.

U bent van harte welkom bij Profile
Bleumink Tweewielers in Vorden om
zelf aan den lijve te komen ondervin-
den hoe een 'langdurig duwtje in de
rug' aanvoelt.

Prijspuzzel
Elke maand verschijnen in Contact de pagina's 'Vizier op Vorden'. In deze
pagina's is ook een puzzel opgenomen welke u in staat stelt een Rabo-reis-
cheque te winnen met een waarde van f 500,-

Wat moet u doen?
In de advertenties op de pagina's 'Vizier op Vorden' zijn losse letters verbor-
gen. Zoek deze op en zet ze in de goede volgorde. Er ontstaat nu een spreuk.

Oplossing nr. 4

De oplossingen moeten worden ingezonden vóór 15 mei 1998
naar:

Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
Eliesen Electro, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
Lammers Mode, Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
Kapsalon Marianne, Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Elektrische fiets Pharos Presto
f 2.499,-

Leaseprijs vanaf f 53,48 per maand

DE FIETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 12, Vorden

Tel. (0575) 55 13 93

Dealer van Gazelle, Vico,

Union, Giant, Sparta-met

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

DEZEWE&
bij inlevering van deze bon:

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel (0575) 44 12 M
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHENMuwsttd 45 tel. (0575) 54 32 02

Mode VOOr lommers

de vrouw

van nu
Vorden - Zutphenscwcg 29
tel.: (0575) 55 19 71

ORDEN

Aanbiedingen
Kruiken vanaf f 1,95 • Vijverpomp f 59,
• Rozenboog f 65,- • Vuurkorf f 72,50 •
Vaste planten f 2,- • Rhodondendron
f 7,50 • Goudvissen 10 voor f 10,-

Ruurloseweg 65a, Vorden, telefoon (0575) 55 36 71

S] CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN ~>
tegenover Ned. Herv. Kerk /
Marktplein-Tel.: 5522 4a

RUIME PARKEERPLAATS
AANWEZIG

Zalen voor: bruiloft,
receptie, partijen etc.

Voorjaars-
aktie

' afplakband per rol v.a. 0,99
' 2.5 liter terpentine 5,95
' acrylaatkit + kitpistool v.a. 7,95
kijk in onze winkel voor meer actieartikelen

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEl BV
Dorputrut 7-9, 72S1 BA Vonten. ML: (O678) 66 l B 67

i i d v e i-zo r-gi r» g

Dorpsstraat 30, Vorden, tel.: (0575) 55 14 23

Het doet je
goed,
dat voel je
zowel voor dames als heren



Drie jeugdteams
Dash kampioen
De meisjes A en C2 zijn kampioen geworden met volleybal. Ook werd jongens
B, dat een combinatieteam vormt met WSV Warnsveld, kampioen.

Nieuwe shirts

Meisjes A staand van links naar rechts Femke Grievink, Regina Leferink, Karin
Vlogman, trainer/coach Louis Bosman, Anouk Fransen, Ranoeda van Lingen.
Zittend van links naar rechts sponsor/coach Tineke Elbrink, Lian Leunk, Sanne
Elbrink, Wendy Lebbink en Marieke Coppiens.

De sponsoring van het vierde damesteam van Dash werd, na de overname door
Eliesen, voortgezet. Nieuwe shirts met nieuwe naam en natuurlijk een nieuwe fo-
to waarop een extraatje van sponsor Eliesen Electro World de voorgrond siert.

Staande van links naar rechts: Marianne Limpers, Mirjam Enzerinck, Carien
Vruggink, Joke Aalderink, Angela Vrieler, dhr. Eliesen (sponsor) en Ge Verheem
(trainer/coach), Zittend van links naar rechts: mevr. Eleisen (sponsor), Dianne
Boers, Ineke Kamphuis, NancyRossel en Sabrine Jansen.

Meisjes C2 boven van links naar rechts Ilse Wassink, Maaike Nijbroek, Mariska
Brinkerink en Ester Leegstra.
Midden van links naar rechts Elske Hartelman, Annelies Limpers, Nienke
Grievink.
Onder van links naar rechts Ellen Heutink en Loes van Bemmel.

Het dames 6 - team van volleybalvereniging Dash heeft een nieuwe shirtsponsor
gekregen. Door Wentink Elektro uit Vorden werd het team in het nieuw gesto-
ken. Wentink Elektro verzorgt uw installatiewerk en verkoop van witgoed, voor
al uw electrische apparaten. Het bedrij f is gevestigd aan De Bongerd 36 te Vorden.

Staand van links naar rechts: dhr. Wentink (sponsor), mevr. Wentink (sponsor),
Josje ten Have, Aly Besselink, Alma Heijink, Janny Hartman, Dinie Siebelink en
Els Bruntink. Zittend van links naar rechts: Lisette Gotink, Marije Jansen, Anja
Menkveld en Toos Wentink.

Jongens B staand van links naar rechts trainer Gerard van Laar, Richard van de
Veer, Kors Meyer, Daan Vrieler, Arne Boekholt, Thomas Hartelman.
Zittend van links naar rechts Bram Becker, Thomas Peters, Remco Aalberts en
Rob Leenkuil.

Schuurman Sport, een winkel met een groot assortiment schoenen en tevens een
uitgebreide en gevarieerde sportcollectie, is nu al voor het tweede jaar sponsor
bij Dash. Niet alleen het eerste, maar ook het tweede hereteam speelt in shirts
met de naam van de winkel uit Borculo erop. Naar volle tevredenheid. Beide
teams hopen op een jarenlange voortzetting van deze sponsoring.

Staande van links naar rechts: Jan Geels (trainer/coach), Herman Ellenkamp,
Sander Spaarwater, RolfLieverdink en Joost Vrieler. Zittende van links naar
rechts: Erik Boel, Gerwin Wiegman, Martijn Reuvekamp en Robert Ellenkamp.



Weekend- en
Oranje Boven
aanbiedingen

'n heerlijke frisse

Sinaasappel-Bavaroise vlaai
'n kombinatie met echte sinaasappelbavaroise

en Zwitserse room
Je hoeft er niet voor naar Soestdijk

KONINKLIJKE AANBIEDING 14995

••• Goed voor 12 royale punten •••

Kleine sinaasappel Bavarois voor

6 punten 8,5O

Oranje Boven Bollen
'n mega vruchtenbol, royaal gevuld

met krenten, rozijnen, appel en spijs.
Afgewerkt met oranje fondant.

per stuk VOOR MAAR 1,3O

woensdag 29 april
voor extra feestvreugde:

Koningmnerollen, Oranje
soezen, Oranje tompoucen,

en Oranje bollen

••• Oranje Soezen •••

halen, "W betalen!

Zaterdag 2 mei
Ferrari-team in Vorden
Ook dit jaar sponsort Shell International het Ferrari-team weer. In ver-
band met promotionele activiteiten is het Autobedrijf Groot Jebbink in
Vorden gelukt om Shell samen met Ferrari dit jaar naar Vorden te
halen. En wel op zaterdag 2 mei. Omstreeks 16.30 uur zal er in de
showroom een wel zeer speciaal exemplaar worden tentoongesteld
waarvan er in Nederland slechts één rond rijdt. Hierbij nodigt
Autobedrijf Groot Jebbink in samenwerking met Shell International en
Ferrari u uit om de onthulling van deze Ferrari in de showroom mee te
maken.

AtfrOHMlUF

Groot
Jebbink

Rondweg 2 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 22

• 30 april

KONINGINNEDAG
geopend van 09.00 tot 20.00 uur

• 10 mei

MOEDERDAG
voor alle moeders een leuke attentie

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
Hengeloseweg 14 • Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95
Dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 uur

Lekker verse oranje boven aanbiedingen
Appeltjes van Oranje nieuwe oogst

Mandarijnen 15 voor 5?8

/
MMMMM0*

niet zomaar een
groente winkel . . .

Geschrapte

500 gram 1?'

jonge
Boontjes
500 gram 2.449

Grote

Komkommer

Per stuk
98

Galia Meloen
nieuwe oogst
per stuk

Even warm maken

Babi
Pangang

398
H

+ GRATIS rijst

De lekkerste
Oranje rauw kost

249
•

Nu volop Hollindse aardbeien dus lokker on boter.
Aanbiedingen geldig van ma 27 april t/m 2 mei

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

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

N. MEEK
gediplomeerd
pianostemmen

f70,-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

O P E N
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

ADVERTEERDERS BEDANKT
Bestuur en leden van volleybalvereniging Dash

willen langs deze weg nogmaals alle sponsors, sub-sponsors en adverteerders van harte
danken voor de steun welke de teams en de vereniging het afgelopen volleybalseizoen
hebben ontvangen en de hoop uitspreken op een even goede relatie in de toekomst.
Onze dank gaat uit naar:

• Bouwbedrijf Eggink, Vorden
• Camping De Goldberg, Vorden
• Eliessen Electro World, Vorden
• Bloemsierkunst Elbrink
• Woonwinkel Lammers, Vorden
• Sigarenspeciaalzaak Braam, Vorden
• Vakfotografie Hans Temmink, Vorden
• Autobedrijf Groot Jebbink, Vorden
• Meubel Design Vorden
• Norde Assurantiën, Vorden
• Bakkerij Van Asselt, Vorden
• Bleumink Tweewielers, Vorden
• Keurslager Vlogman, Vorden
• Café-restaurant De Herberg, Vorden
• Slotboom tweewielers, Hengelo
• Visser Mode, Vorden
• Bodega 't Pantoffeltje, Vorden
• Makelaarskantoor Pelgrum, Vorden
• Salon Marianne, Vorden
• Volvo Schotpoort, Zutphen
• Makelaardij Van Zeeburg, Vorden
• Smederij Oldenhave, Vorden
• Barendsen, Vorden
• Restaurant 't Olde Lettink, Vorden
• Camping Warnsveld

• Rabobank, Vorden
• Bakkerij Schurink., Vorden
• Rijschool Oortgiesen, Vorden
• Autoschade Theo Terwel, Vorden
• Schildersbedrijf Peters, Vorden
• Kluvers Sport Totaal, Vorden
• Slagerij Jan Rodenburg, Vorden
• DA-drogist Ten Kate, Vorden
• Fashion Corner, Vorden
• Rijschool Horstman, Vorden
• Schoonmaakbedrijf Glimmo, Vorden
• Kwalitaria De Buurman, Vorden
• Was-/textielverzorging Siebelink, Vorden
• Auto/rijwiel/taxibedrijf

A. Klein Brinke, Vorden
• Accountants

Bloemendaal en Wiegerinck, Vorden
• Woltering Transporten, Vorden
• Autoschadebedr. Jansen & Gal, Zutphen
• Weulen Kranenbarg, Vorden
• Purdey Mode, Zutphen
• Bouwbedrijf Rondeel, Vorden
• VEGA Autoverhuur, Lochem
• Schuurman Sport, Borculo
• Lammers Mode, Vorden

Natuurlijk is alleen
het beste goed genoeg...
U kunt nu heel voordelig kennis maken met de
kwalitatief ̂ ogwaardige paardenvoeders van
Kasper Faunafood.

Bij aankoop van vier zakken
paardenbrokken ontvangt u
een zak paardenmuesli gratis.
Actie geldig tot 2 mei a.s.

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Vorden • Telefoon (0575) 55 29 59

KASPER m, FAUNAFOOD

ElEKMARKJi

2 Bos bloemen naar keuze 9,95

10 geraniums 25,-

Volop hangplanten

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te nieuwe oogst
Vorden OP=OPkiio,

Galia meloen 2 stuks
Bananen 2 kiio
Verse tuinkruiden 4 pot

KOLDENHfFs Versmarkt
Vin t n n o i r d e 1 1 g



Feestavond Dash krijgt hoge waardering

Thuisblijvers krijgen ongelijk
Zaterdag sloot Dash de volleybalcom-
petitie min of meer af met de jaarlijk-
se feestavond. Min of meer omdat een
drietal jeugdteams, te weten meisjes
A en C2 en jongens B, nadat zij kam-
pioen zijn geworden in hun klasse,
op 16 mei nog meespelen in de geslo-
ten clubkampioenschappen; een lan-
delijk toernooi waaraan de districts-
kampioenen deelnemen. Ook de trai-
ningen gaan nog even door voor de
diverse teams. Men begint daarbij nu
al aan de voorbereiding op de nieuwe
competitie welke eind september van
start gaat.

Spelers en coaches moeten deze voorbe-
reiding plaatsen in het kader van de aan-
staande veranderingen. De NEVOBO
(Nederlandse Volleybal Bond) heeft de
Nederlandse Volleybalcompetitie nieuw
in kaart gebracht, hetgeen inhoudt dat
de teams van Dash, tot op heden uitko-
mend in het District IJsselstreek, vanaf
de nieuwe start in september zullen
gaan spelen in Oost-Gelderland en voor
een deel in Twente. De klasse waarin de
teams gaan uitkomen blijven nog even
onzeker, daar de komende weken eerst
diverse promotie-degradatie wedstrijden

moeten worden afgewerkt. Voor eind
mei echter zullen deze zaken zijn afge-
handeld en krijgen de verenigingen
meer zicht op de materie.

Weinigen maakten zich overigens afgelo-
pen zaterdag druk om deze zaken. Er
werd gefeest. En hoe. Zo'n slordige twee
honderd leden en aanhang waren naar
De Herberg getogen om daar het jaarlijk-
se feest, georganiseerd door de
Activiteiten Commissie (AC) mee te vie
ren. Al snel zat de sfeer er goed in, het-
geen bleek uit een bijna constant gevul-
de dansvloer. Het leek wel of een ieder de
energie, welke men 's middags niet in
het volleybal had kunnen stoppen, nu
kwijt moest. Debet hieraan was zeker
ook de sfeer die gemaakt werd door dans-
orkest Plezant.

Jong en oud vermaakte zich prima onder
het genot van een drankje en een hapje.
De thuisblijvers kregen dus ongelijk,
want het was één groot familiefeest. De
AC en met haar het bestuur vindt het
dan ook steeds weer jammer een zo ge-
ring aantal recreatieve leden op de feest-
avond te mogen begroeten. Temeer om-
dat deze groep nog wel eens aangeeft

minder betrokken te worden bij het ver-
enigingsgebeuren. Maar mogelijk bij een
volgende uitgave, daar de trend de laat-
ste jaren aanwezig is dat steeds meer le-
den, ook recreanten, de feestavond be-
zoeken. Dit moge zeker worden toege-
schreven aan de stimulans welke van de
zeer actieve AC uitgaat.

De thuisblijvers misten overigens ook
nog de kans op een aantal zeer mooie en
waardevolle prijzen, door enkele spon-
sors ter beschikking gesteld voor de ver-
loting, met als hoofdprijs een prachtige
mountain bike. De familie Wolters werd
de gelukkige winnaar.

Verder was er nog de huldiging van di-
verse mensen welke zich op één of ande-
re wijze verdienstelijk maken voor'de ver-
eniging, alsmede het overhandigen van
ingelijste teamfoto's van en door het eer-
ste damesteam aan haar co-sponsors. Het
geheel werd smaakvol aan elkaar gepraat
door Bernard Platenburg met zijn "dro-
ge humor tussen de regels door."

Kortom een heerlijk feest en voor menig-
een waarschijnlijk een goede warming
up voor Koninginnedag.

V o c t b a l

Sodi
Brummen E-Socii E 2-4, SHE F-Socii F 1-2,
Socii A-OBW A 7-1, RKPSC C-Socii C 3-2,
Socii 1-SHE l 4-2, Klein Dochteren 2-Socii
2 0-3, Socii 3-Erica 5 2-3, Socii 5<k>rssel 5
3-3.

Programma
Eefde E-Socii E, WHCZ F-Socii F, SVPV 1-
Socii l, Socii 2-Vios B 3, Steenderen 2-
Socii 3, Socii 4-SHE 4, Vorden 6-Socii 5,
Stokkum 3-Socii 6.

Paar de n sport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Op het concours in Vorden werden de
volgende prijzen behaald.

Pony's klasse B:
Fredrieke Gotink met Lady 159 punten;
Leonie Pol met Siome 161 punten een
vierde prijs; Nicole Lentink met Juries
Nieuwmoed 156 punten een derde prijs;
Sandra Kappers met Jasper 170 punten
een vierde prijs.
L-dressuur: Cynthia Kornegoor met
Toska vierde prijs met 163 punten. Ook
behaalde zij een vijfde prijs bij het L-
springen. Marina Gotink met Goof 161
punten in de klasse Ml; Rodie Heuvelink
behaalde bij het B-springen een vierde
prijs in de categorie D.

Bij de paarden zijn de volgende prijzen
behaald:
B-dressuur: Inge Regelink met Kirone
tweede met 165 punten; Louise van de
Stelt met Datsjé vierde met 160 punten;
Amely Overmars Iriant tweede met 166
punten en vierde met 159 punten.
L-dressuur: Rinie Heuvelink met Elfriede
eerste met 175 punten en Irene Regelink
met Lea vijfde met 167 punten.
B-springen: Irene Regelink met Lea vier-
de.

Wielersport
Op woensdag 22 april reden de RTV-ers
hun snellemantrofee, een tijdrit over 18
km onder mooie weersomstandigheden
werd deze verreden in Hengelo Gld.
Winnaar werd de Amateur uit Hengelo
(Gld.) Martin Weyers in een tijd van 25
min. en 09 sec.
2e Was Jan Weevers in een tijd van 25.16;
3e Peter Makkink net als Jan Weevers
woonachtig in Hengelo Gld., hij reed de
ze tijdrit in 25.34; Reynold Harmsen be
haalde een 4e plaats in 25.36; 5e was de

Junior Arne Kornegoor uit Baak, zijn
eindtijd was 25.42.
Hoe groot de verschillen in zo'n tijdrit
kunnen worden is te zien aan dé 16e
plaats van Frans de Wit, hij deed over de
ze 18 km dik 6 minuten langer dan de
winnaar z'n eindtijd was dan ook 31.30
min. Daarmee behaalde hij de 16e plaats.
Jan Pieterse startte in Utrecht op zondag
26 april in z'n eerste 50+ cours, hij be
haalde een zwaar ^fcochten 16e plaats
op een snel parcours waarop weg rijden
niet mogelijk was, winnaar werd Piet de
Haas uit Tiel.
Ook Rudi Peters uit Wichmond reed de
ze zondag in EmnM^en behaalde daar
een 4e plaats, hie^Prd Fred Keiler uit
Beekbergen winnaar.

T e n n i s
SOCIÏ
UITSLAGEN ZATERDAG 25 APRIL
De IJsselweide 2 - Sociï l jeugd 4-1; T.C.
Zuid 4 - Sociï l mix 5-0; Sociï l - Laerveld
l heren 5-1; Sociï l - Vorden 2 40+ 6-0.

ZONDAG 26 APRIL
Veldhoek 2 - Sociï l 84.

PROGRAMMA ZATERDAG 2 MEI
Sociï l - LTC Zutphen l jeugd; Sociï l -
Laerveld 2 mix; Zevenaar 2 - Sociï l hè
ren; Neede l - Sociï l 40+.

ZONDAG 3 MEI
Sociï l - Vragender 1.

VORDENS TENNISPARK
UITSLAGEN 2E SPEELDAG
ZATERDAGCOMPETTnE
Heren: Vorden l - De Kei 11-5; Vorden 2 -
Beltrum l 3-3; Harfsen 2 -Vorden 3 4-2.
Heren 40+: Wildbaan l - Vorden l 5-1;
Sociï l-Vorden 2.
Heren 40+: Wildbaan l - Vorden l 5-1;
Sociï l-Vorden 2.
Junioren gemengd t/m 14 j r.: Neede l -
Vorden l afgelast.
Junioren jongens t/m 14 jr.: Vorden l - De
Stoven l 5-1; Bergh l -Vorden 2 5-1.
Junioren jongens t/m 17 j r.: Vorden l -
Zevenaar l 5-1.
Junioren meisjes t/m 14 jr.: Vorden l -
Varsseveld 11-5.

ZONDAGCOMPETTTIE
Gemengd: Vorden l - TC Zuid 4 8-0.
Gemengd 35+: Vorden l - Lochem 4 5-0.
Heren: Quick-O 3 -Vorden l 3-3.
Heren 35+: Bergh 2 - Vorden l 2-4.
Junioren gemengd t/m 17 jr.: Vorden l -
Altec l 7-1.

WOENSDAGCOMPETTTIE
Junioren gemengd t/m 12 j r.: Vorden l •
De Koem l 3-2; Vorden 2 - Lochem 11-4.
Junioren gemengd t/m 10 j r.:
Winterswijk l - Vorden l 5-0; Dieren l •
Vorden 2 1-4.
Junioren meisjes t/m'12 jr.: Zelhem l
Vorden l 3-3.

DINSDAGCOMPETITIE ^
Dames: Vorden l - Altec l j^PNeede 3
Vorden 2 1-5; Vorden 3 - Veldhoek l 2-4.

DONDERDAGCOMPETTTIE
Dames dubbel: Vorden l - vrij; Vorden 2
Voorst l 04; Vorden 3 - De Stffen l 04.

Voetbal

VORDEN l VERZEKERD VAN 3E
PLAATS
Na een 0-3 overwinning op naaste bela-
ger WWNA-Hoza uit Apeldoorn is
Vorden verzekerd van de 5e positie op de
ranglijst, welke zo goed als zeker recht
geeft op de nacompetitie.
Vorden begon de wedstrijd uitstekend
want binnen 15 seconden lag de bal al in
het vijandelijke doel, vanaf de aftrap
werd direct Hugo van Ditshuizen inge-
speeld, die na zijn gewonnen duel de vrij-
staande Peter Hoevers kon aanspelen.
Deze vond, na een gave voorzet Dennis
Wentink die alle Apeldoorners verbij-
sterd achter liet: 0-1.
WWNA-Hoza was, ondanks de vroege
achterstand, geenszins van plan zich ge
wonnen te geven, zij konden echter ge-
lijk in de stand met Vorden komen, en
trok de wedstrijd gaandeweg naar zich
toe, wat leidde tot een licht veldover-
wicht voor de Apeldoorners, maar de
kansen die daaruit werden gecreëerd
werden ofwel slecht benut of Marinho
Besselink stond op de goede plaats.
Vorden wist echter goed met de kansen
om te gaan want 5 minuten voor rust
wist Peter Hoevers de buitenspelval te
ontwijken en kon vrij doorgaan naar het
vijandelijke doel. Hij schoot dit buiten-
kansje beheerst binnen: 0-2 ruststand,
een duidelijke opsteker natuurlijk voor
de geelzwarten die na rust beheerst ble-
ven voetballen en op de nul bleven spe
len, het resultaat was immers heilig, wat
zonder al te veel problemen lukte,
WWNA wilde wel maar kon het niet en
Vorden maakte gebruik van de
Apeldoornse onmacht door in de 80e mi-
nuut onberispelijk 0-3 binnen te schie
ten. Dennis Wentink was wederom de
schutter, en schoot hiermee alle

Apeldoornse hoop aan flarden en
Vorden kan zich zondag definitief verze
keren van deelname aan de nacompeti-
tie. Het speelt dan bij het reeds gedegra-
deerde Beatrix uit Hoenderlo.

UITSLAGEN
WWNA Hoza - Vorden 0-3; Vorden 2 -
Reunie 2 1-2; Vorden 3 - KSH 2 4-2;
Zutphania 3 - Vorden 4 5-2; SHE 3 -
Vorden 5 34; SCS 3 - Vorden 6 6-2.
GSV '38 Al - Vorden Al 7-3; Vorden A2 -
Longa '30 A2 4-5; Vorden BI - Brummen
B2 8-1; Daventria C2-Vorden Cl 6-2.
Almen Dl - Vorden Dl 7-1; Vorden El -
Brummen E 5-14; Vorden E2 - Voorst El 5-
0 (Kampioen!!!); SCS El -Vorden E4 5-3;
Warnsveld E6 - Vorden E3 3-7; AZC Fl -
Vorden Fl 7-2; Vorden F2 - de Hoven F2 8-
1; Dierense Boys F2 - Vorden F3 13-1;
Vorden F4 - Zutphania F2 04.

PROGRAMMA
Beatrix l - Vorden 1; Grol 4 - Vorden 2;
Markelo 4 - Vorden 3; Vorden 4 -
Steenderen 3; Vorden 5 - Rheden 5;
Vorden 6 - Sociï 5.
Brummen B2 - Vorden BI.
Zutphania Dl - Vorden Dl; Vorden El -
WHCZ El; Vorden E2 - WHCZ E5;
Warnsveldse Boys E5 - Vorden E3;
Zutphania Fl - Vorden F3; Vorden F2 -
Gazelle Nieuwland F3; Vorden F4 - Erica
'76 F3.

S.V. RATTI
UITSLAGEN JEUGD
Apeldoorn CSV A2 - Ratti Al 3-1; WVC C3
- Ratti Cl 0-3; Lochuizen Dl - Ratti Dl 5-1;
Ratti El - Neede E3 4-5; D.E.O. Fl - Ratti Fl
2-4; Ratti F2 - Markelo F4 1-5.

PROGRAMMA
ZATERDAG 2 MEI
Ratti Dl - Eibergen D2; Reunie E3 - Ratti
El; Witkampers F2 - Ratti Fl; Ratti 5 (zat.)
- Eefde 4.

ZONDAG 3 MEI
Ratti l - WHCZ l; Ratti 2 - Erica '76 8; de
Hoven 6 - Ratti 3; Zutphania 5 - Ratti 4;
Ratti l (dames) - Neede 1.

EN 3A
APRIL
Iedere dag:

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

29 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

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

Welfare

MEI

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

l ANBO Ledenbijeenkomst
't Stampertje

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

Lettink
7 HSV de Snoekbaars Jeugdwedstrijd
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 Reisje HVG Wichmond - Vierakker
9 Klein Axen thema lezing op het

Spieker in Delden
11 Bridgeclub Vorden in het

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

Lettink
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Slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

citroen
brandewijn

GRANV MARNIER
| XOUGC

70CL VAM 4225
\VOOR3695
+ 10 ROCKS

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 29 april t/m di

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zelf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

OPEN CASINO
AVOND

h/oor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATA:
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(0314)681378 tey057S)553006
[••MAANOAGS'ÖE HELE DAG CESLOTEN"]

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Vorden 3 kampioen Uitbreiding assortiment en start verhuurplaystation:

Opening Videotheek Castle

Het derde elftal van voetbalvereniging
Vorden werd afgelopen week kampioen.
Het team, dat gesponsord wordt door
Tuincentrum Vorden werd in de bloeme
tjes gezet na een overwinning op Wit-
kampers 4. Op de foto staan van links
naar rechts: Rutger Wullink, Frank van

Zaaburg, Willem Lichtenberg, Wilco
Schouten, Patrick Dekkers, Kees Jansen,
Wilco Klein Nengerman, Vincent ten
Have en Peter Gombert. Zittend: Michel
Wiggers, Dennis Tijssen, Gert Verbeek,
Reza van Houte, Edwin Visser en Richard
Meijer.

Aanrijding auto's stremt
treinverkeer tussen
Zutphen en Winterswijk
Bij een aanrijding tussen twee personen-
auto's is zondagavond de spoorwegover-
gang aan de Lochemseweg tussen Zut-
phen en Vorden geblokkeerd geraakt.
Het ongeluk vond bijna op de spoorover-
gang plaats. Gevolg was dat het treinver-
keer tussen Zutphen en Winterswijk tot
stilstand kwam. Bussen zorgden voor ver-
vangend vervoer.
Maandagochtend reden de treinen tus-
sen Zutphen en Winterswijk weer vol-
gens het normale dienstrooster. Er moes-
ten alleen nog wel enkele reparaties wor-
den uitgevoerd bij de spoorwegovergang.

Sursum Corda
Vorige week donderdag en vrijdag heb-
ben enkele leden van de Christelijke mu-
ziekvereniging Sursum Corda met goede
resultaten het Harmonie-Fanfare mu-
ziekexamen afgelegd. Het gaat hier om
Matthea Letterman (klarinet diploma A),
Egar Ooyman (slagwerk diploma B),
Ewout Hilferink (schuiftrombone) en
Inge Letterman (dwarsfluit diploma ).
De kandidaten zijn opgeleid door de m -
ziek- en dansschool regio Zutphen.

PCOB
De Protestants Christelijke Ouderenbond
in Vorden houdt op 14 mei haar jaarver-
gadering in 't Olde Lettink Na de pauze
komt direkteur G. Nijenhuis van de ABN-
Amro Bank uitleggen hoe de chipknip
werkt en vertelt hij over de euro.

Mbo
De afdeling Vorden van de ANBO houdt
vrijdag l mei een bijeenkomst in het
Stampertje. Drs. A Hartelman geeft tij-
dens deze middag een lezing over filoso-
fie. Op 5 mei wordt er in het Dorps-
centrum bingo gespeeld.

Geslaagd
Wouter Rossel uit Leesten is geslaagd
voor het diploma 'Elektrotechnisch in-
stallateur'. Rossel volgde een interne op-
leiding bij installatiebedrijf Wiltink in
Vorden en is hier ook werkzaam.

Tuincentrum Vorden is op Koninginne
dag geopend. De klant kan bij Tuincen-
trum Vorden terecht voor alles op het ge
bied van tuin en vijver.
Na een kleine interne verbouwing is het
assortiment van het bedrijf aan de
Ruurloseweg flink uitgebreid. Zo heeft
Tuincentrum sinds kort een collectie
Toscaanse potten. &tk voor zogenoemde
windlichten moeWl bij Tuincentrum
Vorden zijn.
"Verder hebben we nu ook meer ijzer-
werk. Je moet dan bijvoorbeeld denken
aan rozenbogen", legt eigenaar Wilbert
de Leeuw uit. All4Kij elkaar reden ge
noeg om op Koninginnedag een kijkje te
nemen aan de Ruurloseweg 65a in
Vorden. Zie ook advertentie.

Diiivensport
PVVorden
De wedvlucht vanaf Nivelles waar leden
van PVVorden met hun duiven aan deel-
namen leek niet zonder problemen te
verlopen. De vlucht stond ruim drie uur
"los". Naar het leek zouden op deze we
vlucht veel duiven verspeeld worden. Na
een eerste uitstelling op zaterdag liep het
toch allemaal goed af, hoewel met veel
nagekomen duiven. Als eerste kwam de
duif van H. Stokkink binnen.
De uitslagen waren als volgt: H.Stokkink
1,6 9; H.W. Oldenhave 2; AA Jurriens 3;
Maria Olieslager 4,12,17; J.Burgers 5,14,
20; J.M. Meyer 7,13,18,19; GA Wesselink
8; G en H. Boesveld 10, 15; H. A
Eykelkamp 11; Roy Eykelkamp 16.

Bridge

UITSLAG BRIDGECLUB VORDEN
Groep A: 1. Wijers - Thalen 60,4; 2.
Vruggink - van Asselt 59,2; 3. Hendriks -
van Burk 58,3; 4. Busscher - Graaskamp
55,0.

Groep B: 1. Speulman - Speulman 59,1; 2.
Groot Bramel - Tigchelaar 56,8; 3. de Niet
- de Niet 53,4; 4. den Ambtman -
Vruggink 50,0.

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WOENSDAG 22
APRIL 1998
Groep A: 1. den Elzen / v. Manen 58.3%; 2.
Gerichhausen / Gille 56.3%; 3. v. Asselt /
Vruggink 53.1%.
Groep B: 1. de Jonge / Mouwen 68.2%; 2.
mv./hr. Scholten 64.6%; 3. Bouman / Snel
58.8%.

Twee weken zaten ze Voor nood' aan
de overkant van de weg. Maar dat
hebben Jan en Lieneke Visscher van
Videotheek Castle er wel voor over ge-
had. De afgelopen weken werden be-
nut om de winkel te voorzien van een
compleet nieuwe inrichting. Naast
een nieuw verfje en een nieuw tapijt
zijn er nieuwe schappen in de winkel
gekomen met als gevolg dat het as-
sortiment flink kon worden uitge-
breid. Op zondag 3 mei is de herope-
ning van hun videotheek aan de
Burgemeester Galleestraat in Vorden.
Voor alle klanten ligt er vanaf die dag
zolang de voorraad strekt een leuk
presentje klaar.

Het is inmiddels negen jaar geleden dat
Jan en Lieneke Visscher met de video-
theek begonnen aan de Burgemeester
Galleestraat. "De afgelopen negen jaar
hebben voor ons aangetoond dat abso-
luut markt is voor een videotheek in
Vorden. Sterker nog, we hebben zelfs een
regiofunctie gekregen. Er komen hier
mensen uit de hele streek: van Almen tot
Ruurlo en van Wichmond tot Steende
ren", vertelt Lieneke Visscher.
Naast het feit dat de videotheek is voor-
zien van een nieuw verfje, zijn er ook

nieuwe opbergkasten gekomen voor de
videobanden. "De banden komen nu op
een andere manier in de kast te staan
met als gevolg dat we ons assortiment
met 500 videobanden hebben kunnen
uitbreiden". Volgens Lieneke Visscher is
er altijd enorm veel vraag naar bekende
bioscooptitels. "Om deze mensen niet te-
leur te stellen, hebben we besloten om
van videobanden waar heel veel vraag
naar is, meerdere exemplaren aan te
schaffen. Op die manier verwachten we
de klant nog meer service te kunnen bie
den".

Verder is Videotheek Castie gestart met
de verhuur van de alsmaar populairder
wordende Playstation. "De kant kan zo'n
Playstation huren in combinatie met de
daarbij behorende spelletjes. Maar het is
ook mogelijk om deze spelletjes los te
huren", legt Lieneke Visscher uit.

Tot slot van het verhaal wil Lieneke
Visscher nog even kwijt dat Videotheek
Castle over een brievenbus beschikt
waardoor 24 uur per dag geleende video-
banden kunnen worden geretourneerd.
"Met name voor mensen die overdag
werken en niet op tijd de banden kun-
nen inleveren is dit een uitkomst".

Touwtrekvereniging
'Vorden' houdt
scholencompetitie
De Touwtrekvereniging 'Vorden" houdt
op Hemelvaartsdag op haar akkomoda-
tie aan de Ruurloseweg een kompetitie
touwtrekken voor scholen. Het bestuur
hoopt dat de animo derma^Épx>ot is, zo-
dat er dan voortaan op Hemelvaartsdag
een traditie van gemaakt kan worden.
Dezer dagen zullen alle basisscholen in
Vorden benaderd worden. Inmiddels is
bekend dat thans al een paa^cholen po-
sitief hebben gereageerd. E^P zomer be-

staat de club 40 jaar. Ter gelegenheid
daarvan mag Vorden op 7 juli de gewes-
telijke kampioenschappen organiseren.
Die dag zullen er 49 teams, waaronder 9
jeugdteams naar Vorden komen. De or-
ganiserende vereniging zal zelf met een
jeugdteam en in elk geval bij de senioren
in 640 B klasse van de partij zijn.
Momenteel timmert de vereniging druk
aan de weg. Een ledenwerfaktie heeft
niet minder dan 15 nieuwe leden opge-
bracht. Voor een touwtrekvereniging een
luxe! Vorden heeft nog meer evenemen-
ten op stapel staan. Zo worden op 19 au-
gustus de open Vordense kampioen-
schappen georganiseerd. Dat houdt in
dat ook ploegen uit andere gemeenten
aan de start mogen komen.

Regionale artiesten steunen varkensboeren met cd:

Dag van het boerenprotest
Vrijdag l mei is uitgeroepen tot Dag
van het boerenprotest. Tijdens deze
dag wordt aan de Geesinkweg in
Warnsveld een cd geprenteerd die he-
lemaal in het teken staat van het pro-
test van de varkensboeren tegen de
komende maatregelen van minister
Van Aartsen. De cd is een initiatief
van de zingende protestboer Wim
Woestenenk uit Warnsveld. Aan de cd
werken tal van bekende artiesten
mee zoals de Maïs Girls, The Spitfires,
Hendrik Haverkamp en Mannenkoor
Karrespoor. Op l mei in of bij de veld-
schuur aan de Geesinkweg in
Warnsveld vindt de presentatie van
de cd plaats. Hier zullen alle artiesten
die betrokken zijn geweest bij de cd-
opname een optreden verzorgen. De
presentatie van dit bijzondere gebeu-
ren is in handen van WiUy Oosterhuis
van RTV Oost.

Minister Van Aartsen van Landbouw wil
met ruggesteun van de Eerste en Tweede
Kamer het aantal varkens in twee jaar
tijd met 25 procent terugdringen. Deze
actie heeft verregaande consequenties.
Met name voor de kleine gezinsbedrij-
ven. In sommige gevallen dreigt faillisse-
ment.
De boeren voorop - maar in feite het hele
platteland - accepteert de onredelijke sa-
nering van deze bedrijfstak niet. Er is
veel gemor en er komen acties tegen dit
overheidsbeleid. Met in het achterhoofd
de gedachte: Wanneer is de volgende be-
drijfstak aan de beurt? De pluimveehou-
ders? De aardappelboeren? De meivee
houders?
Boer Wim Woestenenk uit Warnsveld is

het al lang zat en verwoordde dat al eer-
der met het nummer "Wij zijn 't zat" op
de protest-cd met zijn band Op Drift. Nu
is hij niet meer van zijn erf af te slaan. Hij
zit er en hij blijft er. Hij zal zich tot het
uiterste verdedigen, voor zijn gezinsbe-
drijf in het bijzonder en de boerenge
zinsbedrijven in het algemeen.

Wim woestenenk - de tekstdichter en
boerenprotestzanger en bovenal boer -
uit deze gevoelens in zijn muziek. Het
nummer 'Nem mien neet Kwoaluk' ont-
staqnd en de platenmaatschappij was
zeer geïnteresseerd. Al snel verzamelden
zich om Wim Woestenenk artiesten die
deze gedachte wilden steunen zoals de
Maïs Girls, The Spitfires, Mannenkoor
Karrespoor, De Boswachters en Hendrik
Haverkamp. Op deze manier ontstond de
cd 'Nem mien neet Kwoaluk'. Een ge-
deelte van de opbrengst van de cd komt
ten goede aan de gedupeerde varkens-
boeren.
Het doel van deze actie is om een zo
groot mogelijk publiek te overtuigen van
de ernst van deze zaak. Het gevolg van
deze nieuwe wetgeving zal volgens de
varkensboeren zijn dat de gezinsbedrij-
ven zullen verdwijnen en dat een indus-
triële varkenshouderij in het verschiet
ligt. Een varkenshouderij waarin de die-
ren zijn verworden tot kille produktie
middelen. Dit kan en mag volgens de var-
kensboeren in Nederland nimmer ge
beuren. Gezindsbedrijven blijven het uit-
gangspunt met veel zorg voor de dieren,
de landelijke omgeving en het platte-
land. Het motto van de varkensboeren
blijft dan ook 'Minder varkens oké, op
deze manier, nee'.



Extra voorstelling jubileumrevue 'Knallende Kurken'op zaterdag 2 mei:

Opvallend goede zang bij revue
De afgelopen jaren zijn in Vorden
heel wat revue's opgevoerd. Dikwijls
bleek de zang een ondergeschoven
kindje. Dat was zaterdagavond tij-
dens de revue "Knallende Kurken",
dat ter gelegenheid van het 100 jarig
bestaan van de plaatselijke Oranje
vereniging werd opgevoerd, duide-
lijk anders.

In de voorbereiding vertelde het organi-
serende trio Henk Broekgaarden, Dick
Regelink en Wilma Rossel dat juist voor
deze revue primair gezocht is naar man-
nen en vrouwen die goed kunnen zin-
gen. Niets teveel gezegd want de zang-
groep - bestaande uit elf personen - was
inderdaad van uitstekende kwaliteit.
Niet alleen in het openings- als slotlied
maar ook in nummers als" Kom d'er bie"
toen ondersteund door handgeklap van
het enthousiaste publiek bezongen werd
hoe gezellig het wel niet is in het
Vordense bejaardenhuis "De Wehme".
Eveneens een sterke: het lied over de
klusjesman. Een keer ging het mis toen
een verliefd paartje werd toegezongen.
Het revueorkest overstemde de zang vol-
komen. Wat bleek, de microfoon had het
begeven. Snel een ander en zie de zang
klonk weer als 'Vanouds". Dus uitste
kend!
Niet alleen de zanggroep maar ook de 17
man tellende toneelgroep kwam prima
uit de verf. Dat had niet alleen te maken
met de wijze waarop gespeeld werd,
maar bovenal op de tekst zelf. Er werd in
de stampvolle zaal van het Dorps-
centrum heel wat afgelachen. Dialogen
tussen schoonmoeder en schoonzoons
doen het altijd wel. In "Knallende
Kurken", knallende bekvechterij tussen
deze twee bijzondere familieleden.

CASANOVA TOON SPITSMOES
Schoonmoeder werd niet alleen de he-
mel "ingeprezen" maar was bovenal vol-
gens "Jan Bal" (de schoonzoon) rijp voor
het bejaardencentrum "De Wheme". Zo-
ver kwam het ook. Twee dagen op proef.
Nog maar net gearriveerd of schoonmoe-
der "tutte" zich op want een heel oude
liefde Toon Spitsmoes, de casanova on-
der de oudjes, sleet daar ook zijn laatste
levensjaren.
Een perfecte vondst. De huldiging van
een 100-jarige in "De Wehme". Voorzitter
Johan Norde van de 100 jaar bestaande
Oranjevereniging, sprak de jubilaris toe,
waarbij Norde vertelde dat de
Oranjevereniging in 1913 honderd gul-
den subsidie kreeg van de gemeente Vor-
den en dat dit bedrag anno 1998 in totaal
150 gulden bedraagt! De krasse jubilaris
vertelde onder grote hilariteit oude ver-
halen. Uiteraard ontbrak de serenade
niet. Vier trompettisten afkomstig van de
drie plaatselijke muziekverenigingen,
speelden er lustig op los.
Met de schetjes zat het wel snor in deze

revue. "Hel^pneentehuis, dat is toch dat
oude kasteel dat ze bij de witte contai-
ners hebben geplaatst"? Of wat dacht u
van deze: "Proat niet zovolle anders valt
oe het gebit uut de mond". Ook de op-
merking vj^de verpleegster in het be-
jaardenhulp deed het erg goed:
"Mevrouwtje wakker worden, U hebt Uw
slaaptablet nog niet ingenomen". Dat
soort opmerkingen, het publiek lustte er
wel pap van.

Tussen de verschillende onderdelen
door, optredens van een acht man tel-
lende balletgroep onder leiding van
Ellen Buitink Niet altijd even sterk, hier
en daar een "minpuntje" maar dat werd
echter perfect gecamoufleerd door de
licht- en geluideffecten van specialist
Bennie Schoemaker. De decorbouwers
moeten de afgelopen weken bergen werk
verzet hebben, want gedurende de gehe-
le avond fraaie "herkenbare" decors. Last
but not least de kostuums: veel variatie
en met zorg gekozen.

"Knallende kurken". Een revue om met
plezier naar te kijken en te luisteren. Een

Extra voorstelling 2 mei
De derde voorstellj^^an de jubileumrevue 'Knallende kurken' op vrijdag l mei is
totaal uitverkocht^^ organisatie heeft daarom besloten om nog een extra voor-
stelling te geven op zaterdagavond 2 mei. Deze avond heeft eveneens plaats in het
Dorpscentrum.

Kaarten voor de voorstelling van zaterdag 2 mei zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij het Dorpscentrum en de ABN AMRO-Bank

compliment aan de regie en de algehele
leiding Henk Broekgaarden, Wilma
Rossel en Dick Regelink

Wilt U weten hoe "oudjes" omgaan met
bijvoorbeeld de sexlijn 06- 320 320? Bent
U wel eens iemand tegengekomen die
flauw viel wanneer hij alleen is met een
vrouw? Hebt U wel eens een bemande
ballon aan het plafond van het
Dorpscentrum zien hangen? Men kan
het nog zien wanneer "Knallende
Kurken" zaterdagavond 2 mei voor de

laatste keer wordt opgevoerd. De derde
uitvoering op vrijdag l mei is volledig
uitverkocht.

Alles bij elkaar mag de Oranjevereniging
dus terug kijken op een zeer geslaagde
jubileumrevue. Uitstekend gespeeld,
maar ook uitstekend bezocht. Want afge-
lopen zaterdag was de zaal volledig uit-
verkocht en ook op zondagmiddag kon
de Oranjevereniging niet klagen over de
belangstelling. Alleen de achterste rijen
bleven leeg.

Vordens volkslied
Donderdag is het dan weer zover. Koninginnedag 1998. Deze dag begint zoals elk
jaar weer met een aubade bij het gemeentehuis. Naast het Wilhelmus wordt hier
elke keer het Vordens volkslied gezongen. Het valt het bestuur van de
Oranjevereniging op dat steeds minder Vordenaren dit volkslied kennen. Daarom
drukt Weekblad Contact de drie completten van dit lied nog weer eens af, zodat u
donderdagochtend uit volle borst mee kunt zingen.

Er ligt een vriendlyk dorpje, ergens in Gelderland.
Men heeft er adit kastelen, als 't waar omheen geplant.
Wilt gij het leren kennen, gan dan eens op bezoek,
naar 't oude dorpje Vorden, in Gelders Achterhoek (2x).

Daar in dat oude dorpje, dat achtkastelenoord,
vindt men nog veel natuurschoon, dat 's-mensenoog bekoort.
En in zijn mooie bossen, waar 't beekje rustig vliedt,
daar kan men nog genieten, van 't nachtengalenlied (2x).

Zoekt gij een rustig plekje, ga Vorden niet voorbij,
want daar keft men gemoedlijk, eenvoudig en gastvrij,
t Geen men u daar kan bieden, vindt g'aan geen zee of strand,
want Vorden is de Parel van ons mooie Gelderland (2x).



Hek en brug van Huis De Voorst te Eefde gerestaureerd

Geldersche Kasteelen voltooit restauratie
Op donderdag 23 april viert de
Stichting Vrienden der Geldersche
Kasteelen met een feestelijke ope-
ning de restauratie van het hek en
de brug van Huis De Voorst te Eefde.
De opening werd verricht door de
burgemeester van Gorssel, de heer
N. Meerburg.

Met de restauratie van het brugdek, het
hekwerk en de balustrade op de toe-
gangsbrug is de eerste fase voltooid van
een herstelproject dat op De Voorst nood-
zakelijk is. De restauratie was mogelijk
dankzij steun van de'gemeente Gorssel,
de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg, de Batouwe Stiftung en de Stich-
ting Tentónk-Antink.

HUIS DE VOORST
Huis De Voorst werd rond 1700 gebouw
in opdracht van Arnold Joost van Keppel.
De bouwheer was tot aanzien gekomen

dankzij de gunst van koning-stadhouder
Willem in, die hem de titel Graaf van
Albermarle verleende. Het huis werd
gebouwd onder leiding van de stadhou-
derlijke architect Daniël Marot, die ook
betrokken was bij de aanleg van het park
en de tuinen in classistische stijl. Huis en
tuin vormen een afspiegeling van het
kort tevoren gebouwde Loo.
Van het oorspronkelijke gebouwencom-
plex resten thans nog het hoofdgebouw
en de brug met aansluitende balustra-
den. De huidige voorgebouwen met
colonnades werden rond 1900 gebouwd
naar het voorbeeld van de tot 1845 op die
plaats staande bouwhuizen en colonna-
des. Het hoofdgebouw werd in 1943
getroffen door een zware brand, waarbij
het oorspronkelijk rijk gedecoreerde
interieur geheel verloren ging.
In de jaren vijftig werd Huis De Voorst
overgedragen aan de Stichting Vrienden
der Geldersche Kasteelen, die het huis na

een grootscheepse restauratie uitwendig
in oude luister herstelde. Het omringen-
de 104 ha grote landgoed is sinds 1988
eigendom van Stichting Het Geldersch
Landschap.
Momenteel is Huis de Voorst door Gel-
dersche Kasteelen verhuurd aan Expo
Service BV en kan men er terecht voor
congressen, seminars, bedrijfspresenta-
ties, recepties, besloten diners en parties
en huwelijksvoltrekkingen.

RESTAURATIE
hi de jaren zeventig bleek dat de keer-
muren, balustraden en hekwerk van De
Voorst, die indertijd buiten de restaura-
tie waren gevallen, hard aan herstel toe
waren. De eerste plannen daartoe wer-
den in 1978 door Geldersche Kasteelen
ontwikkeld. In 1991 werden deze plan-
nen door Architectenbureau Vos/ten
Broeke/van Wely te Velp geactualiseerd.
In 1996 slaagde Geldersche Kasteelen er

in een begin te maken met de uitvoering
van de eerste fase van dit omvangrijke
project (in totaal begroot op bijna 3 mil-
joen gulden). Aangezien subsidie voor
het totale project nog niet beschikbaar
kwam, werd een plan opgesteld voor de
uitvoering van een gedeelte ervan, te
weten het herstel van de brug en het
brugdek, de toegangshekken en de balus-
trade op de brug (kosten: ruim 400.000
gulden). Dankzij een rijkssubsidie via de
gemeente Gorssel (320.000 gulden) en
bijdragen van de Batouwe Stiftung en de
Stichting Tenkink-Antink in de niet-sub-
sidiabele kosten, kon Geldersche Kastee-
len in november 1996 beginnen met het
meest urgente herstel, dat nu voltooid is.
Voor het resterende deel - te weten het
rechter hek en de kademuren - blijft
Geldersche Kasteelen zich inspannen de
middelen (ruim 2,5 miljoen gulden) bij
elkaar te krijgen die nodig zijn om het
herstelproces te kunnen continueren.

Natuurgeneeskundig therapeut Josine Ruiter uit Zelhem:

'Gezondheid is een natuurlijk gegeven'
Hoe vaak hoor je niet dat iemand
zich niet echt lekker voelt, maar dat
de doktoren niets kunnen vinden.
De klachten worden afgedaan met
de kreet 'Het is psychisch, u moet er
maar mee leren leven'. Natuurge-
neeskundig therapeut Josine Ruiter
uit Zelhem is van mening dat heel
veel lichamelijke klachten veroor-
zaakt worden door emotionele pro-
blemen. "Als iemand problemen
heeft op z'n werk of een onverwerkt
incestverleden dan kan dat leiden
tot migraine of andere klachten. Ik
heb geleerd om op een holistische
wijze naar een mens te kijken.
Oftewel het totaalplaatje. Dit bete-
kent dat lichamelijke klachten zo-
wel fysieke als mentale oorzaken
kunnen hebben."

In haar praktijk leert Josine Ruiter
cliënten om voor zichzelf op te komen.
"Ik vraag de mensen wat ze zelf willen
en wijs ze erop dat ze in feite zelf be-
palen hoe hun leven eruit kan zien en
dat ze de keus hebben om iets naast
zich neer te leggen en niet te doen.
Mensen moeten dus zelf iets van hun
leven maken. Je kunt wel wachten tot
de wereld om je heen verandert, maar
dan blijf je altijd achter de feiten aan
lopen. Je kunt veel beter het heft in ei-
gen handen nemen en binnen de mo-
gelijkheden die je hebt een positieve
wending aan je leven geven", aldus
Josine Ruiter.
Voordat Ruiter als natuurgeneeskun-
dig therapeut aan de slag ging, werkte
ze vijfjaar als wijkverpleegkundige en
was ze tien jaar hoofd van een ver-
pleegafdeling. "Eigenlijk heb ik van
mijn hobby mijn beroep gemaakt. Als
kind liep ik altijd al met mijn hoofd
naar de grond op zoek naar kruiden en
stenen. Door allerlei opleidingen te vol-
gen heb ik me in de loop van de jaren
helemaal toegelegd op de natuurge-
neeskunde. Toen ik nog verpleegkundi-
ge was, vond ik het al interessant om te
zien dat twee mensen die op hetzelfde
kantoor werken en dezelfde handelin-
gen doen toch met hele andere licha-
melijke klachten te maken kunnen
hebben".

In de praktijk van Josine Ruiter komen
mensen met de meest uiteenlopende
klachten zoals migraine, maag- en rug-
klachten, voedings- en spijsverterings-
problemen, hormonale klachten en
stress. "Voor een groot gedeelte zijn de-
ze klachten terug te voeren naar pro-
blemen op het emotionele vlak. Zo had
ik laatst iemand in mijn praktijk die
last had van eczeem. Ook dat was een
reactie op emotionele problemen. Ik
leer zo'n cliënt om beter met zijn ge-
voelens om te gaan en dan kan zo'n
exczeem overgaan. En dat zie je met
meer lichamelijke klachten. Die ver-
dwijnen zodra je lekker in je vel zit of
beter wtet om te gaan met bepaalde
onverwerkt' problemen uit het verle-
den. Dat betekent niet dat de fysieke
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kant overgeslagen wordt. Soms is een
dieet of natuurgeneeskundige medica-
tie ook noodzakelijk. Bovendien gaat er
een preventieve werking uit van de na-
tuurgeneeskunde als je lichaam en
geest als een geheel ziet", aldus Josine
Ruiter.

Josine Ruiter is aangesloten bij de
Vereniging van Natuurgeneeskundig
Therapeuten. In totaal zijn er zevehon-
derd leden aangesloten bij deze organi-
satie. Josine Ruiter beschikt over een
lijst met Zorgverzekeraars die via een
aanvullende verzekering declaraties
aan patiënten geheel of gedeeltelijk
vergoeden.
Josine Ruiter geeft ook diverse cursus-
sen waaronder Yoga. Dit is een verza-

melnaam voor een heel- en leefwijze
die de volledige ontplooiing van je fy-
sieke en mentale kwaliteiten als doel
heeft. "Rust, ontspanning, innerlijke
vreugde en vrede kunnen op deze basis
tot stand komen", vertelt Josine Ruiter.
"Belangrijk hiervoor zijn een goede
ademhaling, aangepaste lichaamsbe-
weging, een evenwichtige voeding en
een gezonde mentale instelling".
Volgens Josine Ruiter bevordert Yoga
harmonie tussen lichaam en geest, een
goede conditie en een lenig en gezond
lichaam.

Voor meer informatie kan men contact
opnemen met geneeskundig therapeut
Josine Ruiter, Varsselsestraat 6 in
Zelhem, tel. (0314) 623 719.
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Jonge Hollandse

BOSPEEN
per bos

998
appelties van oranje

SINAASAPPELS 498
15 stuks *•15 stuks

hollandsfl, upplgn

ELSTAR APPELEN £98
2 kilo • •

"O*AUBERGINE
per stuk
alle aanbiedingen zijn geldig t/m 2 mei.

949
diverse soorten

VERS FRUIT,
blokjes of stukjes. 200 gram

Heen U ome befaamde KI PS A L AuE
al eens geproefd Q98
200 gram Wa

nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw!

ASPERGE - HAMSALADE 929
100 gram eti

om te knabbelen...

BORRELNOTEN
250 gram

Voorjaars-
concert
muziekvereniging

Concordia
Op zaterdag 9 mei a.s. geeft muziekvereniging Concordia
weer haar jaarlijkse voorjaarsconcert inJiet Dorpscentrum te
Vorden. Zaal open 19.30 uur, aanvang 2MO uur.

voor u treden op: het leeHingenorkest
o.l.v. Mark Heuvelink

het harmlAiie-orkest
o.l.v. Hugo Klein Severt

de drumband

Soliste:

Ladyspeaker:

staat onder leiding van Bert Lamers

Marije Hulleman op fluit
(openbaar examen D-niveau)
Sandra Oonk

De toegang is gratis
U bent van harte welkom

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Makelaarskantoor o.g. M
NVM
UAKtLAAH

Het eerste damesteam en de begeleiding van volleybalvereniging
Dash wil haar co-sponsors danken voor de ondersteuning op finan-
cieel en moreel gebied en voor het gestelde vertrouwen,
llona, Nicole, Debby, Margreet, Gracia, Anoek, Joyce, Mirjam, Bianca,
Manneke, Rolt, Gerhard en Louis

|| WOLTERING
^Bî  INTCRHATIONALC KOEL TH A MtPO ff TMN

Visser
M O D E

"f «KASSEND VEUZ»t>VC

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

"In onze sfeervol ingerichte Deco Home

showroom zoekt u moeiteloos de mooiste
combinaties bij elkaar voor een sfeervolle

inrichting van ieder vertrek in uw huis.

Verf, behang, gordijnen,

vloerbedekking,

binnenzon-

wering en

accessoires:
u vindt het

allemaal ondei

één dak bij
elkaar".

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 40 00

HOM K

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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 ty
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



Praktijk voor psycho-counseling
In Ruurlo gaat Corry Evers-Zant-
man (44 jaar) een praktijk voor
gesprekstherapie beginnen. 'Coun-
seling' staat voor gesprekstherapie
en 'psycho' betreft het geestelijke,
zodat zij wil proberen mensen te
helpen met problemen van psychi-
sche aard.

In gesprekken zal dan getracht worden
door middel van 'psycho-analyse' de oor-
zaak van klachten te achterhalen. Het
blijkt dat veel mensen te lang rondlopen
met bepaalde persoonlijke problemen
alvorens zij de stap naar huisarts of spe
cialiste durven zetten, terwijl er bij de
RIAGG's vaak lange wachtlijsten zijn. In
de praktijk voor psycho-counseling kan
men (jong of oud) direct zelf een af-
spraak maken. Te denken valt aan pro-
blemen als depressiviteit, rouwverwer-
king, scheiding, minderwaardigheidsge
voelens, faalangst, traumatische ervarin-
gen en stress. Dit is maar een greep uit
veel voorkomende persoonlijke proble-
men, want er zijn er ongetwijfeld meer
te noemen.
Ook kunnen klachten van lichamelijke
aard een geestelijke oorzaak hebben,
zoals bepaalde 'psychosomatische' klach-
ten als hoofd-, maag- en rugpijn of
bepaalde vormen van stotteren.

Als een probleem te ernstig blijkt te zijn,
waardoor niet in een aantal gesprekken
tot een oplossing gekomen kan worden,
dan zal Corry Evers doorverwijzen naar
andere instanties.

U zult zich misschien afvragen hoe zij er
toe gekomen is om een dergelijke prak-
tijk te starten. Na een studie psychologie
was Corry Evers gedurende vijfjaar werk-
zaam bij een onderwijsbegeleidings-
dienst. Daarna studeerde zij theologie en
momenteel is zij alweer vijftien jaar
werkzaam in het voortgezet onderwijs
als docente en vertrouwenspersoon voor
niet alleen leerlingen, maar ook ouders
en leerkrachten. In al die jaren heeft zij
veel ervaring opgedaan met psycho-
counseling en omdat Corry Evers zo al
veel mensen heeft kunnen helpen, is zij
nu van plan om ook buiten de school aan
huis deze zinvolle vorm van therapie in
praktijk te brengen.

Als praktijkruimte heeft zij een naast het
huis gebouwde aparte kamer beschik-
baar waar ook privacy gewaarborgd zal
zijn. Adres: Henri Dunantlaan 4 te
Ruurlo. Telefonische afspraken graag
tussen 17.00 en 19.00 uur (0573) 452948.
U kunt ook inspreken waarna u terug
wordt gebeld.

HELP HET GELUK'N HANDJE
Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke aak. De

cijfers spreken duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst

l op de 20 kinderen in Nederland te maken met jeugdhulp-

verlening. meestal als gevolg van een verstoorde thuissituatie.

Gelukkig bestaan er voor deze kinderen allerlei vormen van

hulp. Vele mensen zetten zich elke dag in om hen toch een

toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze.

' net als andere kinderen, van tijd tot tijd wel een extraatje kun-

nen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al bijna

40 jaar voor zorgt Helpt u 'n handje?
OIMO DBVBNTBR

404040
Brtnlpoonnr-u 11. 741 1 HS Omnur. ui.: OS 70 - tl l m. bc 0570 - MS «01
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»B
VOOR KINDEREN Ml

De Heesterhof <
Voor tuinplanten naar kwekerij De Heesterhof

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

Buxus 15/20 crp voor Zj" op = op

Groot assortiment vaste planten, 25O soorten
(met foto-etiket) vanaf 1,5O per stuk.
Aanbieding blauwe haagconiferen 120 cm.

Koninginnedag geopend.
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

H.H. Veehouders.
Voor de komende grasoogst staan wij volledig voor u klaar
met o.a.:
- Grasmaaien met kneuzers (5 meter)
- Harken .met de nieuwe Pöttinger dubbele hark met zijafleg.
- Inkuilen met Taarup of hakselaar, beide voorzien van

Foraform toediening.
- Persen en wikkelen van ronde balen met de nieuwe

Gallignani pers. (Voor beter gesneden en geperste balen.)

Ook uw mestafzet kunnen wij voor u verzorgen met onze
27.000 liter tank. (Voor aanzienlijke besparing op
bemonsterings-kosten).

Loonbedrijf Hissink V.O.F.
Slotsteeg 9
7255 LH Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 14 39 Fax: (0575) 46 47 66

Aanbieding
Vijverfolie

f 4,50 per m2

Ruurtoseweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK
Voor het

vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax(0575) 551086

Aanbieding
Tuin Hortensia

f7,50

Ruurloseweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71

Zelfs zonder zon de allermooiste
De nieuwste zonwering van de softllne
serie heet Palertno. Een elegant
knikarmscherm, uitgevoerd als gesloten
cassettesysteem met fraaie ronde contouren.
De Palermo is leverbaar in breedtes tot 5.50
meter en voor het doek kun je kiezen uit een
groot aantal dessins. Uits t ra l ing en
vormgeving naar eigen smaak dus.

D e i k u n d i g a d v i e s , p r e c i e s o p m a a i k k u n d i g g <

il P B S d e i l i

10% korting • gratis montage

il,
romcsD Disbergen

woninginrichting • zonwering dv!
Varsselseweg 25 -jöc

7255 NN Hengelo (Gld.) <$<**
(0575)46 1425

II <••:!•
s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

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

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS

Week

1 u c p h e n
Troelstralaan 39-43, Tel. 0575-526080
Ziekenhuis ri. centrum/ rotonde rechts/ 2e slr. links

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

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bu
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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



Programma Oranjefeest '98
10.30 uur RINGSTEKEN

Aanspanning "in de Reep 'n" organiseert het ringsteken per dogkar
voor dames en heren in de Dorpsstraat. Inschrijfgeld: ƒ 1,00 voor le-
den en ƒ 2,00 voor niet-leden.

10.45-11.30 uur DEMONSTRATIES
in de Dorpsstraat van onder andere 'Indoorsport Vorden' met
Streetdance.

Middagprogramma

Donderdag 30 april
Ochtendprogramma
8.00 uur KLOKLUIDEN

830 uur AFHALEN VAN DE SCHUTTERSKONING
%

Vanaf 8.15 uur De kinderen van groep l t/m 8 van de basisscholen en de kinderen
van dezelfde leeftijd die een school eWfcs bezoeken verzamelen zich
achter de Openbare basisschool op nm schoolplein. Alle kinderen
krijgen hier een oranje ballon. Vertrek vanaf hier, voorafgegaan door
muziekvereniging Concordia. Aangekomen bij het kasteel stellen de
kinderen en de muziek zich op.

8.45 uur AUBADE GEMEENTEHUIS
Welkomstwoord.
Hijsen van de vlaggen door verkenners van scouting 'David G. Alford'
onder leidingvan trompetsignalen.
Zingen van het Vordens volkslied 3 coupletten.
Toespraak burgemeester E. J. C. Kamerling.
Zingen van het "Wilhelmus" (l en 6).
Driewerf Hoera.
Lang zullen ze leven.
Dankwoord van voorzitter Oranjevereniging.
Oplaten ballonen.
Uitreiking toegangskaart Trekwagen.
Afmars muziekvereniging met schoolkinderen naar het Dorps-
centrum.

9.30 uur FEESTPROGRAMMA VOOR KINDEREN
in het Dorpscentrum. Voor groep l tot en met 6 wordt het program-
ma verzorgd door de Trekwagen uit Doetinchem.

10.30 uur Einde kinderprogramma

9.30 uur ORIËNTATIERIT
Per fiets voor groep 7 en 8 en kinderen die ergens anders op school
zitten (t/m 14 jaar). Opgaven bij de Dorpsschool vanwaar ook gestart
wordt. De prijzen voor deze groep worden bekend gemaakt en uitge-
reikt om 12.00 uur bij de Dorpsschool of af te halen bij de huldiging
van de Schutterskoning om 17.00 uur bij Hotel Bakker.

9.45 uur Start 15 jaar en ouder.
Inschrijfgeld: ƒ 2,50.
Prijzen afhalen na huldiging Schutterskoning in Hotel Bakker om
17.00 uur.

10.00 uur VOGELSCHIETEN AAN DE HORSTERKAMP
Voor dames en heren inschrijfgeld ƒ 10,-. Na de derde ronde ƒ 1,50 bij-
betaling. Groepen inschrijven op 29 april bij Familie Barendsen. Om
10.00 uur worden de eerste schoten gelost door de koning van 1997
de heer Henri Siebelink en de burgemeester van Vorden E.J.C.
Kamerling. Indien de vogel voor 12.30 uur niet naar beneden is geko-
men, dan beslist het lot. Een bestuurslid van de Oranjevereniging zal
de trekking verrichten.

BUKSSCHIETEN
Op de vrije baan. Inschrijfgeld ƒ 2,00 per kaart van 3 schoten.

VERRASSINGSSCHIETEN
Wat dit inhoud en hoe dit gaat is een totale verrassing.

13.00 uur ABN-AMRO ROCK
Opening Oranjepop door voorzitter J. A. Norde van de Oranjever-
eniging.

13.00-13.50uur FLEXIBEL,

14.00-14.50 uur WHO'S SERIOUS?

15.00-16.00 uur MURPHY'SLAW

13.00 uur VLIEGERSHOW
wedstrijden terrein Geldersen Landschap nabij de rotonde.

14.00 uur BEDDENRACE
in kom van Vorden.

16.30 uur AFHALEN VAN DE NIEUWE SCHUTTERSKONING
De nieuwe schutterskoning zal met een open landauer door het dorp
rijden begeleid door muziekvereniging Sursum Corda.

ROEIWEDSTRIJDEN
Sport- en Gezondheidscentrum Vorden zal in het centrum van het
dorp roeiwedstrijden houden.
Iedereen kan hier aan meedoen.

17.00 -17.30 uur PMPUITREIKING IN HOTEL BAKKER
Met de huldiging van de schutterskoning(in). Verder de prijsuitrei-
king van de andere prijzen gewonnen bij het vogelschieten, baan-
schieten, ringsteken, oriëntatierit en andere spelen en wedstrij-

>it alles vindt plaats bij Hotel Bakker.

Vrijkaarten voorde draai- en zweefmolen kunnen de gehele dag gebruikt worden. De
kinderen op de basisscholen ontvangen deze kaarten op de scholen Kinderen t/m 12
jaar die op een school buiten Vorden zitten kunnen vrijkaarten afhalen bij de ABN
AMRO vanaf 27 april

Avondprogramma
19.00-20.30 uur KINDERBAL

in het Dorpscentrum met medewerking van The Funmakers, muziek
van Polka tot House. Het mooiste paar wint een prijs.

20.30 uur LAMPIONOPTOCHT
uitreiking ballonnen op de parkeerplaats van de ABN-AMRO Bank.

20.45 uur VERTREK LAMPIONOPTOCHT
Vanaf parkeerplaats ABN-AMRO Bank met medewerking van mu-
ziekvereniging Jubal.

21.15 uur AANKOMST FEESTTERREIN

2130 uur ONTSTEKEN GROOTS VUURWERK



Tonny Jwriëris
AUTOSCHADE

^HEBSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Aanbieding
Diverse Heesters

f3,50

ML
EDEN

Ruurtoseweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71

"

Feestelijke heropening zondag 3 mei
Voor ledere Mant ligt er een leuk presentje Maar.

KIES
VOOR DE TOEKOMST

Stem 6 mei

Sterfilms in prijs verlaagd
Vanaf zaterdag betaalt u slechts ƒ 7,50 per film
AKTE: 3 films voor ƒ 12.5O

Vanaf 12 mei te huur: Spice Girls The Mcvie
Voor slechts ƒ 6,- per dag plus een
GRATIS poster van The Spice Girls

Wij verhuren nu ook Playstations
Huur/15,- (inclusief 1 spel)
Losse spelen ƒ 5,- per dag

Openingstijden:

j

ma - vr 15.00 - 20.30 uur
za - zo 14.00 - 20.30 uur

Burg. Galleestraat 44
7251 EC Vonten
Tel.: (0575) 55 36 4O

V I D E O T H E E K

V O R D

Aanbieding
Violen

per kist f 7,50
24 stuks

inoiïïHi
ORDEN

Ruurtoseweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Helmink Meubelen bestaat 40 jaar! Een jubileum dat zo bijzonder is dat we
het ook heel bi j zoncHr willen vieren. Tot 31 december 1998^Bnt u profiteren A/»'c ƒ&/!$/
van feestelijke acties en aanbiedingen. En een spetterende kraslotenactie met

Eetkamertafel
In vele maten leverbaar
Af m. 160x8 5 cm

Stoelen
Per stuk 47L-

Schitterende houten meubelen
in prachtig warme kersenkleur.

Want Helmink doet niet kinderachtig. Bij besteding van elke ƒ.100,-
ontvangt u tijdens ons jubileumfeest een kraslot. Elk lot is prijs, met
een bedrag van ƒ5,- tot ƒ100,-. Bij een aankoop in 1999 wordt het
totale bedrag in mindering gebracht. Dus hoe meer loten, hoe lager

uw aankoopbedrag in 1999 uitvalt. Dat wordt een feest!

/ Uit onze fotder.

Royale 3-zits bank
Met een lagere armleuning! BOC
In div. stollen en dessins.

Helmink heeft alles
in huis voor goed en
gezond slapen.Dressoir

In vele maten leverbaar
Helmink heeft de middelen in huis
wor gerieflijk sloapcomfort. On:e
slaapkamerafdeling biedt een rian-
te keus in ledikanten, bedhodems.
matrassen, en bedtextiel.

Extra grote spiegel

Computermeubel
Met inschuifbare ^flQf

i oergen
f.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190s.:. Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

M A T H U I S
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