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L.G. Weeyers sr verrast met
Koninklijke Onderscheiding

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

De heer L.G. Weevers sr is vorige
week dinsdagochtend benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij kreeg de daarbij behorende ver-
sierselen uitgereikt door burge-
meester EJ.C. Kamerling die in zijn
toespraak stil stond bij de vele ne-
venfuncties die de heer Weevers in
zijn leven bekleedde.

De heer Weevers werd geboren op 11
september 1931 in Aalten. Op 15-jarige
leeftijd trad hij als zetter in dienst bij
Drukkerij De Boer. Het voetballen heeft
in zijn jeugd veel voor Weevers bete-
kent. Zo was hij in 1948 mede-oprich-
ter van de Aaltense Zaterdag Sport
Vereniging. Tot 1964 was Weevers be-
stuurslid van deze voetbalclub. On-
danks het feit dat hij het uitstekend
naar zijn zin had in Aalten en bij di-
verse drukkerijen had gewerkt, vertrok
het gezin Weevers midden jaren zestig
naar Vorden. Via een bekende had
Weevers gehoort dat er in Vorden een
drukkerij te koop was. Heel toevallig
las hij vlak daarna een advertentie in
het vakblad De Graficus waarin een

.drukkerij in Gelderland op zoek is naar
een opvolger. De naam en plaats stond
niet in de advertentie vermeld maar de
heer Weevers "rook" dat het hier ging
om Drukkerij Wolters in Vorden. Toen
Weevers vervolgens telefonisch contact
opnam met mevrouw Wolters en vroeg
of de desbetreffende drukkerij die ad-
vertentie had gezet, kreeg hij als ant-
woord "Hoe weet u dat?". De heer
Weevers zei toen: "Dat kan ik ruiken".
En zo was het eerste contact met
Drukkerij Wolters gelegd en op l

maart 1969 werd het bedrijf overgeno-
men en ging de drukkerij verder onder
de naam VJ^'ers.
Weevers hUR in Vorden veel neven-
functies bekleed. Zo was hij mede-op-
richter van de zaterdagafdeling van
voetbalvereniging Ratti, bestuurslid
van de Oranjevereniging en de Pluim-
vee- en K^junenvereniging Vorden,
mede-opriUcer van de Oudheid-
kundige vereniging Oud Vorden en op-
richter en nog steeds bestuurslid van
het Grafisch Museum in Zutphen. Ook
in de grafische wereld was hij geen on-
bekende en bekleedde hij tal van func-
ties binnen het Koninklijk Verbond van
Grafische Ondernemingen. Voor een
uitgebreid interview zie elders in deze
krant.

11 mei

KOOPZONDAG

VORDEN

12.00 -17.00 uur

Wilbert en Yvonne Grotenhuys

Super Dorpsstraat gaat vanaf donderdag 8 mei
tot en met 10 juni dicht.
Nieuwe openingstijden Smidsstraat:

ma. t/m do. 08.30 tot 20.00 uur
vrijdag 08.30 tot 21.00 uur
zaterdag 08.30 tot 17.00 uur

Hervormde Gemeente
Donderdag 8 mei 9.00 uur ds. H. Westerink,
Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst in de
Geref. Kerk.
Zondag 1 1 mei 10.00 uur Ds. H.K. Fibbe uit Twello;
19.00 uur ds. B. Seelemeijer uit Steenderen,
Jongerendienst in de N.H. Kerk.

Kapel de Wildenborch
/omlag 11 mei 10.00 uur ds. H. Westerink, i.s.m.
de Zondagsschool.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 8 mei 9.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
Hemelvaart.
Zondag 11 mei 10.00 uur Dienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Hemelvaartsdag donderdag 8 mei 9.00 uur ds. H.
Westerink, gez. dienst in Geref. Kerk.
Zondag 11 mei 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur Gez. Jongerendienst in "Het Achterhuus".

RK kerk Vierakker-Wichmond
Woensdag 7 mei 1 7.00. uur Eurcharistieviering.
Donderdag 8 mei 10.00 uur Woord- en communie-
dienst.

RJC Kerk Vorden
Donderdag 8 mei 10.00 uur
volkszang.
Zaterdag W mei 18.30 uur
volkszang.
Zondag 11 mei 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Votiko.
Weekendwacht Pastor
Broekman, Vierakker,
Pastoor J. van Zeelst, Vorden,

Eucharistieviering,

Eucharistieviering,

onderdag 8 mei Fr.
441286; 11-2 mei
tel. 551735.

Huisarts donderdag 8 mei dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 55 12 55; 10-11 mei dr.
Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende ge^^len is er op zaterdag
en zondag spreekuur vai^BRo- 1 0.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt d!m 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 8 mei Hemelvaart, 9 mei tot 12.00 uur PJ.
Waart, Barchem, tel. (0573) 441744. 10-11 mei en 9
mei vanaf 12.00 uur W.F. Haccou, Vorden, tel.
551908. Spreekuur alleen voor spoedgevallen za-
terdag en zondag 11.30- 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (Q573) 29 92 98.

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggenian-Wit-
haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt a u t o m a t i s c h
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schools t raa t
1 1 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op a f s p r a a k .
Tel.(0575)461460.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via te le foonnummer
06-8806 (20ct /min) .

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokk ink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland 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) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, 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.

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

Dierentehuis 4De 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) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.Q.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, teï. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Perspnenalajmering melden bij SWOV.



CO-presentatie op 10 mei in Gasterij Schoenaker:

"Verdwaald" zet eigen nummers op maxi-single
De band "Verdwaald" heeft een cd
opgenomen die op zaterdagavond
10 mei zal worden gepresenteerd
aan het het publiek. Het optreden
van de viermansformatie heeft
plaats in de Gasterij Schoenaker in
Kranenburg. In het voorprogram-
ma zullen de provinciaal soudmix-
kampioene Anja Loman en de
"Kranenburgse Candy Dulfer"
Marieke Besselink hun opwachting
maken. Erik Knoef van de Vordense
cabaretgroep Hoe? Zo! zal de avond
aan elkaar praten.

"Verwaaid" is een band die bestaat uit
vier werknemers uit de gezondheids-
zorg. De huidige formatie bestaat on-
geveer twee jaar en ziet het muziekma-
ken als een zeer plezierige hobby.
Wekelijks wordt er gerepeteerd in een
ruimte onder de zusterflat aan de
Coehoornsingel in Zutphen. De bezet-
ting van de band bestaat uit Gea
Oosterveld (bas) en Henk Hulsegge
(drum) uit Zutphen, Vordenaar Frank
Leverink (zang en slag-gitaar) en Bert
Siebelink (zang en solo-gitaar) uit
Vierakker. Eigenlijk zijn er diverse mu-
zieksoorten die de groep aanspreken.
In de beginperiode werden over het al-

gemeen covers gespeeld van Neil
Young, Rolling Stones en vele andere.
De laatste tijd werden door verschillen-
de bandleden zelf nummers geschre-
ven met een eigen sound. Mede door-
dat de hoeveelheid dialectbands de af-
gelopen jaren gestaag is gegroeid, is er
overwegend gekozen voor Nederlands-
talige muziek verpakt in een stevig jas-
je.

De eigen nummers die bij uitzonde-
ring wel eens ten gehore werden ge-
bracht, leken bij een breder publiek
aan te slaan. Mede hierom en omdat
Verdwaald het gewoon leuk vond werd
er een cd-opname gemaakt. Om de kos-
ten van de cd zoveel mogelijk in de
hand te houden werd er niet direct een
opname gemaakt in de meest geavan-
ceerde studio maar werd gekozen voor
de zeer gemoedelijke sfeer bij Music
Productions in Geesteren.
Speciaal voor de dag van de verpleging
op 12 mei - die elk jaar gehouden
wordt op de geboortedag van Florence
Nightingale - werd er een extra num-
mer geschreven en opgenomen.
Verdwaald heeft gekozen voor een
maxi-single met in totaal vijf num-
mers.

"Wie weet
waar ik over drie

jaar werk?"

Huren * f - geeft je alle ruimte

Collecte
Het Astma Fonds houdt van 12 tot 17
mei zijn jaarlijkse collecteweek. Dit
jaar is gekozen voor het motto "Spon-
sor de vechters, geeft Carapatienten
meer lucht", omdat mensen met ast-
ma, chronische bronchitis en longem-
fyseem als gevolg van hun aandoening
meestal harder moetei^knokken dan
anderen. Het Astma Fo^JI is in de 38
jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot
een heus steunpunt voor de 1,6 mil-
joen Nederlanders met luchtwegpro-
blemen. Dat doet het fonds door we-
tenschappelijk ondersflfck, voorlich-

Echtpaar Fleming 50 jaar getrouwd

De fotograaf mocht wel langs komen maar een groot verhaal was niet nodig. "Nee, al die poes-pas hoeft voor ons niet", zegt de heer]. Fleming
(75). Op vrijdag 9 mei viert het echtpaar Fleming van de Eendracht 17 hun 50-jarig huwelijks/eest. De heer en mevrouw Fleming hebben het
grootste gedeelte van hun leven aan de julianalaan in Vorden gewoond. "Maar sinds een aantal jaren wonen we hier in een bejaardenwo-
ning aan de Eendracht en dat bevuil ons prima", zegt mevrouw HJ. Fleming-Mensink (77). "Dat mag je er wel inzetten. We hebben hier he-
le fijne en gezellige buren en hopen hier nog lang samen te mogen wonen". De heer en mevrouw Fleming hebben drie kinderen en zeven
kleinkinderen.

ting, opleidingen en bijscholing van
artsen en verpleegkundigen, groepsva-
kanties voor Carapatienten en maat-
schappelijke hulp. Verder heeft het
Astma Fonds zestig locale en regionale
steunpunten, die in het eigen verzor-
gingsgebied zelfstandig activiteiten or-
ganiseren zoals sport onder deskundi-
ge begeleiding, gespreksgroepen, voor-
lichtingsavonden en rookvrije activitei-
ten. Om al deze activiteiten te kunnen
blijven realiseren heeft het Astma
Fonds voor 1997 circa 23 miljoen gul-
den nodig. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met M.
Oosterhuis, De Doeschot 36 in Vorden,
tel. (0575) 55 36 57.

Volksuniversiteit
Of je nu thuis blijft of op reis gaat, in
een vakantie leef je in een andere tijd.
Ervaringen krijgen een andere kleur;
verfrissing van de blik, nieuwe ge-
zichtspunten.
Mensen nemen zich vaak voor onder-
weg of bij wat ze ook gaan doen aante-
keningen te maken voor een verslag,
een verhaal of een gedicht. De Volks-
universiteit Zutphen wil een handje
helpen bij de voorbereiding en de uit-
werking en start op woensdagavond 21
mei een cursus bestaande uit drie bij-
eenkomsten voor de zomervakantie en
twee bijeenkomsten in september om
het beleefde uit te werken. Deelnemers
kunnen voortaan hun belevenissen tij-
dens de vakantie in een goed verhaal
vastleggen. Voor meer informatie, kan
men bellen met de heer J. van Waning
(52 35 86) of de Volksuniversiteit
Zutphen (51 55 89).

Moederdagcadeau
Een origineel moederdagcadeau. De vi-
deoband "En zo was het vroeger" is mis-
schien een tip voor u. Deze door mu-
ziekvereniging Concordia uitgegeven
band bevat mooie beelden van Vorden
van toen. Opnames uit 1938, 1949 en
1959 geven een beeld van het dorp in
die dagen. Scholen, sportclubs en de
brandweer passeren de revue, maar
ook dorpsbeelden geven een prima in-
druk van het dorp van toen. Deze op-
namens zijn van een "Super 8" film af-
komstig en door de heer F. Schmitz op-
geknapt zodat er perfect videomateri-
aal is ontstaan. Met de aanschaf van de-
ze band haalt u veel kijkplezier in huis.
Tevens steunt u muziekvereniging
Concordia. De band is te koop bij de fir-
ma Sueters en boekhandel Logo of tele-
fonisch te bestellen via (0575) 55 36 88.



De nieuwe
collectie

Gazelle, Union,
Vico, Giant,
Multi-cycle
fietsen 1997
staan weer

klaar

De verkoop van
gebruikte en

nieuwe fietsen
gaat gewoon door

achter de
werkplaats

Nog een aantal overjarige
fietsen met

flinke korting
Ook ruime sortering

gebruikte
fietsen
voor groot en klein.

Zondag 11 mei demonstratie van
de 12 versnellingsnaaf met dich-
te kettingkast van Multi-cycle, de

Tour 1200 Elan

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden TëH0575) 55 13 93

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE, VORDEN
zo. 18 en ma. 19 mei
Pinksteren, zo. 1 juni

van 10 tot 18 uur open.
Entree f 7,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

Pendelbus
NS station Vorden/de Wiersse/NS

station Ruurlo
tussen 11 en 17 uur.
Inl. 06 9292 of WV

swaat' nen

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

l ƒ /net tM&edert/agi
Voor de liefste moeder vindt u bij ons

de alleraardigste
cadeaus
Kom dus even 'snuffelen' in onze cadeauhoek
en u zult zien wat wij bedoelen

3E WONER J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

DISBERGEN ZONWERING
servicegericht - klantvriendelijk - prijsbewust

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 'tWn Weevers uit Vorden.

BUITENZ .WERING BINNENZONWERING
uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen

• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

. | SNELLE Li m/D nc^c A L l Af%c
57908 l Demonstratie in onze showroom Tel./faX UO / O - 40 l 4ZO

J na telefonische afspraak Ruurloseweg 17, Hengelo (Cld)

U loopt zeker warm voor onze
haarden en schouwen...

In vuur en vlam

zult u staan

voor onze collectie

haarden en

schouwen. Sfeerverhogende

bronnen van behaaglijkheid,

sti j lvol vormgegeven. Passend in

uw ideeën over huiselijkheid en

kleurend bij uw interieur.

Weldadig, net als de prijzen.

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

BADKAMERS,

KEUKENS, BOUW-

MATERIALEN,

DAKPANNEN EN

STENEN, WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

...zonder u aan de
prijzen te branden!

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

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vr i jdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingsti jden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7 30 17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Kleine Belt 3 Zutphen (057S) 546986
Riezenweg S Ulft (0315) 640022

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:
(0575)55 1486
(0575) 55 19 61
(0575)55 1673
(0575) 55 30 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden



de lekkerste

GRANNYSM
appelen

2
kilo

heerlijk sappige

MANDARIJNEN

Minder vet,
meer groente

en fruit
Minder
Kanker

Meer informatie?
De Nederlandse Kankerbestri|dm£.

Bel 0800 - 022 66 22 (gratis).

RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraal 3. Vorden i

Telefoon (0575) 55 16 17

1-1-2
DAAR RED JE

LEVENS MEE /

MARKTVERENIGING

Ter gelegenheid van MOEDERDAG op 11 mei a.s. zal er
op vrijdag g mei een speciale WAARDEBONNEN-actie J

worden gehouden tijdens de markL
Diverse mooie prijzen zijn hiervoor foschiwmr gesteld.

Het bestuur.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Harde Elstar 3 kg

Witlof 1 kg

Grote Galia Meloen

KOLDENHOF's Versmarkt

9 geraniums 22,50
10de GRATIS ook Hang, in vele kleuren

Hangplant voor buiten 14,95
in vele soorten

MOEDERDAG of geen Moederdag
2 bos bloemen

keuze uit meer dan 30 soorten 8,95

Moederdagboeketten

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Voor als het zonnetje doorbreekt:
EEN GESLAAGDE BARBECUE,
WIJ ZORGEN ERVOOR

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

VRIJDAG ZATERDAG

kerrie gehakt
schnitzels

f4,985 stuks

WEEKEND

heerlijke
runder priklapjes

750 gram F 9 j

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SCHOUDERHAM 100 gram f 1,25

LEVERKAAS 100 gram f 1,25

BOTERHAMWORST 100 gram f 1,25

LEVERKAAS 100 gram f 1,25

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram

f2,85
MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI

1 kiio f 6,25
Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 8j95

4 VLINDERVINKEN
+ 4 BOERENGEHAKT-

SCHNITZELS

samen f Oj

Ook het adres vooral uw
huis&lachting&n

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14

• Trudy Tolkamp diëtiste,
natuurgeneeskundige, Eiken-
laan 20a, 7251 LT Vorden, tel.
(0575) 55 67 67. Telefonisch
spreekuur maandag van 9-1
uur en woensdag van 18-
uur. Voor (korte) vragen e
problemen. Behandeling op
afspraak

Uil

•
• Te koop: 3 ha kuilgras. Tel.
(0575) 55 12 33. G. Burkink,
Polweg 6, Wichmond

• Afgestudeerde jongeman
zoekt i.v.m. werk: woonruim-
te in of omgeving Vorden.
Reactie onder nr. V 7-1 bu-
reau Contact, postbus 22
7250 AA Vorden
• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise. Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• Tweede Pinksterdag 19 mei
markt en podium voor 'ama-
teurkunstenaars en kun-
stenmakers' rondom de cd-
presentatie van Rudolf Slui-
er De Boggelaar, Warnsveld

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante vaste planten uit eigen
kwekerij dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

• Jong werkend stel zoekt:
zelfstandige woonruimte,
liefst bij boerderij. Regio
Vorden-Doetinchem. Telefoon
(0575) 55 29 37

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekrestau-
ratie en loogwerkverzorging.
Vraag vrijblijvend informatie.
C/B Renovatie, tel. (0544) 46
39 54, mobiel: 06-53433398

• Toneelgroep Linde presen-
teert het blijspel De Kerk-
straat is een keurige straat
op 17 mei a.s. om 19.30 uur in
het Dorpscentrum te Vorden

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

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

Onze klaverjasavohd ij
op vrijdag 9 mei a.s.

Aanvang 20.00 uur

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden

is op
vrijdag 9 mei a.s.

de gehele dag gesloten



W IfÉî THmir'̂ B

APPEL
KRENTEBROOD

nu l 4j9w
Verwen moeder met verse broodjes voor
het ontbijt

VOORGEBAKKEN

HARDE BROODJES
Of MAISBROODJES

f 0,60 P.st.nu

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 551384

DE GROEN EN DOEN WINKEL

Speciaalzaak in:

• AGRARISCHE ARTIKELEN

• DIERVOEDERS & DIERBENODIGDHEDEN

• TUINARTIKELEN

• IJZERWAREN &

GEREEDSCHAPPEN

• WERKKLEDING &
SCHOEISEL

Wij vieren zondag 11 mei Moederdag
Daarom op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei

Stamfuchsia 9.95

Tevens grote collectie tuinmeubelen
met diverse aanbiedingen

DE GROEN EN DOEN WINKEL

VORDEN
Welkoop v.o.f. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Telefoon (0575) 55 15 83

Attentie

A.s. zondag 11 mei
is de bar wegens
grote partij de

gehele dag gesloten

bodeiDOdeqa

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

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek

Vanaf nu weer
volop te koop

groot assortiment
TUINPLANTEN
PERKPLANTEN
BALKONPLANTEN

GERANIUM
vanaf

Tevens diverse soorten
. KUIPPLANTEN
• HANGPLANTEN

altijd vers en van grote kwaliteit

1,50

Strodijk 4a
Vorden

Tel. (0575)
55 32 83

Zaterdag 10 mei

CD-presentatie
VERDWAALD
met Gea • Henk • Bert • Frank

Voor programma:
Anja, Soundmixkampioene
Marieke, Candy Duif er
Erik Knoef

Zaal geopend 20.30 uur
Entree f 10.-

Gasterij

Schoenaker
Kranenburg

Attentie

Vrijdag 9 mei a.s. zijn wij
de gehele dag GESLOTEN

DRUKKERIJ
WEEVERS

06-11
WORDT

112

RESTAURANT • VERFIJNDE EENVOUD

Moederdag
verras vooral moeders,

maar ook een beetje jezelf:

doorlopend buffet
(vanaf 12.00 uur)

Veel variatie, onbeperkt en een
kleine attentie voor 'moeders'.

Almcuscwcg 35 • 7251 H N Vordcn
Telefoon (0575) 55 40 01

Zaterdag 10 mei
modeshow
aanvang 14.00 uur
Dorpscentrum
Vorden

U BENT VAN HARTE WELKOM!

VORDEN
WERELDWINKEL g^7

556767of

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
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329



vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 5 MEI T/M ZATERDAG 10 MEI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

MAGERE RUNGERHAIYIBURGERS
PEPERSTEAKS
RUNDERVINKEN
HAASKARBONADE
VERSE SLAGERSKNAKWORST
RUNDERSOEPPAKKET

pak 6 stuks nu ü,OU

per 100 gram van 3,29 voor £,00

per 100 gram van 1,89 voor l ,4a

per kilo van 15,50 voor 11,00

pak a 14 stuks 4,98

per 100 gram van 1,19 voor 11,00

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

VERSE KRUIDEN
CHAMPIGNONS
AARDAPPELEN NICOLA
PANKLARE MINIKRIEL

div. soorten per pol l ,£ü

400 gram 3,98 voor Z,4o

van 3,98 voor L," O

500 gram van 1,98 voor I ,Do

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

RUNDERROOKVLEES snijvers 100 gram van 2,99 voor 2,49

STEGEMAN YORKHAM snijvers 100 gram van 3,29 voor 2,89

ESPÜNA CHORIZO snijvers 100 gram van 2,69 voor 2,39

Snijverse Vergeer-kaas

Jong belegen KOMIJNEKAAS 500 gram van 5,95 voor 4,95
CASTELLO BLUE 100 gram van 3,20 voor 2,80

UIT ONZE PINKSTERFOLDER

GOUDA'S GLORIE volle pond tafelmargarine kuip 500 gram van 1,99 voor 1,69

CALVÉ AARDAPPEL ANDERS div. smaken pot 390 ml van 3,29 voor 2,99

CALVÉ SLAFRIS sladressing div. smaken fles 400 ml van 2,29 voor 1,89

MONA PUDDING met saus duo 2x 125 gram van 1,99 voor 1,69

EDAH ROOMFRUITKWARK beker 125 gram van 0.99 voor 0,69

MONA BITTERBALLEN zak a 1 kilo van 3,99 voor 3

DISNEY KNETTERTOPS IJSJES diepvries doos a 6 stuks van 3,99 voor A9

JIVE AARDBEIIJS doos a 3 stuks van 4,49 voor 3,49

Voor meer informatie, omtrent ons spaarpakket zie onze vitrine-

Gerrit, Marija en Edah team feliciteren dhr. Weevers Sr.
met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

Gewijzigde openingstijden vanaf ma 12 mei '97:
maandag t/m donderdag van 8.00-20.00 uur
vrijdagvan 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3-7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

O
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

woensdag 7 mei HELE DAG

GEOPEND
woensdag 7 mei

BROODJES alle soorten

6 halen 5 BETALEN

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

i

HEERSINKhaarmode a dviseert

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

interieuradviseur

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

Elke maand nodigt HEER-
SINK haarmode één van zijn
klanten uit voor een gratis totale
verandering.

De wens van Dian
Dian wil graag een model dat
gemakkelijk is in onderhoud en
vraagt Rcnatc wat mogelijk is.
Maar . . . echt korter mag het niet
geknipt worden.

Het advies van Renate
Renate adviseert een Animatie
op de kruin omdat dit het haar
meer volume geeft zonder dat
het gaat krullen. Om de haren
mooi in elkaar over te laten
lopen, lijkt het Renate heter om
het haar te snijden i.p.v. te knip-
pen. Ook geeft snijden een zach-
ter en natuurl i jker effect.

«r

Door de Animatie wordt het
haar automatisch voller. Renate
heeft voor de foto de haren
geföhnd, maar zo op laten
drogen kan ook. Renate legt
Dian duidelijk uit hoe ze het
haar thuis ook zo krijgt. Als
kleur wordt er yoor majird diep
koperblond gekozen, waarbij
highlights aangebracht zijn,
waardoor het nieuwe kapsel nog
levendiger wordt.

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

•S (0575) 55 12 15

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Gtista Bruggert

kapster: Renate Mateman

'Altijd in voor verandering!9



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Anne
JOHANNA GERDINA

Henk en Ria
Zemmelink-Walgemoet
Mare

3 mei 1997

Memelinkdijk 1
7255 U Hengelo (Gld.)
(0575) 46 10 28

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

M au ree n

ANNA BERENDINA

Zij is geboren op 4 mei 1997

Erik en Margriet
Steenbreker-
Brummelman

Hamminkweg 6
7251 PZ Vorden

Tijdelijk adres:
Het Spittaal Zutphen

ledereen bedankt voor de ge-
weldige dag!

Schutterskoning en
koningin
Henri en Sonja

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze vader,
schoonvader en opa

JAN BOS

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Familie Bos

Vorden, april 1997

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van
medeleven die wij zowel
persoonlijk als schriftelijk
mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve
man, vader en opa

Evert Jan Wasseveld

zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Wasseveld

Hengelo, april 1997

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-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Verrassend mooi: ansich-
ten 'Oud Vorden' tot 17 mei
in de bibliotheek

• Jong werkend stel zoekt:
zelfstandige woonruimte,
liefst bij boerderij. Regio
Vorden-Doetinchem. Telefoon
(0575) 55 29 37

• Gevraagd: flinke hulp in
de huishouding, zelfstandig
kunnen werken, 2 ochtenden
in de week. Tel. (0575) 55 66
55 na 18.00 uur op werkda-
gen

• Verrassend mooi: ansich-
ten 'Oud Vorden' tot 17 mei
in de bibliotheek

l
Herwin Wilgenhof

en

Sabine Kosse

En wel op 15 mei 1997 om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Wij nodigen u hierbij uit voor de receptie die
gehouden wordt van 17.00 tot 18.30 uur in

Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Almenseweg 17
7251 HM Vorden

Ik&^^^^^ss&^g^^

Op zaterdag 17 mei 1997 zijn wij

H. J. Eggink
en

A.H. Eggink-Riefel

De Boonk 19
7251 BS Vorden

40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Op dinsdag 13 mei 1997 zijn wij

Aaltjen Hukker-Eggink

50 jaar getrouwd.

Wij geven een receptie van 19.30 tot j|
22 uur ir f̂eil 't Pantoffeltje, Dorps-

4 W/cstraat 34WVorden.

; De Horst 2
l 7251 PT Vorden

Vanuit 'De Zonnehoek' nodigen wij

Gerda Lindenschot-Oldenboom
en

Jan Lindenschot

u hierbij uit op de receptie, ter gele-
genheid van ons 40-jarig huwelijk,
zaterdag 17 mei a.s. van 14.30 tot
16.30 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

Nijlandweg 1
7251 KK Vorden
Telefoon (0575) 55 66 01

1942 1997

Op donderdag 15 mei a.s. zijn wij 55
jaar getrouwd.

Hendrik J. Heuvelink
en

Frederika J. Heuvelink-Steenblik

U wordt van harte uitgenodigd op
onze receptie van 19.30 tot 21.30 uur
in café-restaurant 'De Boggelaar',
Vordenseweg 32, Warnsveld.

MOEDERDAGIDEE
VIDEOBAND «BLIK OP VORDEN'

VERKRIJGBAAR BIJ WV • PRIJS f 37,95

Kom op ZATERDAG 10 MEI a.s.
naar KEURSLAGERIJ VLOGMAN

We hebben voor elk wat wils! zoals:

* Gratis SCHMINK voor de
kinderen (je mag verkleed
komen als indiaan of als
cowboy)

*Een heuse POSTKOETS
* PA ARDEN ook om ZELF

op te rijden

-k En natuurlijk ook voor de inwendige
mens hebben wij gezorgd:

Wat dacht u van:
* Een broodje COWBOYVLEES
* Portie SPARERIBS
* Overheerlijke HAMKUITJES

OOK ONZE GRILL DRAAIT OP
VOLLE TOEREN DEZE DAG
*Gegrillde KIPPEN
*Gegrillde DRUMSTICKS

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

KEURSLAGER

Bedroefd om zijn heengaan, delen wij u mede, dat
na een liefdevolle^erzorging op 89-jarige leeftijd
is overleden mijn^^e man, onze zorgzame papa
en opa

JOHANNES WILHELMUS
WIGGERS

Vorden: A.M. Wiggers-Vos
Vorden: Henk en Hermien

Dieren: Frans en Irmgard
Hilversum: Annie en Oscar

Wychen: Ria en Gerard

Hengelo (Gld.); Jos en Alie
Aalten: Fons en Ans

en kleinkinderen

28 april 1997
Brandenborchweg 8
7251 MC Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 3 mei plaatsgevon-
den op de R.K. begraafplaats te Kranenburg.

Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden
al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden.

De kleinkinderen:

Susan en Olaf

Carina

Henry

Marco

Martijn en Christine

Arjan en Marloes

Anique en Riek

Carlien

Marieke

Mariska

Annemieke

• l.v.m. Moederdag: extra
verkoopdag textielverf en div.
hobbymat., zaterdag 10 mei
van 10-12 uur. Anja Brum-
melman, Polweg 10a, Vorden,
tel. (0575) 55 16 49

• Gezocht: oppas voor kind
van 4 jaar. Voor en na school-
tijd en event. licht huishoude-
lijk werk. Tel. 55 37 03

• Te koop: 1 herenfiets city
bike Giant z.g.a.n. f 475,-; 1
herenfiets Mercury i.z.g.s.
voor f 225,-. Tel. 45 13 93

• Zonag 11 mei bingo in
café-restaurant d'Olde Kriet,
aanvang 19.30 uur. Tel. 44 12
85

• Wie heeft de verkeerde
jas meegenomen op Konin-
ginnedag bij 't Pantoffeltje?
Middellang geel zomerjack.
Info tel. (0575) 55 22 93

• 17 mei rommelmarkt van
18.00 tot 20.30 uur. School
'de Garve", Dorpsstraat 17,
Wichmond

• Verrassend mooi: ansich-
ten 'Oud Vorden' tot 17 mei
in de bibliotheek

• Te koop: Honda MT-5;
Puch Maxi; Honda MT 70 cc
crossbrommer. Tel. (0573)
45 34 97

• Ongelukkig en te dik?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het
juiste? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen:
mevr. A. Eijsink (0575) 52 98
69



Vordense Marktvereniging zet Van de Peijl in het zonnetje

De thans 73 jarige Jan v.d. Peijl is in
besloten kring in het zonnetje ge-
zet voor het feit dat hij bijna een
halve eeuw het secretariaatschap
van de Marktvereniging in Vorden
heeft vervuld. De officiële naam
luidt overigens "Vereniging tot
Bevordering van het Marktwezen".
Een funktie die vooral in de begin-
jaren veel vrije tijd van hem opslok-
te. Jan v.d. Peijl kwam in 1950 in het
bestuur en kreeg tegelijktertijd het
secretariaat onder zijn hoede.
Opmerkelijk is dat deze vereniging
die in 1906 werd opgericht, in die
ruim 91 jaren slechts twee secreta-
rissen heeft gekend.

In de vijftiger en zestiger jaren kende
Vorden een bloeiende markt. Veel aan-
voer van biggen en koeien. Een echte
veemarkt dus. In de zeventiger jaren
werd de handel in vee beduidend min-
der totdat er bij wijze van spreken geen
kip meer op de markt te zien was. Dat

betekende overigens niet dat de
Vordense markt ging verdwijnen. In te-
gendeel zelfs. Daarvoor in de plaats
kwamen kooplieden die onder meer
kleding, vis, kaas, groente, fruit en
banketwaren gingen verkopen.
Momenteel elke week circa twintig.
"En deze mensen verdienen er blijk-
baar toch wel een goeie boterham
want velen komen al jaren hier", zo
zegt Jan v.d. Peijl. De Vordense markt-
vereniging doet er alles aan om deze
markt in Vorden inderdaad te bevorde-
ren. Zo wordt er jaarlijks aan een paar
markten extra aandacht geschonken.
Bijvoorbeeld bij de markt met het ac-
cent op Moederdag, de kerstmarkt, de
najaarsmarkt in Oktober. De Markt-
vereniging geeft dan waardebonnen
uit die bij de standhouders op de
markt besteed kunnen worden.

Vanaf de oprichting is er jaarlijks in ok-
tober een grote verloting op touw gezet
met als hoofdprijs een koe ( De laatste

jaren gewijzigd in duizend gulden). De
Vordense verenigingen voeren er wel
bij. Jan v.d. Peijl: "Na aftrek van de kos-
ten bleef er jaarlijks een bepaald be-
drag over. Dit geld kwam ten goede aan
die verenigingen die annex waren met
de agrarische sektor bijvoorbeeld een
bijenvereniging, rijvereniging, platte-
landsvrouwen, noem maar op. Deze
"subsidies" werden op de jaarvergade-
ring uitgedeeld. Geen wonder dat die
bewuste vergadering zich altijd in een
overweldigende belangstelling mocht
verheugen", zo kijkt v.d. Peijl terug..

"Doordat thans vrijwel alle verenigin-
gen van overheidswege subsidie krij-
gen zijn wij als Marktvereniging daar
mee gestopt temeer daar ook de ver-
koop van loten drastisch terug liep. Er
zijn jaren geweest dat er 10.000 loten
werden verkocht. De afgelopen jaren
liep dat terug tot ruim 3000 stuks.
Momenteel is het zelfs de vraag of er
dit jaar nog wel een verloting plaats

vindt. Met het oog op de Wet voor de
Kansspelen worden de voorschriften
steeds ingewikkelder. Ook wordt het
steeds moeilijker om verkopers te vin-
den. Het hangt dus aan een zijden
draadje", aldus Jan v.d. Peijl die de ver-
eniging de komende jaren nog wel van
advies zal blijven dienen. Zijn leukste
herinnering in de bijna halve eeuw?.
Jan v.d. Peijl hoeft er niet lang over na
te denken. "Daar kan ik heel gemakke-
lijk antwoord op geven. Een poos gele-
den ben ik een aantal weken ernstig
ziek geweest. De belangstelling en het
meeleven van mijn medebestuursle-
den was hartverwarmend. Dat heeft
mij heel erg goed gedaan."

Zijn verdiensten voor het marktwezen
werden in 1990 onderstreept toen hij
gelijk met wijlen Jan Zweverink (toen-
malig voorzitter) de Ere Medaille in de
Orde van Oranje Nassau kreeg over-
handigd. En reken maar dat Jan v.d.
Peijl daar verguld mee was.

Nutsfloralia
Evenals ieder jaar worden er door de
Nutsfloralia weer stckplantjes uitge-
deeld aan de basisscholen. Dit jaar zal
dat gebeuren op dinsdag 13 mei. Het
bestuur van de Nutsfloralia zal het
zeer op prijs stellen om deze plantjes
weer terug te zien op de jaarlijkse ten-
toonstelling die van 11 tot en met 13

september wordt gehouden in het
Dorpscentrum. Bij het inzenden van
het plantje maakt ieder kind kans op
een mooie prijs. Ook stelt de Nuts-
floralia het op prijs dat verenigingen
uit deze regio weer meedoen. Het the-
ma van dit jaar is "Beestenboel". Een
onderwerp waar veel mee gedaan kan
worden. Ook hier zijn weer prijzen
mee te verdienen. Voor opgave en in-

lichtingen kan men bellen met 55 39
78 of 55 2900.

Henri Siebelink wordt
nieuwe schutterkoning
Henri Siebelink is er op 30 april in ge-
slaagd om schutterskoning te worden.

Het duurde twee uur voordat de vogel
naar beneden viel. Johan te Velthuis
schoot de kop van de vogel eraf. Jan
Lubbers en Leo Leunk moesten genoe-
gen nemen met de rechter- en linker-
vleugel en AJ. Eskes schoot de staart er-
af. Ondanks het feit dat het iets min-
der zonnig was dan andere jaren kijkt
het bestuur van de Oranjevereniging
terug op een geslaagde Koningin-
nedag. Zie verder fotopagina elders in
deze krant.

s 9 Stichting W^zijn Ouderen Vodden Geslaagd
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

V UKU-blN Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
ouderenbeleid in het algemeen.

i informatie welke voor ouderen van belang kan zÜ'' deze rubriek
OV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het

ZOMER-ZWEMMEM VOOR 50 PLUS
De SWOV biedt in de wintermaanden
verschillende mogelijkheden aan akti-
viteiten in het kader van Meer
Bewegen voor Ouderen
(MBvO) zoals Gymnastiek voor 50 en 60
plussers, Sport en Spel, Volksdansen en
zwemmen in 't binnenbad bij de
Fysiotherapeut Jansen van Berg.
Doel van het MBvO is:
- ouderen lichamelijk en sociaal zo

goed mogelijk te laten funktionc-
rcn;

- ouderen de mogelijkheid te bieden
in kontakten te komen met leeftijds-
genoten:

- ouderen binnen hun eigen mogelijk-
heden en in een ontspannen sfeer
aan lichaamsbeweging laten doen.

(bewegingsmogelijkheden gaan min-
der snel achteruit).

Aangezien deze MBvO aktiviteiten ge-
durende het zomcrseizoen stil liggen
is er voor deze periode een nieuw pro-
gamma bedacht.Het zwembad 'In de
Dennen' te Vorden wil in samenwer-
king met de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden voor de maanden juni-juli en
augustus, op de donderdagochtenden
van 10.30 tot 11.30 uur, een aktiviteit
in 't water organiseren voor 50 plussers
en ouder. Zo kan er ook in deze zomer-
maanden, onder professionele begelei-
ding, aan Bewegen voor Ouderen wor-
den gedaan.

Het zwembad is verwarmd en er wordt
ingespeeld op de weersomstandighe-
den. Dat wil zeggen wanneer het weer
niet meewerkt, er aan droog zwemmen
wordt gedaan: o.a. verschillende spel-
vormen, balspclen en ook midget golf.

Ter bevordering van de sociale kontak-
ten is er na afloop gezamenlijk koffie
drinken in de kantine. De groep kan
uit 12 personen bestaan en de prijs is
inclusief de koffie f 2,00 per persoon
per les. Lijkt u dit iets? Opgave vóór 15
mei bij de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden, Raadhuisstr. 6, tel, 553405.

SWOV ZOEKT VRIJWILLIGERS
Tijdens het 10- jarig bestaan van onze
Stichting is nog eens benadrukt hoe
belangrijk het vrijwilligerswerk voor
de samenleving is. Zonder deze men-
sen zouden vele aktiviteiten niet uit-
voerbaar zijn. De SWOV prijst zich ge-
lukkig met ongeveer 100 vrijwilligers,
die op allerlei gebied hun werkzaam-
heden verrichten. Daarbij mag wel op-
gemerkt worden dat het uitvoeren van
vrijwilligerswerk twee kanten heeft.
Enerzijds het inzetten t.b.v. anderen,
anderzijds het op een zinvolle manier
invullen van vrije tijd.
Met andere woorden óók een kans voor
mensen om zich te ontplooien en con-
tacten met anderen te onderhouden.
Vrijwilligers zijn echter niet in vaste
dienst. Er is altijd beweging in de
stroom, een komen en gaan, Daardoor
blijft de behoefte aan nieuwe mensen
bestaan. Dhr. J. v.d. Broek sloot tijdens
de jubileum avond van de SWOV zijn
dankwoord namens alle vrijwilligers af
met de volgende limerick: "een inwo-
ner van het dorp Vorden wilde niet tot
een zombie verworden. Weet U wat hij
toen deed? Hij ging naar de SWOV en is
daar vrijwilliger geworden."
Komt u ook even langs? Voor opgave en
meer informatie kunt u terecht bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Raadhuisstraat 6. Vorden. Tel. 553405.

CURSUS ENGELS
Hoewel de cursus Engels voor ouderen
nog maar halfweg is kunnen we reeds
zeggen dat zij een waar succes is. De
deelnemers zijn enthousiast over zo-
wel de inhoud als de gezelligheid van
de lessen.Er wordt bij binnenkomst al
engels gesproken!
Alle reden om volgend jaar met een
nieuwe dan wel vervolgcursus verder te
gaan.

VAKANTIE VOOR OUDEREN MET
EEN HANDICAP
De Stichting Mens en Samenleving or-
ganiseert gedurende het hele jaar va-
kantieweken voor ouderen in Lunte-
ren, Wijk aan Zee en Valkenburg. Naast
de "gewone" vakantieweken zijn er ook
vakantieweken voor lichamelijk gehan-
dicapten, kankerpatiënten en ouderen
met geheugen- en oriëntatieproble-
men. Tijdens deze weken hoeft u zich
niet te vervelen. De vrijwilligers, die de-
ze weken begeleiden, organiseren een
reeks activiteiten.
Gaat u liever uw eigen gang? Zit u
graag op het terras, wilt u de natuur in
of leest u het liefst een boek? Alles kan.
De accomodaties beschikken over veel
éénpersoonskamers (met douche en
toilet) waarvoor geen toeslag behoeft
te worden betaald. Er worden prima
maaltijden geserveerd en diëten vor-
men geen enkel probleem.

Wilt u meer informatie en de gratis
brochure ontvangen dan kan u contact
opnemen met:
Stichting Samenleving
Othellodreefl39
3561 GV Utrecht
tel. 030-2612814.

Annita Addink uit Vorden is op 29 april
geslaagd voor de opleiding tot Cardiac-
Care-verpleegkundige. Zij volgde deze
opleiding in het streekziekenhuis in
Zevenaar.

Avondexcursie
De afdeling Vorden van de
Nedederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen organiseert dinsdag 6 mei
een avondexcursie naar de Familie
Stegeman aan de Langstraat 24 in
Holten. Daar kunnen allerlei soorten
struisvogels worden bezichtigd. De da-
mes vertrekken vanaf het Marktplein.

Zwembad zaterdag open
Zwembad "In de Dennen" zal aan-
staande zaterdag open gaan voor het
publiek. Oorspronkelijk was het de be-
doeling dat het bad al op zaterdag 3
mei open zou gaan, maar dat is met
een week uitgesteld.

Lentefeest op zaterdag
10 mei bij
jeugdsoos Flophouse
Jeugdsoos Flophouse houdt op zater-
dag 10 mei een Lentefeest. Het feest
gaat 's middags van start met een nor-
maalmarkt. Tijdens deze markt wor-
den er onder andere kaarten verkocht
voor de concerten die Normaal op 27
en 29 juni in Toldijk geeft. Aan het kof-
fieconcert op zondag 29 juni wordt
naast Normaal ook meegewerkt door
Strike Six, de Bargkapel, Ria Valk en
Jan Ottink. Verder zijn er op de nor-
maalmarkt nog diverse andere stands.
Voor liefhebbers van deze Achterhoek-
se formatie is dit dus een middag die
men niet mag missen.
Op zaterdagavond 10 mei zullen er drie
bands optreden in de verwarmde tuin-
tent die naast de jeugdsoos komt te
staan. Op het programma staan optre-
dens van Powerplay, Winterpeople en
de Desperate Bluesband.



Verzekeringjaar 1996 was gunstig
voor Univé Gelre
Per l januari 1996 zijn de Onder-
linge Barchem-Ruurlo en de Onder-
linge Laren gefuseerd en samen ver-
der gegaan onder de naam Onder-
linge Verzekerings Maatschappij
Univé Gelre.

Het resultaat in het eerste gezamenlij-
ke verzekeringsjaar was zeer gunstig.
Ondanks de doorgevoerde premiediffe-
rentieatie, hetgeen in de meeste geval-
len leidde tot een premieverlaging
voor de brand- en stormpremie, was de
premie-ontwikkeling bevredigend. Ook
de toename van het aantal bemidde-
lingsposten (alle overige verzekeringen
waarvoor de Onderlinge optreedt als
bemiddelaar) was goed te noemen.
Tevens heeft het beleggingsresultaat
bijgedragen aan de gunstige cijfers
voor het afgelopen verzekeringsjaar.

Op 24 april 1997 werd in Hotel-Café
"Lievestro" te Ruurlo de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehouden
en werden de jaarstukken 1996 behan-
deld.

Nadat de financiële commissie haar
goedkeuring had uitgesproken werd de
winstverdeling voorgesteld: 20% pre
mie-restititie over de betaalde brand-
premie. De vergadering kon zich met
dit voorstel verenigen. De restitutie
wordt niet toegevoegd aan het leden-
kapitaal, maar contant uitbetaald.

Voor het uitgetreden bestuurslid dhr.
HJ. Slagman te Laren, was kandidaat
gesteld en is verkozen dhr. T. Koeslag,
eveneens uit Laren.
De heren Arfman te Barchem en Sieve-
rink te Ruurlo waren aftredend en zijn
herkozen.

Tevens zijn tijdens deze Algemene Ver-
gadering de resultaten over 1996 van
de Univé werkmaatschappijenb (de
Overkoepeling met kantoren te Alk-
maar, Assen en Zwolle) besproken. Ook
de resultaten van de werkmaatschap-
pijen waren gunstig te noemen en met
name Univé Schade had zeer goede re-
sultaten als gevolg van de veel betere
resultaten op de autoverzekeringen.

Donor-codicil,
van levensbelang

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOftDCN - TÏL (0»7S) M10W - FAX |0»76| UWM
NIEUWSTAD 30. 72ÏI AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 654040 - Mtp^//www.w~v«».nl - ISDN S61329

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 11 mei

Moederdag-
buffet
f29,50

Zondag 18 mei Pi n k ster buffet

Aspergeboerderij
6De Boskamp9

verse asperges

MARCEL HALFMAN
Hengeloseweg 15
7251 PB Vorden
Telefoon (0575) 55 24 80 of 55 18 03

Is t/w drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden,

Zorgeloos op reis met
de campinggids *
De vogeltjes fluiten weer en de ware
kampeerder krijgt de lentekriebels.
Caravan of camper wordt weer van
stal gehaald, de kaarten worden
gladgestreken en de vraag: Vaar
gaan we heen?', beheerst even het
gezinsleven. Kamperen wordt er in
Europa niet eenvoudiger op. De we-
gen worden drukker. 'Nieuwe' va-
kantielanden lokken, campings
wisselen van eigenaar. Kloppen de
kaarten nog? Is die camping echt zo
goed als de advertentie beweert? En
kun je ervan op aan dat je plekje bij
aankomst ook echt op je wacht?
Wie met zulke vragen worstelt,
vindt in de ACSI Campinggids de
antwoorden.

Het nut van een campinggids valt of
staat met de versheid? en volledigheid
van zijn gegevens. Met de ACSI gids zit
U wat dat betreft op rozen. Om echt be-
trouwbare informatie te bieden heeft
ACSI ruim 220 selectcurs op de weg,
die alle opgenomen campings elk jaar
op vele punten persoonlijk controle-
ren. Voldoet een camping niet meer-
aan de 'ACSI norm' dan vervalt de ver-
melding. In de ACSI gids vindt men
niet alle campings in een bepaalde
streek, maar wel de goede.

De selecteurs checken ook of de be-
schreven aanrijroute nog klopt. Zij vra-
gen duizenden kampeerders naar hun
ervaringen op de camping en dat
weegt zwaar bij het al dan niet opne-
men van de camping in de gids. Dit sys-
teem maakt een unieke service moge-
lijk. Sommige zaken zijn niet te vatten
in een gidsvermelding. U kunt daarom

de selecteur voor 'uw' gebied telefo-
nisch benaderen over minder grijpbare
zaken als: gezelligheid, kindvriende-
lijkheid of de omgeving.

Gaat U op de bonnefooi of bereidt U
een reis goed voor? Gaat U trekken of
blijft op een plekje staan? Of zoekt U
iets speciaals? De ACSI gids bevat al
wat nodig is. Goede doorgangscam-
pings langs de routes naar geliefde va-
kantieregio's, maar ook selecties per
vakantieland van wintersport- en natu-
ristenterreinen.
De kaarten in de gids corresponderen
met de uitstekende -eveneens bij ACSI
verkrijgbare-Hallwagkaarten, wat de
routeplanning aanmerkelijk kan ver-
eenvoudigen.

Een zeer op prijs gestelde service van
de ACSI gids zijn de coupons voor het
aanvragen van informatie of het reser-
veren van een plaatsje op de camping.
Ze zijn er in zes talen zodat teleurstel-
lingen door taaiverwarring worden be-
perkt. Ze kunnen worden gekopieerd
en gefaxt zodat ze voor meervoudig ge-
bruik geschikt zijn.

En als men met een per fax bevestigde
reservering van plaats en datum aan
de campingpoort staat, kan men moei-
lijk beweren 'het niet te weten'.

De ACSI Internationale Campinggids
1997 beschrijft ruim 7000, recent ge-
controleerde kampeerterreinen in heel
Europa -inclusief de Benelux- en is te
koop in de boekhandel, de ANWB reis-
boekenwinkels, grootwarenhuizen,
boekenclubs en caravanbedrijven.





BIJ GROOTBOD LOOPT u TEGEN DE
LEUKSTE MOEDERDAGCADEAUS AAN!

U weet niet wat u ziet: zoveel mooie
cadeau-ideeën en decoratie-accessoires

liggen voor u uitgestald. Daarnaast vindt u
bij Grootbod 20 (!) grenen interieurs met

altijd bijpassende lampen, gordijnen, tapijt,
parket en zelfs matrassen.

Kortom: een prachtige gelegenheid om
ideeën op te doen. Om te beginnen bij

Grootbod Woninginrichting.

Grootbod, de grenen-specialist m het
Gelderse Hengelo.

Grootbod Woninginrichting, Raadhuisstraat 11-13
7255 BK, Hengelo (Gld). Tel. (0575) 46 14 69.

l
SCHOONMAAK
OPRUIMING
VERNIEUWEN
TEVEEL SPULLEN

SCHENK HET AAN EEN GOED DOEL

Wij komen het graag bij u
ophalen.
Belt u even naar
onderstaande nummers.

31 MEI EEN BOEDELDAG
20 SEPTEMBER EEN VEILING

Dit jaar zijn de baten bestemd
voor de Dorpskerk te Vorden.
De Veilingcommissie Vorden

(0575) 55 14 86
(0575) 55 16 73

(0575) 55 19 61
(0575) 55 30 81

Electro World Eliesen
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 0575 55 10 00

3 JAAR GARANTIE

wil u graag het volgende
laten beleven:

De magische wijze waarop de
glazen deurtjes openen en sluiten
en de paneelverlichting wordt
geregeld.
De sensatie van de zichtbaar
draaiende CD.
Het volstrekt natuurlijke en
onvervormde geluid van de actieve
BeoLab 6000 luidsprekers, ook bij
hoog volume.
De ongecompliceerde bediening
op het toestel zelf of met de Beo4
afstandsbediening.

^ De onbegrensde moge-
lijkheden van het
BeoLink meerkamer
systeem, met de
Ouverture en de Beo4
als muziekbron voor

m. uw hele huis.

OOIT KIEST U
VOOR MOOIST

:::::::; BeoSound Ouverture

radio - cd-speler - cassettedeck

BeoLab 6000 luidsprekers

De best denkbare kwaliteitsmatrassen.
Afgestemd op uw persoonlijke voorkeur

.ubbers
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. tel. (OS7S) 46 46 00

^50/aareenbegHP
jn puurlo e.o- - - -J

BOUWMATERIALEN

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

BOEREN-
BOELDAG
EN VEILING
t.b.v. 'De Knupduukskes'

Zaterdag 10 mei van 10-16 uur.
Veiling om 13.00 uur.
Bezichtiging goederen vanaf 10.00 uur bij

Boerderij 'Het Schimmer
Schimmeldijk 4 te Vorden
Optreden boerendansgroep 'De Knupduukskes'

accordeonmuziek
oude ambachten j^
rad van fortuin
Koffie, koek, oliebollen, belegde
broodjes, soep, frisdrank
Goede parkeergelegenheid
Organisatie 'De Knupduukskes'

Voor een MOEDERDAGCADEAU naar:

Kweker i j
De Heesterhof

OPEN
vrijdag van 8-20 uur
zaterdag van 8-18 uur
Tevens staan we op
de bloemetjesmarkt
U vindt er de mooiste
• geraniums

zowel staand als Oostenrijkse hang
Een groot assortiment
• perkplanten
• kuipplanten, vaste planten
• hangpotten
• buxus in pot
• en vele andere planten

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 28 92

Muziekvereniging

CONCORDIA
Vorden

PRESENTEERT:

het cadeau voor moeder- of vaderdag,
de video

'En zo was het vroeger'
Met veel beelden van 'Vorden van toen', opnames uit

1938, 1949 en 1959. Vele oudere Vordenaren zullen

zichzelf en bekenden herkennen. Deze band is een must
voor uw verzameling.

Te koop bij: Fa. Sueters, Boekhandel Loga of telefonisch
(0575) 55 36 88

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVl Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

MEPHISTOW

SCHUIMRUBBEREN
TUSSENZOLEN
Wal ka l lo|
SNELSLUITtNG
fied'l voelen ile nodige rtiinik'

RONDOM /ACHT (JEPOI.STKRD
v:is knellen ui v

/ACHÏ SOHIMRIBBKR
BESCHERMT
Geeft de \oel neMlierming en •-leun

AM ISI.II'/.OI.KN MKTBi:-

SCHKRMKNDK STOOTRANDEN
SiauiM up elke bodem

ECHT LEER
'•. OCR een aan;jena;mt voetki i

IN DAMKS-, HKRKV K N KINDKRMATKN

IE5EH
- VORDEN

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06

Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78

BOEDELDAG
zaterdag 31 mei 1997
aanvang 10.30 tot 14.30 uur

Boerderij A. Schouten
Baakseweg 1, Vorden

• COMPLETE KEUKENS

• BANKSTELLEN

• STOELEN

• PANNEN, POTTEN

• SNUISTERIJEN, ENZ. ENZ.

Dit jaar zijn de baten bestemd voor de Dorpskerk te
Vorden.

Hebt u nog spulletjes over?

Wij halen ze graag bij u op. Bel dan:

(O575) 55 14 86
(O575) 55 16 73



Volksdansgroep De Wikke bestaat 20 jaar

Voorste rij v.Z.n.r.: Jo Gosselink, Riek Snellink, Gerrie Klein Nengerman, Marianne Kerkhoven, Anneke Nauta, Jannie Terpstra. Achterste rij
v.Ln.r.: Annie Diekerhof, Willy Rietman, Alie Boersma. Miep Bosman, Tineke Brinkman, Diny Wblsing, Hentje Bosch, Margreet Bakker,
Grietje Doornink, Marietje Kornegoor, Gerda Aalderink, AU Berends, Tine Wagenvoort, Jo Los, Rimke Kramer. Niet op de foto: Mieke v.d'.
Broek.

Volksdansgroep De Wikke bestaat 20
jaar.In 1977 werd door de leden van de
Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen een volksdansgroep opge-
richt. De groep bestond toen uit onge-
veer acht personen, die onder leiding
van Wil Bootsma bij één van de leden
thuis oefende. Doordat de groep groei-
de, was men heel blij dat er in het
Dorpscentrum geoefend kon worden.
Bij de molen aan de Zutphenseweg
trad de groep voor het eerst op in het
openbaar. Daar ontstond ook de naam

" De Wikke" die is afgeleid van de wie-
ken van de molen en ook van de slin-
gerplant "wikke". Sinds drie jaar is de
groep niet meer verbonden aan de
Nederlandse Bondjvan Plattelands-
vrouwen, zodat ieWreen rechtstreeks
lid kan worden van "De Wikke." De
huidige groep bestaat uit eenentwintig
leden. Sinds 3 november 1983 danst de
groep iedere donderdagmiddag in het
Dorpscentrum ond^ deskundige lei-
ding van Marianne^erkhoven. Het is
een gemotiveerde, hechte groep, maar

er wordt bijna nooit in het openbaar
opgetreden; men danst puur voor ei-
gen plezier en gezelligheid. Enthou-
siaste leden zijn altijd welkom.
Elk jaar wordt het dansseizo^afgeslo-
ten met een sportieve fiet^Rht. Het
bestuur slaagt er steeds weer in om van
deze middag een succes te maken. Met
een gezamenlijke koffietafel in het
Dorpscentrum wordt de middag afge-
sloten. Op de eerste donc^Éfag van
september beginnen de leden van "De
Wikke" aan het 21e dansjaar.

Columnist en schrijver
Snijders op 11 mei in
theater Onder de molen
De bekende colomnist en schrijver A.L.
Snijders geeft op zondag 11 mei een ei-
genzinnige voordracht in theater
"Onder de molen" met als titel "Ik leef
aan de rand van de wereld". Snijders
vertelt en leest tijdens deze middagma-
tinee voor uit zijn humoristische en
licht filosofische verhalen over het le-
ven. A.L. Snijders is de schrijver van de
boeken "Het kalme glijden van de boot
naar de waterval" en "De taal is een
hond". Zijn voordracht wordt afgewis-
seld met muziek van de fameuze gita-
risten Jan Guichelaar en Arnold
Slaghek. Voor meer informatie kan
men bellen met 55 69 87.

Fiets- en wandelroutes
op 10 mei ten bate
van molenrad Hackfort
Op zaterdag 10 mei zijn er diverse fiets-
en wandelroutes uitgezet met als the-
ma "Natuur en Water op en rond
Hackfort". De inschrijfgelden komen
ten goede aan de restauratie van het
molenrad van de watermolen van
Hackfort. Door herbouw van de vroe-
ger stuw en vergroting van de afvoer
van de Baakse en Vordense Beek wor-
den de condities weer hersteld om de
watermolen opnieuw in bedrijf te kun-
nen stellen. De organisatie van deze
dag is in handen van de Lionsclub
Zutphen, de Vereniging Natuurmo-
numenten, het Waterschap Rijn en
IJssel en de Stichting Vrienden van de
Gelderse Molen. Naast de wandel- en
fietstochten is er een beperkte moge-
lijkheid voor deelname aan een bus-
tocht onder leiding van de heer J.
Teeuwen. Voor meer informatie over
deze dag kan men contact opnemen
met de WV in Vorden.

Nadat al eerder dit seizoen de
IJsselcup, de districtsbeker van dis-
trict IJsselstreek was gewonnen
door het 'dikke konten-team' was
het nu het kampioenschap aan de
beurt.

In een door de supporters mooi ver-
sierde zaal 't Jebbink werd in een span-
nende en nerveuze wedstrijd het kam-
pioenschap in de damespromotie be-
haald. Nu bekend is dat het eerste team
van Dash dames in de derde divisie
blijft, wil dat voor het tweede team ook
zeggen dat ze in de derde divisie gaan
spelen. Twee teams in een landelijke
competitie, veel verenigingen in de
buurt zullen blij zijn als er een team in
de landelijke competitie zou meedoen.
Volleybalvereniging Dash is er dan ook
trots op. Het 'dikke konten-team' heeft
22 competitiewedstrijden gespeeld
waarvan er een werd verloren (3-2), in
totaal zijn er 3 sets verloren. Ook in de
vier bekerduels is er maar l set verlo-
ren. Een compliment aan de dames,
trainer Gerrit Limpers en coach Nout
van Houte. Jammer dat Monique
Nijenhuis en Marielle Diks niet meer
beschikbaar kunnen zijn voor het
tweede team, maar het 'dikke konten-
team' zal waarschijnlijk aangevuld
worden met Marjan Lijftogt (uit het
eerste) en Evelyn Averdijk (terug van
weggeweest). Ook heeft de huidige
sponsor: Constructie en complete stal-
imïchting Barendsen Vorden BV weer
toegezegd het komende seizoen het
team weer financieel te ondersteunen.

Op de foto staand van links naar rechts: begeleider Erik Plomp, Elly Nijenhuis, Ellen Leunk, Marielle Diks, Edith van Houte,
Esther Wcntink, Emmy Jansen, trainer Gerrit Limpers, coach Nout van Houte. Zittend van links naar rechts: Monique
Nijenhuis, Carla Jansen, Bettine Vlogman, Wilma Wolters.



MOEDERDAG AANBIEDING

BUXUS
geknipte modellen

piramidaal en bolvorm

los v.a. f 10,-

in pot v.a. T 15,-
hoogte ± 3 0 / 4 0 cm

Ook voor haagjes

va f 1,-
15/20 cm

Verkoop: vrijdag 9 en zaterdag 10 mei

Hesselinkdijk 2
Hengelo (Gld)

Tel. 0575 - 464818

van 10.00 tot 17.00 uur
Bij uw aankoop v.a. f 25,-

leuke attentie cadeau.

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

GARDEN 872E
Compact, compleet, wendbaar als geen ander. Stil, energie-
zuinig, met ongeëvenaarde grasvangcapaciteiten, zelfs bij
natte omstandigheden. 'Zwevend' maaidek, sterke motoren
perfect opvangsysteem voor gras en bladeren. Kompleet
met grasvanger. En... probleemloos reinigen
in verticale startd!

De prijs maakt u het opstappen heel
gemakkelijk: van ƒ 3.990,- voor

C C ƒ2.990,-

TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM

FOKKINK v.o.f.
Garvclinkkampweg 2a-7261 CH Ruurlo

Tel.: (0573) 45 31 00 b.g.g. (0573) 45 28 86
Leveringsprogramma: • tru

heggescharen • hakselaars • vei
• motor maaii

oorter steeds

meer van .*

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Horren met het 'Luxaflex' Merk garanderen een hermetische afsluiting. Vliegen,

wespen, muggen en andere lastposten houdt u dus waar ze horen: buitenshuis.

'Luxaflex' Horren voor ramen, deuren en schuifpuien zijn vervaardigd

van weerbestendig aluminium. Ook de stevige konstruktie

waarborgt een jarenlang gebruik. Elke hor, wit,

naturel of bruin, wordt precies op maat gemaakt.

Gemakkelijker knn niet!

'LUXAFLEX'
HORREN VOOR RAMEN,
DEUREN EN SCHUIFPUIEN

'Luxaflex' Producten-specialist

3E WON ER J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Vrijdag 9 mei a.s. is ons kantoor

GESLOTEN

Administratie- en belastingadvieskantoor

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

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274
Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij

Federatie Adviserende Beroepen

aars rcm iDe wandelaars wi de bosrijke route ontvangen we tussen
9.00 en 10.00 uur met koffie, de brunch is tussen 11.00

en 14.00 uur.
Prijs f 27.50 p.p.

RESTAURANT

HEMELVAARTSDAG
WANDELROUTE

BRUNCH
vanaf 15.00 uur a la carte

(Volgende brunch moederdag
Eerste Pinksterdag)

de Timmerieë
Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld • Telefoon/Fax (0575) 43 13 36

zaterdag 10 mei
NORMAALMARKT
Start v.v.k. H0ken in Toldiek

op 17 juni
Voorverkoop Koffieconcert

op 19 juni

(Strike Six, Barch Kapel, Ria Valk, Jan
Ottink, Normaal)

Diverse stands
13.00- 16.00 uur

LENTEPOP
Verwarmde tuintent, barbecue, cocktailbar, 3 popgroepen

POWERPLAY

WINTERPEOPLE

DESPERATE BLUESBAND

Aanvang 21.00 uur
31 mei: Pop van huus uut

1 juni Boh Foi Toch



SPORT-a
NIEUWS

; : ;

in nieuwe kleding
De E2-pupillen van voetbalvereniging Vorden werden afgelopen zaterdag
kamioen. Eerder dit seizoen ontving dit team nieuwe tenues van de spon-
sors Dick Vlogman en Han Pelgrum.

V.l.n.r. staand: René Nijenhuis (leider), Ties Ruigrok, Abdi, Dirk Rodenburg, Tim Vrielink, Rik
Bargeman, Oscar Wesselink, Jan Nijman (leider) en Han Pelgrum (sponsor), zittend:
Christiaan Nijman, jeroen Ringlever en Martijn Hamer. Sponsor D É f c I o m a n was verhin-
derd.

Voetbal

Vorden 1-Alexandria l
Voor beide ploegen stonden er belan-
gen op het spel. Vorden voor de Ie plek
in de 2e periodetitel en Alexandria om
degradatie te ontlopen. Beiden moes-
ten echter met één punt genoegen ne-
men. Jan Groot Jebbink en Dennis
Wentink waren afwezig vanwege bles-
sures en Ronnie de Beus was geveld
door griep. Erik Rakitov was de vervan-
gern voor Dennis Wentink. Peter Hoe-
vers en Dick Smit stonden, na een tijd-
je geblesseerd te zijn, weer in de basis.
Deze beide spelers moesten vanwege
blessures de 2e helft ook weer afhaken
en werden vervangen door Wilbert
Grotenhuis en Rene Nijenhuis.
Tussendoor werd er ook nog gevoet-
bald. In de 5e minuut wist de doelman
van Alexandria een schot van Peter
Hoevers te keren. Hierna speelde de
strijd zich hoofdzakelijk af op het mid-
denveld. In blessuretijd wist Rob
Enzerink na een goede solo doelman
Schinkel van Alexandria te passeren.
Zodat Vorden met een 1-0 voorsprong
thee kon drinken. Na de theepauze
stond er een agressief Alexandria in
het veld. Vorden kreeg geen tijd om de
bal aan te nemen. In de 68e en 72e mi-
nuut was Hans Mulder van Alexandria
attenter dan de achterhoede van
Vorden en bracht Alexandria op een 1-
2 voorsprong. Vorden kreeg hierna wel
enkele kleine kansjes maar echt ge-
vaarlijk werd Vorden niet. In de 85e mi-
nuut werd Mare van der Linden binnen
de zestienmeter aan zijn shirt vastge-
houden. Scheidsrechter Bent uit Win-
terswijk kende Vorden een strafschop
toe. Deze werd feilloos ingeschoten
door Rob Enzerink. Tussen de bedrij-
ven door werden Wilco Wije en Henk
Schrodeur van Alexandria op een gele
prent getrakteerd. Direct na de aftrap
vanuit de penalty stevende Botarout
van Alexandria op het Vorden doel af.

Hij werd reglementair door Oscar
Olthuis gestopt. Dit kon speler Bota-
rout niet verkrop^pi en sloeg met een
gemikte vuistslaguscar Olthuis tegen
de grond. Gevolg: een bloedende wond
op de neus. Rob Enzerink wilde nu tus-
senbeiden komen, maar kreeg een trap
van speler Botarout. De geïrriteerde
Rob Enzerink nam wraak en schopte
terug. Botarout en Rob Enzerink moch-
ten van scheidsrechter Bent alvast va-
kantie nemen en konden gaan dou-
chen. Aan de stand 2-2 veranderde ook
niets.
Donderdag (Hemelvaartsdag) speelt
Vorden uit tegen Vaassen en zondag
speelt Vorden thuis tegen WWNA/Hoza
uit Apeldoorn.

UITSLAGEN:
Wolfersveen Al-Vorden Al 4-1, Vorden
BI-Witkampers BI 2-3, ABS C3-Vorden
Cl 0-3, Eefde D l-Vorden Dl 9-1, Vorden
El-Be Qiiick El 2-12, Vorden E2-SHE El
7-3, AZCF2-Vorden Fl 2-9, Dierense
Boys Fl-Vorden F2 10-0, Vorden F3-
Warnsveld F5 2-0.
Vorden l-Alexandria 2-2, Vorden 2-
Reunie 2 2-0, Vorden 3-VIOS Beltrum 4
7-1, Be Quick 5-Vorden 41-1, Erica '76 7-
Vorden 6 4-2.

PROGRAMMA:
Vorden Al-Sociï Al, Markelo B l-Vorden
BI, Vorden B2-Wilh. SSS B3, Loener-
mark C2-Vorden Cl, Oeken Dl-Vorden
Dl, Wilh. SSS El-Vorden El, Vorden E2-
Warnsveld E5, Vorden E3-Zutphania
El, Erica '76 Fl-Vorden Fl, Vorden F2-
Brummen F2, AZC F3-Vorden F3.
Vorden l-WWNA/Hoza 1.

Ruurlo-Ratti
In deze laatste wedstrijd van het sei-
zoen behaalde Ratti verdiend een ge-
lijkspel in Ruurlo. De eerste helft ging
gelijk op. Zowel Ruurlo als Ratti kon-
den zich geen kansen creëren, een
schot vanaf de zestien werd kort voor
rust door Reinier Hendriksen van de

lijn gekopt. Dit was het enige hoogte-
punt van de eerste helft. Ook in de
tweede helft hield Ratti het tempo
laag. Ruurlo probeerde wel maar kreeg
ook nu geen echte uitgespeelde kan-
sen. In de laatste minuut van de wed-
strijd kon zowel de Ruurlo-spits als
Ratti-spits de bal niet in het net krij-
gen; de einduitslag was dan ook 0-0.
Natijd werd het seizoen afgesloten met
een etentje bij 't Olde Lettink, wat aan-
geboden werd door Schildersbedrijf
Peters.

UITSLAGEN jeugd:
Lochem F3-Ratti Fl 3-1, Ratti El-SVBV
El 0-3, Ratti Al-Zutphania Al 3-4, Ratti
Al-DEO Al 2-3, Ratti Al-Sociï Al 0-9, Sp.
Eibergen B2-Ratti BI 11-1, Oeken Cl-
Ratti Cl 2-0, SVBV Dl-Ratti Dl 3-2, Ratti
El-Sp. Eibergen E2 1-4.

PROGRAMMA zaterdag 10 mei:
DEO Al-Ratti Al, Ratti Bl-Longa '30 B3,
Ratti Cl-Wilhel. SSS C3.

Sociï
UITSLAGEN:
Ratum C-Sociï C 1-2, Ratti A-Sociï A 0-9,
Sociï C-Diepenheim C 2-5, Be Quick E-
Sociï E 2-2, Zutphania F-Sociï F 2-4,
Sociï-Baakse Boys 2-0, KSV 3-Sociï 2 1-2,
Sociï 3-Veldhoek l 8-2, Hercules 3-Sociï
4 4-2, Sociï 5-SHE 5 2-1, Sociï 6-Anda-
lulu '90 2 3-3.

PROGRAMMA:
Vorden A-Sociï A, Sociï

Z w e m m e n

B" C.

De Vordense Daniëlle Westerbroek, die
uitkomt voor de zwe^^reniging
Groenlo, begint aardig in vorm te ra-
ken. Zo zwom zij tijdens het interna-
tionale zwemgala van UZSC in Utrecht
op de 50 mtr. baan op het nummer 100
mtr. schoolslag een tijd van 1.18.3 min.
MEt deze p.r. behaalde zij de limiet
voor de Nederlandse Kampioenschap-
pen. Ook op de 25 mtr. baan presteerde
Daniëlle goed. Hier werd de 200 mtr.
schoolslag afgelegd in 2.43.3. Ook daar-
mede haalde zij de limiet voor de
Nederlandse kampioenschappen, ter-
wijl tevens het clubrecord hiermede
werd verbeterd. Ook op de 100 mtr.
vrije slag en 50 mtr. vlinder verbeterde
Daniëlle haar persoonlijke records.

Paardensport
LR & PC De Graafschap
Op zondag 27 april werd er in Eibergen
een wedstrijd voor paarden georgani-
seerd. Hier behaalde Suzan Groot
Jebbink met Efanie een 2e prijs in de
Zl-dressuur met 192 punten. Op de op
woensdag 30 april gehouden spring-
wedstrijd voor pony's in Neede behaal-
den Chyntia Kornegoor met Tosca een
Ie prijs in het B-springen en Janneke
Heuvelink een Ie prijs in het M-sprin-
gen.

Tennis
Vordens Tennis Park
UITSLAGEN 4e speeldag:
Zaterdag: Heren Vorden 1-WInterswijk
2 5-1, Elderink 1-Vorden 2 4-2, Ruurlo 1-
Vorden 3 6-0; Heren 35+ Dieren 3-
Vorden l 5-1, Vorden 2-Drieslag l 2-4;
Gemengd 35+ Vorden I-De Laak l 2-3;
Junioren gemengd t/m 14 jr Winters-
wijk 1-Vorden l 5-0; jongens t/m 17 jr.
Vorden 1-Braamveld l 1-5.
Zondag: Heren Vorden 1-Heeten l 1-5;
Gemengd Vorden 1-Spenkelaar 3 7-1;

Gemengd junioren Neede 2-Vorden l 0-
8.
Dinsdag: Dames Vorden I-De Stoven l
5-1, Vorden 2-Veldhoek 11-5, Altec 3-
Vordcn 3 4-2.

SV Sociï
UITSLAGEN 3 en 4 mei:
Jeugd Sociï I-Winterswijk l 5-0, Mix
Almen 1-Sociï l 1-4, Heren Sociï 1-
Lochem l 1-5, De Zweepslag 2-Sociï 2 4-
2; 40+ Sociï l-'t Braamveld l 2-4; zon-
dag: Vorden 1-Sociï l 12-0.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslag maandag 28 april: A-lijn: 1. de
heren Busscher/Graaskamp 70.4%, 2.
dhr. en mevr. Wullink 62.5%, 3. dhr.
Voeten/mevr, van Gastel 58.3%. B-lijn: 1.
mevr. Bouwman/dhr, van der List
63.9%, 2. dhr. en mevr. Speulman
62.5%, 3. dhr. en mevr. de Niet 56.9%.

Biljarten
Biljartvereniging Kranenburg neemt
deel aan de Biljartcompetitie IJssel-
kring. BV Kranenburg speelt daar met
6 teams. Het is een bijzonder goed ver-
lopen jaar '96-'97. In de Hoofdklasse
kwam Kranenburg l op de geweldige
2e plaats met 789 punten. In de D-klas-
se kwam Kranenburg 2 ook op de 2e
plaats met 787 punten. Het 5e team
kwam in deze klasse ver en bereikte de
lle plaats met 703 punten. In de E-klas-
se bereikte Kranenburg 3 de 2e plaats
met 788 punten. Het 4e team was ook
goed op dreef met een 4e plaats en 754
punten. In de G-klasse kwam Kranen-
burg 6 op een 4e plaats met 749 pun-
ten; ze deed voor de Ie maal mee.

Kegelen
Cynthia Guteling Nederlands
Kampioen Kegelen klasse B!
Op zondag 27 april gingen diverse da-
mes van de Kegelclub "de Boggelaar"
naar de finale in Alkmaar, daar zij uit
de voorrondes zich hadden geplaatst.
D. Berenpas was rechtsstreeks ge-
plaatst: zij was Oostgelders Bondskam-
pioen. Het was een zeer spannende
wedstrijd in Alkmaar. En boven ver-
wachting ging het zeer goed met
Cynthia Guttelin. Zij kwam als hoogste
gooister uit de bus met 765 hout in 100
ballen: een gemiddelde van 76,5. En
toen werd zij Nederlans Kampioen in
de B-klasse. De andere dames deden
het ook goed, nl.: A. Bennin k 12e
plaats, H. Gotink 14e plaats, T. Guteling
32e plaats, D. Berenpoas 30e plaats en
D. Aalderink 55e plaats.

S q u a s h
Na een jaar als manager van Squash
Vorden te hebben gewerkt, heeft
Martin Boenders (28) uit Lichtenvoorde
besloten de zaak vanaf l mei zelfstan-
dig voort te zetten. Squash Nederland,
de organisatie die Martin Boenders vo-
rig jaar mei als managers van de vesti-
ging in Vorden aanstelde, blijft wel ver-
bonden met het squashcentrum. Dit
houdt in dat de naam Squash Vorden
gehandhaafd blijft, en dat de leden
kunnen blijven profiteren van de mo-
gelijkheid in alle andere squashcentra
die Squash Nederland telt, te squashen.
Binnen Squash Vorden zal weinig
merkbaar zijn van de overname door
Martin Boenders. De openingstijden
blijven ongewijzigd.



Koninklijke Onderscheiding voor L.G. Weevers:

"De humor is altijd mijn redding geweest"
Het gesprek met de heer Weevers
heeft plaats in zijn nieuwe kantoor.
Vorig jaar september werd Weevers
65 jaar en besloot hij het iets rusti-
ger aan te doen. Tijdens de traditio-
nele boerenkoolmaaltijd die elk jaar
op de laatste dag voor de kerst in de
kantine van de drukkerij wordt ge-
houden samen met het personeel,
kondigde direkteur Gerhard Wee-
vers j r. in december aan dat zijn va-
der met ingang van het nieuwe jaar
zijn bureau zou gaan verhuizen naar
de woning die achter de drukkerij
staat. Niemand van het personeel ge-
loofde dit, want als er iemand is die
niet van ophouden weet dan is het
de heer Weevers wel. Daarom ver-
baasde het ook iedereen dat Weevers
in het begin van dit jaar zijn bureau
leegpakte en zijn spullen verhuisde
naar zijn nieuwe kantoor. "Stilzitten
kan ik niet", geeft Weevers toe. "Dat
zou een straf voor mij zijn. En wat is
genieten? Werken kan ook genieten
zijn. Het is wel zo dat de dwang om
te werken er een beetje af is. Zoiets
moet je ook leren. En daar ben ik
dus nu mee besig", lacht hij. Vorige
week dinsdag kreeg de heer Weevers
een Koninklijke Onderscheiding en
werd hij benoemd tot Lid in de orde
van Oranje-Nassau. Voor verslagge-
ver Peter Besselink een reden om sa-
men met zijn hoofdredacteur terug
te blikken op 65 jaar Lambartus
Gerhardus Weevers.

U weet bijna altijd precies wat er zich in het
dorp afspeelt. Hoe kan het dan dat u niet
wist dat u een Koninklijke Onderscheiding
zou krijgen?
"Ja, dat was een grote verrassing.
Onvoorstelbaar. Dit had ik nooit ver-
wacht. Mijn zoon Gerhard en mijn doch-
ter Ans en mijn schoondochter Nancy
hebben dat stiekem geregeld. Ze hebben
me anderhalfjaar geleden de vraag ge-
steld of ik mijn levensverhaal eens op
papier wilde zetten. Gerhard zei dat hij
dat nodig had voor het bedrijfshand-
boek dat onderdeel uitmaakt van het
ISO 9002 certificaat. Maar dat was na-
tuurlijk helemaal niet zo. Ik heb dat
toen steeds uitgesteld. Ze hebben het
volgens mij wel een keer of tien moeten
vragen voordat ik het verhaal daadwer-
kelijk op papier ben gaan zetten. Maar
dat is wel de manier geweest waarop ze
m'n levenswandel op papier hebben ge-
kregen."

Wanneer kreeg u een vermoeden dat u wel
eens een Koninklijke Onderscheiding zou kun-
nen krijgen?
"Eigenlijk pas op het allerlaatste mo-
ment. Samen met mijn vrouw en mijn
zoon Gerhard ben ik 's ochtends eerst
nog naar Doetinchem geweest. Daar
kreeg Dick Schilder een Koninklijke
Onderscheiding. Dick wist daar net zo-
als ik helemaal niets van. Wij hadden
dat allemaal achter zijn rug om gere-
geld. Het stomme was dat ik zelf een
uur later ook een Koninklijke
Onderscheiding zou krijgen. Op de te-
rugweg zei mijn zoon Gerhard dat hij
een brief voor de gemeente Vorden op
zak had over de taxactie van de drukke-
rij en die wilde hij even persoonlijk af-
geven. En toen ging er bij mij een lamp-
je branden. Bij kasteel Vorden aangeko-
men zei Gerhard: Stap maar uit.
Vervolgens ben ik het gemeentehuis in-
gelopen en zag ik bij binnenkomst mijn
dienstkameraad zitten. En toen wist ik
natuurlijk wel hoe laat het was. Ook
mijn vrouw wist er helemaal niets van."

17 heeft de Koninklijke Onderscheiding gekre-
gen omdat hij ontzettend veel voor het ver-
enigingsleven in uw geboorteplaats Aalten
en in Vorden gedaan heeft. Hoe kan het dat
iemand die zelf een bedrijf heeft nog zoveel
tijd over heeft om er allerlei dingen naast te
doen?
"Ik vind het onzin als mensen zeggen

dat ze geen tijd hebben. Hoe ik dit alle-
maal heb kunnen doen? Ik heb gewoon
dag en nacht gewerkt. Ik snap het zelf
ook niet hoe ik dit allemaal heb ge-
kund. Maar dat is natuurlijk ook een on-
gelooflijke verdienste van mijn vrouw
en mijn kinderen. Anders kan zoiets na-
tuurlijk o^k niet. Verder is het zo dat ik
ook ontz^P^nd graag dingen mag orga-
niseren. Dat zit gewoon in mij. En ik
heb daar ook ongelooflijk veel van ge-
leerd. Wat dat vind ik verenigingswerk
ook zeer belangrijk voor iedereen. Met
name daj^voel van saamhorigheid dat
spreekt m^enorm aan. Samen iets op-
bouwen. Dat is in het bedrijfsleven zo,
maar ook in het verenigingsleven. Wat
dat betreft heb ik ook veel van het ver-
enigingswerk geleerd. Wat ik onder
saamhorigheid versta? Vroeger bij voet-
balvereniging AZSV in Aalten kwam het
regelmatig voor dat je op zaterdagmid-
dag geen elf man had. Dan moest bij-
voorbeeld één van de spelers 's morgens
knollenplukken. En wat deed je dan?
Dan ging je meehelpen zodat hij 's mid-
dags mee mocht doen."

h het geloof belangrijk voor u geweest in het
leven?
"Ja, zoals je weet zijn mijn ouders al
heel vroeg overleden. Ik was toen nog
een kind en ben toen door mijn groot-
ouders grootgebracht. Om eerlijk te zijn
heb ik eigenlijk geen jeugd gehad. Maar
het is uiteindelijk allemaal wel goed ge
komen door keihard te knokken. Ik
denk toch ergens dat je door God ge-
stuurd wordt in je leven. Maar dat bete-
kent niet dat je er zelf niets voor hoeft
te doen. Het*is een combinatie van die
twee. Het geloof is ook de enige houvast
geweest in m'n leven. Na mijn jeugd heb
ik het privé ook niet altijd even gemak-
kelijk gehad. Weetje, als alles goed gaat,
dan denk je nergens over na. En daarom
is het aantal mensen dat naar de kerk
gaat ook zo terug gelopen. Als morgen
de oorlog uitbreekt, dan zit de kerk
weer vol. Van de andere kant komt dat
ook voor een deel door de dominees en
patoors zelf. Die zijn vaak teveel met an-
dere zaken bezig zoals vergaderen en
het stencilen van parochieblaadjes.
Maar ik zie ze bijvoorbeeld nooit op een
voetbalveld. Terwijl ze zich in mijn ogen
toch zoj/eel mogelijk onder de mensen
moeten begeven. Zelf heb ik vroeger in
Aalten nog met een dominee gevoet-
bald. En daar heb ik destijds ontzettend
veel aan gehad. In die tijd was het overi-
gens wel een schande dat een dominee
ging voetballen. Vooral in Aalten waar

ik ben opgegroeid. Aalten was zwaar
christelijk en het was een schande dat
een dominee voetbalde. Maar toch zag
die dominee het goed, want na afloop
van de wedstrijd zei hij: Tot morgen jon-
gens. En de volgende dag waren ze er en
dan sprong hij daar ook op in door de
preek te beginnei^met de zin "zo jon-
gens, gisteren lekl^^evoetbald, hè." En
dan keken de mensen elkaar allemaal
aan met het idee dat dit toch eigenlijk
niet kon. Maar dat is wel de manier om
als dominee of pastoor om met de men-
sen en met nam^te jongeren om te
gaan." ^P

' Hoe kijkt u tegen de jeugd van deze tijd aan.
"De jeugd is sterk veranderd. Maar de
tijd is natuurlijk ook anders geworden.
Makkelijker. De jeugd heeft het wel eens
te makkelijk. En dat vind ik wel eens ge
vaarlijk. Ze kunnen alles krijgen wat ze
hebben willen. Als een kind nu vraagt
om een nieuwe fiets, dan staat die fiets
er al bijna. Wat dat betreft was mijn
jeugd heel anders. Vroeger was je al blij
als je een stukje roggebrood kreeg met
een beetje suiker erop. Toen ik een jaar
of zeventien was, verdiende ik twaalf
gulden en ik moest twaalf gulden kost-
geld geven. Wat dat betreft schrik ik wel
eens van de jeugd van tegenwoordig. Als
je soms ziet wat een grote mond dat ze
hebben. Kom maar eens op een voetbal-
veld. Als je dan ook die ouders aan de
kant van het veld tekeer hoort gaan. Dat
is gewoon niet meer normaal. Wat dat
betreft zijn ouders ook niet altijd het
goede voorbeeld. In mijn ogen is de hele
maatschappij is aan het verloederen. En
daar moeten we voor oppassen. Hoe we
dat terug kunnen draaien? Ik vrees dat
dat vanzelf gaat. Kijk maar naar de
werkloosheid op dit moment in Europa.
Met name in Duitsland vallen er nu har-
de klappen. En of de jeugd in Nederland
het kan verwerken als zoiets ook bij ons
gebeurt? Ik betwijfel het. Maar van de
andere kant ben ik ook weer niet pessi-
mistisch. Je moet er in het leven altijd
het beste van maken en vooral de hu-
mor niet vergeten. Want dat is mijn red-
ding geweest in mijn leven. Als ik niet
zo positief was ingesteld dan had ik al
lang onder de grond gelegen. Daarom
denk ik ook dat ik zoveel opgebouwd
heb in mijn leven. Door met plezier te
werken. Ik had op die manier ook geen
tijd om na te denken over de narigheid
waarmee ik geconfronteerd werd."

Laten we eens terugblikken op het
Oranjefeest. Zelf heeft u jarenlang in het be-

stuur van de Oranjevereniging gezeten. De
kritiek die ik afgelopen week hoorde was dat
er zo weinig nieuwe actviteiten waren. De
Oranjevereniging borduurt teveel door op het
bestaande programma.
"Ik houd niet van kritiek. Zeker nu ik
niet meer in het bestuur zit van de
Oranjeverenging zou het erg gemakke
lijk zijn om vanaf de zijlijn kritiek te Ie
veren. Maar ik vind het wel jammer dat
er geen activiteiten meer worden ge
houden op de feestweide. Die feestweide
dat is altijd een stokpaardje van mij ge
weest. Ook het belang van een aubade
moet niet onderschat worden. Wat dat
betreft denken de leerkrachten van de
basisscholen in Vorden er soms wel eens
iets te gemakkelijk over. Die zeggen dat
ze het niet als hun taak zien om 's mor-
gens met de kinderen naar het gemeen-
tehuis te gaan. Terwijl het Oranjefeest
in mijn ogen een feest voor Oranje is. En
dat moeten we de kinderen bijbrengen.
Naast de ouders ligt daar ook een taak
voor de leerkrachten. Ik hoop dat er vol-
gendjaar met het honderdjarig bestaan
van de Oranjevereniging heel iets an-
ders uit de bus komt. En dat Hare
Majesteit nog hier kan komen. Dat zou
geweldig zijn. Enkele jaren geleden heb-
ben we als Oranjevereniging met burge
meester Kamerling afgesproken dat hij
zich daar voor zou gaan inspannen. Wat
dat betreft ben ik benieuwd hoe dat er
voor staat. Ook de herdenking op 4 mei
en de viering van bevrijdingsdag vind ik
erg belangrlijk. Ik ben bang dat weook
op dat terrein gaan verslappen. Vorige
week zag ik toevallig dat het 4-5 mei co-
mité uit Vorden helemaal niets had
doorgegeven voor Weekblad Contact,
terwijl ze dat vanuit Ruurlo wel hadden
ingestuurd. Dit is geen kritiek, maar ik
signaleer wel dat we aan het verslappen
zijn. En dat mag niet. Laten we de oor-
log niet vergeten en de jeugd blijven
waarschuwen".

Laten we tenslotte eens hebben over de druk-
kerij. Hoe kijkt Drukkerij Weevers aan tegen
mogelijke wonigbouw op het terrein dat de
Sorbo straks achter laat?
"De gemeente weet orjs standpunt en
met name het standpunt van mijn
zoon. Als er hiernaast woningen ge-
bouwd worden dan krijgen we ellende.
Dat zit er dik in. We zijn in het verleden
dertien keer bij de Raad van State ge
weest en wij zijn dat niet opnieuw van
plan. Dat is voor een zakenman niet te
verwerken. In mijn ogen doet de ge
meente haar best maar weet het college
zelf niet precies hoe het zich zal ont-
wikkelen de komende jaren. Als we naar
het vertrek van Sorbo kijken dan denk
ik dat er te weinig aan gedaan is om
Sorbo hier te houden. Toen wij hier mid-
den jaren 80 gingen bouwen had de ge
meente dat stuk grond op het industrie
terrein al moeten kopen en dat plan
moeten voorleggen aan Sorbo zodat zij
daar een optie op hadden kunnen ne
men. Dan was Sorbo nooit weggegaan
uit Vorden. Daar ben ik van overtuigd.
Zoiets had ook nooit gebeuren mogen.
Sorbo is zo'n mooi schoon bedrijf. Je
zult eens zien wat voor een klappen er
straks gaan vallen. Niet alleen voor het
plaatselijke bedrijfsleven maar bijvoor-
beeld ook voor de vele thuiswerkers die
aan Sorbo verbonden zijn. En niet te ver-
geten onze drukkerij. Wij hebben zelfs
een nieuwe machine aangeschaft voor
verpakkingsdrukwerk. Op deze wijze
willen wij de Sorbo de mogelijkheden
en-de service bieden waarmee we in de
wijde omtrek uniek zijn. Hiermee hoop
ik dat de Sorbo bij ons zal blijven ook al
zitten ze dan in Duiven. Verder ben ik er
altijd nog trots op dat wij één van de
eerste drukkerijen in Nederland waren
die in 1982 het VPGI-certificaat kreeg.
Verder wonnen we een aantal jaren ge
leden de Nationale Grafiquiz en zijn we
in het bezit van ISO 9002 en het milieu-
certificaat. Ook dat zijn zaken waar ik
trots op ben".



Kom vrijdag langs
in onze inschrijfbus!

Tempo-Team Uitzendbureau komt t/m
23 mei elke vrijdag naar Vorden.
U kunt ons dan van 14.30 tot 18.00 uur
vinden op de Enkweg op het Sorbo-
terrein. In ons rijdende kantoor kunt u
zich inschrijven en informeren naar uw
mogelijkheden op de tijdelijke arbeids-

markt Ook voor vakantiekrachten
heeft Tempo-Team volop mogelijkhe-
den. U vindt ons ook nóg in een aantal
andere plaatsen zoals Doesburg,
Dieren, 's-Heerenberg, Winterwijk,
Ulft, Eibergen, Borculo en Lochem.
U hoeft dus niet ver van huis!

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

Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

Slijterij 't Hoekje vanaf dinsdag 6 mei
3e in de reeks „De Twee Zwaluwen"

4 flessen + glas

995
groot assortiment Moederdag

geschenken

ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Vijf pootjes,
twee cadeautes!

5 kippenbouten +
kipreceptenboek +

pakje Croma voor kip

kalkoengoulash,
100 gr. 189 rauwkostsalade, 100 gr. o98

kipfantasie
gebraden kipfilet,
100 gr.

39 met vruchten, 100 gr. 195

filet Americain, 100 gr. 179
VLEESWAREN

SPECIAL

munsterspek, 100 gr. 195

Keurslager

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

't Allerbeste voor de Allerliefste
SPECIALE MOEDERDAGAANBIEDINGEN:

'N PERZIK-BAVAROISE VLAAI
calorie-arm en 'lekker' uitdelen in 12 royale punten

f 17,50
voor maar

'n Slagroomtaart voor Moeder of naar keuze

VRUCHTEN-, MOKKA- of CHIPOLATA

f 1Q95
van ff 22,50 voor • • 9 •

s.v.p. Graag tijdig bestellen

Tip voor Moeders Verwen ontbijt

CROISSANTS, diverse soorten
DUITSE EN FRANSE BROODJES

Ook verschillende VERWENBROODJES om zelf af te bakken,
voor moeder een lekker begin van de dag

En n AARDBEIEN WLAAITJE voor 6 punten

ff AM
lekker fris en voor maar • %^ •

ER NIEUW! NIEUW! Alweer iets nieuws van de Bakker:

KOKOS-MACRONEN met nim-rozijnen

f4 9 5
nu 5 voor • ^W • Gewoon geweldig lekker

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Ltxtiaiüo gratis etc.

Brinkhorst l
7207 UG ZUTPI1KN
(i iul . terrein Rcvolhorsl)

«{0575)5228 l G BOVAG

i
TIMMERFABRIEK

JB BESSELINGBv
is een gespecialiseerd bedrijf op het
gebied van machinaal timmerwerk
o.a. kozijnen, ramen, trappen,
deuren enz.

Wij zoeken een:

vakbekwaam allround
machinaal houtbewerker

Functievereisten:
in het bezit van vakdiploma's
o.a. bekwaam in trappen maken
goede werkinstelling
collegiaal

Wij bieden u goede arbeidsvoor-
waarden en een prettige werksfeer.

Als u belangstelling voor deze functie heeft, graag uit-
sluitend schriftelijk reageren aan:

TIMMERFABRIEK BESSELING B.V.
Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker

Je moet het zelf gezien hebben . . .
Fleur Decor heeft zich in een nieuw jasje

gestoken.

Vrijdag 9 en zaterdag 1O mei houdt

Kerkstraat 5 • Hengelo (Gld.)

open huis
u bent van harte welkom.

Bij elke besteding vanaf f 25,-
maakt u kans op een jaar lang elke 14 dagen een

gratis boeket

Zondag 11 mei Moederdag
natuurlijk bezorgen wij ook dit jaar

weer op Moederdag voor u!

Kerkstraat 5 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 41 65

S O VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
vraagt enkele vrijwilligers om de acti-
viteitenbegeleidsters van de dagop-
vang te assisteren.

Voor inlichtingen en opgave:
mevr. L. van Uden,
tel. (0575) 55 34 05 tijdens kantoor-
uren, ma/vr van 9 t/m 12 uur
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