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"Speelhuis" voor zilveren
Peuterspeelzaal

Henk Boogaard, wethouder van
de gemeente Vorden, had aan
het eind van zijn speech nog
een verrassing in petto voor de
"zilveren" peuterspeelzaal "Ot
en^ien".

Op initiatief van de leidsters heeft
de gemeente Vorden bijgedragen
aan een prachtig "speelhuis" voor
binnen. Het werd gemaakt door
Meubelmakerij Bijenhof, die ook
een deel van d'e kosten op zich
nam.
De peuters namen het huis meteen
dankbaar in ontvangst. Het was de
ze zaterdag 15 april dus groot feest
op de peuterspeelzaal "Ot en Sien".
Deze dag was het precies 25 jaar ge
leden dat de eerste Vordense peu-

ters naar hun eigen peuterspeel-
zaal gingen. Bestuur en leidsters
hadden vanwege dit zilveren jubi-
leum een programma opgezet dat
in pakweg 2,5 uur "afgedraaid"
moest worden.
Het begon al met een cadeau dat el-
ke peuter kreeg t.w. een T shirt met
het jubileum- logo erop. Dankzij de
medewerking van Visser Mode za-
gen de peuters er heel feestelijk uit.
De feestmiddag werd door de peu-
ters zelf geopend. Dit gebeurde
door het oplaten van een ballon
met adreskaart. De "eigenaartjes"
van de drie verst gekomen ballon-
nen kunne t.z.t. bij de firma Su-
eters een prijs in ontvangst ne
men.Sueters die het oplaten van de
ballonnen mede mogelijk maakte.

De GLTO afdeling Vorden/
Warnsveld/ Zutphen heeft bij
monde van voorzitter Jan
Borgman afscheid genomen
van bestuurslid Gerrit Schu-
erink. Zoals bekend zijn er de
laaste jaren nogal wat muta-
ties in de naamstelling van de
landbouworganisatie geweest.
Zo heeft Gerrit Schuerink de
functie van secretaris bekleed
toen het nog de Geld. Maat-
schappij van Landbouw heet-
te.

Toen "ZMO Vorden" in beeld
kwam bleef Schuerink secretaris.
Hetzelfde gebeurde toen de
naam werd gewijzigd in "Land-
bouwfederatie Vorden".

Ook hier was hij de secretaris.
Sinds de fusie met Warnsveld en
Zutphen bekleedde hij de func-
tie van tweede secretaris.

Voorzitter Borgman benadrukte
in zijn toespraak dat Gerrit Schu-
erink gedwongen werd om af-
scheid te nemen, aangezien de
statuten nu eenmaal bepalen dat
bestuursleden een bepaald aan-
tal jaren zitting mogen hebben.

Door bovenstaande fusies mocht
Schuerink in totaal elf jaar blij-
ven "zitten".
Hem werd een attentie aangebo-
den, terwijl mevrouw Schuerink
uit handen van voorzitter Borg-
man, bloemen in ontvangst
mocht nemen.

Mevrouw Karin Makkink- Boers
volgt hem op. In de vacature
Wim Wesselink, die vorig jaar zo-
mer naar Denemarken emigreer-
de, wordt voorzien in de persoon
van A.W. Berends.

De bestuursleden E. Maalderink
en H.J. Riefel werden herkozen.
De heer H.O. Wijers die voor de
afdeling een inleiding verzorgde,
vertelde óver de periode dat hij
betrokken was bij de oprichting
van een landbouworganisatie in
Bosnië.

"Het is van groot internationaal
belang dat in dit soort landen
hulp wordt geboden. Des te snel-
ler de landbouw daar op poten
wordt gezet, des te eerder gaan
de vluchtelingen weer terug
naar hun land van herkomst", zo
sprak Wijers.

Hierna konden de kinderen genie
ten van een spannende voorstel-
ling, welke werd verzorgd door
"Trekwagen". Terwijl ook de ouders
genoten van een hapje en een
drankje vertelde voorzitter Johan
Jansen het een en ander over het
wel en wee van de peuterspeelzaal.
De middag werd besloten met de
trekking van een loterij waarbij ver-
meldt dat Drukkerij Weevers de
productie van de loten voor haar re
kening heeft genomen. De winnen-
de lotnummers worden elders in
dit blad bekend gemaakt.
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Tijdens Paasvuur in de Kranenburg

Wie wordt de nieuwe vuurkoning?
Het Cultureel Collectief Kra-
nenburg (C.C.K.) organiseert óp
Eerste Paasdag aan de Eiken-
laan een groot Paasvuur. Even-
als voorgaande jaren is het het
CCK gelukt voldoende schoon
snoeihout te krijgen. De top
van het paasvuur bestaat
hoofdzakelijk uit Kerstbomen.

Het Paasvuur in de Kranenburg
trekt gezien de randactiviteiten al-
tijd veel pupliek. Om 20.30 uur
wordt het vuur ontstoken door de
"nobel gestrengde heer" Bert Be-
renpas, de vuurkoning van 1999.
Het Kranenburgs paasvuur is na-
melijk voorzien van een teerton
die is bevestigd aan een bij de
brandstapel staande paal, de zoge-
naamde Paasstaak.De "oude"
vuurkoning vertrekt om 19.45 uur
met medewerking van de muziek-
vereniging "Concordia" vanaf de
Eikenlaan richting "brandstapel".
Vroeger was de teerton de spil van

elk achterhoeks paasvuur. Jongens
en meisjes kunnen proberen een
brandende borstel in de teerton te
mikken.Voor alle duidelijkheid, de
inhoud van de teerton bestaat niet
uit teer. Dit uit het oogpunt van
milieu. Nu bestaat het uit stro en
biologische dieselolie, waarmee
ook het paasvuur zal worden ont-
stoken.Degene die het best "mikt"
wordt dan de nieuwe vuurko-
ning(in) 2000.De presentatie is in
handen van Hans Krabbenborg.
Tijdens het paasvuur zal het orkest
"The Spitfires" in de feesttent zijn
beste beentje voorzetten. In deze
tent zal in de loop van de avond
ook de nieuwe vuurkoning wor-
den gehuldigd. Tweede Paasdag
begint er om 14.30 uur in de feest-
tent het Paasconcert met mede
werking van "Loarns Plezier", een
orkest dat onder meer Egelander-
en Tsjechische muziek speelt. Er is
tevens een optreden van de
"Droadneagel".

Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld.)
0575 - 46 46 00

maandag gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.com

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 20 april (Witte Donderdag) 20.15 uur ds. M. Beitier,
Heilig Avondmaal.
Vrijdag 21 april (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. J. ter Avest uit
Dieren, Heilig Avondmaal; 19.00 uur ds. M. Beitier, Kruiswake.
Zaterdag 22 april (Stille Zaterdag) 22.30 uur ds. M. Beitier,
Paasnachtdienst.
Zondag 23 april (Pasen) 10.00 uur ds. M. Beitier, gezinsdienst; 19.00
uur ds. Westerneng, zangdienst in de N.H. kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 20 april (Witte Donderdag) 10.00 uur ds. A. Hagoort
Maaltijd van de Heer, m.m.v. kerkkoor.
Vrijdag 21 april (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. A. Hagoort.
Zondag 23 april (Pasen) 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 21 april (Goede Vrijdag) 19.30 uur ds. Westerneng, H.
Avondmaal.
Zondag 23 april (Pasen) 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds.
Westerneng, zangdienst in de NH Kerk.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 20 april, Witte Donderdag 18.30 uur m.m.v.
Herenkoor.
Vrijdag 21 april, 15.00 uur Kruisweg; 18.30 uur Goede Vrijdag
m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Zaterdag 22 april, Paaswake 21.30 uur m.m.v. 30+ Koor.
Zondag 23 april, Pasen 10.00 uur m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 20 april, Witte Donderdag9.00 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 21 april, Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg; 19.00 uur
Plechtigheden.
Zaterdag 22 april, Paaszaterdag 23.00 uur Paaswake.
Zondag 23 april, Pasen, 9.30 uur Hoogmis.
Maandag 24 april, 2e Paasdag, 10.00 uur Woord-/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
23-24 april pastor G. Zweers, Keyenborg, tel. (0575) 461314.

Huisarts
21-22-23-24 april dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

TANDARTS
Pasen 21 t/m 24 april G.W. Jelsma, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00
uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-1130. 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 5512 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur eri woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

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

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafeiiisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

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

• 1 e Paasdag paasvuur Kra-
nenburg 20.15 uur. In de tent
20.30 uur The Spitfires. 2e
Paasdag 14.30 uur Paascon-
cert met o.a. Loarns Rezier/de
Droadneagel. Tot ziens. St.
CCK

• Te koop: caravan, Tabbert
3600, compleet met div. ace.
Prijs n.o.t.k. Tel. 0573-451478

• Te koop; z.g.o.h. scooter,
Honda Visioen b.j.' 95 f 1.000,-
Tel. 0575-526784

• Te koop: 200 stuks ver-
kleedkleren voor kinderen en
volwassenen -l- ophangstan-
gen. Tel. 0575-552138

• The Mill's Brothers Twee-
de Paasdag om 15.00 uur in
Theater Onder de Molen in
Vorden. Reserveren via 0575-
556987

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

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

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

• 1 e Paasdag paasvuur Kra-
nenburg 20.15 uur. In de tent
20.30 uur The Spitfires. 2e
Paasdag 14.30 uur Paascon-
cert met o.a. Loarns Plezier/de
Droadneagel. Tot ziens. St.
CCK

• Te koop: Nissan Primera
1.6 LX 1995, groen/grijs me-
tal., lichtm. velgen, airco, trek-
haak, stuurbekr. Zeer mooie
auto f 17.900,-. Tel. 0575-
462452 na 18.00 uur

• Eerste Paasdag paasvuur
boerderij Vels Zelhemseweg,
aanvang 20.00 uur, m.m.v. 'de
Sleppers'. Ballonwedstrijd
voor kinderen, hoofdprijs 'n
skelter

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

• Lekker tennissen bij Sociï
in wonderschoon Wichmond?
Dat kan! Bel: 441941

• Eerste Paasdag 23 april
grote paasbingo, aanvang
19.30 uur. Café d'n Olden
Kriet, Dorpsstraat 25, Wich-
mond, tel. 0575-441600

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

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

• Gevraagd: gelegenheid tot
het i n scha ren van pinken. G.
Vliem, Waarlerweg 4, tel.
552384

• Voor leden (16 jaar en ou-
der) iedere dinsdagavond
van 20.00 tot 23.00 uur
'racketavond' bij Sociï in
Wichmond

• Gratis af te halen: 220
stoeptegels 30 x 30 cm. Tel.
0575-463923

• Op verzoek van Abraham:
Kaapse mosterd met honing
nu met 1,- korting. Wereld-
winkel Vorden

• Ophalen oud papier door
sv Ratti wordt verschoven van
zaterdag 29 april naar zater-
dag 6 mei

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. (0315) 24 11 69

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

• Te koop; elektrische ga-
zonmaaier (cirkel) met opv.
bak, br. 42 cm. Tel. 0573-
451921

• Krato speelt 12 en 13 mei:
'Het daghitje van Pension Zeem-
ring'

• Voor een goede conditie! Te
koop: nieuwe boksbal. Tel.
0575-441341

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

20 april
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Gezellige en ff\
makelijke

Heerlijke
verse

vlaaien

Op z'n paasbest zijn onze heerlijke
vlaaien o.a. de

Paaskukelvlaai
lekker romig en helemaal
in paasstemming ^ jf 95

, voor maar t ^Jm

Paasslagroomtaart
1Q95

van 22.50 voor t ^m
Taart of vlaai gaarne bestellen a.u.b.

Appel-kaneel
paasbrood
'n verrassende traktatie
van de paashaas

95

Vers
van uw
verwen-
bakker

a mee op safari en ontdek onze
heerlijke vlaaien in ons nieuwe as-
sortiment. Ter kennismaking dit
paasweekend de

Tijger-advocaatvlaai
voor maar

OO

Voor uw paasbrunch
hebben we een royale sortering broodjes

waaronder vele nieuwe soorten.
Ook om zelf af te bakken!

Onze medewerkers en wij wensen u
fijne en smakelijke Paasdagen

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

vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

leder z'n
eigen wem.

Uitvaartcentrum: y
Het lebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49 $

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta ¥
Uitvaartverzorging en -verzekering

Bibliotheek
Vorden

De bibliotheek Is

21 april (Goede Vrijdag),

22 april Czaterdag d.a.v.),

29 april (viering Koninginnedag),

5 mei (Nationale feestdag)

6 mei open



Trots en blij zijn we met de ge-
boorte van onze dochter en
mijn zusje

Daphne

Zij is geboren op 13 april 2000.

Wilbert en Yvonne
Grotenhuys
Björn

Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
Telefoon 0575-554295

Gelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter en
mijn zusje

DEVENY
DAYENNE GERRIÉN

Deveny
is geboren op 13 april 2000.

Wilbert, Anja en
Severin Vrogten

Kloosterweg 1a
7255 NZ Hengelo (Gld.)
Telefoon 464555

Dankbaar en dolgelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
zoon

WOUTER WILLEM

Op Palmzondag is ons meisje
uit haar eitje gekropen.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Dirkje
THEADORA MARIA

16 april 2000

Emiel Steentjes en
llka Aalderink

Hackforterweg 11, Wichmond
Tel. 0575-441008

Wij rusten na 22.00 uur

Bedankt
Al degenen die tijdens de ziek-
te en na het overlijden van on-
ze vader, schoonvader en opa

FRANS KRUIP

erg belangrijk voor ons zijn ge-
weest.

Stef, Marianne
D/on, Bente

Koen en Monique
Kitty, Mare

Loes

Vorden, april 2000

Waar gij zult heengaan zal ik ook heengaan,
waar gij zult overnachten zal ik overnachten.

Geheel onverwacht is uit ons midden weggenomen
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

JAN LAMMERT KLEIN BRINKE

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: Harmina Klein Brinke-Wesselink

Vorden: Jan en Bertie

Winterswijk: Gerrit en Annie

Zelhem: Ineke en Willem

Vorden: Bert en Gretha

Wichmond: Harry en Christine

en kleinkinderen

14 april 2000
Kruisdijk 7
7251 RL Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren dins-
dag 18 april van 19.30 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartienst zal worden gehouden donderdag 20
april om 12.45 uur in de Veluwezaal van het cremato-
rium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

We noemen hem Bedankt voor de grote belang-
stelling en het medeleven tij-

Wouter dens het ziek-zijn en na het
overlijden van mijn man, onze

Arie, Pieter en Margo vader en °Pa

van Wensveen
JOS STEENBREKER

15 april 2000
Annie Steenbreker-

Raadhuisstraat 28 Wissink
7251 AB Vorden Kinderen en

kleinkinderen
Bezoek heel leuk, maar wil je
van tevoren even bellen 0575- Het Elshof 1 1
554320 7251 CB Vorden

- - - ... ••-••» ... . • • .... . . . . . . .... ... . . . . ...
.,,

• 't
;». Torens zijn het sieraad van de stad, schepen zijn het van •
'{, de zee en kinderen van de mens. Homerus

i .i;
j Met dankbaarheid en grote vreugde geven wij kennis •

van de geboorte van onze zoon
NIELS DUNCAN

| Niels
• Oscar en Carmen Rondeel-Rood J

broertje van Ingmar
16 april 2000

l Raadhuisstraat 16, 7251 AB Vorden '.
1 Telefoon 0575-553881 1

»•• |
•» . ' •»,-, ....... — ....................... »;

« • :•:

• ':«

:! Robert Gerritsen & Saskia Vreman
:• : » •
:•; , $

gaan trouwen op vrijdag 28 april 2000 J
J om 11.00 uur in het gemeentehuis J
ij; 'Kasteel Vorden' te Vorden. j;
J De kerkelijke inzegening zal plaatsvin- ;>';

den om 12.30 uur in de St. Willibror- •
duskerk te Vierakker.
U bent van harte welkom op onze re-
cpntip van 1'S'̂ n tot 1700 uur in har- <t\
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 !v

t te Vorden.
;'».' < • •
:».. ff>

!}; Ons adres blijft: ;.{;
j Sint Janstraat 15

<j> 7256 BA Keijenborg

':M . . . . . . ................. .... .v

* . . .... .... ,-,

:»: •:>

: » • • :«

; Op dinsdag 25 april 2000 vieren wij ;|
samen met onze kinderen ons 25-ja- j
rig huwelijksfeest.

:'f.' •>.'

Henk en Wil He Velhorst-Voskamp

U bent van harte welkom op onze re- »i
ceptie op dinsdag 25 april van 15.30 j;

} tot 17.30 uur in hotel-restaurant Bak- J
ker, Dorpsstraat 24, Vorden.

ï ' ,;
» Dierenpension 'De Poeiert'

Galgengoorweg.3
i»; 7251 JC Vorden »

:: v

Nooit meer samen schaapjes kijken met

OPA

Sandy en Michiel

Marjon en Martijn

Ferdy en Mariëlle

Anneke

Rianne

Veronique en Marcel

Patrick en Femke

Nicolien

Steven

Eva

Björn

Vorden, 14 april 2000

-

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze zwa-
ger en oom

JAN KLEIN BRINKE

Vorden: M. G. Klein Brinke-=Gotink

Puerto Rico: Ineke Cunningham-Klein Brinke
Larry Cunningham

Vorden, 14 april 2000

Heden werd plotseling uit onze familiekring weggeno-
men onze zwager en oom

JAN KLEIN BRINKE
ECHTGENOOT VAN MINE KLEIN BRINKE-WESSELINK

op de leeftijd van 74 jaar.

Wichmond: R. Burkink-Wesselink
H. Burkink

Wierden: H. Rothman-Wesselink
J. Rothman t

Harfsen: G. Hofenk-Wesselink
H. Hofenk

Vorden: L Hendriksen-Wesselink
G. Hendriksen

Hengelo: D. Groot Jebbink-Wesselink
H. Groot Jebbink

Vorden: R. Wesselink
A. Wesselink-Bakkerweerd

Neven en nichten

Vorden, 14 april 2000

Antoon, dank om watje was.
Wij vergeten je niet.

Langs deze weg stellen wij u ervan in kennis dat na
een kortstondige ziekte, nog voorzien van het H. Sa-
crament der Zieken, op vrijdag 14 april 2000 te
Zutphen is overleden

ANTONIUS BERNARDUS
BORGONJEN

* 11 april 1923 114 april 2000

Uit aller naam,
Familie Borgonjen

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar bewoners en
medewerkers van 'Zonne-oord' te Zutphen.

Correspondentie-adres:
J. Borgonjen
De Hanekamp 21
7251 CH Vorden

De Avondwake zal worden gehouden op dinsdag 18
april om 19.00 uur in uitvaartcentrum Monuta, Piet
Heinstraat 31 te Zutphen, aansluitend gelegenheid tot
condoleren.

Levend in de gedachten van Antoon zullen wij een
mooie afscheidsdienst vieren. Wij doen dat op woens-
dag 19 april om 10.30 uur in de parochiekerk van Em-
manuel, van Heemstrastraat te Zutphen, waarna de
crematieplechtigheid zal worden gehouden om 12.45
uur in de Veluwezaal van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

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

%

^

Winkel-
openstelling

Donderdag 2O april
koopavond tot

2O.OO uur

Goede Vrijdag
21 april

geen koopavond
18.OO uur gesloten

Zaterdag 29 april
Koninginnedag-
viering gesloten

Vordense
Ondernemers Vereniging

%

HA

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Gazoorweg 2a
Ambachtsweg 9

De Horst l

aanvrager inhoud datum ontvangst
RJ. Immink bouwen dakkapel 06-04-2000
H.W. van bouwen bedrijfshal
Lindenberg
mw. Meesman bouwen 2 dakkapellen

Zutphenseweg 40 J.P. Bosboom bouwen bergruimte

11-04-2000

11-04-2000
11-04-2000

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

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats
Hamsveldse
weg 10

aanvrager
H.W. Schepers

inhoud
verbouwen
woning

Hackforter-
weg 33,
Wichmond
Zomer-
vreugdweg 8

R. Krijt

G.J.B. Berenpas

vergroten
winkel/
afhaalruimte
bouwen
garage
ter vervanging
van garage/
berging

vrijstelling
- overgang agrarische
naar woondoeleinden

- bodemonderzoek-
plicht (gedeeltelijk)

hoogte

vervangend bouwen

meldingen bouwvoornemen
Plaats aanvrager
Oude Zutphense- G. te Velthuis
weg 10

inhoud
vergroten woning

Diversen:
Aan de Oranjevereniging Vorden voor de festiviteiten Koninginnedag
2000 op 29 april.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)

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

ligt met ingang van 25 april tot en met 5 juni 2000, ter inzage het besluit
op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer J.W. Regelink
adres: Koekoekstraat 7
woonplaats: 7233 PB Vierakker
adres van de inrichting: Koekoekstraat 7
om revisievergunning voor: een melkrundveehouderij

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 6 juni 2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be-
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doortóesnummer), fax
(0575) 55 74 44

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeel-
telijke intrekking vergunning

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

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

ligt met ingang van 25 april tot en met 8 mei 2000, ter inzage het ont-
werp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap Wentink,
Stuwdijk 5, 7251 KL Vorden, op 29 oktober 1985 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummer 1437, adres in-
richting: Stuwdijk 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken om overdracht van de produc-
tieruimte van (bruto) 110,4 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van
de heer D.H.J. Rutgers, Beunkdijk 3, 7122 NZ Aalten mogelijk te maken.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productie-
ruimte voor 668 kilogram NH3 over. De depositie neemt met 14% af van
11 naar 9 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 9 mei
2000.

Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging. Inlichtingen: bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

PENSARE KENNISGEVING ME W INGE N

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

liggen met ingang van 25 april tot en met 22 mei 2000 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. Nedac Sorbo Groep B.V., Postbus 1000, 6920 BA Duiven, voor het van
toepassing worden van het Besluit opslag goederen milieubeheer, voor
het perceel Nieuwstad 28a te Vorden;

2. Bouwbedrijf Rondeel-Groot Roessink Vorden B.V., p/a Lage Weide 29,
7231 NN Warnsveld, voor het oprichten van een houtbewerkend be-
drijf, op het perceel Netwerkweg 2 te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

3. maatschap J.W. Loman, Galgengoorweg 5, 7251JC Vorden, voor het ge
deeltelijk slopen van een varkensschuur, het verwijderen van een voe
dersilo en het bouwen van een bergruimte.

WERFVUILDAG

Tijdens de zwerfvuildag 2000 is 1740 kilogram vuil uit het buitengebied
gehaald. In 1999 was dit 1780 kilogram.

11?V ••M.\EGENTONACTIE KOMT ER AAN

Nog l week
Over één week gaat in Vorden de regentonactie van start Deze actie is een
initiatief van Waterbedrijf Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. De
gemeente besloot hieraan mee te doen om het gebruik van regentonnen
binnen de gemeente te stimuleren. Waterbedrijf en Waterschap werken
aan een aantal projecten om verdroging van de natuur tegen te gaan.
Met deze regentonactie willen zij de burgers bewust maken van dit pro-
bleem en hen stimuleren om zorgvuldig om te gaan met drinkwater. Re
genwater is schoon genoeg om ramen mee te wassen, de tuin te sproei-
en of de auto te wassen. Door regenwater op te vangen en te gebruiken
voor dergelijke klussen bespaart de burger kostbaar drinkwater en helpt
bewust mee aan een beter milieu. Als inwoner van Vorden kunt u in de
periode van 25 april tot en met 12 mei voor f62,50 een regenten aan-
schaffen. Naast de regenten kan voor extra comfort een opzetblok voor
f 25,— bijbesteld worden en een regentonautomaat voor f 11,50. Via deze
gemeentepagina houden wij u op de hoogte.

ERGROTEN WONING HET LEEMGOOR 14

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 8 lid 7 sub a en d) vrijstelling te verlenen van het bestem-
mingsplan "Vorden West en Zuid 1992" voor het vergroten van een wo-
ning op het perceel het Leemgoor 14 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 20 april tot en met woensdag 3 mei 2000, ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkin-
gen bij burgemeester en wethouders kenbaar maken.



25 jaar geleden
dat 't Pantoffeitje de deuren opende.

Wij willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op de receptie van 20.00 tot 23.00 uur

stellen wij de komst van vrienden, bekenden,
verenigingen, collega's en relaties zeer op prijs.

HANNIE, VOLKERT EN MEDEWERKERS

bodega

Dorpsstraat 34 • Vorden • Telefoon 0575-551770

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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

Algemeen Dagblad/Volkskrant
vragen voor Vorden

bezorgers/sters
minimumleeftijd 15 jaar.

Info via tel. 0800-0230351, gratis nummer

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

TELEVISIE - VIDEO - RADIO - KOELKAST

OF WASMACHINE DEFECT?

BEL DIRECT Joh. WICHERS V.O.F.

EIGEN SERVICEDIENST - SNEL EN NIET DUUR!

Joh. Wichers v.o.f.

HARFSEN (0573) 43 14 85

LOCHEM (0573) 25 61 70

'Kamphuis b.v.t
SCHILDERS
EN AFWERKERS

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575-512927

voor
in- en
exterieur

verf - glas
vloeren
raam-
decoratie

wand-
afwerking

[ÖPHIE'S

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

NIEUWE COLLECTIE
ZOMERJACKS EN
ZOMERBROEKEN

in beige - zachtgroen - ecru - blauw enz.

ZOMERBROEKEN ai va 59,00
maten t/m 62 (ook lengtematen)

VEEL TERLENKA BROEKEN -
KATOENEN, STRETCH BROEKEN
* KORTE BROEKEN klassiek en sportief

* KORTE SURVIVALBROEKEN
met veel zakken

* BERMUDA'S spijker en katoen

ZOMERJACKS kort - halflang - lang

69,00-89,00-99,00-119,00-129,00-enz.
KATOENEN HEMDEN MET KORTE
EN LANGE MOUW

8 kleuren, maten 39 t/m 48

PLENTY VOORRAAD

Ze zien er weer op
hun Paasbest uit

gevulde paas/iaas/es
varkenshaasje gevuld met
stroganoffgehakt, 100 gr.

325
198 eirollade,

100 gr.

Paas-ei salade,
100 gr.

Paaspaté,
WO gr.

achterham,
WO gr.

varkensfricandeau,

Parmaham,
100 gr.

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

198

169

4 kalfsgehakt- ̂

495 ±tote- 10QQ

Meubelen
voor 1/2 prijs
• bankstellen

• kasten
• eethoeken
• salontafels

• slaapkamers
nieuw en gebruikt

'Meubelkoopjes'
Raadhuisstraat Hengelo ((ilcl.)

(naast Edah)
Telefoon 0575-464600

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

ZorgGroepOostGelderland

ZorgGroep Oost-Gelderland
is een thuiszorgorganisatie
met een gevarieerd zorg-
aanbod. Inwoners van het
werkgebied kunnen een
beroep doen op o.a. gezins-
verzorging, de diensten van
het kruiswerk, kraamzorg
en maatschappelijk werk.

Voor de ZorgGroep zijn on-
geveer 2.000 medewerkers
werkzaam. Het werkgebied
omvat circa 340.000 inwo-

ZorgGroep Oost-Gelderland komt graag zo-spoedig
mogelijk in contact met belangstellenden voor de
functie van

alpha-helpende m/v

Locaties: Gorssel, Hengelo (Gld), Voorst, Vorden
Warnsveld en Zutphen

Functie-informatie
De alpha-helpende werkt enkele dagen per week
(maximaal 15 uur), via bemiddeling van de
ZorgGroep bij gezinnen en/of bejaarden die
voornamelijk huishoudelijke hulp nodig hebben.

Functie-eisen
- ervaring en inzicht in huishoudelijk werk;
- in staat zijn zelfstandig te werken;
- beschikking over goede contactuele eigenschappen;
- leeftijd vanaf 23 jaar;
- representatief.

Arbeidsvoorwaarden
Het uurloon bedraagt bij 23 jaar en ouder maximaal
ƒ 16,24 (inclusief doorbetaalde vakantie en
8% vakantietoeslag), en is bij een maximum van
11,5 uur per week belastingvrij.

Informatie
Voor het maken van een afspraak en het verkrijgen
van informatie kunt u terecht bij mw. E. Janssen,
mw. B. Harmsen en mw. H. Isfordink, alpha-
bemiddelaars. Van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur. Tel. (0575) 53 83 53.



Adviesbureau MKB Reva over het algemeen positie f over winkelvoorzieningen
in Vorden:

Verkeersveiligheid en parkeren
knelpunten

(Advertorial)

BEURSPRAAT

De winkelvoorzieningen in Vor-
den zijn goed, maar de plaatselijke
winkeliers moeten er wel voor uit-
kijken dat de consument in de toe-
komst uitwijkt naar omliggende
plaatsen. "Met name de jongeren
zullen eerder geneigd zijn de auto
te pakken en een paar kilometer
extra te rijden", aldus de heer SJ.
Oegema van adviesbureau MKB
Reva.

De afgelopen maanden heeft ad-
viesbureau MKB Reva een onder-
zoek verricht naar de zwakke en
sterke kanten van het winkelbe-
stand in Vorden. Dit onderzoek
werd uitgevoerd in opdracht van
de Vordense Ondernemers Vereni-
ging en is mede gefinancierd door
de gemeente Vorden en de Kamer
van Koophandel. Vorige week don-
derdagavond werden de conclu-
sies van het onderzoeksrapport bij
Hotel Bakker gepresenteerd aan de
leden van de Vordense Onderne-
mers Vereniging. Ook wethouder
D. Mulderije was aanwezig om het
eerste exemplaar van het rapport
uit handen van voorzitter me-
vrouw H. Sueters in ontvangst te
nemen.

POSITIEF -
Adviesbureau MKB Reva was over
het algemeen zeer positief over de
winkelvoorzieningen in Vorden.
Het onderzoek dat eind vorig jaar
werd uitgevoerd bestond uit drie
onderdelen: een ondernemersen-
quête, een telefonisch consumen-
tenonderzoek en straatinterviews
met klanten. Uit de ondernemers-
enquête bleek dat de meeste win-
keliers niet te klagen hebben over
de omzet. Bij 79 procent van de on-
dernemers stijgt de omzet nog
steeds en ook voor de komende
twee jaar zijn de verwachtingen
goed. Toch zijn er volgens de win-
keliers wel degelijk knelpunten.
Met name het gebrek aan voldoen-
de parkeergelegenheid in het dorp
scoort hoog.

COMPLEET
Ook de consumenten zijn zeer
goed te spreken over de winkel-
voorzieningen in Vorden. Van de
250 telefonisch benaderde Vorde
naren zei 95 procent dat hij zijn
boodschappen in de foodsector
(etenswaren) in het dorp zelf doet.
Voor de nonfoodsector (de overige
boodschappen) ligt dat percentage
op 56 procent.
Volgens de heer S.J. Oegema van

adviesbureau MKB Reva is dat zeer
hoog als je dat vergelijkt met an-
dere plaatsen in Nederland. "Dat
betekent dus dat Vorden een vrij
compleet winkelcentrum heeft
waar je alles kunt krijgen". Toch
waarschuwde hij de ondernemers
er voor alert te blijven. Dat deed de
heer Oegema naar aanleiding van
de cijfers met betrekking tot het
koopgedrag. "86 procent van on-
dervraagden zegt dat zijn koopge-
drag in Vorden onveranderd is.
Landelijk gezien is dat erg hoog.
Vorden mag daar erg blij mee zijn.
Maar tegelijkertijd zie je dat 9 pro-
cent minder koopt in Vorden en
daar staat slechts tegenover dat 4
procent meer koopt in het dorp
zelf. Dat is een trend die je goed in
de gaten moet houden", aldus Oe-
gema. Evenals de ondernemers
vinden de telefonisch benaderde
consumenten dat er in Vorden on-
voldoende parkeergelegenheid is.
De verkeersveiligheid kreeg zelfs
een onvoldoende: 5,2.
Van de consumenten die op straat
werden geïnterviewd door het bu-
reau MKB Reva bleek 81 procent
uit Vorden of één van de buur-
schappen van de gemeente te ko-
men. Ook de zogenoemde passan-
ten waren zeer goed te spreken
over de winkels in het dorp. Ze vin-
den het gezellig winkelen in Vor-
den en zijn tevreden over het aan-
bod. Evenals bij de telefonisch be-
naderde consumenten wordt het
parkeren en de verkeersveiligheid
in het dorp minder gewaardeerd.

PARKEREN
Volgens de heer Oegema van MKB
Reva moet een winkelcentrum
aan 3 C's voldoende: compleet,
comfortabel en compact. "Als het
gaat om de C van compleet dan zit
het wel goed in Vorden. Je kunt in
het dorp nagenoeg alles krijgen.
Echt comfortabel winkel is het in
Vorden echter niet. Zowel de on-
dernemers als de consumenten
zien het gebrek aan voldoende
parkeerplaatsen als een gemis.
Dus daar moet wat aan gedaan
worden". De heer Oegema stelde
voor om allereerst de langparkeer-
ders in het dorp - zoals toeristen
die in de zomer hun auto op het
kerkplein neerzetten en vervol-
gens een dagje gaan fietsen in de
ze regio - aan te pakken. "Je kunt
dat bijvoorbeeld doen door een
blauwe zone in te stellen waar je
hooguit twee uur mag staan". Ook
stelde hij voor om een extra par-

keergelegenheid voor langparkeer-
ders aan te leggen op slechts één
of twee minuten lopen vanaf het
centrum van het dorp.

VERKEERSVEILIGHEID
Ook moet er in de ogen van MKB
Reva wat gedaan worden aan de
verkeersveiligheid in het dorp.
"Daarmee bedoelen wij niet dat
het dorp voor al het verkeer moet
worden afgesloten. Integendeel.
Dat zou een slechte zaak zijn voor
de middenstand. Maar je moet wel
goed gaan nadenken hoe het dorp
verkeersveiliger kan worden ge-
maakt", aldus Oegema. Als voor-
beeld noemde hij betere oversteek-,
plaatsen voor voetgangers en een
beter onderscheid tussen fietspad,
parkeerplaatsen en rijbaan. Dit
kan bijvoorbeeld worden bewerk-
stelligd door rode fietssuggestie
stroken. Ook wordt de weg door
het dorp door de gebruikers ervan
als te sm^l ervaren.

COMPACT
Tenslotte is MKB Reva van mening
dat het winkelcentrum te langge-
rekt is. "De afstand van de ene
kant van het dorp naar de andere
kant is te groot", aldus Oegema.
"Het winkelcentrum is dus niet
compact. Wij stellen dan ook voor
om rond de kerk een centrumge-
bied te creëren. Wij denken dan
met name aan een herstructure-
ring van het gebied rondom de bi-
bliotheek en de Openbare Basis-
school. Daar liggen volop moge-
lijkheden om een gezellig en com-
pact winkelcentrum te creëren."
Hij benadrukte dat het daarbij erg
belangrijk is dat ondernemers en
gemeente samenwerken. "Want
het opstellen van een centrum-
plan doen je niet alleen. Van de an-
dere kant moet je je er ook weer
niet op blindstaren. Want als het
in de praktijk niet haalbaar is dan
moetje het ook niet doen".
Het is de bedoeling dat er straks
een commissie komt die met de
aanbevelingen van adviesbureau
MKB Reva aan de slag gaat. Me-
vrouw H. Sueters beëindigde de
avond met de opmerking dat het
werk voor de Vordense Onderne-
mers Vereniging nu pas begint.
"Het zal zeker niet bij dit rapport
blijven. Het is zaak om daar nu
wat mee te doen". Ook wethouder
D. Mulderije zegde haar medewer-
king toe. "Het rapport zal zeker
niet onder in de la komen te lig-
gen".

World Online, een emissie met
een staartje...

De eerste weken van maart kon-
den we geen krant openslaan zon-
der de paginagrote advertenties
van World Online tegen te komen.
Ook op de straat konden we niet
om World Online heen. Meters
grote billboards vertelden ons dat
een ieder in het fantastische inter-
netbedrij f World Online zou moe
ten beleggen. En daar heeft beleg-
gend Nederland gehoor aan gege
ven. Banken werden overspoeld
met telefoontjes met het verzoek
om in te schrijven. En waarom
zouden we ook niet inschrijven, de
introductiekoers zou maximaal
€ 43,- bedragen en geruchten gin-
gen dat de eerste koers van ver-
handeling ver boven de € 100,- zou
liggen, bijna te mooi om waar te
zijn...

En inderdaad het bleek te mooi
om waar te zijn. Op 17 maart 2000
kreeg World Online haar eerste
notering aan de Amsterdamse ef-
fectenbeurs. De gehoopte koersex-
plosie bleef uit, de eerste koers
waarop World Online werd ver-
handeld was € 50,20, daarna is de
koers nog even richting € 51,- ge
kropen om vervolgens de eerste
handelsdag af te sluiten in de
buurt van de introductiekoers.
Sinds de introductie is het aandeel
steeds verder weggezakt tot een
(voorlopig) dieptepunt van bijna
€ 14,-. Op het moment van schrij-
ven van dit artikel bevindt de
koers zich rond € 18,-. Sinds de
beursgang verschijnen dagelijks
berichten in de media met nieuwe
feiten over World Online en de
beursgang ervan, in dit artikel zul-
len wij u hier een kort overzicht
van geven.

Vrijwel direct na de beursgang ont-
staat er onrust wanneer aan het
licht komt dat World Online be
stuursvoorzitter Nina Brink in de
cember vorig jaar, met de beurs-
gang in zicht, heeft besloten drie
kwart van haar belang in World
Online te verkopen aan beleg-
gingsmaatschappij Baystar. Een
transactie die niet getuigd van ver-
trouwen in de toekomst.
Dan ontstaat er nog meer onrust
over het belang van Nina Brink in
de onderneming, waarover ook de
prospectus weinig duidelijk blijkt
te geven. De al eerder genoemde
beleggingsmaatschappij Baystar
blijkt direct na de beursgang 1,2
miljoen aandelen World Online te
hebben verkocht. Brink op haar
beurt, blijkt indirect een belang in
Baystar te hebben. Middels dit be

Rommelmarkt in
'deWehme'
Vrijdag 26 mei houdt men weer
een rommelmarkt in 'de Wehme".
Heeft men thuis nog spulletjes
waar men op uitgekeken is, maar
waar een ander misschien nog blij
mee is, lever deze dan in bij de ba-
lie van "de Wehme". Info: Gerda
Leussink, de Wehme, Nieuwstad
32, Vorden.

lang zou ze hebben meegeprofi-
teerd van de aandelenverkoop.
Analisten hebben Brink om een
toelichting gevraagd, zij kon ech-
ter geen duidelijke uitleg geven
over de gang van zaken. Beleggers
bleken behoorlijk ontdaan door
deze feiten en hebben de aandelen
massaal in de verkoop gedaan.

Op 27 maart komt het personeel
van World Online bijeen om een
persconferentie te geven, bedoeld
om een einde te maken aan de
aanhoudende stroom van negatie
ve publikaties rondom het bedrijf.
Het personeel geeft aan trots te
zijn op World Online en de toe
komst met vertrouwen tegemoet
te zien.

Op 3 april verschijnt namens de
Raad van Commissarissen en Nina
Brink een bericht met als doel de
onzekerheid en geruchten rond-
om de verkoop van aandelen door
Brink uit de wereld te helpen. De
Raad van Commissarissen ver-
klaart (na onderzoeken door der-
den) dat Brink niet heeft geprofi-
teerd van de verkoop van de 1,2
miljoen aandelen door Baystar.
Verder wordt gesteld dat zij geen
invloed heeft kunnen uitoefenen
op deze verkoop. Met betrekking
tot het terugbrengen van haar be
lang in de december vorig jaar
verklaart Brink dat zij dit had ge
daan om de financiële toekomst
van haar en haar familie te kun-
nen veilig stellen. Vervolgens
wordt Brink door de Raad van
Commissarissen uit de schijnwer-
pers van de media en de financië-
le wereld gehaald.

Een tweetal advocaten onderzoekt
inmiddels namens een steeds gro-
ter wordende groep beleggers of
Nina Brink zowel strafrechtelijk
als civielrechtelijk kan worden ver-
volgd. De woede van beleggers
richt zich vooral op misleidende
informatie in het prospectus van
World Online, waarin niet stond
vermeld dat Brink al een deel van
haar aandelen voor de beursgang
had verkocht.

Kortom, er is nog flink wat duide
lijkheid te verschaffen door World
Online. Op het moment van ver-
schijnen van dit artikel is World
Online naar alle waarschijnlijk-
heid met de cijfers over het eerste
kwartaal naar buiten gekomen en
het vermoeden bestaat dat dan te
vens van de gelegenheid gebruik
zal worden gemaakt enkele be
langrijke mededelingen te doen.
Wij houden de media nauwlet-
tend in de gaten.
De beursgang van World Online
blijkt inderdaad een emissie met
een flinke staart...

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.

Oudpapier
ophalen Jubal een
week eerder
In verband met Koninginnedag
dat dit jaar op zaterdag 29 april
wordt gevierd, is het oudpapier op-
halen door muziekvereniging Ju-
bal een week vervroegd. De oudpa-
pier-ophalers komen in de dorps-
kern van Vierakker/Wichmond
langs op zaterdag 22 april.



TWEEDE PAASDAG GEOPEND VAN 10.00-17.00 UUR

Prachtig
Pasen L
met hulp van

uw GardenMaster.

Voor de sfeer van
pasen heeft hij...

en gevulde
paasmandjes

-li vanaf

Pannenkoeken - Restaurant
TCranenburg'

één jaar open
Om hier samen met u een feestelijk tintje
aan te geven, krijgt u op vertoon van deze

advertentie tot 15 mei a.s.

ƒ2,50 korting
op elke pannenkoek.
Ook uw adres voor feestjes, recepties

en vergaderingen.

Graag tot ziens!

Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden
Telefoon 0575-556289

WARÊMA

WEINOR

HEROAL

BRUSTOR

SUNWAY

5 JAAR

GARANTIE

TOPKWALITEIT

EIGEN
MONTEURS

a
SERVICEDIENST

ZONWERING & KUNSTSTOFTECHNIEK
l

BLEEKSTRAAT 12 7255-XZ HENGELO G. TEL:O575-4612TO

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

TEGELHANDEL

mullcf-vordcft bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

CURSUSSEN D.I.V. bevoegd docent

• Landschapstekenen en schilderen
Raats: Landgoed 'Den Bramel', Vorden.
Tijd: zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur vanaf 6-5 t/m 1-7-
2000. Kosten: f 295- inclusief gebruik materialen.

Opgave (uiterlijk voor 2-5-2000) en informatie bij Robert Feickens
(0575-530564)

• Handschriftverzorging en kalligrafie
Plaats: Zutphen.
Tijd: handschriftverzorging (individueel) in overleg; kalligrafie (in
kleine groep, max. 3 personen) donderdagavond van 20.30 tot
22.00 uur. Kosten: handschriftverzorging f 35,- per persoon per uur;
kalligrafie f 25,- per persoon per avond.

Opgave (vanaf heden) en informatie bij Robert Feickens (0575-530564)

De beste tuin-ideeën vindt
u bij BouwCenter HCI
"f s^a,m $\ y|

Betonstraatklinkers
Waalformaat 5 x 20 x 7cm
- Bont genuanceerd
- Brons genuanceerd
- Rood/zwart genuanceerd
(met bazalt)
Nu per m2

Afgehaald, incl. btw,

zolang de voorraad strekt.

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN VLOERTEGELS
BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT

BouwCenterSHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld. Openingstijden showroom:
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81 maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
e-mail: hci@hciubi.nl vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
lnternetwww.hciubi.nl zaterdag 10.00-16.00 uur

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



Bier ons
in an Achterhook
"Now now, iejluu bunt nogal wat van plan. lej gaot toch neet nao de
maone met vekantie?". Biej Snieders Willem lei de hele taofel vol
buuke met de meugelijkhedenvan de tourorganisaoties. De halve
plaatselijke banke, die ok in reizen dut, hadn ze biejkans veur eur lig-
gen. Buuke oaver Frankriek, België, Engeland enzovoort, umme kot te
gaon: half Europa hadn ze veur zich liggen.

"Jao, Willem wol een ruume keuze hebben, vandaor al die buuke", zei
Fientjen, Willem zien vrouw. "En, he'j al wat evonnen wat ow liekt?".
"De Ardennen liekt ons wel wat maor 't kan ok nog wel Zuud-Lim-
burg wodn'V'Dan bu'j aadig van gedachten veranderd. Veur een ma-
ond trugge wo'j nog nao Zuud-Afrika of daorumtrent, dat wis iej toen
nog neet precies. Is 't daor ondertussen oorlog of bunt t'r wat oaver-
valn?". "Nee, dat neet, 't zit meer ok 't geld vaste. Dat ko'w ow wel zeg-
gen, iej holt de mond d'r wel oaver dichte".

"Dat die reize een bult geld kost wis iej veur een maond trugge ok al
wel. Of hebt ze 't ow af-estaoln?".
"Was dat maor waor ", zei Fientjen,"dat wasneet zo stom ewes as zo
at 't now egaon is. Willem ok altied met zien kunsten. Hee meent al-
tied dat nee oaveral vestand van hef' "Wat hef e dan edaon?".

"Aandelen ekoch van 't vekantiegeld. Iej wet wel van dat soort waor
iederene zo'n ophef van hadde. Daor veel wat an te vedienen wodn d'r
ezeg. En Willem gleuft dat dan metene. Hee was helemaole weg van
die Nina. Die wis nog 's hoe'j geld mossen maakn. Now, dat wis ze ok
wel. Zee hef ze d'r allemaole mooi ineluusd, inclusief Willem . Vief-
duuzend gulden hef e d'r instokn. Too de koers zo'n betjen op zien
heugste was. Die zoln zo 't dubbele weerd wean en dan konne wiej
een nog mooiere reize maakn.

En wat bunt ze now nog weerd?. A'w geluk hebt ko'w nog veertien
dage nao de Ardennen en daor in een caravan nao de reagen zitn
kiekn inplaatse van de zunne kot biej de evenaar. Of meschien kom-
me wiej ok neet wieter as de Mookerhei in een tentjen. Mo'k nog zelf
kokn ok, 'k wodde al beroerd a'k t'r an denke".

En zo zolt t'r nog wel meer wean die deur Nina de pest in hebt, biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

P.V. Vorden
De derde Vitessevlucht vanaf
Strombeek over een afstand van
ca. 190 kilometer werd nipt ge-
wonnen door de combinatie A en
A Winkels.De uitslagen waren als
volgt: A en A Winkels l, 11, 12, 15,
20; J. Meyer 2; H. Eykelkamp 3, 14;
M. Olieslager 4; C. Bruinsma 5,6, 7,
8, 9,10,16,17,18,19; D. Gotink 13.

Bridge Club Vorden
UITSLAGEN 10 APRIL
Groep A: 1. mv. v. Gastel/hr. Coster-
mans 60.0%, 2. hr. Bergman/mw.
Walter Kilian 57.9%, echtp. Wul-
link 55.4%.
Groep B: 1. dms. Groot Bramel/
Tigchelaar 66.7%, 2. hrn Wien-
tjes/Loosgelder 56.7%, 3. hrn. den
Ambtman/Kip 55.8%.

Na vorig jaar Eurocupkampioen te zijn geworden zullen Wim Verweij meren en Koen Kruip dit seizoen
strijden om het Nederlands Kampioenschap. De eerste wedstrijd staat gepland op 24 april (2e Paasdag)
op het TT-circuit van Assen. Twee weken later op 7 mei hebben zij een thuiswedstrijd op de Varsselring
in Hengelo (G).

Uitvoering Nutsblokfluit- en
keyboarddub
Zaterdagavond gaf de Nutsblok-
fluit- en melodicadub in het
Dorpscentrum te Vorden een
uitvoering. Na een kort ope-
ningswoord door voorzitter
Kramer, brachten de kinderen
onder leiding van Gea en Hans
Weenk, een afwisselend pro-
gramma. Alle afdelingen van de
club, zowel de beginners als de
gevorderden, lieten met veel en-
thousiasme horen wat zij ge-
leerd hebben.

De uitvoering begon met een af-
wisselend optreden van de blok-
fluitgroep l en keyboardgroep II.
Niet alleen het bespelen van het
instrument, maar ook het optre-
den in de vorm van spel, zang en
dans ging de kinderen goed af.
Van podium- of microfoonvrees
was tenminste weinig te bespeu-
ren.

De blokfluitgroep speelde dit jaar
voor het eerste enige keren mee
met de op CD staande begeleidin-
gen waardoor en vol klinkende
muziekstukjes ten gehore werden
gebracht. Na de pauze traden de
blokfluitgroepen l en II nog een
keer op, terwijl de keyboardgroep
4 het publiek liet genieten van mo-
derne nummers. Zij lieten horen
dat er na enkele jaren studie op
het keyboard een hoge kwaliteit
muziek gespeeld kan worden!
Joanne Wunderink en Annemiek
van Vleuten brachten Hans en Gea
Weenk een persoonlijke bloemen-
hulde om dat zij tien jaar lid zijn
van de club. Tegen tienen werd be-
sloten met het zingen van het
clublied en het slotlied. De
clublieiding kreeg uit handen van
penningmeester mevrouw E.Teu-
nissen bloemen aangeboden.
De Nutsblokfluit- en keyboardclub

levert, door middel van groepsles-
sen, die op zaterdagmorgen in het
Dorpscentrum worden gegeven,
een bijdrage aan de muzikale vor-
ming van de jeugd. De lessen zijn
gericht op het leren beheersen van
de blokfluit als volwaardig instru-
ment en op het leren bespelen van
een keyboard, waarbij getracht
wordt om door middel van het in-
studeren van herkenbare en mo-
derne melodieën de vreugde in
het musiceren te laten ervaren.
Zaterdag 13 mei worden er "in-
looplessen" voor kinderen ( en
hun ouders) gegeven, die na de zo-
mervacantie misschien willen
gaan meedoen. De inlooples voor
blokfluit duurt van 9.00 tot 9.45
uur. Belangstellenden voor key-
board mogen tussen 10.30 en 11.15
uur komen luisteren. Medio sep-
tember begint de club aan een
nieuw seizoen.

O MMMt
- ÏT /~\TI T"\t? XT

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

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405

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

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belangkan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

Werving vrijwilligers voor het
Huisbezoekproject in Vorden
De Stichting Welzijn Ouderen
vraagt vrijwilligers voor het Huis-
bezoekproject dat wij in oktober
starten voor de doelgroep oude
ren van 80 jaar en ouder.
Het doel van dit project is ouderen
aan huis te bezoeken en te infor-
meren over alle mogelijke voorzie-
ningen, regelingen en mogelijkhe-
den op het terrein van wonen,
zorg en welzijn.
Tevens kan er geholpen worden
met het oplossen van eventuele
problemen die de ouderen in de
praktijk tegenkomen.
De Stichting gaat in september a.s
vrijwilligers trainen om als voor-
lichter de ouderen te bezoeken. Zij
zullen aan de hand van een aantal
vragen peilen aan welke informa-
tie de ouderen behoefte hebben.
Hierover zullen zij het nodige ver-
tellen en bovendien laten zij een
pakketje met informatiemateriaal
achter zodat men na het bezoek al-
les nog eens rustig kan bekijken.
De training aan de vrijwilligers

wordt gegeven door verschillende
personen van instellingen op het
gebied van wonen, zorg en wel-
zijn.
De Stichting vraagt hiervoor vrij-
willigers die in de maand oktober
huisbezoeken willen verrichten.
Onze voorkeur gaat uit naar vrij-
willigers die enige ervaring heb-
ben met ouderen, en die in staat
zijn de informatie duidelijk over te
brengen.

Heeft u interesse dan kunt u zich
opgeven bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden, Nieuwstad 32
Vorden. Tel. 0575 553405

Voor informatie of voor aanmel-
ding kunt u terecht bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden(
SWOV) Mw. Louise van Uden.
Nieuwstad 32 Vorden, tel. 553405.

Alvast iets over de De EURO in
2002
Vanaf 2002 kunnen we in alle lan-
den van de Eropese Unie met het-

zelfde geld terecht. Welke gevol-
gen heeft de overgang naar de eu-
ro voor onze portemonnee? Sinds
januari 1999 worden we regelma-
tig met de euro geconfronteerd.
Op salarisafrekeningen, giro-af-
schriften , banktegoeden en belas-
tingaanslagen staat niet alleen
een bedrag in guldens vermeld,
maar ook in euro's. Hoewel be-
taling in euro's op papier al moge-
lijk is, worden salarissen , uitke-
ringen en pensioenen in guldens
uitbetaald. Op die manier kunt al-
vast een beetje wennen aan de eu-
ro.

De euro in handen
De echte omslag begint in januari
2002, wanneer de euromunten en
eurobiljetten in omloop komen.
Vanaf dat moment is de euro het
standaardbetaal- en Tekenmiddel.
In winkels kunt u echter eerst ook
nog met guldens terecht. Na l juli
2002 is de gulden geen wettig be-
taalmiddel mee. Bij alle betalin-
gen wordt dan alleen nog de euro
gebruikt.

De eurolijn
Het Nationale Forum voor de in-
troductie van de euro heeft een
gratis informatielijn geopend:
0800-1521. En op internet is een
overzicht te vinden van de meest
gestelde vragen over de euro:
www.euro.nl.

Huisbezoekproject in Vorden
De Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den start in oktober/november
met een project "Huisbezoek". Het
doel van dit project is ouderen van
80 jaar en ouder aan huis te infor-
meren over de alle mogelijke voor-
zieningen, regelingen en mogelijk-
heden op het terrein van wonen,
welzijn en zorg. Tevens kan er ge
holpen worden met het oplossen
van eventuele problemen die de
ouderen in de praktijk tegenko-
men

Waarom dit huisbezoek
Zelfstandig kunnen blijven wonen
en jezelf kunnen redden, dat is de
wens van iedereen. Met het stijgen
van de leeftijd nemen de onge

makken toe. De gezondheid gaat
achteruit, zelf het huishouden
doen gaat niet meer zo gemakke
lijk, de sociale contacten worden
minder en vallen zelfs weg.

Er zijn een heleboel voorzieningen
en regelingen die ondersteuning
kunnen bieden op het gebied van
wonen, welzijn en zorg en die kun-
nen helpen om de zelfstandige
leefwijze zo lang en zo goed moge
lijk voort te zetten.
Echter, in de praktijk is het niet al-
tijd even gemakkelijk om de juiste
weg te vinden van de mogelij khe
den van regeltjes en voorzienin-
gen.

Wij willen u daarbij helpen
door thuis uitleg te geven
De Stichting gaat in september a.s
vrijwilligers trainen om als voor-
lichter de ouderen te bezo'eken. Zij
zullen aan de hand van een aantal
vragen peilen aan welke informa-
tie de ouderen behoefte hebben.

Hierover zullen zij het nodige ver-
tellen en bovendien laten zij een
pakketje met informatiemateriaal
achter zodat men na het bezoek al-
les nog eens rustig kan bekijken.
De training aan de vrijwilligers
wordt gegeven door verschillende
personen van instellingen op het
gebied van wonen, zorg en wel-
zijn.

Wilt u hierover informatie dan
kunt u dit doen bij de Stichting
Welzijn Ouderen in Vorden.
Nieuwstad 32 Vorden. tel 553405.
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Op nevenstaande
lotnummers zijn bij
de Peuterspeelzaal
Ot en Sien
nog prijzen af te
halen:
(totaal 86 nummers)

1027

1038
1051

1052

1053

1086

1087

1093

1137

1144

1145

1152

1182

1185

1214

1228

1234

1242

126O

1982

2879
2886

14O4

1478

1511

1552

1565

16O4

16O8

1622

1663

1678

1687

17O3

1714

1827

19O2

1905

1906

1251

1265

2159

2882
2887

2201

22O8
221 0
222O
2226
2254
2284
2351

2379
24O1

24O8
2567
2569
2656
275O
2769
2814

1254

1962

2179

2884

2895
2896
2923
2943
2956
2957
2958
2960
2961

2962
2963
2965
2966
2976
298O
2983
2993
1255

1967

2878
2885

TE KOOP:
WICHMOND,
Lindeselaak 9

Traditioneel gebouwd ruim vrijstaand woonhuis met garage, gelegen aan de rand van het
dorp, op een ruim perceel van 549 m2. Bouwjaar 1999. Op details na is deze woning nage-
noeg af.
Tot en met 15 mei a.s. komen uitsluitend sociaal/economisch gebondenen aan Wichmond/
Vierakker in aanmerking en tot 26 juni a.s. uitsluitend sociaal/economisch gebondenen aan
de gemeente Vorden.
Uitvoerige informatie/brochure via ons kantoor

Fokkink Makelaardij j
Fokkink makelaardij & ^. T Doetinchemseweg 34
lanrlpriipnh„rn ™ 7051 AC Varsseveld, tel. 0315-242005

GENDA VORDEN
APRIL
19 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
19 BZRVorden Bridgen in

Dorpscentrum
19 HVG Linde Paasliturgie
20 Bejaardenkring Dorpscentrum

Pasen
22 Oranjeavond in Dorpscentrum
25 Passage De geschiedenis van

het huwelijk

26 Welfare Handwerkmiddag
Wehme (kraamverkoop)

26 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink

26 BZR Vorden Bridgen in
Dorpscentrum

27 PCOB in 't Stampertje
Bewegen gezond en gezellig

27 HVG dorp Vorden
Humor in de trouwzaal

29 Koninginnedagviering

landerijenburo BV

In verband met het Paasweek-
end dienen advertenties en ko-
py voor de editie die na Pasen
verschijnt al op vrijdag 21 april
om 9.00 uur bij ons binnen te
zijn.

voor uw

Wandelvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kanloren ie:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Het kantoor van
notaris mr R. Das te Vorden

is op Goede Vrijdag 21 april a.s.
en op vrijdag 5 mei a.s.

de gehele dag gesloten

VBENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

NageKje nieuwe MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48

van 189,00

ORIGINELE STALEN JERRYCANS 20 LTR.

VERHUUR MILITAIRE TENTEN
8- 12 -40 PERSOONS

MILITAIRE ELECTRICITEITSKABEL
voor: tuinverlichting enz. /*|

- - vijverpompjes enz. Is j

.. EEN PIEK PER METER A//

Personeel gevraagd bij Kwalitaria de Buurman

Jong Afwashulp m/v voor de avonden en weekenden
vanaf 15 jaar

Handig Parttime cafetariamedewerker m/v voor de avon-
den en weekenden vanaf 17 jaar

Creatief Parttime cafetariamedewerker m/v voor de mid-
daguren vanaf 20 jaar

Wegens toenemende drukte willen we jou graag in ons
team hebben.
Bel. (0575) 554355 of kom vrijblijvend langs

KWALITARi
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

'DE BUURMAN'
Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Pothof &Hofstad Notarissen te Gendringen delen namens de eigenaar mede

dat bij inschrijving te koop wordt aangeboden:

BOUWLAND nabij de Kerkstraat te Keijenborg, kad.bekend
gemeente Hengelo sectie H nummer 2938 groot 2.30.83 HA

Verkoopvoorwaarden:
op de verkoop zijn van toepassing de 'Algemene Voorwaarden voor de verkoop bij in-
schrijving van registergoederen' zoals verkrijgbaar op genoemd notariskantoor voorzo-
ver daarvan niet is afgeweken in de bijzondere bepalingen.

Bezichtiging:
zaterdag 22 april telkens van 10.00 tot 12.00 uur en op afspraak.

Aanvaarding:
ontruimd en vrij van pacht, direct na betaling van de koopsom.

Lasten:
voor rekening van koper vanaf 1 januari 2000.

Betaling:
binnen 1 maand na toewijzing of eventueel eerder in overleg met verkoper. Inschrijving
kan slechts geschieden op bij voornoemde notarissen te verkrijgen inschrijf biljetten,
welke in gesloten enveloppen moeten worden ingeleverd uiterlijk woensdag 3 mei
2000 om 14.00 uur. Opening van de inschrijfbiljetten zal geschieden door genoemde
notarissen op woensdag 3 mei 2000 om 15.00 uur enkel in het bijzijn van (een verte-
genwoordiger van) verkoper.
Verkoopvoorwaarden, inschrijfbiljetten en verdere inlichtingen te verkrijgen ten kanto-
re van Pothof & Hof stad Notarissen, Anholtseweg 47 te Gendringen, tel. 0315-683145.

POTHOF HOFSTAD



't Beecldand speelt "Kickin' Shoes" Palmpaasoptocht groep l
en 2 Dorpsschool

"Het is opvallend stil nu ik van-
daag door school loop. Misschien
is iedereen zich geestelijk aan het
voorbereiden op ons theaterspek-
takel 'Kickin' Shoes'. Zodra wij aan
het oefenen slaan voor ons toneel-
stuk, bast het los. De toneelspelers
blijven niet alleen schaven aan
hun teksten, maar ook aan hun
mimiek, hun houding en hun
spel. De streetdancers oefenen
zich helemaal in het zweet om al-
les zo soepel mogelijk te laten
overkomen. De muzikanten zoe-
ken iedere week weer de juiste
groove en timing. De decorbou-
wers stellen hun plannen bij tot in
de puntjes en blijven gewoon door-
gaan met hun produktie. U merkt
het al, veel leerlingen zijn druk be-
zig om hun spetterend toneelstuk
te laten slagen. Natuurlijk vinden

ze veel ondersteuning. Ik kan wel
zeggen bijna al onze leerkrachten
zijn er op de een of andere manier
bij betrokken", aldus Ron Bastiaan
Net, coördinator toneel.
Ieder jaar doen er zoveel mensen
mee, dat het al haast een verplich-
ting moet 'zijn om het te gaan be-
kijken. Na vier jaar heeft men al
een vaste schare fans opgebouwd,
ook mensen die niks met de
school van doen hebben, die het
ook dit jaar weer willen meema-
ken. Voordat men wil komen kij-
ken even een kleine: waar gaat het
over? "Kickin' Shoes" is gebaseerd
op jeugdcriminaliteit. Het is een
voorstelling over jongeren met ver-
schillende culturele en maat-
schapplijke achtergronden. Alle-
maal komen ze een moment tegen
dat ze een keuze moeten maken.

Soms vinden ze steun bij elkaar,
soms verzetten ze zich en soms ge
bruiken ze elkaar. Uiteindelijk
staat iedereen er alleen voor en
moet een ieder zelf beslissen. Het
theaterspektakel doorspekt met
humor bestaat uit een eigenge
maakte videofilm, toneelspel, live
music en streetdance die elkaar
voortdurend afwisselen.
Kaartjes bij de ingang of reserve
ren via 0575-551155. De toneeluit-
voeringen zijn op 26, 27 en 28
april 's avonds in de schitterende
Schouwburg van 'het Spectrum'
Warnsveld (Groot Graffel - volg de
bewegwijzering).

Nou tot dan en heeft men nog vra-
gen, bel gerust. Vraag dan naar
Ron Bastiaan Net: coördinator to-
neel.

Kwalitaria "De Buurman" met
glans door de keuring

KWALLTARÏ&

CAFETARIA
ZAAL

Het onafhankelijk en externe
buro Houwers & Holtackers
houdt - in opdracht van Kwali-
taria-Nederland - onaangekon-
digde hygiëne- en kwaliteitcon-
troles bij de Kwalitaria's

De uitslag van het keuringsrap-
port moet goed zijn om voor de er-

kenning als Kwalitaria in aanmer-
king te komen. Na elke keuring
krijgt de ondernemer een keu-
ringscertificaat, dat in de zaak op-
gehangen moet worden.

27 maart 2000 heeft deze uitge
breide keuring weer plaatsgevon-
den bij Kwalitaria "De Buurman",

met het cijfer 8.9 als eindresultaat.
De nadruk lag deze keer op o.a. al-
gemene hygiëne, persoonlijke hy-
giëne, productkennis, productbe
handeling, frituurvet onderzoek,
onderhoud koelingen en diepvrie
zers en microbiologisch onder-
zoek.

Afgelopen vrijdag 14 april was er
weer de jaarlijkse Palmpaasop-
tocht voor de kleuters van de obs
Dorpsschool Vorden. Ieder jaar
maken de ouders, samen met de
kinderen een prachtig versierse
Palmpaasstok.
Op de versierde stokken zat een
broodhaantje, gemaakt door bak-
ker Bruggink. De kinderen zijn
eerst zingend door alle klassen
van de Dorpsschool geweest. Ieder-

een zong uit volle borst de diverse
Paasliedjes met de kleuters mee.
Vervolgens liepen de kinderen in
een grote optocht, samen met de
ouders een rondje in de omgeving
van de Dorpsschool. Deze kleurrij-
ke en muzikale vertoning werd
met veel belangstelling bekeken
door de marktbezoekers en omwo-
nenen.
Op de foto ziet u een deel van de
Palmpaasoptocht.

Woensdagmiddag 26 april:
konij nenvaccina t ie
Jaarlijks worden vele konijnen
het slachtoffer van 2 dodelijke
infectieziektes: myxomatose en
RHD (Rabbit Haemorrhagic
Disease). Infecties komen dan
ook met name in de zomer-
maanden voor. Een konijn dat
besmet raakt met myxomatose
zal slijmgezwellen krijgen op
oogleden, oren, geslachtsdelen
en anus. Bijkomende bacteriële
infecties met etterende wonden
leiden binnen acht tot tien da-
gen tot de dood van het konijn.

RHD
Symptomen van RHD zijn hoge
koorts, bloederige neusuitvloeiing
en een moeilijke ademhaling.
Vaak sterft het konijn zo snel, dat
men niet eens in de gaten heeft
dat het diertje ziek is geweest.

Entcampagne
Het is mogelijk om uw konijn te
gen beide virusinfecties te laten
vaccineren. Konijnen kunnen van-
af 8 weken leeftijd ingeënt wor-
den. Vanaf een week na de inen-
ting is het dier beschermd tegen
besmetting.

De bescherming duurt een half
jaar en is dus voldoende om de in-
sectenrijke periode te overbruggen.
Men is met het konijn welkom op
een van de spreekuren, maar men
biedt de entingen tegen een gere
duceerd tarief aan op de konijnen-
actiemiddag woensdag 26 april.
Men verzoekt de konijn(en) tel. aan
te melden voor deze entactie.

De Graafschap dierenartsen:
Locatie Hengelo - Keijenborg
Kampstraat 2, Hengelo Gld.
Tel. 0575-461420

Locatie Steenderen - Baak
J.F. Oltmansstraat 3a, Steenderen
Tel. 0575451266

Locatie Vorden
Het Hoge 9, Vorden
Tel. 0575-551277

Locatie Ruurlo
Wildenborchseweg 33, Ruurlo
Tel. 0573-451200

Locatie Leesten
Marga Klompélaan 126, Zutphen
Tel. 0575-571101

Volleybal

RABO DASH REKREANTEN-
TOERNOOI
Aan het jaarlijkse rekreantentoer-
nooi van de Vordense volleybalver-
eniging dat in samenwerking met
de plaatselijke Rabo- bank in sport-
hal 't Jebbink werd georganiseerd
namen ditkeer 28 teams deel. De
winnaars bij de mix- poule waren
Wicrevo en Bovo I. Bij de dames
Huevo en Skopien/Wivoc en bij de
heren Huevo en Side out.
Bij de dames ging de finale uitein-
delijk tussen Huevo en Revolva.
Huevo won beide sets. Bij de mix
won Olympia van Bovo I, terwijl bij
de heren Longa' 59 te sterk waren
voor Sideout.

Klootschiettoernooi
Wildenborch
De Wildenborchse klootschietclub
organiseerde zondagmiddag een
toernooi waaraan door circa 90
personen ( 14 teams) werd deelge
nomen. Start en finish waren bij
kasteel Wildenborch. De lengte
van het parcours bedroeg 3,8 kilo-
meter.
Uitslagen: Dames : l Linde I in 62
worpen en 5 meter; 2 Hackfort I-
66 worpen en 18 meter; 3 Delden I-
84 worpen en 20 meter.
Heren: l Stokkink I- 46 worpen en
4 meter; 2 Wildenborch I- 48 wor-
pen en 12 meter; 3 Delden II- 49
worpen en 26 meter.
Gemengd: l Stokkink I- 54 worpen
en 3 meter; 2 Delden I - 57 worpen
en 23 meter; 3 Wildenborch I- 59
worpen en 36 meter.



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

Brams Paris spijkerbroeken
recht model en halfwijd
49.95 2 voor 89.-

Brams Paris lengte 30-32-34-36-38
maten 29 t/m 48

Vééééééél
in stonewashed

v.a. 44.95 - 49
Brams Paris:
Brams Paris:
Brams Paris:
Brams Paris:
Brams Paris:
Brams Paris:

spijkerbroeken
- zwart - superstone

95 - 54.95 - 59.95 - 69.00
herenspijkerstretch

herenstretch katoen

d a m es stretch

dames katoen

tuinoverall (spijker)

spijker en twill hemden

Werkspijkerbroeken
met duimstokzak,
zware kwaliteit 44,95 79.-
Sterke overalls 49.95
Werkbroeken - Amerikaanse overalls,
schilderskleding, kieltjes, enz. enz. enz.

KAN UIT

Vlag. 100 x 150 cm. Van 14,75 voor 9,75
Wimpel. Van 9,50 voor 6,95
Vlaggenstok. Van 13,50 voor 8,95
Nylon vlaggenstokhouder. Van 3,25 voor 2,25

BH]
JE MAAKT HET MET F I X E T '

BARGNDSGN
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. 0575-552159

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

20 SOORTEN
BODYWARMERS

blauw - zwart - groen - beige - rood

KATOEN - POLY/KATOEN - BEAVERNYLON

KINDERBODYWARMERS
rood en blauw,
luxe kwaliteit al v.a. maat 104

* UITGEBREIDE COLLECTIE FLEECE:

* FLEECE TRUIEN - FLEECE JACKS

* FLEECE BODYWARMERS

* GEEL - GROEN - ROOD - BLAUW - BEIGE - ECRU
BRUIN - ANTRACIET enz. enz.

Kukel vlaai
50

nu

Lentevlaai
nu 95

Krentenbollen
6 voor3;25

Voor een heerlijk voordelig
paasontbijt zaterdag:

alle broodjes
halen 5 betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 571528

adres voor
Kleinvakartikelen zoals

• band • garen • knopen • ritsen • voering-
stoffen • DMC-garen

• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Eppink^^Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen

Wij verzorgen uitvaarten
in de gemeenten

Steenderen, Vorden, Hengelo
en omliggende plaatsen

met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon (0575) 45 18 62

Das en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink - A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

garagebedrijf

Vanwege de groei in onze modern ingerichte werkplaats zijn
wij op korte termijn op zoek naar een

a uto-tech n leus
Wij zoeken iemand die wil werken in een klein teamverband
en opgeleid wil worden tot allround monteur.

Wij bieden een goed salaris en een prettige werkkring, waar
sfeer en collegialiteit zeer belangrijk zijn.

Indien u belangstelling hebt, kunt u uw sollicitatie richten
aan:

Garagebedrijf Wieggers
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen, tel. 0575-451974

Jonge Hollandse

BOSPEEN

De lekkerste
CH1QUITA BANANEN

por
bos

per
kilo 298

Vérs uit eigen keuken
PAAS/EI-SALADE 200 298200

gram

even lekker bakken 500 OOO
PAAS-PIEPERS aram U V ö

met veel te combineren

STOOFSCHOTELS

gram

500
gram 298

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

Het verst in lekker vers

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

Schitterende collectie:

BERG-, WANDEL- en
SURVIVALSCHOENEN

25 modellen hoog en laag

89.- 99.-
119.- 129.-
149.- 159.-
179.- 199.-

v.a.

enz. enz. enz.

SURVIVAL en OUTDOOR-KLEDING o.a

LIFELINE EN ADVENTURELINE KLEDING

AFRITSBROEKEN: heren katoen en lichtgewicht,
Teflon behandeld

AFRITSBROEKEN: dames katoen en lichtgewicht,
Teflon behandeld

SAFARISHIRTS: 4 kleuren ook in lichtgewicht,
korte en langevmouw

SAFARIBODYWARMERS: 8 modellen ook lichtge-
wicht.

CAMOBROEKEN - CAMOHEMDEN EN
SHIRTS

URBAN + SKYBLEU KLEDING EN PETTEN



H. Arends steekt SV Sociï
Heren l in het nieuw
Landbouwmechanisatiebedrijf H. Arends heeft het Heren 1-team van de volleybalvereniging Sociï uit Wich-
mond wederom voorzien van nieuwe trainingspakken. Dhr. H. Arends is al vele jaren begaan met de volleybal-
vereniging Sociï en met name de Heren l, die toch weer om de zoveel jaar toe zijn aan een nieuwe outfit. De
heren zijn dan ook zeer blij met deze sponsor en wilden daarom dhr. H. Arends en zijn vrouw even in de bloe-
metjes zetten.

Dhr. en mevr. Arends en staand v.Ln.r.: Wiljo Berendsen, Hnk Rietman, Bert Mulder, Rene Berendsen, trainer
Bert Hendriks. Zittend vJ.n.r.: Richard Hulshof, Arnold de Ruiter, Fred Hesselink, BertAmtz, Rik Vaartjes en Di-
nand Brinkman.

Bridge

BZR
UITSLAGEN
Groep A: 1. v. Gastel/Costermans
67.1%, 2. Gerichhausen/Hissing
65.4%, 3. mv/hr Scholten 64.2%.
Groep B: 1. Hooyveld/Snel 61.3%, 2.
de Bie/Harmsen 58.8%, 3. Belt-
man/de Leeuw 57.5%.

Eierwedstrijd
"Snoekbaars"
De hengelaarsvereniging 'De
Snoekbaars" organiseerde zater-
dag een "eierwedstrijd" welke in
de Veengoot werd gehouden. Bij
de jeugd werd R. Elbrink met 14
stuks ( 280 cm) winnaar; 2 R. Vel-
horst 3 stuks ( 52 cm)
Senioren: l A. Golstein 12 stuks (
189 cm); 2 R. Golstein 3 stuks ( 45
cm); 3 D. Huetink 2 stuks ( 38 cm);
4 J. Eggink l stuks (16 cm ).

Passage
De christelijk-maatschappelij-
ke Vrouwenbeweging.

Op dinsdagavond 25 april a.s. is er
een lezing; 'de geschiedenis van
het Huwelijk'.
Mevrouw Iteke Weeda, Professor /
doctor in de sociologie zal één en
ander verzorgen. De lezing wordt
gehouden in het Dorpscentrum.

Nieuwe CD voor De Gracht

In een goed gevulde zaal Meijer
in Groenlo presenteerde de
band De Gracht op vrijdag-
avond de nieuwe cd 'De Vogel-
straat'. Rondom de cd-presenta-
tie was een heel spektakel ge-
bouwd want naast de Groenlo-
se band waren er ook optre-
dens van Clemens van de Ven &
band en de Dutch Diana Ross.

Wie de afgelopen week goed naar
Radio Gelderland heeft geluisterd
moet de nieuwe single 'De Vogel-
straat' zeker gehoord hebben. Ook
het programma 'Hart van Neder-
land' van SBS kwam vorige week

een kijkje nemen in Groenlo. Niets
lijkt een landelijke doorbraak voor
de zeven bandleden van De Gracht
nog in de weg te staan. Ook aan de
single 'De Vogelstraat' zal het niet
liggen. Het is een sterk nummer
dat zeker niet onder doet aan an-
dere Nederlandstalige nummers
die bij de landelijke popzenders
worden gedraaid. Opvallend was
wel dat de andere nummers van
de nieuwe cd veel minder aansloe-
gen bij het publiek. De liedjes van
de vorige cd daarentegen werden
weer keihard meegezongen.
De avond in zaal Meijer begon met
een optreden van de Nijmeegse

Clemens van de Ven & band. Voor
muziekliefhebbers in deze regio
inmiddels geen onbekende meer.
Helaas wist hij alleen het ietwat af-
wachtende publiek in Groenlo
nog niet direct op de dansvloer te
krijgen. Dat laatste lukte de Dutch
Diana Ross wel. Een prima opwar-
mer voor hoofdact 'De Gracht'.
Voorafgaand aan het optreden van
'De Gracht' toverde illusionist Pe-
ter Eggink op spectaculaire wijze
de nieuwe cd-hoes tevoorschijn. Al-
les bij elkaar een zeer geslaagde
avond die werd afgesloten met de
Soul Train Show van Marcel Wol-
ters.

Jazz op
Tweede Paasdag
Jazzformatie The Mill's Brothers
treedt op Tweede Paasdag op in
Theater Onder de Molen in Vorden.
Kaarten kunnen van te voren worden
gereserveerd via (0575) 55 69 87.

The Mill's Brothers bestaat uit vijf
rasmuzikanten die naast traditio-
nele mainstream jazzstandards
moderne jazznummers en eigen
werk ten gehore zullen brengen:
van jaren '30 swing, jaren '40
bebop, jaren '50 cooljazz, jaren '60
hardbop tot jaren '90 hipbop. Kort-
om, alles wat swingt en melodisch
en harmonisch tot de verbeelding
spreekt.

Het orkest wordt gevormd door
Miquel Boelens (alt/sopraansaxofoon),
Karle Bardowicks (tenorsaxofoon),
Hans Kwakkernaat (piano), Bas
Rietmeijer (contrabas) en Florian
Hoefnagels (slagwerk). Theater
Onder de Molen is gevestigd aan
de Lindeseweg 29 in Vorden. Voor
meer informatie zie ook advertentie.

Buurtvereniging
'De Bruil en
omstreken' Ruurlo
PAASVUUR EN BALLONNEN-
WEDSTRIJD
Op 23 april, Eerste Paasdag 's
avonds wordt door Buurtvereni-
ging De Bruil en omstreken een
paasvuur georganiseerd. Het paas-
vuur wordt ontstoken achter boer-
derij Vels aan de Zelhemseweg in
Ruurlo. Voorafgaand aan het paas-
vuur is er een ballonnenwedstrijd
voor de jeugd tot en met 12 jaar.
De hoofdprijs een Halpro skelter.
De tweede en derde prijs worden
aangeboden door Annie Cactus en
Pannenkoekenboerderij f de Hei-
kamp. De ballonnen en kaartjes
kunnen worden afgehaald achter
boerderij Vels. De Coöp in Ruurlo
heeft voor alle kinderen die het
paasvuur bezoeken een verrassing.
Tijdens en na het paasvuur zullen
'de Sleppers' uit Ruurlo in de feest-
tent voor de muzikale omlijsting
zorgen.

Energetisch
therapeute
Voor behandeling van lichamelij-
ke en geestelijke klachten, zoals:
hoofdpijn - migraine, allergieën,
astma, hooikoorts, reuma - artri-
tis, stress - overspannen, darm-
klachten, over- en ondergewicht,
exceem - huidaandoeningen, etc.
Via Spiertesten 'spreekt men het
onderbewuste aan die alle infor-
matie geeft die op dat moment
van belang is, zodoende worden
blokkade's opgespoord, zowel li-
chamelijk als op geestelijk niveau.
Ter genezing werkt men met com-
plex - homeopatische middelen,
voedingadviezen voor gezonde
voeding en voedingssupplemen-
ten. Ook zijn gesprekken zeer
waardevol en genezend. Om de
emotionele klachten te verwijde
ren, maakt men gebruik van affir-
maties (korte zinnetjes) en adem-
halingstechnieken. Men kan te-
recht voor een Reiki - behandeling,
dit is zonnekracht / zonne-energie,
daarmee brengt men het lichaam
(de chakra's en energiebanen)
weer in balans, waardoor men
zich weer beter en sterker voelt.
Tarot kaarten kan men laten leg-
gen wanneer men vragen of pro-
blemen heeft, waar men wel graag
een antwoord op wil hebben, of
wanneer men twijfelt over iets,
dan kunnen Tarotkaarten een ant-
woord geven. Met Bachbloesem-re-
medie wordt een goede ondersteu-
ning gegeven op het psychische en
emotionele vlak, het werkt snel en
effectief, vooral bij kinderen. Ter
ondersteuning van genezings-pro-
cessen werkt men met stenen en
mineralen.
Info Joke Kempers, Wichmond, tel.
0575-441939.

Met een vlaai op
safari
Schurink's vlaaien-assortiment is
uitgebreid met een nieuw vlaaien-
avontuur n.l. de Safari-lijn. In deze
vlaaisafari kan men kennismaken
met een jungletocht op zoek naar
een Safarivlaai naar eigen keuze.
Tropische verrassingen zoals o.a.
een vlindervruchten, pina koala,
tijgeradvocaat, pythoncitroen of
olifantyoghurt vlaa? Ga op avon-
tuur en ontdek de lekkerste vlaai
op deze safari bij Schurink 't Win-
keltje, (zie advertentie)

Amnesty International
verheugd over aantal
thuisschrijvers
De Werkgroep Vorden van Amne-
sty International is uitermate ver-
heugd over het aantal thuisschrij-
vers. In het afgelopen jaar werden
er in totaal 2488 brieven geschre-
ven. Dat wil zeggen 1590 in Vor-
den; 38 in Steenderen en 860 brie-
ven in Wichmond.
De Werkgroep Vorden kent een
speciale adoptiegroep die zich al
jarenlang bezig houdt met tien ge-
vangenen uit Libië, die samen met
honderd anderen tussen januari
1989 en april 1990 werden gear-
resteerd. Ze worden ervan ver-
dacht lid of sympatisant te zijn
van religieuze oppositiegroeperin-
gen. Elke 6 weken wordt er brief
naar kolonel Gaddafi gestuurd.
Dit heeft als resultaat gehad dat
van de tien gevangenen waar Vor-
den zich mee bezig houdt, er in-
middels vier op vrije zoeten zijn
gesteld!
De Werkgroep Vorden zal rond 4
en 5 mei extra aandacht aan de
plaatselijke scholen besteden en
deze scholen ook bezoeken. Daar
zal informatie over Amnesty wor-
den gegeven .Op financieel gebied
geeft de post "Verkochte materia-
len" ten opzichte van voorgaande
jaren een daling te zien. In het
dorp en op de markt wordt de con-
currentie op te verkopen materia-
len steeds groter. Er zal dan ook be-
keken worden of de verkoopten-
dens "omgebogen" kan worden.

Medio Verde
Anti RSI muisarm-
kussen
Medico Verde heeft een kussen-
tje ontwikkeld van 15 x 30 cm
dat het RSI probleem tegengaat:
het anti RSI muisarmkussen*.
Opbouw
Het kussen is vervaardigd uit een
katoenen hoes, met daarin ge
droogde grassen, veldbloemen en
stro. Daarnaast bevat het 3 werk-
zame kruiden.

Werking
Alchemilla is een ontstekingsrem-
mend kruid en in combinatie met
de spier ontspannende werking
van Passiflora en de eveneens
ontspannende Lavendel met haar
frisse geur, wordt een uitstekende
werking verkregen ter voorko-
ming van RSI.
Als men bij het werken met de
muis of computertoetsenbord de
onderarm op het kussen legt,
geeft het een goede ondersteu-
ning.
De hand en pols komen licht naar
beneden te staan waardoor de
spieren kunnen ontspannen.
Doordat de vulling zacht is en
veert, krijgt men een prettige lig-
ging van de arm, de bloedcircula-
tie blijft onbelemmerd en koude
handen behoren eveneens tot het
verleden.
Het kussentje ligt gewoon op tafel
en schuift in alle richtingen ge-
makkelijk mee. Het anti RSI muis-
armkussen® is door verschillende
personen getest, de kruiden zijn
door Medico
Verde zorgvuldig bij elkaar ge-
zocht en in de juiste dosering aan
het kussen toegevoegd. De tests
hebben uitgewezen dat men zon-
der probleem gemakkelijker, ont-
spannender en eenvoudig werkt
(zie ook advertentie).



OOK BIJ ONS VERKRIJGBAAR

Cïnderella tuinstoelkussens

4 halen 3 betalen
keuze uit 6 dessins.

Daarnaast vindt u bij ons een ruime keus aan
tuinstoelkussens (± 75 verschillende dessins)

voor diverse modellen stoelen.

Tijdens de Paasshow
vele extra aanbiedingen bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-462139

Kwaliteit bnuijst zi
Tel. 0544-378228 fax 0544-379752

Tonny Jupriërfs
1 IU><C AUTOSCHADE
l fT nEQSTELBEDRIJF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7. 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Maandag 24 april
Tweede Paasdag:

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2 - Vorden - Tel. 0575-552222

TE HUUR AANGEBODEN: bedrijfsruimte
3 bedrijfshallen van elk 300 m2 en 1 kantoorunit van 260 m2.

Locatie industrieterrein Vorden.
Voor inlichtingen: 026-4430646 - E-mail: mcadvies@wxs.nl

dhr. G.J. van Kessel

Motormaaiers

Tuinstoelen

Tuinverlichting

Sierhekwerken

Schoorsteen-
kappen

Ook voor service en onderhoud bent u bij ons
aan het juiste adres

Motormaaier- en tuinaccessoirespecialist

BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN • TELEFOON 0575-552159 / 551261

COMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Goma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 100
Medewerkers) is een door Lloyd's
gecertificeerde onderneming, die zich
beweegt op het gebied van de toeleve-
ring van halffabrikaten en complete
eindproducten. Deze producten worden
in hoofdzaak vervaardigd uit dunne
plaat- of bands taai. De fabricage vindt
plaats op moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot middel-
grote series), waarbij in de ontwerpfase
gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM
faciliteiten. Voor de grote series wordt
gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde
en gefabriceerde stempels of speciaal-
machines.

Goma B. V. Metaalwarenfabriek is geves-
tigd aan de Ruurloseweg 80° te Hengelo
Gld.

Door groei en erg goede vooruitzichten is Goma B.V. Metaalwarenfabriek op
zoek naar enthousiaste

CNC-kanters / -stellers
CNC-ponsers

De werkzaamheden worden verricht in een 2-ploegendienst en bestaan onder
meer uit het (zelfstandig) omstellen van deze machines en/of uitvoeren van
bewerkingen en tussentijdse kwaliteitscontroles.

Voor deze functies vragen wij:

- lts (metaal) en/of ervaring met plaatwerkproducten

Naast een prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden wij
u de mogelijkheid verder te ontplooien door aanvullende functieopleidingen.

Bent u geïnteresseerd, wilt u nadere inlichtingen of voor één van deze
functies in aanmerking komen? Neem dan kontakt met ons op of stuur een
brief (voorzien van c.v.) aan:

Goma B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afd. PZ, dhr A. Abbink.
Postbus 8
7255 ZG HENGELO (GLD)
tel.: 0575-468211

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

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



Regels en grenzen /
straffen en belonen
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Kinder-
dagverblijf 'De Blauwe Tuimelaar' uit Borculo op woensdag 10 mei 2000
een thema-avond over regels en grenzen en straffen en belonen voor
ouders van peuters in de leeftijd van ca. 1,5 tot 4 jaar.

Kinderen kunnen hun ouders en verzorgers vaak voor problemen stellen.
Je komt als ouder steeds voor vragen te staan zoals: moet ik altijd alles
maar goed vinden; mag je een kind van twee jaar al wel straffen? Ook be
lonen roept soms vragen op. Ouders vinden het moeilijk en zijn soms
bang om hun kind te verwennen als ze een complimentje of cadeautje
geven. In veel bladen kunt u al een heleboel lezen over allerlei methodes
van aanpak. Misschien wilt u meer weten of heeft u behoefte aan een wat
persoonlijk advies. Elk kind is tenslotte anders.

Kom dan naar de thema-avond over regels en grenzen en straffen en
belonen. Tijdens deze avond komen zo veel mogelijk aspecten aan bod.
Daarnaast is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen en kunnen
ouders ervaringen uitwisselen. Juist ouders kunnen elkaar zeer nuttige
tips geven. Tot slot krijgt u nog een informatiemap mee naar huis met
nuttige adressen en boekentips.

Aanmelden/informatie: telefonisch via 0545-274407 van Kinderdagverblijf 'De
Blauwe Tuimelaar1.

Voetbal

Dinxperlo-Vörden 1-2
Vorden heeft in en tegen Dinx-
perlo een benauwde 1-2 over-
winning behaald. Het prachti-
ge weer, maar ook de twee
prachtige doelpunten van Vor-
den, compenseerden het zwak-
ke spel ruimschoots.

Vorden trad aan zonder Jeroen Vos
en Rob Enzerink, die beide hun
schorsing uit moeten zitten. De
achterhoede van Vorden was daar-
door toch wel onthand, want het
klopte met name in de eerste helft
niet in de achterste linie.
Vorden opende de wedstrijd met
een aantal goede mogelijkheden,
maar zakte daarna terug. Beide
ploegen bedienden zich van de
lange trap, maar waren niet in
staat om zich reële kansen te creë-
ren. Alhoewel Vorden één op één
speelde kreeg het onvoldoende
overwicht op het middenveld.
Dat betekende dan ook, dat Dinx-
perlo een aantal keren gevaarlijk
voor keeper Hoevers kwam. In de
30e minuut kopte Erik Oldenhave
te kort terug op zijn keeper en
daarvan profiteerde de spits van
Dinxperlo dankbaar: 1-0.
De kansen in de eerste helft waren
op één hand té tellen. Mare Sue
ters speelde zich nog een keer
goed vrij, maar werd net buiten de
zestien onderuit gehaald.
Vorden kwam in de tweede helft
sterk uit de startblokken. Vanaf de
aftrap combineerden Verkijk en
Visser, waarbij de laatste met een
steekpass Sueters vrij voor de keep-
er zette. Zueters bedacht zich niet
en joeg de gelijkmaker tegen de
touwen. Dit snelle doelpunt
bracht'weer het nodige elan in de
ploeg. Er was sprake van meer
combinatiespel en op rechts zorg-
de Ronald Visser voor d enodige
dreiging. Een aantal voorzetten
van Visser werden door de Beus en
Sueters overgekopt. Dinxperlo
creëerde zich met name over de
rechtervleugel kansen, maar doel-
man Hoevers onderschepte be
kwaam de hoge voorzetten. Echt
gevaarlijk werden de voorwaart-
sen van Dinxperlo niet. •
Dat deed Hugo van Ditshuizen
wel. Na fel doorzetten op de bal
verschalkte hij bovendien de laat-
ste man en passeerd emet een
fraaie boogbal de keeper: 1-2.
Dinxperlo probeerde het laatste
kwartier de bakens nog te verzet-
ten, maar had de kracht daartoe
niet meer. Vorden bracht een extra
verdediger in en speelde de wed-
strijd bekwaam uit.

Geen hoogstaande wedstrijd,
maar twee prachtige doelpunten
van Sueters en van Ditshuizen.
Door deze winst doet Vorden nog
mee voor het kampioenschap.
Grol voert de ranglijkst aan, waar-
na Ulftse Boys en Vorden.
Tweede Paasdag kunnen Vorden
en Ulftse Boys in het onderlinge
duel, op het sportpark aan de Ou-
de Zutphenseweg, uitmaken wie
de sterkste is.

UITSLAGEN 15-16 APRIL
WHCZ D3-Vorden Dl 0-6, Vorden
E2-ERica E2 3-4, Vorden E3-WHCZ
E4 5-5, AZC Fl-Vorden F2 5-3, Vor-
den Fl-Zutphen El 2-0, Warnsv.
Boys F3-Vorden F3 1-6, Vorden F4-
Gaz. Nieuwl. F4 24, Vorden F5-
Brummen F5 2-1 Activia Al-Vorden
Al 0-0, DDe Hoven Cl-Vorden Cl 2-
6, Dinxperlo 1-Vorden l 1-2, Vor-
den 2-Gendringen 2 4-1, ABS 2-Vor-
den 3 1-2, Rheden 4-Vorden 5 1-5,
Vorden 6-Worth. Reden 4 0-3.

PROGRAMMA
22^4: Vorden Dl-Óeken Dl, Gorssel
Dl-Vorden D2, Be Quick E2-Vorden
E2, Warnsv. Boys E3-Vorden E3,
Vorden E4-Gaz. Nieuwl. E4, Eefde
Fl-Vorden F2, Gaz. Nieuwl. F2-Vor-
den Fl, Vorden F3-Warnsv. Boys F5-
Vorden F6-Warnsv. Boys F8, Vorden
Al-Go Ahead A2, Vorden BI-De Ho-
ven BI, Vorden 3-ABS 2.
244: Vorden 1-Ulftse Boys l, Vor-
den 5-Zutphania 3.

Ratti 1-ia. Dochteren
Nadat afgelopen zondag Ratti
verdiend een punt meenam uit
Mariënvelde, ging men met
goede moed zondag het veld
op. In verband met een blessure
aan het been was trainier An-
toon Peters afwezig. Of het hier-
aan lag is onbekend, maar van-
af het begin ontbrak het bij Rat-
ti aan bezieling.

In het veld kwamen de Rattianen
niet goed uit de verf. Op het mid-
denveld werd de strijd vaak verlo-
ren, voorin kon men ook geen
vuist maken. Het was dan ook
Klein Dochteren dat op voor-
sprong kwam. Onvoldoende ingrij-
pen door de defensie van Ratti
maakte het dat één van de spelers
van Klein Dochteren rustig in kon
schieten vanaf zestien meter.
Ratti probeerde daarna wel van al-
les. Helaas zonder succes. Sterker
nog: opnieuw kreeg Ratti met een
blessure te maken. Doelman San-
der Roelvink raakte geblesseerd
aan zijn enkel. Hem wachtte een
trieste aftocht o de brancard. Ge
lukkig kon Hans Bos zijn functie
als reserve-doelman eindelijk

waarmaken. Met Hans Bos in het
doel speelde Rattie de eerste helft
vol.
Na rust begon Ratti aanvankelijk
wat agressiever. Men creëerde zich
enkele kansen. Helaas werden de
ze niet omgezet in doelpunten.
Net als in de eerste helft waren het
de« afstandschoten die voor het
meeste gevaar zorgden.
Opnieuw was het een stilstaande
situatie dat voor Klein Dochteren
een veilige stand opleverde: 0-2.
Ratti probeerde het daarna nog
wel, maar de overtuiging was er
niet. Bovendien zag Ratti weder-
om een speler uitvallen. Wouter
Gudde moest helaas uitvallen.
Al met al geen vrolijke middag
voor Ratti 1. Dat is jammer, want
de afgelopen wedstrijden werd
goed gevoetbald, dat veel waarde
ring opleverde. Misschien dat Rat-
ti de laatste twee wedstrijden dit
goede spel nog kan laten zien.

PROGRAMMA
22-4: Ratti 5-Gazellen Nieuwland
3, SHEBl-Ratti Bi, Ratti Cl-
Warnsv. Boys C2, DVC '26 1-Ratti l
(dames).
244: Gorssel 1-Ratti l, SHE 6-Ratti
2,
3O4: Erica '76 9-Ratti 2, Ratti 3-Be
Quick 2, Drempt Vooruit 5-Ratti 4,
Ratti-Rekken l (dames).

Sociï
UITSLAGEN
DEO-Sociï 4-1, KI. Dochteren 2-Sociï
2 2-0, Brummen 3-Sociï 3 3-1, Sociï
4-Ratti 2 1-5, Sociï 5-Dierense Boys
5 2-1, Sociï B-WHZC B 100, Sociï E-
Doetinchem E 0-5, Sociï Fl-DZC '68
F6 7-1, Sociï F2-Steenderen F3 1-2.

PROGRAMMA
244: Sociï-Zelhem.
22-4: Almen B-Sociï B. Pax E-Sociï
E, H en K F-Sociï Fl.

Rabo Dash
Volleybaltoernooi
Van 22 mei tot 26 mei aanstaan-
de wordt in de sporthal aan het
Jebbink in Vorden voor de 18e
keer het Rabo Dash volleybal-
toernooi gehouden. Het toer-
nooi is bestemd voor teams die
zijn samengesteld uit families,
vrienden, buurten, bedrijven,
verenigingen etc.

Er kan worden ingeschreven in
twee categorieën: Recreatief en
Prestatief. In de recreatieve poule
mag één competitie spelende vol-
leyballer worden opgesteld en is al-
leen een onderhandse opslag toe
gestaan. In de poule prestatief mo-
gen maximaal drie competitie spe
lende volleyballers gelijkertijd op-
gesteld staan en is ook de boven-
handse opslag toegestaan.
Ook teams die gewoon gezellig
een balletje willen slaan en niet de
beschikking hebben over enig ta-
lent maken worden van harte uit-
genodigd om in te schrijven. De in-
schrijving staat open tot 8 mei a.s.
Inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar bij Reinier Klein Brinke, tele
foon (0575) 55 65 12, of in de kan-
tine van de sporthal. Teams die
het afgelopen jaar hebben deelge
nomen aan het toernooi ontvan-
gen via de post een inschrijffor-
mulier.

Volleybal

DASH DAMES
Afgelopen zaterdag 15 april moest
men voor de laatste wedstrijd naar
Eibergen. Daar speelde Dash tegen
Boemerang, die 3 plaatsen hoger
stond. De eerste set begon Dash
niet goed. De pass kwam niet goed
aan en voor men het wist stonden
ze 10-1 achter! Dash sprokkelde er
uiteindelijk nog een paar puntjes
bij en de setstand was 15-3.
De tweede set begon Dash goed.
De service liep goed en ook de pass
kwam goed aan. Op een gegeven
moment stond met met 4-9 voor.
Boemerang kwam daarna nog
weer terug tot 10-8, maar Dash

trok aan het langste eind en won
de set met 10-15.
De derde set ging tot 10-9 gelijk op.
Maar door een paar persoóonlijke
fouten aan Dash-kant verloor men
de set met 15-9.
De vierde set werd Dash weggeser-
veerd. Het stond al gauw 7-0 voor
Boemerang. Men kon nog een paar
punten meepakken, maar Dash
verloor de set met 15-4 en de wed-
strijd met 3-1.

UITSLAGEN
Dash MBl-Mevo MB1 0-3, Dash
MAl-Nefit/Orion MA1 0-3, Dash 6-
SVHarfsen 4 1-3, Dash 5-Willems
Gemini 4 0-3, Dash 2-The Phan-
toms l 0-3 (promotie/degradatie),
Dash 4-Willems Gemini 4 3-0, Ac-
cess BVC 3-Dash 4 1-3, Boemerang
1-Dash l 3-1, Mevo 2-Dash 3 2-2, SC
Gorssel-Dash 3 3-1 (Dash 3 gede
gradeerd), Rohda XC2-Dash XC2 0-
3 (Dash kampioen), Nefit/Orion 3-
Dash l 0-3.

Gymnas tiek

SPRINGWEDSTRIJDEN
SPARTA
Op zaterdag 15 april was het
weer heel druk in de sporthal
aan 't Jebbink in Vorden. Er was
weer een springwedstrijd van
gymnastiekvereniging "SPAR-
TA".

Het was gezellig druk en er wer-
den weer heel wat springkunsten
vertoond. Het was een groeps-
springwedstrijd.
Men heeft heel wat mooie spron-
gen gezien. Ook was er een onder-
deel op de mat. Dit keer waren er
niet alleen meisjes aanwezig,
maar was er ook een jongensgroep
te bewonderen.
Dus wie denkt dat gymnastieken
alleen voor meisjes is, die heeft
het mis. En dat hebben de jongens
laten zien ook.
De volgende verenigingen deden
mee; D.O.G. Baak, D.O.S. Barchem,
W.I.K. Wichmond, S.G.V. Steende
ren, S.S.S. Zelhem en SPARTA Vor-
den.
De wedstrijd werd door SPARTA en
W.I.K. Wichmond georganiseerd.
Men bedankt Roelien en mede
werksters van de kantine voor de
goede verzorging. De fa. Wolsink
en tevens wordt de E.H.B.O. be-
dankt voor hun aanwezigheid.
W.I.K. bedankt voor de prettige sa-
menwerking, de gymnasten voor
de sportprestaties en het vele pu-
bliek die de jongens en meisjes
kwamen aanmoedigen.

DE UITSLAGEN
Minitramp vrij meisjes t/m 12 jaar;
1. D.O.G. 2 Steenderen, 2. D.O.S. 2
Barchem, 2. S.S.S. Zelhem, 3. W.I.K.
2 Wichmond.
1. SPARTA 3 Vorden, D.O.S. l Bar-
chem, 3. D.O.G. 3 Baak.
Minitramp vrij jongens t/m 12
jaar;
1. S.G.V. 6 Steenderen.
Minitramp meisjes boven 15 jaar;
1. S.G.V. 7 Steenderen.
Lange mat meisjes t/m 12 jaar;
1. S.S.S. Zelhem.
Lange mat meisjes boven 15 jaar;
1. S.G.V. 7 Steenderen.
Minitramp/paard meisjes t/m 12
jaar;
1. S.G.V. 5 Steenderen.
Minitramp/paard jongens t/m 12
jaar;
1. S.G.V. 6 Steenderen.
Minitramp/paard meisjes boven 15
jaar;
S.G.V. 7 Steenderen.
Minitramp/kast meisjes t/m 12
jaar;
1. D.O.S. 2 Barchem.
Plank/kast meisjes t/m 12 jaar;
1. D.O.G. l Baak, 2. D.O.G. 3 Baak, 3.
D.O.S. Barchem.

Tennis

UITSLAGEN
Zondag: Heren 7e kl. Vorden 1-Ket-
tenwoud 2 1-5, Mix 35+ 4e kl. Vor-
den I-De Koem l 3-2, heren 35+ 2e

kl. Neede 1-Vorden l 5-1, dames Ie
kl. Tegelen 1-Vorden l 3-3 - Jeugd:
gemengd 4e kl. liemers 1-Vorden l
1-7, Vorden 2-Zutphen l 7-1. jon-
gens 2e kl. Nieuwe Hellewei-Vor-
den l 1-5.
Zaterdag: Heren 3e kl. Vorden 1-
Mallumse Molen l 3-3, heren 3e kl.
Doesburg 1-Vorden 2 4-2 - Jeugd:
meisjes t/m 17 Alec 1-Vorden l 1-5,
meisjes t/m 14 Vorden 1-Eerbeek l
06.
Woensdag: Jeugd: gemengd t/m 12
Vorden 1-Harfsen l 5O, Ruurlo 1-
Vorden 2 1-4, Vorden 3-Zieuwent l
3-2, gemengd t/m 10 Mallumse
molen 1-Vorden l 3-2.
Di,: dames Ie kl. Rietstap 1-Vorden
l 5-1, dames 3e kl. Vorden 2-Daisy 2
24.
Donderdag: dames dubb. 3e kl.
Stoven 2-Vorden l 0-4, Vorden 2-
Zutphen 2 04.

Zaalvoetbal

Velocitas
De laatste wedstrijd van Veloci-
tas in de competitie moest wor-
den gespeld in Groenlo. Tegen
Grol stond er nog heel wat op
het spel. Voor Velocitas stond
de 2e plaats en dus nacompeti-
tie op het plan, terwijl Grol nog
tegen degradatie moest vech-
ten.

Velocitas startte zeer goed en nam
binnen 5 minuten een 0-2 voor-
sprong. Beide treffers werden ge
scoord door Rob Enzerink na goed
voorbereidend werk van bennis
Wentink en Erik Oldenhave. Het
eerste gevaarlijke schot van Grol
leverde glijk een doelpunt op. De
speler kreeg alle ruimte en schoot
onhoudbaar voor doelman Gerrit
Wenneker de bal in de goal. Rob
Enzerink scoorde de 1-3, zijn 3e
van de avond. Jeroen Tijssen kon
net op tijd voor zijn schot aan de
kant springen, waardoor de keep-
er de bal te laat zag en niet meer
kon reageren. Net voordat de
scheidsrechter voor de rust floot
zag Erik Oldenhave zijn schot door
de benen van de Groenlose keeper
in het net verdwijnen. De rust-
stand werd zo-op 1-4 bepaald.

In de tweede helft was het Grol dat
eerst scoorde. Een punter van een
spoler van Grol verrastte de hele
verdediging, inclusief Gerrit Wen-
neker. Velocitas stelde snel odre op
zaken en scoorde. Een prachtig
uitgespeelde aanval werd simpeld
oor Huberto Eykelkamp binnen
getikt. Het Vordense team liep nog
verder uit toen Ronald de Beus na
een uitbraak de bal niet afspeelde,
maar verrassend zelf schoot en zo
ook de doelman van Grol verraste.

Velocitas liet de concentratie even
verslappen wat gelijk in een tegen-
doelpunt resulteerde. Grol pro-
beerde nog wel om in de wedstrijd
te komen, maar zonder tot echt op
de bodem te hoeven gaaan liep Ve
locitas nog verder uit. De Beus
scoorde 3-7 met het hoofd en Den-
nis Wentink bepaalde de eind-
stand op 3-8. Bij deze goal raakten
de spelers van Velocitas inclusief
doelman Wenneker de bal l keer
en Grol werd helemaal weggetikt.
Wentink, die deze avond ongeluk-
kig in de afronding was, maar an-
deren wel liet scoren, kon de bal
rustig in de hoek tikken.

Het team van leider Hans ten
Elshof sluit zo het Ie jaar in de
Ie Klasse af met een 2e plaats.
Een prachtig seizoen voor het
Vordense team wat dit zelf niet
verwacht had. Er rest nu nog de
nacompetitie waarin Velocitas
zal trachten om te promoveren
naar de Hoofdklasse.



BRONKHORST
HIGH-TECH B.V.

te Ruurlo is een jong, dynamisch bedrijf met 110 medewerkers dat zich bezighoudt met de ontwikkeling,
productie en verkoop van meet- en regelapparatuur op het gebied van gas- en vloeistof stromen.

De productie-afdeling is georganiseerd in kleine, zelfstandige groepen.
De verantwoording voor het bouwen, afregelen en testen van een opdracht ligt geheel binnen één groep. Er wordt ge-
produceerd op klantspecificatie, waardoor vrijwel geen order identiek is.

Voor deze productie-afdeling zijn wij op zoek naar:

MECHATRONISCH INSTRUMENTMAKERS (M/V)
Functie-inhoud:
- Het assembleren, afregelen en testen van meet- en regelapparatuur voor gas- en vloeistof stromen.
- Er wordt van u verwacht dat u na een gedegen inwerkperiode zelfstandig kunt werken aan een scala van verschillende
instrumenten.

Profiel:
- U heeft een afgeronde MTS-opleiding, of u verwacht deze binnenkort af te ronden, studierichting elektrotechniek, met

affiniteit voor fijnmechanische apparatuur.
- Ervaring is geen vereiste, u wordt intern opgeleid.

Wij bieden:
Een fulltime of parttime baan met goede toekomstmogelijkheden en een prettige werksfeer.

Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u onze home page op internet bezoeken: www.bronkhorst.com

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Bronkhorst High-Tech B.V
t.a.v. dhr. E. Prange,
Nijverheidsstraat 1 a
7261 AK Ruurlo

Op alle
buiten-

zonwering

10%

il?
romcBD

Ook dit jaar weer onze absolute topper!

Knikarmscherm
Palermo
• gesloten cassettesysteem, in fraaie ronde contouren

• kap en frame zonder meerprijs ook leverbaar in

crème-wit (RAL-9001)

• handmatig of met elektromotor (5 jaar garantie)

• doekkeuze uit groot aantal dessins

• precies op maat, vakkundig gemonteerd

Disbergen
zonwering • woninginrichting
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) • 0575-461425

HELP HET
GELUK'N

OIRO DKVKNTBR

4Ö4Ö4O

VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

keukens-tegels-sajriitair
na tuurs teerö lkën

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

Open: ma. 13.30 u. - 17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. - 17.30 u.
(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

Piepenbroek
Facilitair B

Piepenbroek, de grootste facilitair e dienstverlener in Duitsland, is sinds enige jaren actief
m Nederland. Vanuit Bbergen worden de Nederlandse activiteiten gedirigeerd en
gecoördineerd. De facilitaire activiteiten die worden aangeboden zijn:
• institutionele reiniging • technische onderhoud
• industriële reiniging • catering
• gebouwen onderhoud en toezicht • ziekenhuisreiniging en -desinfectie
• groenvoorziening en -onderhoud zowel • hotelservicve
binnen als buiten • beveliging

Voor een object in Steenderen zoeken wij op korte termijn:

meewerkend
voorwerk(st)er

die naast haar taak als toezichthouder tevens
schoonmaakonderhoud uitvoert

De werktijden zijn vanaf 17.00 tot 20.00 uur.

Denkt u de juiste persoon voor Piepenbroek Facilitair b.v. te zijn,
dan kunt u de persoonlijke gegevens tijdens kantooruren

doorgeven.
Telefoonnummer 0545-474000

Piepenbroek Facilitair b.v.
Mors11,7151MX Eibergen

.ubron
P E « S o NEE i ' O R G A N I S A T I E s v

Wij hebben vaste banen in de
installatietechniek, fabrieks- en machine-

onderhoud, constructie
en op kantoor.

De beste technische vacatures van de
©chterhoek.

Voor nadere informatie zoals
arbeidsvoorwaarden en verdiensten

informeren wij u graag,

Ruurloseweg 17b
7255 DE Hengelo G ld.
Telefoon (0575) 464601

www.lubron.nl

Te huur:

spit-
machine
voor bouwland

Bel voor inlichtingen:

LOONBEDRIJF HISSINK
Telefoon 0575-553840

Goede Vrijdag 21 april 2000
is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en Belastingadvieskantoor

ROBBERS & PARTNERS
VOORHEEN KLEIN LEBBINK/WANDERS B.V.

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon (0575) 55 14 55
Markt 25,7101 DA Winterswijk, telefoon (0543) 51 90 67

H.H. Wanders, belastingadviseur, Ottenkampweg 16,7256 BG Keijenborg, tel. (0575) 46 32 74

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve en fiscale dienstverlening



stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting
Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
beheert twee woonzorgcentra

in deze regio;
de Bundeling in Ruurlo en
de Wehme in Vorden

Binnen de Wehme zijn er voor de diensten verzorging, huishouding en keuken/counter een
aantal vacatures ontstaan. Op (zeer) korte termijn zoeken wij belangstellenden voor de func-
ties;

* Bejaardenverzorgenden en/of
ziekenverzorgenden

* Verzorgingshulp cq. Zorgassistenten
* Huishoudelijk medewerkers
* Keuken/counterassistenten

Daarnaast willen wij een dringend beroep doen op schoolgaande jongeren. Wij hebben
nog meerdere plaatsen voor vakantiehulpen binnen de diensten verzorging, huishouding en
activiteitenbegeleiding.

Arbeidsovereenkomst:

Salaris:
Ingangsdatum:
Arbeidstijd:

Op basis van een half jaar. Na wederzijds welbevinden voor
onbepaalde tijd
Conform CAO verzorgings- verpjeeghuizen
Zo spoedig mogelijk
Flexibel inzetbaar

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 27 april 2000 richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 18.
Voor meer informatie kunt u gedurende werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur bellen (0575-
557300) en vragen naar mw. M. Hummelink (Teamleider Verzorging) of naar mw. A. Vos
(Hoofd Huishouding/Keuken).

\ j

Nog 6 weken spaarzegels plakken en dan kunt u de koffers
pakken wie wil er niet 1 week naar Portugal voor 2 personen
dus snel bij Kwalitaria de Buurman langs komen (trekking 30
mei bij notaris Das te Vorden)

Bent u ook zo verschrikkelijk aan vakantie toe?

Spaaractie
Bij besteding van elke f 7,50 krijgt u een kwalitaria zegel. Bij
inlevering van een volle spaarkaart heeft u de keuze uit een
ijstaart, maandmenu, 4 frikandellen, 4 kroketten of een funny
box

GRATIS
of spaar verder voor grotere kado's tegen inruiling van meer-
dere spaarkaarten. Catalogus ter inzage bij uw Kwalitaria "De
Buurman"

KWALITARiA
^^^^^ •̂••̂ •̂ ^^^^ •̂••̂ ^^^^ •̂••̂ •̂ •̂ H ^*i

S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

'DE BUURMAN'
Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

TE KOOP:
Hoeslakens

diverse kleuren o.a. rood, bordeaux rood, lila, roze, groen en mintgroen

JL5»~ per stuk

per stuk

per stuk

1-persoons JLv/«~ per stuk / 2-persoons (div. maten)

Geurkussens 40 x 40
Muisarmkussen

Te verkrijgen bij:

Medico Verde
Rijksstraatweg 91 • Warnsveld • Tel. 0575-526354 / 06-26534902

Een waterval van

voordeelprijzen
niet voor even, maar voorgoed!

AH VARKENSROLLADE
kg
van 4350 voor 6;
AH VRUCHTENCONSERVEN
diverse soorten
blik 820 gram van &99 voor

99

AH PAASBROOD
met amandelspijs
1000 gram van &9ë voor 7;
AH GEBRADEN BEENHAM
100 gram
van &S9 voor

_

GALIA MELOEN
per stuk
van &99 voor

99

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 27.00 uur /zaterdag van 08.00 • 17.00 uur
zondag en maandag 23 en 24 april gesloten

Maandag, dinsdag en woensdag:

TARWE ROG G E allmson en grof volkoren, 800 gram

O halen ̂ betalen!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205
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Uitgave: Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 30
Postbus 22, 7250 AA Vorden

extra bijlage Pasen

:

Telefoon 0575-551010
Fax 0575-551086
ISDN 557321
E-mail: contact@weevers.nl
Internet: www.contact.nl

Bijna iedereen heeft als kind wel
eens in een palmpaasoptocht mee
gelopen. Als ouder wil je dat na-
tuurlijk ook je kinderen laten
meemaken. Het is zelfs leuk om
zelf met de kinderen de brood-
haantjes te bakken die op de top
moeten worden gestoken.
De palmpaasstok wordt volgehan-
gen met lekkers, slingers, uitgebla-
zen eieren en andere paassnuiste-
rijen. Hoe maken we zo'n kunst-
werk?

MATERIALEN
We onderscheiden twee hoofdty-
pen palmpaasstokken. Die met de
lange stok waarin allerlei lekker-
nijen, als mandarijntjes, noten, vij-
gen en dergelijke worden opge-
hangen en de palmpaas met de
broodkrans in vlechtvorm, die ho-
rizontaal of verticaal op de stok
wordt gedragen.
Het eerste type maken we van
twee (bamboe) stokken van circa
45 en 64 cm. Maak een kruis met
tape of touw en omwikkel de stok-
ken met gekleurd papier. Fruit is
het gemakkelijkst te bevestigen
door er (bij een tuincentrum ver-
krijgbaar) geplastificeerd ijzer-
draad voor te gebruiken. Uitgebla-
zen eieren zijn prachtig in een
palmpaasstok. Ze zijn bovendien
niet zwaar ook. Maak de palm-
paasstok niet te zwaar, vooral voor
de kleintjes. Hij mag zeker niet
topzwaar worden.

EIEREN UITBLAZEN
Het uitblazen van eieren is geen
moeilijk maar wel een precies
werkje. Op de eerste plaats moet
het voorzichtig gebeuren. Prik met
een beetje dikke naald boven en
onder een gaatje. Draai de naald
voorzichtig rond tot hij door de
schaal heen is. Maak de gaatjes
wat groter tot ongeveer een halve
centimeter en blaas dan voorzich-
tig de struif door het onderste
gaatje naar buiten. Spoel het ei
schoon en laat het eerst goed dr-
ogen voor u het gaat beschilderen.
Breek een stukje van een lucifer en
knoop daar een draadje om. Steek
het stukje lucifer in het gaatje en
hang het ei met het draadje in uw
palmpaasstok.

TAAI TAAIPOPPENVERF
Ook van brood kunnen versierin-
gen gebakken worden. Deze zijn
ook niet zwaar. Er zijn pakken
broodmix in de handel waar u al-
leen maar water bij hoeft te doen.
Van dat deeg kunt u allerlei figu-
ren (ook eivormig) maken en deze
even bakken. Ook deze figuurtjes
kunnen natuurlijk worden ge-
verfd. Als u ze eetbaar wilt houden
kunt u ze beschilderen met de verf
die ook voor taaitaaipoppen wordt
gebruikt.

sap, l potje crème fraiche, 3 eetle-
pels cashew noten, zout en peper,
paprikapoeder, sneetjes wit brood.

Snijd de eieren in stukken doe ze
in een kom. Houd de sinaasappel
onder de warme kraan en droog
hem daarna af. Voeg de sinaasap-
pelrasp bij de eieren. Voeg daar de
crème fraiche bij en het sinaasap-
pelsap. Maak er met een
(staaf)mixer een zachte pasta van.
Breng deze op smaak met een
beetje zout en peper. Maal de no-
ten fijn en roer deze door de pasta.
Rooster sneetjes wit brood en be-
strijk deze rijkelijk met het eier-
mengsel. Strooi er nog wat papri-
kapoeder over.

EIERSCHAALTJES
Benodigdheden: 8 eieren, 1/8 liter
room, geraspte oude kaas, l eetle-
pel citroensap, 2 eetlepels droge
witte wijn, l theelepel mosterd, 2
eetlepels boter, 2 eetlepels gebak-
ken paneermeel, zout en peper.

Wrijf vier ovenschaaltjes in met
boter. Doe de room, geraspte kaas,
citroensap, wijn, mosterd, zout en
peper naar smaak in een kom.
Maak hier een dik vloeibaar meng-
sel van. Breek in elk ovenschaaltje
twee eieren. Verdeel de saus over
de eieren. Bak het paneermeel
voorzichtig op in wat boter en
strooi dit over de saus. Verwarm de
oven voor tot 175QC. Zet een

EIERPUNTJES
Benodigdheden: 6 gekookte en ge-
pelde eieren, de rasp van l sinaas-
appel, l sherryglas sinaasappel-

braadslede met heet water in de
oven en plaats hier de ovenschaal-
tjes in. Laat de eieren in ongeveer
een kwartier gaar worden.

EIEREN AU GRATIN
Benodigdheden: 8 eieren, 250
gram champignons, 2 eetlepels bo-
ter, 100 gram achterham, l pakje
kruidensaus, l klont boter, 200
gram oude geraspte kaas, verse of
diepvries tuinkruiden naar keuze.

Kook de eieren hard, pel ze en hak
ze grof. Snijd de champignons in
plakjes, bak deze in twee eetlepels
boter goudbruin en maak ze op
smaak met een beetje zout en pe-
per. Snijd de ham fijn en voeg ze
bij de champignons. Maak de saus
volgens de gebruiksaanwijzing op
het pakje en voeg er een lekkere
klont boter aan toe. Doe er dan het
champignon-hammengsel en de
verse tuinkruiden bij en roer dit
goed door elkaar. Verdeel dit
mengsel over vier ovenschaaltjes.
Strooi er de kaas over en laat die
onder de gril goudbruin worden.

MET ANSJOVIS
Benodigdheden: 4 eieren, 4 ansjo-
visfilets, l theelepel kappertjes, l
pakje witte saus, 2 eetlepels boter,
fijngehakte peterselie, peper en
paneermeel, boter.

Kook de eieren, laat ze afkoelen en
snijd ze overlangs door. Haal de
dooiers eruit en maak er een
smeuïge massa van samen met de
ansjovis, fijngehakte peterselie en
de kappertjes. Maak de saus vol-
gens de gebruiksaanwijzing op het
pakje maar zorg wel dat de saus
goed dik blijft. Laat hem eventueel
weer wat inkoken. Roer het eier-
mengsel door de saus. Leg de lege
eiwitten in een ingevette oven-
schaal. Verdeel nu de dikke massa
over de lege eierhelften. Strooi
hier wat paneermeel over en leg
daarop weer een klontje boter. Ver-
warm de oven voor tot 180°C en
zet er de schaal ongeveer 10 minu-
ten in tot de zaak door en door
warm is en het paneermeel goud-
kleurig.

Vaste paasdatum?
Jaren geleden heeft de Wereldraad van Kerken in een brief aan alle
aangesloten kerken gevraagd of zij zich wilden bezinnen op het in-
stellen van een vaste datum voor Pasen. Een voorstel was om Pasen
elk jaar te vieren op de zondag die tussen de 10de en de 16de april
valt. Dit impliceert dan, dat Pinksteren 'vast' komt te liggen tussen
de 29ste mei en de 4de juni. Komt het in de toekomst tot invoering
van een vaste datum voor Pasen, dan zal daarmee het laatste restje
heerschappij van de maan over onze kalender verdwijnen. Tot nu
toe valt Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan na het
begin van de lente.

Dit is zo vastgesteld door het concilie van Nicaea (Kkin-Azië) in het
jaar 325. De koppeling van het paasfeest aan de schijngestalte van
de maan had het grote praktische voordeel dat de pelgrims die op
weg waren voor de viering van het paasfeest, zeker zouden zijn van
verlichte nachten.
Het gevolg hiervan is echter, dat de paasdatum tot op de dag van
vandaag op een grillige manier heen en weer schuift in onze ka-
lender. Ons kalenderjaar van 365 dagen (eens in de vier jaar 366)
telt namelijk niet een geheel aantal z.g. synodische maanomlopen.
Een synodische maanomloop is de tijd die de maan nodig heeft om
weer dezelfde schijngestalte te bereiken. Deze tijdsduur bedraagt
gemiddeld 29.5306 middelbare zonnedagen.
De toevoeging 'synodisch' is nodig omdat er ook andere definities
van het begrip maanomloop bestaan, zoals b.v. de 'siderische'; dit is
de tijd die de maan nodig heeft om, uitgaande van een bepaalde po-
sitie tussen de sterren, dit punt opnieuw te bereiken. Dat duurt ge-
middeld 27.3217 middelbare zonnedagen.

MAAND SPELING
Deze afhankelijkheid van de maan leidt er toe dat de paasdatum
kan variëren tussen 22 maart en 25 april, een periode van 35 dagen.
In onze moderne tijd hebben we de maan niet meer nodig als bron
van verlichting tijdens nachtelijke reizen. Het lag dus voor de hand
dat er voorstellen zouden komen om Pasen los te koppelen van de
schijngestalte van de maan en een (min of meer) vaste paasdatum
in te voeren. Geheel vast kan deze echter niet worden, althans niet
zolang wij de in gebruik zijnde kalender blijven hanteren. In deze
Gregoriaanse kalender valt een gegeven weekdag elk volgend jaar
op een andere datum.

WERELDKALENDER
Een werkelijk vastliggende paasdatum zou er pas kunnen komen
na een vrij ingrijpende hervorming van de kalender, bijvoorbeeld
in de zin van het ontwerp dat ooit op tafel heeft gelegen bij de Ver-
enigde Naties. Dit ontwerp verdeelde het jaar in vier kwartalen van
onderling gelijke duur (elk 91 dagen, samen dus 364) met aan het
einde een dag-zonder-datum, een z.g. blanco dag. In schrikkeljaren
zou een soortgelijke blanco dag worden ingelast na de laatste za-
terdag van juni. In dit ontwerp begint elk nieuwjaar op een zondag
en ook elke nieuw kwartaal (91 is namelijk een veelvoud van 7, zo-
dat elk kwartaal een geheel aantal weken telt). De eerste maand van
elk kwartaal krijgt 31 dagen, de twee volgende elk dertig.

AFWIJKINGEN
Op die manier ontstaat er een gelijkmatig ritme (31-30-30, vier maal
herhaald) waarin elke datum voortaan steeds op dezelfde weekdag
valt (Kerstmis bijvoorbeeld voorgoed op maandag en dinsdag!). Er
leven echter bij verscheidene godsdienstige groeperingen ernstige
bezwaren tegen dit ontwerp, omdat het met zijn "blanco dagen' het
door velen als heilig beschouwde zevendaagse ritme verstoort. Tus-
sen de laatste zondag van het oude jaar en de eerste van het nieu-
we komen dan zeven dagen te liggen in plaats van zes zoals nu.
Voorlopig zal de paasdatum dus toch nog blijven schuiven.



De gezelligste meubelzaak
van Nederland! ELKE AVOND KOOFAVOND

ra.

Bezoek onze winkel en laat u verrassen door het grote aanbod . . .
Zeer veel nieuwe artikelen van modern tot klassiek . . .
Op deze dag hebben wij weer tal van aanbiedingen . . .

Hef adres voor: bankstellen, eethoeken, kasten, woonaccessoires, salontafels, handgeknoopte tapijten enz.

Romantische, tijdloze en moderne meubelen Enkweg 15A (zijweg Ruurloseweg) • 7251 EV Vorden • Telefoon O575-551O3O

o

Gero Vita

E E N N I E U W E E E U W
E E N N I E U W B E S T E K

Ruil nu uw bestek uit de vorige eeuw in. Dan geven wij u tot

50% korting op uw nieuwe bestek. Maar reageer snel. Deze

aanbieding duurt niet eeuwig en op is op. De opbrengst van

uw ingeruilde bestekdelen wordt geschonken aan het Ronald

McDonald Kinderfonds. Kom dus snel naar onze winkel en kijk

hoe voordelig de fraaie bestekmodellen van Gero en Keltum

nu zijn. Of kijk op internet: www.gero.nl en www.keltum.nl.

- c

Gero Scala

Inruilkortingen tot 50% krijgt u bij:
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

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

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN Chipknip k

KELTUM
De actie loopt tot en met 30 juni 2000 of zolang de voorraad strekt.

Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

meter

normaal 65.-

Dorpsstraat 8, Vorden



TWEEDE PAASDAG GEOPEND VAN 10.00-17.00 UUR

Op Eerste Paasdag 's avonds om
19.00 uur wordt er in de Vor-
dense Dorpskerk voor de 25e
keer Vorden zingt' gehouden.

Elke twee maanden sinds april
1996 wordt dit zangevenement ge
houden, waarin liederen op ver-
zoek uit diverse bundels centraal
staan, georganiseerd door de evan-
gelisatiecommissie.
Omdat deze keer 'Vorden zingt'
met Pasen wordt gehouden, zijn er
vele mooie en bekende paasliede-
ren op het programma gezet. Het

belooft dus echt iets bijzonders te
worden.
"Vorden zingt' trekt ook vanuit de
regio telkens veel bezoekers. Men-
sen met een heel verschillende
(kerkelijke) achtergrond voelen
zich er thuis.
Ds. D. Westerneng zal een korte
overdenking houden over het the
ma: 'Wees niet bang'. Het fraaie or-
gel van de Dorpskerk zal worden
bespeeld door de heer G. Hovius
uit Barchem en trompettist Wie
bren Buma uit Deventer zal even-
eens zijn medewerking verlenen

zodat het geheel extra feestelijk
zal klinken. Voor de aanvang zul-
len ze al een aantal prachtige lie
deren ten gehore brengen.
Vanwege de te verwachten grote
opkomst zal de kerk al vroegtijdig
open zijn. Na afloop staat in 'de
Voorde' de koffie klaar en de evan-
gelisatiecommissie zal vanwege de
25e 'Vorden zingt' voor iets lekkers
bij de koffie zorgen.

Iedereen is van harte welkom om
samen de opstanding van de Here
Jezus Christus te vieren.

Paasbrood maakt Paasvuur
paasbrunch speciaal Baak
De traditionele feestelijke brood-
soorten spelen nog steeds een
rol bij het paasontbijt of de
paasbrunch. En of je nu jong of
oud bent, er is voor elk wat wils.

Voor de kinderen zijn er vele leuke
paasbroodjes in de vorm van paas-
haasjes, eendjes of haantjes, al of
niet met een gekookt ei. Voor vol-
wassenen is er het bekende paas-
brood met spijs, zijn er kransen
van gevlochten brood en ont-
breekt ook de klassieke tulband
niet. Allemaal schitterend om te
zien en ... verrukkelijk om te eten.

Voor de meeste bakkers begint Pa-
sen eigenlijk al een week eerder
want dan worden er voor Palmpa-
sen de traditionele broodhaantjes,
-eendjes, -gansjes, broodslingers
en soms ook broodkransjes gebak-
ken. Hoewel Palmpasen eigenlijk
in bepaalde delen van ons land ge
vierd wordt (Drente, Twente, Ach-

terhoek, delen van Noord-Brabant,
Limburg, Zeeland en Noord-Hol-
land), kan men in de week voor Pa-
sen bij vrijwel iedere bakker te
recht voor broodhaantjes die ook
wel broodvogeltjes worden ge-
noemd.
Op tal van scholen maken kinde
ren Palmpasentakken waarin be
halve de broodhaantjes ook eieren
een rol spelen. Dat deze producten
oeroude symbolen zijn, daarbij
staan we eigenlijk nauwelijks
meer stil. Vroeger werd het ei ge
zien als een teken van vruchtbaar-
heid, herleving van de natuur en
in de kerk als symbool van de her-
rijzenis.
Het paasbrood is een uitvloeisel
van offermaaltijden die in vroeger
tijden plaatsvonden. Het brood
kwam geleidelijk in de plaats van
de dieroffers. Daar staan we eigen-
lijk niet bij stil als we tijdens het
paasontbijt of de brunch genieten
van het heerlijk paasbrood.

Net als ieder jaar ontsteekt de
Stichting Open Jeugd- en Jon-
gerenwerk Baak op Eerste
Paasdag haar grote paasvuur.
Deze happening vindt plaats
op de Paasweide aan de Bonte
Koeweg te Baak.

Naast het warme vuur kan dit
jaar ook worden genoten van de
klanken van het dweilorkest
'941J2'. Uiteraard is er het één en
ander te eten en te drinken. De
paashaas zal over het terrein
huppelen en de kinderen voor-
zien van paaseitjes.

De opbrengst wordt gebruikt
voor het organiseren van diverse
activiteiten voor de Baakse
jeugd.

Na afloop zorgt de rockformatie
Silhouette voor een groot feest
in zaal Herfkens.

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

L
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden

Telefoon 0575-552414 of 0575-492118

Fijn genieten van het voorjaar?

K TOCH E
Ga er weer eens fijn op uit met het hele gezin.
Of eens heerlijk alleen. U
geniet dubbel als u fietst!

Kom eens kijken naar
onze
nieuwste
modellen
fietsen.

Multimate Heijink feestelijk geopend

Zutphen - Na een ingrijpende verbouwing is op 15 maart jl. de bouw-
markt van Multimatc Heijink feestelijk geopend. De /eltstandige bouw-
markt, aan de Leestenseweg 10 in Zutphen, maakt deel uit van de snel
groeiende Multimate-groep. De openingsdagen waren extra feestel i jk
want de fima Heij ink vierde ook haar 110-jarig bestaan. Vele be/,oekers
feliciteerden Henk en Gerrie Heijink hiermee.
Kinderen deden volop mee aan een kleurwedstrijd en pu//elaars dongen
naar een reis voor twee personen en vele andere fraaie prijzen.
Het assortiment en de dienstverlening van Mul t imate Heijink werd flink
uitgebreid. De bediening is persoonlijk en mede daarom kunnen klanten
schroefjes per stuk kopen en dus precies /oveel als men nodig heeft.
Of de sleutelservice voor al le soorten en maten. Een ander voorbeeld is
de zaagservice. Wat de klant wil kan 'ie bijna altijd krijgen.
Behalve gereedschap en doe-het-zelf artikelen heeft Mul t ima te Heijink
een keur aan sanitair, badkamers, verl icht ing en design accessoires.
Maar ook voor wand- en vloerafwerking vindt u hier vele soorten mate-
rialen, kleuren en toepassingen. Een complete winkel die de moeite van
het bezoeken meer dan waard is.

Stijlvol gekleed
een nieuw seizoen in:

Kijk da's Duthler!
Stijlvolle kostuums van gerenom-
meerde merken, mooie colberts in
fraaie stoffen in combinatie met
een grote keuze in pantalons.
En uiteraard heeft Duthler er
de juiste stropdas bij.
Kijk da's Duthler!

lekink 8 • Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-462888

uth/er,
Batavus • Union • Gazelle

Spartamet-elektrische fiets

z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080
Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

mode



kan voor uw gezellige en
smakelijke Paastafel zorgen
met o.a. de volgende sortering:
A'dam roomboter
paasbrood
met Amandelspijs

Roomboter
paasstollen
met Amandelspijs

Eierbrood

Suikerbrood

Rozijnen- en
Krentenbrood

Melkbrood

Witbrood

Vloerbrood

Volkorenbrood

Volkorengrof

Tarwebrood

Gelderse Tarwe

Limburgse vlaaien, in diverse smaken
appelvlaai, kersenvlaai, rijstevlaai,
rum-rozijnenvlaai en aardbeienvlaai

en chocolade-eitjes

Alle brood en banket wordt gebakken
in onze moderne brood- en
banketbakkerij van uw
Warme Bakker dus extra fijn

Wadden brood

Muesli

Kleinbrood

Puntjes

Kadetten

Maanzaadbolletjes

Sesambollen

Croissants

Hamcroissants

Kaascroissants

Harde broodjes
Alle soorten

Frans stokbrood

Saucijzenbroodjes

Dorpsstraat 3 - Telefoon 45 13 86 - Specialiteit:

Wij wensen u prettige Paasdagen met veel zon

IEDERE MAAND = MEUBELMAAND =

OTTENrMAAND

BANKSTELLEN, KASTEN, SALONTAFELS, EETHOEKEN
LOSSE FAUTEUILS, TV-STOELEN, SENIORENFAUTEUILS

Openingstijden: maandag vanaf 13.00 u., dinsdag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u.
vrijdags koopavond tot 20.00 uur, zaterdags open tot 16.00 uur.

van ons aan Ml
Meubelfabriek Otten b.v.
, DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD • TEL (0314) 63 12 19

Zaterdag 22 april

Krashof 10 • Ruurlo • Tel. 0573-452500

DE GROEN EN DOEN WINKELij DE GR<wetkoop
SCHOMMELS - SKELTERS - BOLDERKARREN

HANDELSONDERNEMING - EEKVENNE 4 - TEL (0573) 4416 oe
BARCHEM

Genieten met t'hele gezin of met z'n tweetjes van ons brunch-buffet.
Diverse broodsoorten, zoet en hartig beleg, vele warme en

koude gerechten en bijbehorende dranken van 11.00 tot 14.00 uur
prijs 29.95 p.p.

kinderen 17.30 p. p. 4 - 12 jaar

RESTAURANT

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

m
yiSieren

Verzekeringen
Hypotheken
Spaaradviezen
Pensioenen
Vermogensbeheer

Molenlaan lA, Ruurlo, Telefoon (0573) 4 5 7 4 7 0

e v e R s

tefcfrere

de bestellijst voor Pasen ligt in de winkel voor u klaar

•év

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



TIJDENS DE PAASSHOW ZIJN ONZE
TOONZALEN OMGETOVERD IN EEN
FLEURIGE VOORJAARSSFEER, MET DE
NIEUWSTE WOONIDEEËN, VAN MODERN
TOT KLASSIEK. U KUNT PROFITEREN
VAN DIVERSE INTERESSANTE PAAS-
AANBIEDINGEN, EN LET VOORAL
EENS OP DE NIEUWE COLLECTIES
SFEERMAKERS. WlE MEUBELS
KOOPT WIL VARIËTEIT MAAR
OOK ZEKERHEID. ÖAT ONTDEKT
u ZEKER BIJ HELMINK
MEUBELEN.

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Onze slaapkamerafdeling biedt
een riante keus in ledikanten,
bedbodems, matrassen, en
bedtextiel.

Demonstraties
relaxfauteuils
Een ruime collectie fauteuils
voor jong en oud met zitcom-
fort op maat in klassieke of
moderne vormgeving. Met bijv.
rug-verstelling, zitlift, relax-
stand hoog of laag, hand-
bediening, elektrisch,
opstahulp of massage.
Seniorenfauteuils
worden evf.
thuis op maat
aangemeten.

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T H E T O O l E B l J U T H U I S

2e Paasdac
24 april

HOIMPA u l ET l l IA/ B M S* ER Dl 11 If T
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Groene kracht alle topmerken

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
Verkoop en reparatie alle merken
tuin- en parkmachines

Branderhorstweg 5, 7256 KG Keijenborg
Telefoon 0575-462026, Fax 0575-463904

neker
Zo zacht als pantof feitjes!
Soepele zomerse instapschoen

in nubuck met bijzondere

perforatie en

vlechtwerk.

,neker

120!

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden - Telefoon 0575-553006
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl - Telefoon 0314-681378

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedif
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575-551208 b.g.g. 0575-552039

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

Redactie en
medewerkers
van Weekblad

Contact
wensen u
prettige

restaurant/ café/ vergader-/ partyzalen

Van 11:00 - 14:00 uur kunt u heerlijk
genieten van het Paas-brunchbuffet

Cl

Ie Paasdag vanaf 15:00 uur
2e Paasdag vanaf 11:30 uur

ju&leum menu
De gehele maand April serveren
wij een speciaal Jubileummenu.

5 feestelijke gangen voor fl. 65,- ter
gelegenheid van ons 6-jarig bestaan
; /•> • L'£C\it4*M£fi o/, tficjct tttf/m/nfiftf '

Telefoon : (0573) 45 11 22
Internet : http://www.avenarius.nl

E-mail : ruurlo@avenarius.nl

Dorpsstraat 2 - Ruurlo



Op 21 april (Goede Vrijdag) en 24 april

(tweede paasdag) zijn onze kantoren gesloten. De

geldautomaten zijn wel 24 uur per dag beschikbaar.

Dinsdag 25 april zijn we u graag weer van dienst.
Rabobank

Bescherming
zoals het hoort

Zonnebril op
sterkte

vanaf

f98,-
Nu bij ons, een zonnebril die bij u past.
Wij bieden u diverse tinten glazen op sterkte,
in modieuze monturen.
U ziet de zomer stralend tegemoet.

juwelier opticien

VORDEN

X=:

2e Paasdag
voorjaarsshow
van 11.00 tot 17.00 uur

. Rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata (nieuw), Giant,
Puky driewielers (nieuw)

m Gazonmaaiers
diverse aanbiedingen

m Northwave fietsschoenen
m Fila fietskleding
m Fietsdragers, diverse modellen

Demonstratiemodellen aanwezig

l U IV IV l IM IVTWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM V.O.F.

Garvelinkkampweg 2a • Ruurlo • Telefoon 0573-453100 (b.g.g. 452886) • www.fokkinktweewielers.nl

Een geweldige sortering:

Speciaal aanbevolen:

ons goed gevulde

DIVERSE SOORTEN

Alles van één kwaliteit, nL de beste

GEZELLIGE PAASDAGEN
GEWENST

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877



21 APRIL
8.30-18.00 uur

ZATERDAG 22 APRIL
8.30 -16.00 UUR

MAANDAG 24 APRIL
2ePAASDAG

10.00-17.00 UUR

O R A N D l OZE TU IN ME U BE LSHO W
GöÖssèns Atörhica presenteert u de gehele nieuwe kollektie Hartman Tópmeubelen 2000

-i o
Korting

Hét warenhuis voor uw Tuin

GOOSSENS
OFFICIAL

Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld Tel. 0575 - 46 21 39

Bezoek tijdens de Paasshow ook eens onze:
> Outdoor - en bedrijskleding afdeling
> Vijver - en Tuinbeelden showtuin
> Fonteinen - pompen en accessoires
> Tuinverlichting en nog veel meer

Lekker snuffelen en de koffie staat klaar

Eerste Paasdag gesloten

Tweede Paasdag
vanaf 14.00 uur geopend

Wij wensen al onze klanten
Toon en Yvonne,

Nieuwstad 13, Vorden,
tel. 551363

ALLE EIEREN GEVONDEN
EN OPGEGETEN?

DAN VOOR HET SERIEUZE WERK
NAAR

KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE • pRANKENWALDER • SOLO • MAC • ZERRES
• DIGIANNI • COURT ONE • EXPRESSO • PUBLIC • VIA APPIA • SEDA • MARCO-
NA • UNDICI • FASHIONATO'S • ROBERTO SARTO • GERRY WEBER • PART Two •
BlANCA • SANDY DRESS • SCARLATTI • BANDOLERA • CECIL • SANDWICH • STREET
ONE • ANOTHER WOMAN • OLSEN • ROSNER • HERENMODE • MELKA • STONES
• BAD BOYS • HORKA • PETER VAN HOLLAND • TRAFFIC • TOM TAILOR • DOD-
GERS • FOR FELLOWS • ROBERTO SARTO • STATE OF ART • BOGART • LEDUB • COT-
TONFIELD • STYLEMASTER •
CIOPPA • LOVE • KINDERMODE
• BAD BOYS • EAGER BEAVER •
BIRD DOG • FILOU • MINI DOG
• KP • LA PAGAYO • LEE • LOC-
KER • RAGS • SALTY DOG •
TOM TAILOR en nog veel
meer!

Burgemeester Galléestraat 9, Vorden, (O575) 551381



l ochtend; 6 party; 10 markttent;
14 telwoord; 18 bouwland; 22
stormwind; 28 dapperheid; 30
mondstuk; 32 café; 34 een en an-
der; 36 jong dier; 38 voorwerp; 40
uitroep; 42 voorz.; 43 hevig; 44 om-
lijsting; 46 uurwerk; 49 beeldver-
haal; 51 uitzicht; 53 neon; 54 Ie
gerafdeling; 55 kwab; 57 vr. munt;
60 traag; 62 nimmer; 64 familiel-
id; 66 luchtstroom; 68 droog; 69
onderdompeling; 71 aartsbis-
schop; 72 mand; 74 bekrompen;
77 lijst; 78 gevaarte; 80 steen; 82
dwarshout; 83 tegenslag; 84 be-
schutting; 86 onzekerheid; 88 zin-
tuig; 89 panel; 90 deel; 92 appel;
93 spil; 94 soort; 96 knoei; 98 graf-
vaas; 99 pers. vnw.; 101 onderricht;
103 tocht; 104 Russisch dorp; 105
selenium; 106 kruiderij; 108 anno
Christi; 109 knaagdier; 111 dakbe-
dekking; 113 omroep; 115 pi. o.d.
Veluwe; 116 voormiddag; 117
voorz.; 119 open ruimte; 120 aarze-
ling; 122 tijdelijk; 124 kathedraal;
125 bloem; 126 vogel; 127 domi-
nee; 128 bovenbeen; 129 afvoer;
131 soutane; 132 bijb. fig.; 134 kel-
ner; 136 hemellichaam; 137 we
relddeel; 139 rijst; 141 kluis; 143
maanstand; 145 maanstand; 147
japon; 149 slijk; 150 vaartuig; 152
rivier in Spanje; 154 scherp kijken;
155 tijdrekening; 157 milliliter;
158 drinkkom; 160 stoel; 162 pijn-
kreet; 163 binnenste; 164 brij; 166
kleur; 168 de onbekende; 169 pi. in
Rusland; 171 watering; 172 kle
dingstuk; 174 grappenmaker; 175
zonnescherm; 176 vrucht; 178
roofvogel; 180 delfstof; 181 land in
Z.-Amerika; 182 opstandeling; 184
tapijt; 185 briefaanhef; 186 com-
pagnon; 187 water in N.-Brabant;
189 oude maat; 190 advies; 192 ba-
bydoek; 193 grondtoon; 194 hoofd-
deksel; 196 pi. in Zeeland; 198 ge
bak; 199 rivier in India; 201 vreem-
de; 203 aanw. vnw.; 204 Frans lid-
woord; 206 specerij; 208 bleek; 210
vleessoort; 212 mohammedaanse
titel; 215 teer; 217 gebak; 218
graanpakhuis; 219 godheid; 221
zitplaats; 222 toestemming; 224
mak; 226 niet even; 227 mop; 228
boom; 230 bijbeldeel; 231 speel-
goed; 233 omroep; 235 voorz.; 236
zwijn; 238 hebben; 241 eenmaal;

242 barium; 243 mok; 245 bedrij-
ven; 247 besluit; 248 godin; 249
wegkant; 251 genoegen; 253
mondwater; 254 verlangen; 256 vr.
munt; 257 zangnoot; 259 loven;
261 stuur; 262 maand; 263 kook-
gerei; 264 vertaler; 267 filter; 269
niets; 271 omroep; 272 daar; 273
bosgang; 275 viseitjes; 276 aan-
steekkoord; 278 onbep. vnw; 279
schoolonderzoek; 281 muziekins-
trument; 282 waarnemend; 285
vervoersmaatschappij; 286 leeste
ken; 289 bijt; 291 pers. vnw.; 292
zangnoot; 293 oosterlengte; 295
Toehoorders; 297 kruik; 299 bord-
spel; 302 insect; 304 helder; 307
kleur; 310 slee; 312 zeebeweging;
313 vuur; 315 liefkozing; 316 afge
legen; 317 opgewekt; 319 eerw. va-
der; 320 van af; 321 bedrog; 323 ti-
tel; 326 schrijfgerei; 328 weige
ring; 330 zonder kinderen; 331 wa-
gen; 332 hof; 334 bordspel; 336
wier; 338 numero; 339 ouderraad;
340 sleepnet; 342 zuurgraad; 343
metaal; 344 labiaal; 346 wederk.
vnw; 348 Eur. taal; 349 via; 350 fa-
milielid; 352 pijnlijk; 353 habijt;
356 meisjesnaam; 360 sneeuwhut;
361 stroomsterkte; 364 bijbeldeel;
365 werkplaats; 366 bekeuring;
367 broeikas; 371 drukte; 373
speelgoed; 374 bijb. fig.; 375 bij-
voorbeeld; 377 dwaas; 379
schreeuw; 382 veerkracht; 384
vruchtennat; 386 vr. munt; 389
klap; 391 nieuw; 393 vogelpro-
duct; 394 manl. dier; 395 familiel-
id; 396 graansoort; 398 bijbelvert-
aling; 400 manl. dier; 403 wee; 405
vogel; 407 gram; 408 stier; 409
klok; 410 onverlaat; 411 gelijk; 413
losse draad; 415 omslag; 417 huis-
dier; 419 hoofddeksel; 420 hond;
421 doortrapt; 422 dwaling; 423
pas gekocht; 424 nakomeling; 426
opening; 427 zangnoot; 429 baard-
je; 431 pi. in Zwitserland; 433
kanon; 434 aankweekster ; 436
voegw; 438 bijb. fig.; 440 lidw; 442
dreumes; 444 eikenschors; 446
muziekinstr.; 448 grondsoort; 450
stroken; 451 opgeld; 453 wissel-
borgtocht; 454 nakroost; 455 te
genover; 456 bijenproduct; 458 be
dompt; 460 spook; 462 handvat;
464 kloosterlinge; 465 vrg. vnw;
466 Eur. gebergte; 468 voordeel;
469 lichaamsdeel; 470 Eng. titel;
472 schoonmaakmiddel; 474 Ver.

Naties; 475 inktvis; 477 rivier in
Frankrijk; 478 voorz.; 479 in orde;
481 kledingstuk; 482 selderij; 483
voegw.; 485 Rijksmerk; 486 deel
v.d. dampkring; 488 vr. munt; 490
roerbakpan; 491 vet; 493 vaartuig;
494 zangnoot; 495 pers. vnw.; 496
koningszoon; 498 aldoor; 501
weefsel; 504 roven; 505 feest-
dronk; 508 vr. maat; 509 klasse;
511 schijnrechtvaardiging; 513 pi.
in Duitsland; 516 openb. vervoer;
517 reeds; 519 buidel; 521 zwaar
ademen; 523 broeder; 524 lekker-
nij; 525 dolk; 526 lekkernij; 527
reukwerk; 530 woonboot; 533 bijb.
plaats; 535 bosgod; 537 Eng. ge
wicht; 539 vaartuig; 541 namid-
dag; 542 de dato; 544 afvoer; 545
soort onderwijs; 546 boom; 547
huid; 548 muziekinstrument; 551
familielid; 554 bengel; 557 brood-
je; 558 nauwelijks; 559 domina;
560 grondsoort; 561 gesp; 562 ri-
vier in Rusland; 564 dierenverblijf;
565 als onder; 566 schaatsen; 568
insect; 569 tenslotte; 570 spoedig;
572 drank; 573 hoornschoen; 575
stadium; 577 voortdurend; 579 ko-
ning; 581 pittige saus; 582 ver-
bandmiddel; 583 Eur. hoofdstad;
584 sportart.; 585 godsdienst; 586
steunpilaar.

2 voorz.; 3 bedorven; 4 kleur; 5 edi-
tie; 7 getij; 8 boom; 9 dierenver-
blijf; 11 rubidium; 12 zoogdier; 13
palm; 15 verh. huid; 16 boerenbe
zit; 17 en andere; 19 bestijging; 20
hoofddeksel; 21 emeritus; 23 eerw.
heer; 24 nakomeling; 25 pi. in
Overijssel; 26 argentum; 27 tevre
den; 29 pijn; 31 vernis; 33 pi. in
Drenthe; 35 kl. deeltje; 37 ruig; 39
sluiten; 41 wellevend; 43 marter-
achtige; 45 bijgevolg; 47 gevange
nis; 48 nachtvogel; 50 paard; 52
Ierland; 54 verdaging; 56 aanbie
ding; 58 dierengeluid; 59 stuk; 61
driekroon; 63 zeden; 65 zitplaats;
67 achter; 68 vr. munt; 70 lusthof;
72 haast; 73 speelkaart; 75 loopvo-
gel; 76 verlichting; 78 volksplan-
ter; 79 strik; 80 varkenshok; 81 het-
zelfde; 83 prieel; 85 onbegroeide;
87 wereldkampioenschap; 91 pers.
vnw; 92 sieraad; 95 zangnoot; 97

familielid; 99 ontsloten; 100 zui-
lengang; 102 siersteen; 104 fami-
lielid; 106 bedrukt; 107 gelofte; 110
insect; 112 kind (Mal.); 114 kleur;
115 lidw; 117 lichaam; 118 kous;
121 gereedschap; 123 eend; 127 on-
dergeschikte; 128 flink; 130 mid-
delpunt; 132 pi. in Duitsland; 133
insecteneter; 135 overrijp; 136 pla-
neet; 138 bijb. profeet; 140 echolo-
kalisatie; 141 bijb. fig.; 142 droog-
oven; 144 blozen; 146 schildpad;
148 Academisch Ziekenhuis; 150
dier; 151 vlug; 153 gebergte in Z.-
Amerika; 156 godsdienst; 157 vo-
gel; 159 Engels café; 161 weefsel;
163 waterdiepte; 164 public rela-
tions; 165 onmeetb. getal; 167
ogenblik; 170 muurholte; 171 ge
steen te; 173 boom; 175 poeder; 176
droog; 177 enthousiasteling; 179
getroffen; 181 kolk; 183 opening;
184 vrl. dier; 186 ongeveer; 188 ten
bedrage van; 191 prut; 192 flauw;
195 buidel; 1% onbep. vnw; 197
duivenplaats; 200 wiel; 202 geest-
drift; 203 scheepsvloer; 205 trek;
207 kompasstreek; 208 vlinder-
bloemige; 209 mosvlakte; 210
hoofdtelw; 211 myth. koning; 213
beteugelen; 214 medicijn; 216
bouwperceel; 218 plaaggeest; 220
zelfkant; 222 vocht; 223 krijgen;
225 sporenplant; 227 straf; 229
snavel; 231 jong dier; 232 model;
234 opdracht; 236 kledingstuk;
237 landbouwgrond; 239 gard;
240 familielid; 242 lomp; 244 vrl.
dier; 246 niet even; 250 regerings-
reglement; 252 dakpunt; 254 vrg.
vnw.; 255 weefsel; 258 raam; 260
cijfer; 263 voor; 265 in orde; 266
kaak; 267 hemellichaam; 268 eta-
ge; 270 bijb. vrouw; 274 rag; 277
woud; 280 uitroep; 283 bergpas;
284 roofdier; 288 kaar; 290 huis-
dier; 291 de jongere; 292 overste;
294 orgaan; 296 uitroep; 297 fooi;
298 vis; 300 plaksel; 301 klaar; 302
kosten koper; 303 hoender; 305
hert; 306 let wel; 307 insect; 308
voorm. eiland; 309 kledingstuk;
311 manl. dier; 314 voorz.; 318 Laus
Deo; 320 voorz.; 322 vliegenier;
324 Rijksgrens; 325 toespijs; 327
Eur. taal; 328 begrip; 329 kijker;
330 Zijne Hoogheid; 331 koeren;
333 klinknageltje; 335 Eur. geberg-
te; 336 bijl; 337 grasveld; 340 war-
boel; 341 opstootje; 342 bijb. lied;
343 toiletart; 345 pro Deo; 347

loop; 348 ivoor; 349 per persoon;
351 rustoord; 353 trapdeel; 354
walvis; 355 pers. vnw.; 357 deci-
gram; 358 laagte; 359 bloedvat;
362 insect; 363 hoefdier; 368 win-
terkost; 370 weg; 372 hoofdzake
lijk; 376 pier; 378 onzes inziens;
379 bitter vocht; 380 vrijgevig; 381
ongekookt; 384 kracht geven; 385
poten; 387 handvat; 388 kruiderij;
390 kostuum; 392 snede; 394
twist; 395 stempel; 396 kunst-
greep; 397 Rijksuniversiteit; 398
tandbeen; 399 buitenaards wezen;
401 vogel; 402 onbevoegde; 404
spijker; 406 lichtstraal; 408 vrucht;
409 slee; 410 briefaanhef; 411 boer-
derijgrond; 412 Soc. Econ. Raad;
414 laatstieden; 416 precies; 418
voorz.; 421 wond; 425 talent; 428
kostbare steen; 430 paardje; 432
pi. a.d. Oostzee; 433 uitgeteld; 435
lichtpunt; 437 nikkel; 439 angstig;
440 topnummer; 441 zuilvoet; 443
voorgebergte; 445 zoen; 447 fan-
tastisch; 448 militair; 449 zeepwa-
ter; 451 houding; 452 onder ande
re; 453 vrucht; 454 bejaard; 455
uitdrukking; 457 de oudere; 459
krachtig; 461 roofvis; 463 pi. in Z.-
Amerika; 465 bijt; 467 schaakstuk;
468 vogelverblijf; 469 thans; 471
vod; 473 decimeter; 476 kunste
naar; 477 eigentijdse; 480 rund;
481 kledingstuk; 484 flink; 486
marterachtige; 487 neodyne; 489
Eerwaarde; 490 pers. vnw.; 491 hei-
lige; 492 melkwijn; 494 vulkaan-
product; 496 zaadkorrel; 497 na-
melijk; 499 Ind. kledingstuk; 500
brood; 502 Europa Cup; 503 pi. in
N.-Brabant; 504 kerven; 506 mili-
tair; 507 twijg; 510 bisschopsmuts;
512 projectiel; 514 visgerei; 515
toekomstbeeld; 518 eerbetoon; 520
verschillend; 521 graansoort; 522
haringingewand; 528 gebogen
been; 529 de wind; 531 troep; 532
koning; 534 riviermond; 536 fami-
lielid; 538 pers. vnw.; 540 dwerg-
buffel; 542 deciliter; 543 van de;
545 Europeaan; 548 vermaak; 549
titel; 550 klank; 552 uitroep; 553 te
koop; 554 levensonderhoud; 555
puist; 556 vergrootglas; 561 groen-
te; 563 slaapplaats; 565 vis; 567
duin; 570 lidw.; 571 legerafd.; 572
waterstand; 573 uitroep; 574 fer-
rum; 575 zangnoot; 576 water in
Friesland; 578 bevel; 579 reeks;
580 xenon.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór 6 mei 2000 met in de linkerboven-
hoek de vermelding 'Kruiswoordpuzzel' aan Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30 of Postbus
22, 7250 AA Vorden.

Medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.
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Oplossing:
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Attractiepark Slagharen opent nieuw seizoen

Brandend water in Wild West Adventure
SLAGHAREN - Attractiepark
Slagharen gaat de nieuwe eeuw op
een spectaculaire manier in.
Na twee jaar voorbereiding wordt
met Pasen de nieuwste attractie in
gebruik genomen: Wild West
Adventure.
Het is de grootste investering in de
geschiedenis van het attractiepark.

Wie in een bootje van Wild West
Adventure stapt, gaat terug in de tijd.
Terug naar het woeste wilde westen.
Natuurlijk worden een indianendorp
en een prairie aangedaan. Maar achter
elke hoek wacht een verrassing.
Koppige ezels, groot wild en outlaws
schijnen de oevers van de deels onont-
dekte rivier te bevolken. Brandend
water en ijskoude watervallen zijn
volgens de overleveringen ook waar-
genomen. Wild West Adventure is niet
griezelig, maar wel avontuurlijk. Een
attractie voor het hele gezin waarbij
alle zintuigen worden aangesproken.
Je kunt het wilde westen zien, horen,
ruiken en voelen.

Het realiseren van deze spectaculaire
en unieke indoorattractie is mogelijk
door de inzet van een internationaal
gezelschap. In de afgelopen maanden

zijn (inter)nationale experts uit diverse
vakgebieden in de weer geweest. De
attractie is namelijk niet kant en klaar
te koop, maar speciaal ontwikkeld met
en voor Attractiepark Slagharen.
Dat vertaalt zich niet alleen in de
modernste technische snufjes, maar

ook in het decor. Alleen de rotsen al
zijn een kunststuk op zich.
Ondanks deze mega-klus, zal er in
Slagharen dit seizoen nog een nieuwe
attractie gerealiseerd worden:
Westernvillage. Westernvillage is een
logische uitbreiding op het bestaande

Nieuw in Attractiepark Slagharen.
Brandend water in Wild West
Adventure.

Kid's Country. De oppervlakte van het
overdekte speelparadijs voor kinderen
is verdubbeld. Maar het nieuwe
gedeelte is niet exclusief het domein
voor kinderen. Waar kinderen genieten
van een rit op mechanische paardjes,
kunnen hun ouders genieten van een
wandeling door Westernvillage en zich
laten verrassen in de op elke meter
andere omgeving van de westernstad.
Tel bij deze twee nieuwe attracties op
dat ook Kid's Country opnieuw is
ingericht en het is duidelijk dat
Attractiepark Slagharen in deze
nieuwe eeuw de lijn van andere jaren
doortrekt. Ieder seizoen wordt het
aanbod verbreed zodat Slagharen het
meest complete attractiepark voor
iedereen blijft, voor jong tot oud.

Attractiepark Slagharen is van vrijdag
7 april t/m zondag 29 oktober 2000
dagelijks geopend van J0.00 tot 17.30
uur.
De entreeprijs is f 29,50 per persoon.

(door Jan van der Blom)

In de voetsporen van Marco Polo langs ondergrondse steden,
karavaanrustplaatsen en dansende derwishen

Turkije Is fijn voor een strandvakantie, maar landen met mooie stranden zijn er
nog veel meer. Turkije heeft echter veel meer te bieden. De ideale manier om dit
te ontdekken en te beleven is het volgen van de historische zijderoute en in de

voetsporen van Marco Polo kennis te maken met het echte Turkije.

Het sprookjeslandschap van
Cappadocia
In een heteluchtballon zweven
we boven het wonderlijke land-
schap van Cappadocia. Beneden
ons de bizar gevormde rotsfor-
maties. Hier en daar eenzame

nood ruimte vindt tussen de
rotswanden en peilloos diepe
afgronden een door een paard
getrokken boerenwagen.
Voorop de boer en achterin zijn
vrouw, die van top tot teen in
een alles verhullend gewaad is

Het sprookjeslandschap van Cappadocia

pieken vol holen en gaten, an-
dere die model kunnen staan
voor het sprookjeskasteel in
Disneyworld, of de vorm heb-
ben van een cathedraal, ont-
worpen door een mysterieuze
bouwmeester.
Onwillekeurig speur je tussen al
die grillige bouwsels naar de
wezens die zich hier in alle een-
zaamheid verborgen houden
voor de mens. Dan zien we over
een smalle weg die tenauwer-

gewikkeld, dat zelfs haar ge-
zicht volledig verbergt.
Dan weten we het weer. Het is
geen tijdloze fantasiewereld
waar we boven zweven, maar
we zijn in het hedendaagse
Turkije.
De ballontocht is een van de on-
derdelen van onze reis langs de
oude zijderoute, in de voetspo-
ren van Marco Polo, die hier-
langs naar China trok om han-
del te drijven. De gids wijst ons

hoe een deel van de eeuwenou-
de karavaanweg vanuit de bal-
lon nog te herkennen is.
Enkele uren later bezoeken we
aan die weg een van de talrijke
caravan-serails, die op onge-
veer 40 km van elkaar - de af-
stand die een karavaan in die
tijd per dag aflegde - te vinden
zijn. Sommige liggen niet ver
van de steden maar andere mid-
den in eindeloze vlakten. Stuk
voor stuk zijn ze als een soort
fort gebouwd, met zware toe-
gangsdeuren naar een ruime
binnenplaats, waar de kamelen
een plaats kregen en omgeven
door gemetselde ruimten, waar
de mensen de nacht konden
doorbrengen. De buitenmuren
zijn meters breed en aan de bo-
venzijde beloopbaar en omge-
ven door een borstwering om
de karavaan te beschermen te-
gen roofovervallen.

Ondergrondse steden
Een andere manier om zich te
beschermen tegen overvallers
en indringers was het bouwen
van complete ondergrondse ste-
den, die tot 20 verdiepingen
diep, werden uitgehakt in de re-
latief zachte tufsteen. Er was al-
les te vinden wat de naar schat-
ting 2000 bewoners nodig had-
den. Niet alleen woonverblijven
maar ook gebedsruimten, wa-
slokalen, keukens, wijnkelders,
waterputten en stallen. Alle
ruimten zijn verbonden door

grillige verbindingsgange.i rond
de ventilatieschachten. Met op-
zet vormen de gangen een
soort labyrinth om de vijanden
op een daalspoor te brengen.
De gangen konden worden af-
gesloten met een soort molen-
stenen, terwijl men ook grote
kogelvormige stenen door de
gangen naar beneden kon laten
denderden om daarmee indrin-
gers te verpletteren. Acht van
de twintig verdiepingen van de-
ze ondergrondse stad in
Derinkuyu zijn nu weer te be-
zoeken.

Dansende derwishen
Een van de meest indrukwek-
kende belevenissen op onze reis
langs de zijderoute was een op-
treden van de Dansende
Derwishen. In de schemerig ver-
lichte ruimte waar we wat la-
cherig plaats mogen nemen,
klinkt een dof getrommel ver-
gezeld van hoge felle fluitto-
nen, die door merg en been
gaan. Terwijl onze lichamen lij-
ken mee te dreunen wordt het
tromgeroffel steeds luider. Dan
verschijnen er plotseling myste-
rieuze gedaanten, gehuld in

donkergekleurde gewaden, die
in de open ruimte voor ons rond
wervelen en door de wijduit-
staande kleding en capucons al
dansende schijnen te groeien
tot bovenmenselijk formaat. Bij
het veranderen van het rytme
van de trommels komt er meer
licht en werpen de dansers hun
donkere kleding af, zodat nu
opeens hun lichtgekleurde wij-
de pijen tevoorschijn komen.
Geen ogenblik wordt het dan-
sen gestaakt en de derwishen
blijven met hun gelaat strak als
een masker, in een onmogelijk
hoog tempo rond hun eigen as
draaien. Dan het licht bijna vol-
ledig uit. Terwijl het geluid van
trommels en fluiten steeds
zwakker wordt verdwijnen ook
de derwishen even mysterieus
als ze verschenen zijn, het eerst
zo sceptische gezelschap in
doodse stilte verbijsterd achter-
latend.

Voor nadere toeristische infor-
matie kunt u terecht bij het
Toeristenbureau Turkije
Waldeck Piermontkade 872G
2518 JS Den Haag
tel: 070-3469998

De dansende derwishen.



CZANW02E
KOM OOK OP TWEEDE PAASDAG
GEZELLIG NAAR RUURLO.
DE RUURLOSE AUTODEALERS HEBBEN DAN
HUN SHOWROOMDEUREN GEOPEND.
MET ELK HUN EIGEN ACTIES EN ATTRACTIES
HETEN ZIJ U VAN HARTE WELKOM.

VAN 'S MORGENS 10.00 UUR TOT 'S MIDDAGS
17.00 UUR BENT U WELKOM MET UW HELE GEZIN

DUS... KUK,
BN

0A/25
I//W AL WET PMWOOZbBEL

VOLVO
CITROEN

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM ZUTPHEN

GARAGE

HUININK V.O.F.
Spoorstraat 14 Ruurlo. Tel. 0573-45 18 01

AUTOBEDRIJF

TEGER B.V.
anna

Automobielbedrijf

DEUNK-
HENDRIKSEN
Groenloseweg 13A Ruurlo. Tel. (0573) 45 27 43

DOETINCHEM: Grutbroek 6 - Tel. 0314-32 35 00
ENSCHEDE: Hendrik ter Kuitestr. 175b - Tel. 053-430 60 06
RUURLO: De Venterkamp 1 - Tel. 0573-45 20 04
ZUTPHEN: De Stoven 16a - Tel. 0575-57 00 75

Stationsstraat 18 Ruurlo. Tel. 0573-45 14 26
Eekmolenweg 2 Lochem. Tel. 0573-25 14 80

Paaswoonshow

Op 2e paasdag kunt u bij De Wonerij ook kopen, de showroom staat dan
geheel in het teken van Pasen. De nieuwe trends voor sfeervol wonen presen-
teren wij u in een gezellige paasambiance. Grenzen in trends en design worden
verlegd voor een jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de meest comple-
te collectie, op het gebied van meubelen, slaapcomfort. raamdecoratie.
vloerbekleding, verlichting en Woonaccessoires tot in detail. Alles is er
in huis om thuis in uw stijf woonsfeer te creëren. U moet dus gewoon komen
kijken om u aangenaam te laten verrassen.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

rtctei^i

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
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J. Vaatstra: "Voor een klein bedrag, dek je een enorm risico af"

Droom toch nog werkelijkheid
dankzij BouwGarant
Ongeveer een jaar geleden selecteerde J. Vaatstra met zijn vrouw
een prachtkavel om hun droomhuis op te zetten. In de showroom
van een ontwerpbureau viel de keuze op een woning die leek op een
authentieke boerderij. Alles leek in kannen en kruiken en de aanne-
mer begon met de bouw. De droom dreigde vervolgens in een nacht-
merrie te eindigen; de aannemer ging failliet. Gelukkig kon Vaatstra
terugvallen op zijn BouwGarant-overeenkomst.

Het leek allemaal zo ideaal: binnen
een halfjaar zou het echtpaar Vaatstra
hun nieuwe 'boerderijtje' kunnen be-
trekken. Met de stad aan de voorkant
en het platteland praktisch in de ach-
tertuin zouden ze kunnen gaan genie-
ten van een onbezorgd pensioen.
Door het ontwerpbureau kregen de
Vaatstra's een aannemingsbedrijf uit
de regio toegewezen dat zorg zou dra-

gen voor de bouw. "Van tevoren had-
den we een aantal huizen bekeken die
ook door dat bedrijf waren gebouwd",
vertelt de VUT'er. "Die zagen er stuk
voor stuk goed uit .
Het bedrijf bestond al een groot aantal
jaren en had een goede reputatie. Wij
konden op dat moment ook niet ver-
moeden dat het helemaal anders zou
gaan lopen."

Mevrouw en meneer Vaatstra raden iedereen die gaat (ver)bouwen aan een
BouwGarant-verzekering af te sluiten.

Gouden greep
In het voorjaar werd met de bouw be-
gonnen. "Zelf heb ik aangedrongen op
een BouwGarant-verzekering. Som-
mige aannemers zeggen dan: 'dat is
n ie t nodig meneer, het komt allemaal
goed'. Maar als die aannemer fa i l l i e t
gaat, heb je dus helemaal niets. Dus
heb ik alles zwart op wit laten vastleg-
gen. Achteraf bleek dit een gouden
greep te zijn geweest. Naarmate de
bouw vorderde, vielen mij steeds
meer zaken op die niet klopten. Er
werden dingen te laat afgeleverd. Ik
had een overeenkomst dat ik per stadi-
um zou betalen. Daarin staat precies
wat er gebouwd gaat worden en wan-
neer die bepaalde fase klaar zou zijn.
Je moet ook niet betalen als je het niet
hebt gecontroleerd. Op een gegeven
moment zou het huis tot en met het
metselwerk klaar zijn. Toen ik ging
kijken, bleek dat het dak er wel was
maar dat de deuren, kozijnen en ramen
nog ontbraken. Op de factuur stond
bovendien dat ik per omgaande moest
betalen. Dan voel je aan je water dat er
iets niet klopt."

Faillissement
"Later bleek dat de firma een paar jaar
geleden was overgenomen en sinds-
dien niet meer zo goed draaide", ver-
telt Vaatstra. "Het ontwerpbureau dat
de aannemer aan mij had toegewezen,
verdiept zich niet in de financiële ge-
zondheid van hun aannemers. Dan be-

Verbouwen? Speel op zeker...

Extra zekerheid geeft
een prettig gevoel
Bij een verbouwing denken
veel mensen aan de rompslomp
dié het teweeg kan brengen.
Hoe lang zit ik in de rommel?
Heb ik niet te Veel last van de
bouwvakkers in mijn huis? Én,
als de aannemer in financiële
problemen raakt, wat dan?
Meestal zal het zo'n vaart niet
lopen maar er is een eenvoudi-
ge en zeer aantrekkelijke
manier om er zeker van te zijn
dat uw verbouwing tot in de
puntjes is geregeld. En veel
hoeft u er niet voor te doen...

Allereerst is het van belang om een
HVOB-aannemer in de arm te
nemen. Zij voldoen aan een aantal
strenge Hdmaatschapscriteria. Een
kwaliteits-aannemer die werkt met'
betrouwbare, goed opgeleide vak-
mensen en onderaannemers. Aanne-
mers die aangesloten zijn bij het
NVOB kunnen u BouwGarant aan-
bieden. Deze verzekering is met
name van toepassing voor verbouw-
en onderhoudswerken. Hierin wor-

: den alle relevante zaken met betrek-
\ kirig tot de verbouwing zwart op wit
Vastgelegd en u krijgt een groot aan-
tal zekerheden.

Drie garanties
De BouwGarant-regeling kent drie es-
sentiële zekerheden: de faillissements-
garantie, de herstelgarantie en de con-
structiegarantie. Wie maakt het karwei
af wanneer uw aannemer failliet gaat?
Met BouwGarant heeft u de garantie
dat de meerkosten voor de afbouw
vergoed wórden. Ook heeft u, wan-

neer u binnen 6 maanden na de ople-
vering gebreken constateert, de garan-
tie dat deze onvolkomenheden gratis
worden hersteld. Daarnaast heeft u een
garantie op de constructie van het
bouwwerk tot anderhalfjaar na de op-
levering. (Voor de garantie geldt een
maximum uitkering van f 50.000,—
per onderdeel).

Dankzij BouwGarant werd het huis piekfijn afgebouwd.

gin t het onzekere traject. Je weet im-
mers niet wat er aan de hand is. Gaat
de aannemer failliet? Is er al surséance
van betaling aangevraagd? Wie gaat
het afbouwen? In ieder geval heb ik
met aangetekende brieven alle partijen
op de hoogte gesteld van de perikelen.
Gelukkig wist ik dat ik BouwGarant
achter mij had staan. Niet lang daarna
werd het faillissement van de aanne-
mer bekend en traden de bepalingen
van de verzekering in werking. Dit be-
tekent dat BouwGarant een expert
stuurt die alle zaken voor je waar-
neemt."

Prettig geregeld
"Vervolgens ben ik samen met de
door BouwGarant ingeschakelde ex-
pert en de nieuwe NVOB-aannemer
gaan kijken op de bouw om te bepalen
wat er precies was uitgevoerd en wat
er nog gedaan moest worden. De
NVOB-aannemer en de expert maken
dan onafhankelijk van elkaar een af-

bouwofferte op basis van de oorspron-
kelijke begroting. Toen daarover over-
eenstemming was, is de nieuwe aan-
nemer aan de slag gegaan. Eind okto-
ber is ons huis opgeleverd. De meer-
kosten (die ten opzichte van de oor-
spronkelijke offerte nog ongeveer f
50.000,- extra bedroegen) vielen ge-
heel onderde verzekering van Bouw-
Garant." Vaatstra vond het naast die
bijdrage van een halve ton vooral aan-
genaam dat de zaken door een expert
worden waargenomen. Deze ongeluk-
kige samenloop van omstandigheden
heeft ons vier maanden vertraging op-
geleverd die we in een zomerhuisje
hebben doorgebracht. "Zulke narig-
heden kun je vaak niet zien aanko-
men", vindt Vaatstra. "Het overkomt
je gewoon. Ik wil dan ook iedereen
die gaat (ver)bouwen op het hart
drukken om een BouwGarant af te
sluiten. Het wordt allemaal prettig
geregeld en voor een klein bedrag dek
je een enorm risico af."

Hoe kunt u profiteren
van BouwGarant?
Steeds meer huiseigenaren
besluiten hun wooncomfort te
verhogen door met een verbou-
wing hun huis aan te passen
aan de veranderde eisen. Een
grotere badkamer of het
betrekken van de garage bij de
woonruimte vergt niettemin een
behoorlijke investering. Met
BouwGarant heeft u extra
zekerheid.

Het aanvraagformulier BouwGarant
is bij uw NVOB-aannemer verkrijg-
baar. Wanneer u dit formulier inge-
vuld terugstuurt, ontvangt u een ga-
rantiecertificaat van Stichting Bouw-
Garant. Dit certificaat is het bewijs
dat de -Stichting uw werk accepteert.
Nadat u het certificaat in uw bezit
heeft, k u n t u met de bouw beginnen
en zijn de voorwaarden van toepas-
sing.

Concrete afspraken
Wanneer er na oplevering klachten
zijn over het werk kunt u rechtstreeks
contact opnemen met het secretariaat
van de stichting. Op het klachtmel-

dingsformulier kunt u uw klacht(en)
melden en beschrijven. Voor deze
procedure betaalt u f250,- exclusief
BTW. Dit geld krijgt u terug zodra
uw klacht gegrond wordt bevonden.
Na ontvangst van uw klacht neemt
een onafhankelijke deskundige con-
tact op met u en de aannemer. Daarna
worden er gezamenlijk concrete af-
spraken gemaakt over de afwikkeling
van de klachten. Deze deskundige
zorgt er bovendien voor dat die af-
spraken ook daadwerkelijk worden
nagekomen.

Geen risico
Mocht de aannemer failliet gaan dan
schakelt Stichting BouwGarant een
bouwexpert in die vaststelt welk be-
drag nodig is om het werk af te
maken.-Het bedrag dat u moet beta-
len voor deze verzekering is afhanke-
lijk van de aanneemsom en de aard
van het werk.

Voor meer informatie,
tel. 035-5427209
of kijk op internet:
www.bouwgarant.nl



Attractiepark Slagharen opent
op Goede Vrijdag weer zijn
poorten voor het publiek. Daar-
om organiseert Weekblad Con-
tact samen met Slagharen een
kleurwedstrijd voor kinderen
tot en met twaalf jaar.

Hoofdprijs is een schitterend wes-
ternkostuum en een toegangs-
kaart voor vier personen voor het
attractiepark. De nummers twee
tot en met elf van deze wedstrijd
krijgen ook deze speciale entree-
kaarten. De prijswinnaars kunnen
hiermee, samen met drie familie
leden, een dag gratis gebruik ma-
ken van de attracties en het over-
dekte zwembad van Slagharen.
Wat moet je doen om één van de

prijzen te winnen? Bekijk de af-
beelding eerst goed, pak daarna je
doos met kleurpotloden en maak
van de zwart/wit tekening een
kleurrijk geheel.
Wil je liever kleurkrij t of waterverf
gebruiken? Dat mag ook. Mis-
schien heb je zelfs wel een beter
idee waardoor de tekening extra
mooi wordt.

Doe in ieder geval goed je best,
want de mooiste kleurplaten wor-
den beloond.

Ga snel aan de slag en stuur je te-
kening (voorzien van naam, adres
en leeftijd) naar het kantoor van
deze krant. Je inzending moet bin-
nen twee weken bij de krant zijn

ingeleverd. Misschien win jij dan
de hoofdprijs of kom je een dag
naar Slagharen.

Dan kun je een nieuwe publieks-
trekker die je vast al op de teke
ning hebt ontdekt, in het attrac-
tiepark begroeten: Wild West Ad-
venture. Deze familie-attractie
neemt je mee terug in de tijd. Bo-
ten brengen je naar het woeste wil-
de westen. Achter elke bocht in de
rivier staat je een verrassing te
wachten. Wild West Adventure is
niet griezelig, wel avontuurlijk.

Voor wie liever op het droge blijft,
zijn er in Slagharen ook voldoende
attracties. Nieuw is dit jaar ook
Westernvillage. Dit is een uitbrei-

ding van het overdekte speelpara-
dijs alleen voor kinderen; Kids
Country. Voor de echte avonturiers
staat naast draaimolens een klei-
nere uitvoering van de schommel-

boot en in het midden van het
complex is een klim- en klauter-
toestel gebouwd voor de actieve
lingen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

Oplossingen inzenden
voor 6 mei

Naam: Plaats en postcode:

Adres: Leeftijd:
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH -- POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: IIMFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

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

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



Drie dagen aanbiedingen:

Sparta
Pharosa Forza
Welke kant u ook opgaat,
u heeft altijd de wind
mee. Tegenwind of vals
plat? Voor de Pharos For-
za-rijder geen enkel pro-
bleem. De motor zorgt
voor een verdubbeling
van de trapkracht en dat
merkt u het best in bo-
vengenoemde gevallen of
bij het wegrijden uit stil-
staande positie. Accu en
motor zijn in het midden
geplaatst zodat de fiets
makkelijk manouvreer-
baar is. De actieradius is
30-40 km en overal waar
220 volt te krijgen is,
tankt u uw Pharos voor
een paar centen weer vol.
De Sparta Pharos Forza is
leverbaar in zowel da-
mes- als herenuitvoering
nu voor f 2599,-.

van 11.00 tot 17.00 uur

Scherpe aanbiedingen
bijvoorbeeld
flinke korting op
tweede hands fietsen

Axa spiraalkabelslot
150 cm lang

Driewieler met bak en duw-
stang
met duwstang is er een vrije loop (freewheel) voor de
veiligheid

DE Fl ETSS P ECIALI ST

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393

GRANDIOZE

* Grote collectie org. Engelse
Chesterfields

* OCCASIONS met volledige
garantie

Diverse SUPERACTIES zoals:

* Full size Chesterfield fauteuils Red 2^75",- nu 1.695,-

* 10% KORTING op gehele collectie schapen-

lederen clubs, oorfauteuils, 21/2 zits bankjes poefjes etc.

DELTA COMMERCE bv
2e PAASDAG OPEN

van 10.00 - 17.00 u.
Deventerweg 36 (N348) Epse bij Deventer.
Tel 0575 - 491836 weg Deventer - Zutphen

TOPCOLLECTIE
Engelse buro's,
eethoeken, etc.

Geopend:
maandag t/m zaterdag
9.30 t/m 18.00 uur
Vrijdag koopavond

INKEI

'ERKEND

UW O

Hegro voert een aantal vooraanstaande merken parket-,
planken- en laminaatvloeren.
Vooral de momenteel zeer gewilde Bourgogne vloeren
in diverse houtsoorten op een ambachtelijke manier ge-
legd. En het reeds jarenlang CBW Erkend parket-
specialist geeft u de garantie van optimaal woonplezier.

Raamdecoratie en zonwering
Naast vloeren beschikt Hegro over een complete lijn aan
binnen- en buitenzonwering.
Voor binnen: verticale lamellen, horizontale lamellen,
rolgordijnen, vouwgordijnen en plisségordijnen.
De buitenzonwering bestaat uit
knikarmschermen, uitvalschermen,
screens, markiezen, rolluiken,
original Velux dakraamzonwering.

Bel voor informatie of een afspraak

HEGRO
parket en zonwering

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel. 0573-451661
Fax 0573-451717

De leukste geschenken
komen onverwachts, zo-
maar omdat 't voorjaar is
bijvoorbeeld. Als Elektro
Vakman hebben wij wel
een paar ideeën voor u.
En natuurlijk pakken wij
uw kado feestelijk in.

Wij doen graag méér voor u!

Borculose weg 9 - Ruurio



Wie uitgeslapen is
komt 2e Paasdag naar
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onze Paass

Voor snelle beslissers:

WIN EEN
GRATIS ONTBIJT

AAN HUIS
voor de eerste vijf bezoekers

die voor F. 500,- of meer besteden.

'i!m

roo tbod
rioning inricht ing

Maandag 24 april van 11.00 tot 17.00 uur

Raadhu i s s t r aa t 11-13 Hengelo Gld.Telefoon (0575)46 1469

DE ^SPANNIIVOGÏ
M l H H l l 1. N I A R I J T E N H U IS

Ruurlosi-weg 2 Hengelo C, ld . Telefoon (0575) 46 14 84
-lotl'11

Lubbers orqana
slaapkamers

LUBBERS

Ra.iahuisstra. i t 4S HiMij;i'lo Cld. Tok-loon (0575) 46 46 00
www.heerlijkwoniMi.nl

DE H E N G E L O S E M E U B E L Z A K E N : RUIM 8000 M2 W O O N P L E Z I E R



ORANJEKRANT
EXTRA BIJLAGE KONINGINNEDAG ZATERDAG 29 APRIL 2000

Uitgave: Drukkerij Weevers BV. - Nieuwstod 30 - Postbus 22 7250 M Vorden - Tel. {0575} 55 10 W- Telefax (0575) 55 10 86- ISDN 55 73 21

Koninginnedag
2000
Als voorzitter van de Oranjever-
eniging is het elk jaar een eer
om een voorwoord te mogen
schrijven in de Oranjekrant.
Tijdens het schrijven van dit voor-
woord verneem ik in de pers dat
de politiek een discussie wenst
als het gaat om de taken van
Hare Majesteit Koningin Beatrix
en de noodzaak van een
Koningshuis in Nederland. Ik
spreek de wens uit nog in lengte
van dagen de monarchie te
behouden voor Nederland.

Het bestuur van de Oranjever-
eniging heeft wederom het
Oranjefeest georganiseerd en dat
doet zij met enthousiasme en alle
middelen die haar ter beschik-
king staan.
Koninginnedag in Vorden is voor
velen onder ons een bijzondere
dag om naar uit te kijken. Ook is
er veel belangstelling vanuit de
omgeving om naar ons actieve
en mooie Vorden te komen en
deel te nemen aan de feestvreug-
de van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat.

Op zaterdag 22 april beginnen
we met de traditionele
Oranjeavond in het
Dorpscentrum.
Zaterdag 29 april. We beginnen
deze bijzondere dag met de
aubade die wederom plaatsvindt
bij het gemeentehuis alwaar de
burgemeester namens Hare
Majesteit Koningin Beatrix u zal
verwelkomen. Alle festiviteiten
zijn in en rond het dorp gesitu-
eerd.
Verschillende attracties zijn weer
bij de kerk en op het marktplein
opgesteld. In de horeca klinkt
weer volop stemmingsmuziek en
gezelligheid.
Traditioneel zal op de avond een
groot vuurwerk worden ontsto-
ken. Dit is mogelijk gemaakt
door Barendsen te Vorden.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Om het feest compleet te maken
is er voor de kinderen een lam-
pion optocht georganiseerd en
het vertrekpunt is voor de winkel
van Barendsen.

Het Oranjefeest wordt mede
mogelijk gemaakt met medewer-
king van de gemeente Vorden,
de politie Vorden, de muziekver-
enigingen: Sursum Corda,
Concordia, de E.H.B.O. en de
V.O.V. voor de driekleur in de
Dorpsstraat.
Onze bijzondere dank gaat ook
uit naar alle medewerkers die
zich op welke wijze dan ook
inzetten voor het welslagen van
het Oranjefeest in Vorden.

Wij wensen u allen een bijzonde-
re dag toe en besluiten met de
woorden:

'Een sterke Oranjeband
in ons eigen Nederland7

Namens de Oranjevereniging,
Frank Meulenbroek, voorzitter

Fa. Barendsen biedt vuurwerk aan op Koninginnedag

Spectaculair krattenstapelen
in centrum Vorden
De Oranjevereniging houdt op
Koninginnedag een spectacu-
laire wedstrijd kratten stapelen
in het centrum van het dorp.

De Oranjefestiviteiten gaan van
start op zaterdagavond 22 april
met de traditionele Oranjeavond.

Zaterdagmorgen 29 april begint
het Oranjefeest met een aubade
bij het gemeentehuis. Aansluitend
is er voor de kinderen een feest-
programma in het Dorpscentrum.
Ook staat er weer een oriënte-
ringsrit per fiets op het program-
ma.

De volwassenen kunnen op Ko-
ninginnedag meedoen aan het
traditionele vogelschieten op de
weide voor kasteel Vorden.

Ook is er weer bukschieten, verras-
singschieten en ringsteken per
dogkar.

De jongste judoka's van Indoor
Sport Vorden zetten hun beste
beentjes voor met een spetterende
demonstratie.

Vier groepen in de leeftijd van 4
tot en met 18 jaar laten zien wat
een aerobicsles bij Indoor Sport
Vorden inhouden geven ook een
streetdancedemonstratie.

De gehele dag is er een demon-
stratie miniatuurauto's. Martien
Pater verzorgt een rollenbank.

's Avonds staat er een lampionop-

Ook voor de jeugd is er van alles te beleven.

tocht op het programma en een
groots vuurwerk aangeboden door

fa. Barendsen. Verder is er 's
avonds natuurlijk live-muziek in

de verschillende horecabedrijven
in Vorden.

Hef bestuur van
de Oranje-
vereniging
Van links naar rechts:
Maarten Graaskamp, Bennie Bloe-
mendaal, Gerard Wullink, Joanne
Hendriksen, Frank Meulenbroek en
Erik Knoef.

Oranje-avond
Buurtvereniging Delden voert zater-
dagavond 22 april het blijspel
"Tinus Schuddeldouk op zwat zoad"
op.
Verder wordt er door Toneelver-
eniging TAO uit de Wildenborch de
playbackshow verzorgd.

ABN AMRO Rock
13.00 uur Down Under
14.15 uur Omkruud
15.30 uur Rhavage

Verzoek aan alle
Vordenaren:
steek de vlag uit!



't Is Oranje
't blijft Oranje

Koninginnedag vieren
met een extra feestelijk tintje.

Daarbij horen:
Koninginnerollen,

diverse soorten Oranjegebak
en ... Oranjesoezen

nu5 vihalen, • betalen!

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

BOERSTOE1

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOE1 BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

ASSURANTIE-, ADVIES- EN
BEMIDDELINGSBURO

NORDE bv
Burg. Galleestraat 10, Vorden
Tel. (0575) 55 19 67

en

VERZEKERINGEN PENSIOENEN
LIJFRENTEN HYPOTHEKEN

FINANCIERINGEN
VASTGOEDBEMIDDELING
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Heel Vorden viert feest...
Geen tijd om te koken?
Geen nood!
Hotel Bakker maakt 't u gemakkelijk.
Zaterdag 29 april vanaf 12.00 uur.
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Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden
DHrpsstrwH 24 - Tel. («57.5) 55 /.< 12
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Fa. A Beeftink en Zn.
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

• Handel in zand en grind enz.
• Bosbouw o.a.

klepelmaaier en plantgaten woelen
mobiele versnipperaar met kraan

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
Tel. (0575) 55 12 49 b.g.g. 55 25 03
Fax (0575) 55 20 95

WOENSDAG 26, DONDERDAG 27,
VRIJDAG 28 APRIL

Oranjevlaai

- f o.95

Oranjebol
heerlijke rozijnenbol met een

laagje oranje fondant

5.95
nu

Daarnaast diverse
Oranje specialiteiten om uw

Koninginnedag extra feestelijk
te maken.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

ORANJEFEEST
IN 't PANTOFFELTJE

ZATERDAG 29 APRIL
Vanaf 10.30 uur live muziek met

'LOST FERROS'
gratis entree!

Directe straalverbinding met schietterrein
verzorgd door Wolsing Hi-Fi BV

's Avonds vanaf 20.00 uur

GRANDIOOS
FEEST

met Top- Sfeer- Orkest

'LOST FERROS'
in de zaal

Entree ƒ 10,00

Gereserveerde tafels
houden wij tot 20.00 uur vast.

Munten van De Herberg 't Pantoffeltje en
't Olde Lettink zijn in alle zaken te gebruiken

bodega

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384

Dorpsstraat 34 • Vorden • Tel. (0575) 55 17 70

Vorden:
je kunt er alleen maar

omheen
met Koninginnedag!



Programma Oranjefeest 2000
Zaterdag 22 april
19:30 UUR
Oranjeavond in het Dorpscen-
trum.
Toneelvereniging Delden voert het
blijspel "Tinus Schuddeldouk op
zwat zoad"op.

De avond wordt afgesloten met
een spetterend optreden van de to-
neelvereniging TAO. Zij zullen
d.m.v. playback enkele hoogstaan-
de muzikale werkjes ten gehore
brengen.
Aanvang programma: 19:30 uur.
Zaal open 19:00 uur.

Kaarten voor deze avond kunnen door leden van de
Oranjevereniging vanaf 25 april gratis worden afge-
haald bij het Dorpscentrum of bij de ABN-AMRO bank te
Vorden op vertoon van hun lidmaatschapskaart.

Niet-leden betalen f 10,- per persoon.

Tevens is er nog kaartverkoop aan de zaal

Zaterdag 29 april
Koninginnedag
08:00 uur
Klokluiden

08:30 uur
Afhalen schutterskoning

Vanaf 8:15 uur
De kinderen van de groepen l t/m
8 van de basisscholen en de kinde-
ren van dezelfde leeftijd die een
school elders bezoeken, verzame-
len zich achter de Openbare
Basisschool op het schoolplein.
Vertrek vanaf hier, voorafgegaan
door de Schutterskoning en de
muziekvereniging Concordia.

Aangekomen bij het kasteel stel-
len kinderen en muziek zich op.

' Toespraak door Burgemeester
E.J.C. Kamerling.

* Zingen van het Wilhelmus (cou-
plet l en 6)

* Driewerf Hoera!!
* Lang zal ze leven
* Dankwoord voorzitter Oranje

vereniging.
* Uitreiking toegangskaarten voor

het kinderprogramma.
* Afmars muziekvereniging en kin-

deren naar het Dorpscentrum

Ochtendprogramma
9:30 uur
KINDERTHEATER
Voor de groepen l t/m 6 wordt er
in het Dorpscentrum een pro-
gramma verzorgd door Jos Bruins'
Kindertheater.
Een afwisselend programma vol
met spektakel. Het einde van dit
programma is gepland op 10:30
uur.

8:45 uur Aubade 9:30 uur
Welkomstwoord door de voorzit-
ter
Hijsen van de vlagen door de ver-
kenners van scouting "David G.
Alford" onder begeleiding van
trompetsignalen.
Zingen van het Vordense
Volkslied, 3 coupletten

PERORIËNTATIETOCHT
FIETS
Oriëntatierit per flets voor groep 7
en 8 van de basisscholen en zij die
elders scholen bezoeken t/m 14
jaar. Opgave bij de Openbare
Basisschool vanwaar ook gestart
wordt.

De prijzen voor deze groep worden
om 12:00 uur bij de school bekend
gemaakt en ook direct uitgereikt.
Mocht men niet in staat zijn hier
de prijs af te halen, dan kan dat
ook tijdens de huldiging van de
schutterskoning om 17:00 uur in
het Dorpscentrum.

9:45 uur
Oriëntatierit per fiets voor 15 jari-
gen en ouder. Inschrijfgeld f 2,50.
Starten tot 10:30 uur mogelijk.
Prijsuitreiking vanaf 17:00 uur in
het Dorpscentrum.

10:00 uur
VOGELSCHIETEN
Vogelschieten voor dames en he-
ren aan de Horsterkamp. Het in-
schrijfgeld is f 10,— Na de derde
ronde f 1,50 bijbetaling. Groepen
kunnen zich op 28 april inschrij-
ven bij de firma Barendsen. Om 10
uur wordt het eerste schot gelost
door de Koning van 1999, Dhr. H.
Schouten. Daarna schiet de burge-
meester van Vorden, Dhr. EJ.C.
Kamerling. Indien de vogel voor
12:30 uur niet naar beneden komt,
beslist het lot. Een bestuurslid van
de oranjevereniging zal de trek-
king verrichten.

BUKSSCHIETEN
Op de vrije baan. Inschrijfgeld be-
draagt f2,— per drie schoten.

VERRASSINGSSCHIETEN.
Het hoe en wat van dit onderdeel
moet nog even een verassing blij-
ven.

10:30 uur
RINGSTEKEN
Aanspanning in de Reep'n organi-
seert het ringsteken per dogkar
voor dames en heren in de
Dorpsstraat. Inschrijfgeld f 2,— .
Leden van de oranjevereniging
mogen voor de helft al meedoen.

10:45-11:30 uur
Demonstratie Indoorsport vorden
In het dorp is een demonstratie te
bewonderen van "Indoor Sport
Vorden".
De jongste judokas van Indoor
Sport Vorden zetten hun beste
beentje voor met een spetterende
Judo demonstratie.
Voor en na de judodemonstratie
zal er een streetdancedemonstra-
tie te zien zijn. De meiden van
I.S.V. zullen laten zien wat deze
vorm van dansen inhoudt.

11:00-16:30 uur
DEMONSTRATIE
MINIATUURAUTO'S
Henk en Ronny Beskers uit
Lichtenvoorde laten hun grote mi-
natuurauto's deze dag door de
kom van Vorden rijden. Zo is er
o.a. een Renault AE Magnum,
schaal l : 4 te zien.

12:00-14:30 uur
TEST UW CONDITIE BIJ FREE
WHEEL
Martin Pater es. plaatst 'n rollen-
bank waarop twee fietsen met een
grote klok erachter. Probeer de
snelste tijd te zetten. De mara-
thonploeg zet, uiteraard buiten
mededinging, de begintijd.

Middagprogramma
13:00 uur
ABN-AMRO ROCK in de kom van
Vorden met de volgende bands

13:00 uur:
Down Under

14:15 uur
Onkruud

Poppenspeelster Cisca Bruins.

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefinolen kun-
nen de gehele dag gebruikt worden.
De kinderen van de basisscholen ontvangen
deze kaartjes op de scholen.
Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten
Vorden bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen bij
de ABN-AMRO bank vanaf 26 april.

15:30 uur
Rhavage.

Vanaf 13:45 uur
KRATTENSTAPELEN.
Onder deskundige leiding en
m.b.v. een hoge kraan mag een ie-
der proberen d.m.v. het stapelen
van kratten zo hoog mogelijk bo-
ven Vorden uit te komen.
Een spectaculair onderdeel.

16:30 uur
AFHALEN SCHUTTERSKONING
De nieuwe schutterskoning zal in
een open Landauer door het dorp
rijden, begeleid door de jubileren-
de muziekvereniging Sursum-
Corda. De muziekvereniging be-
staat die jaar namelijk 70 jaar. Al
met al een mooie reden om de
rondrit nog feestelijker te maken.

17:00-18:00 uur
PRIJSUITREIKING
Dit jaar in het Dorpscentrum de
prijsuitreiking van de diverse on-
derdelen zoals het vogelschieten,
buksschieten, ringsteken, oriënta-
tieritten en overige spellen, met

als hoogtepunt de huldiging van
de schutterskoning(in).

Avondprogramma
20:30 uur
UITREIKING VAN LAMPIONNEN
Op de parkeerplaats van de firma
Barendsen worden de lampions
uitgedeeld.

20:45 uur
VERTREK
LAMPIONNENOPTOCHT.
Vanaf de parkeerplaats van de fir-
ma Barendsen vertrekt de stoet
met lampionnen richting de feest-
weide bij het kasteel.

De stoet zal voorafgegaan worden
door "live muziek", gespeeld door
een afvaardiging van de muziek-
vereniging Jubal.

21:15 uur
Aankomst op de feestweide.

21:30 uur
VUURWERK
Onsteken groots vuurwerk, aange
boden door de firma Barendsen

tjel bestuur van de Oranjevereniging Vorden utenst
u alten een blonder prettig feest.
ten itens (fan hen is om tijdens deze dag de vlag
uii te steken wdai een extra feestelijke aanblik
van om dorp de feestvreugde tal vergroten.



uw NVM'AOG en

uw NVM"WSNEN makelaar

voor VORDEN en omstreken
WONINGEN, uw contactpersoon Udo Heij
• Aankoop van woningen met bouwtechnokeuring en S.G.W.N.

garantieverzekering
• Verkoop van woningen met bouwtechnokeuring en S.GW.N.

garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden

AGRARISCH ONROEREND GOED
Aan- en verkoop van:
• agrarische bedrijven
• landbouwgronden
• productierechten (melk-, mest- en varkensrechten)

Taxatie en deskundig advies bij:
• bedrijfsopvolging/-beëindiging
• pacht en pachtbeëindiging
• erfpacht en erfpachtbeëindiging

Makelaarskantoor o.g.Pelgrum b.v.
Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden

Postbus 49, 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 13 13

Fax (0575) 55 36 97 NVM
MAKELAAR

LidNcd.Vcr.
v. Rentmeettcri

Internet: www.pelgrum.nl, e-mail: pelgrum@pelgrum.nl

FINANCIËLE PLANNING

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

Gecertificeerd Financieel Planners
Nieuwstad 44

7241 DR Lochem
Tel. 0573 - 255 300

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

Website: www.deregt.nl

Professionals In:
pensioenen
beleggingen
hypotheken

- inkomensverzekeringen
- koopsommen
- employee benefits

Samen met de hovenier de tuin in!

Brengt kleur en fleur
in uw tuin.
Dan zal ook uw tuin er feestelijk
uitzien.

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

Hoveniersbedrijf
Kettelerij v.o.f.
Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden - Tel. (0575) 55 20 54
B.g.g. 55 11 64 Fax (0575) 55 19 92

Prettige Koninginnedag

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Onze dienstverlening is er voor

de "minima" tot (de) "maxima".

Echter 5 mei a.s. is ons kantoor

de gehele dag gesloten.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vonden

Telefoon (0575) 551485/Telefax (0575) 551689

GARANT

Dijkman
Bouwgroep

mat vestigingen in

Warnsveld en Vorden

De eerste stap naar een

'nieuw' huis
in uw eigen buurt.

Rommelzolder tot kinderparadijs
Garage/berging vergroten
Serre of tuinkamer maken
Praktijkruimte aanbouwen

jt aanbouwen.'
Keuken verbouwen
Isolatie aanbrengen
Badkamer verbouwen
Bijkeuken aanbouwen

mat activiteiten

in de woning- en

utiliteitsbouw,

verbouw en

renovatie- en

onderhoudsprojecten

alsmede

projectontwikkeling.

NVOB

Al deze mogelijkheden kunnen wij met u onderzoeken.
Van ontwerp tot oplevering.

Als u nu uw plannen maakt, kunnen wij zorgen dat u binnen-
kort al kunt genieten van uw 'vernieuwde' huis. Tevens verzor-
gen wij al het onderhoud aan uw woning.

En mocht u toch nieuw willen bouwen,
staan wij ook met ons bedrijf voor u klaar.

Bouwbedrijf Rondeel Groot Roessink
Rondeel • Ruurloseweg 42, 7251 LK Vorden
Telefoon (0575) 551479, Telefax (0575) 553189
Groot Roessink • Hengeloseweg 9, 7251 PA Vorden
Telefoon (0575) 551437, Telefax (0575) 553818

De buurman
Van buurmannen wordt wel

gezegd dat ze altijd klaarstaan

om te helpen. Nou, dat klopt.

Neem nou De bank. Gewoon

bij u om de hoek. En u kunt

met vragen of speciale wensen

altijd even binnenlopen. Want

daar zijn we buren voor.

ABN AMRO
De bank
Raadhuisstraat l - Vorden
Telefoon 55 18 86

Jazeker!



Zaterdag 22 april Oranjeavond
Traditiegetrouw wordt op de
zaterdag voor de koninginne-
dag weer de Oranjeavond geor-
ganiseerd. Dat jaar is dat dus op
zaterdag 22 april, wederom in
het dorpscentrum te Vorden.

TONEEL
Het toneelgedeelte wordt dit jaar
verzorgd door de Buurtvereniging
Delden. De bezetting is in de loop
van de laatste jaren nogal veran-
derd waardoor er nu een nieuwe
groep spelers het toneel zal betre-
den. Zij brengen op de Oranje
avond het toneelstuk "Tinus
Schuddeldouk op zwat zoad".
In dit stuk wil de hoofdpersoon,
Tinus Schuddeldouk, een boeren-
camping geginnen. Het is een wat
luie boer waarbij ook de interesse
voor de vrouwen was achtergeble-
ven is.
Zijn buurman, de oude Nathaals,
heeft de situatie aangekeken en
heeft het nu op het bedrijf van
Tinus gemunt. Dit wil hij doen
door zijn, overigens zeer lelijke,
dochter te laten trouwen met de
buurman. Maar als Tinus de krie
bels bij Gerda wil bestijden met
een spuitbus is de verkering al snel
weer uit. Hij moet nu echter het
geld dat hij van Gerda heeft ge-
leend weer terugbetalen. En zo
komt hij op zwart zaad te zitten.
De campingasten, veelal stadse lie-
den, weten echter niet wat zwart
zaad is. De één wil het weten-
schappelijk benaderen, de ander

denkt dat er drugs in het spel zijn
en wil er zo nog wat aan verdie-
nen. Het is dan de boerenslimheid
van Tinus die hem hier goed ge
bruik van laat maken en hij krijgt
ze allemaal aan het werk.

Liefde, liefdesverdriet, een overval
en vooral veel humor zijn de in-
grediënten voor een leuke avond
toneel.

Rolverdeling:
Tinus Schuddeldouk - Dinant van
Zuikkom; Grietje van Platgat -
Marjan Hulshof; Gerda Nathaals -
Marieke Vruggink; Krasse Kee - Frida
Pelgrum; Simon Sukker - Gerben
Vruggink; Babs - Barbara Heilegers;
Drs. Mira de Wilde - Elke Oldenhave;
J.P. Loot - Stephan Braakhekke; Stand
in - Ria Maalderink; Regie - Henk
Rouwenhorst; Souffleur - Gerrit
Rossel; Grime - Ina Wesselink.

PLAYBACK
Alhoewel toneelvereniging TAO
uit de Wildenborch heeft besloten
buiten de Kapel geen toneel meer
te spelen, is het toch gelukt deze
talentvolle toneelvereniging naar
het dorpscentrum te krijgen.

Weliswaar op een heel andere ma-
nier dan dat u van hen gewend
bent.

TAO. zal het publiek in het twee
de gedeelte van dit programma
vermaken met Playback. Artiesten,

die niet van de echte zijn te onder-
scheiden, zullen voor het voetlicht
treden. Het programma moet ei-
genlijk geheim blijven maar het is
gelukt toch al een paar namen van
artiesten te ontfutselen.
Zo zal Paul de Leeuw te bewonde
ren zijn. Na het weigeren van de
Edison is dit natuurlijk een mooie
gelegenheid om deze zanger/caba-
retier aan het werk te zien.

Ook wordt gefluisterd dat Vader
Abraham, die zojuist zijn dertigja-
rig artiesten bestaan heeft gevierd,
zich op 22 april in Vorden zal be
vinden. Meer spektakel wordt ver-
wacht van artiesten als Meat-loaf
en de Bluesbrothers. En nog veel
meer artiesten van nationale en
internationale allure zullen deze
avond optreden.

Al met al denkt de Oranjevereni-
ging een attractief programma te
hebben samengesteld. De plaats is
zoals gebruikelijk in het Dorpscen-
trum en het programma begint
om half acht. De zaal is open van-
af 7 uur.

Voor kaarten kunt u zich vanaf
maandag 17 april vervoegen bij
het Dorpscentrum of bij de ABN-
Amro bank.

De entree bedraagt f lO.-per per-
soon. Leden van de Oranjevereni-
ging hebben gratis toegang.

22 april 2000

Dorpscentrum Vorden

Toneelvereninging "DELDEN" speelt:
"Tinus Schuddeldouk op zwat zaod"

___

Muzikaal programma d.m.v. een
Playback spektakel door
toneelvereniging T.A.O.

Kaarten te verkrijgen bij:
ABN-AMRO Bank

Dorpscentrum

Aanvang: 19:30 uur
Zaal open vanaf: 19:00 uur

Oranjevereniging Vorden

ABN/AMRO popfestival in de kom van het dorp
Het wordt zo langzamerhand
traditie: 's middags met een
biertje of i.d. bijkomen van het
vogelschieten of het ringsteken
op het gazon tegenover de kerk
en luisteren naar Vordens mu-
zikaal talent.

Ook dit jaar komt van elke band in
ieder geval een lid uit Vorden, gro-
te kans datje wel bekende gezich-
ten tegenkomt bij de artiesten (in
de dop). Boerenrock, Rolling
Stones liedjes en hedendaagse pop
is wat deze koninginnedag de klok
slaat tussen pakweg 12.30 uur en
16.00 uur. Natuurlijk kost het een
en ander geld, ook dit jaar wordt
het evenement weer gesponsord
door De Bank. Kom je uit Vorden
of omgeving en sta je te springen
om volgend jaar je (muzikale)
kunstje te laten zien/horen, leg
dan even een lijntje naar de orga-
nisatie in de persoon van Maarten
Graaskamp en misschien sta je vol-
gend jaar ook de pannen van het
kerkdak te spelen! Ook in de pau-
zes hoefje je niet te vervelen, je
kunt namelijk je balans testen met

het kratten stapelen, sensationeel
voor jong en oud!

DOWN UNDER
Een pure rockband noemen ze
zich, met een wens om eigen lied-
jes te gaan maken. Voor de gele
genheid beperken ze zich tot het
spelen van nummers van hun ido-
len de Rolling Stones. Het moet ge
zegd worden dat tijdens hun eer-
ste optreden l januari de groep
een heel fris geluid produceerde.
Een perfecte festival opener!
WiZliam Besseling - Drums, backing
vocals; Ivo Eykelkamp - Bass, bac-
king vocals; Thijs Eckardt - Gitaar;
Arjan Klein Geltink - Gitaar, lead vo-
cals.

ONKRUUD
Voorman Wim Woestenenk en de
zijnen lopen al wat langer mee in
de muziek scène. Van de hand van
Woestenenk kwamen onlangs nog
6 nummers voor de boerenprotest
cd "Nem mien niet kwoaluk",
waar de band toch een heel aantal
optredens aan over hield.
Ondertussen is Onkruud een 4-

Rhavage

Onkruud

mans formatie en houdt men zich
bezig met uitsluitend eigen num-
mers in de moedertaal, het dialect
dus. Lekker stevig, muzikaal mis-
schien in de lijn van Creedence
Clearwater Revival of Grand Funk
Railroad maar dan met teksten in
het plat hollands. Citaat:
"Onkruud is niet kapot te krie
gen", we zijn benieuwd.
Wim Woestenenk - Gitaar, lead vo-
cals; Erik Reindsen - Gitaar, backing
vocals; Evert Scholten - Bas; Maarten
Oonk - Drums.

RHAVAGE
De naam van de band is onder
meer afgeleid van het plaatsje
Rha, een gehuchtje waar de drie
broers Nijhuis oorspronkelijk van-
daan komen. Samen met gitarist
Eduard Peelen en neef Frank
Nijhuis vormen ze een band die
ondertussen met nummers van
o.a. Red Hot Chili Peppers, Live en
de Golden Earring al door het hele
land gespeeld heeft. Recente hits

afgewisseld met zogenaamde gol-
den oldies gaan zorgdragen voor
een knallende afsluiter van dit
ABN/AMRO rockfestival. De band
gaat er in ieder geval voor, nu jij
nog.
Erunk Nijhuis - Lead vocals; Roy
Nijhuis - Gitaar, backing vocals;
IVhT-PüuI Nijhuis - Bass, backing vo-
cals; Eduard Peelen - Gitaar, backing
vocals; René Nijhuis - Drums.

Programma
13.00-13.45 uur

DOWN UNDER
14.00-14.45 uur

ONKRUUD
15.00-16.00 uur

RHAVAGE



Na 55 jaar wordt het opnieuw gebakken

De smaak van Bevrijdingsbrood

Een beroemde ansichtkaart die na de voedseldroppings circuleerde.
Ze toont de "Adelaars van Genade'die met manden brood over een ty-
pisch Nederlands landschap vliegen. De kaart is een hommage aan de
RAF, de Britse luchtmacht.

In de week tussen Koningin-
nedag en Bevrijdingsdag (tus-
sen 29 april en 5 mei) wordt her-
dacht dat 55 jaar geleden Ope-
ration Manna werd gehouden.
De Nederlandse bakkers zullen
in die periode het brood nabak-
ken dat tegen het einde van de
Tweede Wereldoorlog de bevol-
king van de hongersnood ver-
loste.

Het witte tarwebrood heet Bevrij-
dingsbrood. Het wordt gebakken
naar een speciaal recept. Roombo-
ter en suiker zijn twee belangrijke
ingrediënten.
Het brood wordt afgewerkt met
een in roggebloem gestrooide af-
beelding van een historisch vlieg-
tuig. Er zijn 2.700 bakkers bena-
derd om aan de bevrijdingsactie
deel te nemen.

WAT MAAKT HET BEVRIJ-
DINGSBROOD ZO BIJZON-
DER?
Veel mensen die de bevrijding heb-
ben meegemaakt en het witte-
brood destijds aten, spreken nog
lyrisch over de smaak van dit
brood. Het brood was zacht, mals
en wat zoetig. Op de vraag aan
mensen op leeftijd wat het lekker-
ste was dat ze ooit aten, antwoor-
den ze vaak: "Dat was het brood
dat we kregen van de geallieer-
den." Overigens is het een misver-
stand dat er vlak voor de bevrij-
ding broden werden gedropt. Nog
steeds beweren mensen dat ze
hebben gezien hoe het "Zweedse
wittebrood" aan parachutes werd
afgeworpen. Maar het waren zak-
ken Canadese en Amerikaanse tar-
we die werden afgeworpen door
vliegtuigen. Daarvan bakten de

bakkers het witte tarwebrood. Het
Zweedse wittebrood, dat eerder
per schip werd aangevoerd, had in
het begin van 1945 al voor enige
verlichting gezorgd.

Hans Onderwater, schrijver van
ruim tien boeken over de voedsel-
droppings en de Tweede Wereld-
oorlog, noteerde uit de mond van
mensen die de operatie hadden
meegemaakt veelvuldig uitspra-
ken over de smaak. "Die week kre-
gen we ook het eerste wittebrood
van het meel dat de eerste of twee-
de dag gedropt was.
(...) Mijn God, het was zo heerlijk.
We sneden het in heel kleine stuk-
jes en kauwden heel langzaam,"
luidt een van de notities. Volgens
smaakdeskundige dr. ir. Bob
Cramwinckel is het wel degelijk
mogelijk dat mensen zich de
smaak van ruim vijftig jaar gele-
den herinneren. "Nee, dat is geen
kwestie van idealiseren. Het komt
niet alleen maar door de plezie
rige associatie met de bevrijding.
We zijn heel goed in staat om sma-
ken te onthouden.

Ook bij geuren werkt dat.
Bijvoorbeeld de geur van je lagere
school. Je kunt soms iets ruiken
dat die herinnering ineens bij je
wakker maakt. Ik kan mij voorstel-
len dat het verse brood dat na de
iange periode van honger werd ge-
geten een onvergetelijke indruk
maakte. Zeker als het om mooi
spierwit, mals en wat zoetig witte-
brood gaat. Het mondgevoel speelt
dus ook een rol. Want zacht en
wat zoetig associeer je met ver-
wennerij," legt Cramwinckel uit.

De actie met het Bevrijdingsbrood
zal op 29 april, exact 55 jaar na
dato, worden ingeluid met een
dropping boven Vlaardingen. Een
formatie van 21 historische vlieg-
tuigen zal aan het begin van de
middag het Nederlandse lucht-
ruim binnenvliegen. Dat zijn er
weliswaar minder dan de honder-
den die gedurende 5.200 vluchten
tussen 29 april en 8 mei 1945 meer
dan 11.000 ton voedsel dropten.
Eén van de toestellen, een
Hercules C130, zal zich uit de for-
matie losmaken en vanaf geringe
hoogte vijfduizend bevrijdings-
broodjes droppen op een terrein
in Vlaardingen. Mogelijk dat ook
boven andere steden droppings
worden uitgevoerd. In diverse
Nederlandse steden zullen bak-
kers aanhaken bij de actie door het
speciale Bevrijdingsbrood gedu-
rende die week te bakken.

Musical E-ster
Een troosteloze troep
op weg naar
god-mag-weten-waar
Een grauwe grijze groep
die steun zoekt bij elkaar

Dit is een strofe uit het begin van
de musical E-ster. Een groot aantal
mensen uit verschillende kerken
heeft deze musical ingestudeerd.
Al zingend en spelend vertellen zij
het verhaal, beschreven in het bij-
belboek Ester.
We zien het rijke overdadige leven
aan het hof van koning Ahasveros,
-vorst van het rijk van
Meden en Perzen-, zijn koningin
Vasthi, de haremvrouwen en de
slimme gladde Haman.
'De troosteloze troep' zijn joden

die als ballingen uit hun land zijn
weggevoerd. In de musical zijn ze
symbool voor alle vluchtelingen
en ballingen over de hele wereld.
Bijna dagelijks zien we hen op
onze televisie voorbijtrekken. De
oudere spelers hebben soms nog
herinneringen aan hun eigen
vlucht in de tweede wereldoorlog.
Eén van de ballingen is Mordechaï.
Hij draagt zijn nichtje Ester, een
baby nog, in zijn armen.

In het verhaal lijken glamour, sek-
sisme, geweld en fascisme te win-
nen. Door de moed en de vinding-
rijkheid van individuele mensen
komt er verandering.
De musical roept op tot hoop en
zingeving: laat niet alles zomaar

gebeuren; denk mee en doe wat.
Juist in de dagen dat we de tweede
wereldoorlog gedenken en her-
denken kunt u deze musical niet
missen. Wij zien u graag tijdens
één van de uitvoeringen in de
Dorpskerk.

DATA VAN UITVOERING
4 mei, 21.00 uur(in aansluiting op
de dodenherdenking); 5 mei, 20.00
uur; 6 mei, 20.00 uur; 7 mei 17.00
uur.
Entreebewijzen te verkrijgen a ƒ 5,-
(inclusief consumptie); kinderen
halve prijs.

VERKOOPADRESSEN
VW Vorden; Firma Boerstoel;
Firma Groot Jebbink.

Jedereen wordt vriendelijk verzocht
te vlaggen!

Koninginnedag 2000
Koninginnedag 30 april 2000 valt op een zondag. Wordt
Koninginnedag ook op die dag gevierd?

Nee. Volgens de zogeheten Vlaginstructie van de overheid wordt,
als de datum valt op een zondag of op een algemeen erkende
christelijke feestdag, Koninginnedag gevierd op de dag ervoor. In
het jaar 2000 zal dat dus zijn op zaterdag 29 april.

nou. i\onn

\^ Mensen in Nood
vangt ontheemde kinderen uit Soedan op.

GIRO 667
Den Haag l Telefoon (070) 313 62 00
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Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

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



grandioze vuurwerk op koninginnedag
29 april wordt U aangeboden door

BAREND N
VORDEN

Wij Mensen u alten een gezellige Koninginnedag

• Staalconstructie Toegangshekken

• Sierpoorten

• Sierhekwerk

• Poortaandrijving

• Tuindecoratie

m Raamdecoraties

Specialiteiten m
staalwerk

Galerij- en
balkonhekken

Ml i M A Al l onderhoud + reparatie

TlXIIJi'
l F M A A t f T H FT M E T Cl YCT ƒ !J E M A A K T H E T M E T F I X E T

Hout Si Gereedschap • Machines

• Verf • Sleutels • Graveerwerk

Emaille borden • Tuinmeubelen

tij

oa. dealer van:
• Tulikivi
MJotul
mDRU
• Faóer
• Barbas
• G/yse/7 schouwen



Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35

7251 LA Vorden

Tel. (0575) 55 39 99

Fax (0575) 55 34 29

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

Ook voor al uw

buitenschilderwerk
Vraag nu vrijblijvend offerte aan

bruna
Raadhuisstraat 20 • Vorden

Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Prettige Koninginnedag

een kleuriger uitgebreide coj

• Pall Mail • G-
• PePe • levi

O.N.I.Y. • IR
n Club • 's

ium • Mar

...com
have a l

tij aankoop van
.P. spijkerbroek
een uni-wit
ilrt voor maar

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden

Telefoon (0575) 55 13 63

Op Koninginnedag
zaterdag 29 april zijn
we vanaf 11.OO uur
GEOPEND

29 april
lopend buffet
Uitgebreid chinees buffet vanaf 17.00 tot 21.00 uur

kinderen t/m 12 jaar voor f 15,- p.p.

HAM
Dorpsstraat 28 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 05

april 2OOO
91e verjaardag H.K.H. Prinses Juliana

61e verjaardag van Mr. Piet er van Vollen hove

De viering van de 62e verjaardag van
H.M. Koningin Beatrix

Koninginnedag

Zutphenseweg 8 • Zelhem • Markt 21

Na een grondige renovatie van de winkel
openen wij de deuren weer op

vrijdag 28 april
om 8.30 uur

Wij nodigen hierbij iedereen uit voor een kijkje
in ons assortiment

* kleding
* schoenen
* messen
* geschenkartikelen
en nog veel meer.

Wij zijn nu ook uitgebreid met

exclusieve dameskleding
van Jerry Williams
in countrystyle.

B e n n i e en Dinie Bats

Zutphenseweg 9

Vorden

Telefoon (0575) 55 12 72



M E D E D E L I N G

Omdat wij 2e Paasdag en Koninginnedag
graag vrij willen zijn, zijn wij voor U van

dinsdag 25 april
tot en met

vrijdag 28 april

GEOPEND van 9.00 tot 20.00 uur

DE GROEN EN DOEN WINKEL

VORDEN
Welkoop v.o.f. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Tel. (0575) 551583

designed for walking

De originele Wolky
schoenen en
sandalen (v/m) vindt
u bij:

VORDEN
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel.: (0314)681378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel.: (0575) 553006

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL (0575) 551656 LOODGIETERSWERK

9n Gezellige en feestelijke

Muziek op koninginnecEag

Herberg"
te Vorden

^^A T E R D A G 2 9 A P R I L
08.30 - 12.00 uur:

KOFFIE met APPEL- of

ORANJEGEBAK f 6,-
(Voor de nieuwe schutterskoning ligt weer een waardebon klaar

12.00 - 14.00 uur in het café:

"LAAIE LICHTERS"
20.00 uur in het café:

"LAAIE LICHTERS"
20.30 uur in de zaal:

ORANJE-BAL

Dans- en showorkest "REFLEX"

KAARTEN IN VOORVERKOOP en vanaf nu verkrijgbaar

Op deze dag zijn de konsumptiemunten
van 't Pantoffeltje, De Herberg en 't Olde Lettink

in alle drie zaken te gebruiken.

WIJ staan overdag ook met een tap op het feestterrein.

MIDDEN IN HET HART VAN VORDEN

Siebelink Vorden
was-en textielverzorging b.v.

industrieweg 3 / 7251 jt vorden / telefoon (0575) 55 14 65

Vakmensen werken bij

Bargeman Vorden BV
In de regio zoeken wij vakbekwame

metselaars en
timmerlieden
Bargeman heeft veelzijdig vakwerk voor u,
zowel in nieuwbouw, verbouw en onderhoud.

Telefoon 0575-551258

AANNEMERSBEDRIJF

BARGEMAN VORDEN BV
Ruurloseweg 53 • 7251 LB Vorden • Telefoon 0575-551258 b.g.g. 552392

GARANT

NVOB



Is er echt een strandje bij die camping
en mag mijn hond mee?

80 Consulenten geven informatie over 7200 campings.
door Jan van der Blom

Als ik dat had geweten!
Zomaar in de auto stappen
en "op goed geluk" je tent
opslaan op een camping is
lekker avontuurlijk. Maar als
er dan geen warm water is
voor de douches, een speel-
plaats voor de kinderen ont-
breekt en er tot diep in de
nacht loeiharde muziek over
de camping davert, dan denk
je toch wel: "Als ik dat had
geweten...!".

Kosmos
Cam

En je had het kunnen weten,
want in de Kosmos Camping-
wijzer Europa 2000 staat over
ruim 7000 campings alles wat
U weten wilt. En mocht u
toch nog vragen hebben dan
kunt u gewoon de telefoon
pakken en even informeren
bij de man of vrouw die de
betreffende camping bij een
persoonlijk bezoek heeft ge-
controleerd. Bij elke camping
staat namelijk aangegeven,

wie voor de beschrijving ver-
antwoordelijk is.

Even opbellen
Opbellen zal zelden nodig
zijn, want de Campingwijzer
laat vrijwel geen enkel aspect
onvermeld, Of het nu gaat
over de bereikbaarheid van
de camping, de sanitaire
voorzieningen, mogelijkhe-
den voor rolstoelgebruikers,
de rust of juist het grote aan-
bod van vermaak, het staat er
allemaal in. Maar ook wan-
neer u uw zwembroek thuis
kunt laten omdat het een na-
turistencamping is, wordt dat
vermeld. Dat ook de tarieven
worden genoemd, is wel bij-
zonder prettig. Dat kan je on-
aangename verrassingen be-
sparen. Ook het zoeksysteem
is in de loop van de jaren her-
haaldelijk verbeterd zodat ie-
dereen binnen hooguit vijf
minuten precies kan vinden
wat hij weten wil.

Vinger aan de pols
Het is nu al de 17e keer, dat
Campingwijzer verschijnt. Tot
voor kort was Pieter Doeve
verantwoordelijk voor de uit-
gave maar nu is zijn werk
overgenomen door Wim van
den Oest, die van begin af
aan als consulent heeft mee-

gewerkt aan de gids. Dat
werk vond hij zo boeiend, dat
hij van zijn liefhebberij zijn
beroep heeft gemaakt en zijn
baan als directeur van een
basisschool ruilde voor redac-
teur van de Campingwijzer.
Ook nu bezoekt hij elk jaar
zelf nog een groot aantal
campings, om daardoor de
vinger aan de pols te houden
en op de hoogte te blijven
van de situatie op de cam-
pings. Waarop de consulen-
ten het meest letten? "Ze be-

zodat ze daar hun voordeel
mee kunnen doen. Het is ook
een leuke ontwikkeling" al-
dus Van den Oest "dat de
campinghouders aanhaken
op de presentatie van de
Campingwijzer op de beur-
zen en daar gebruik maken
van de door ons geboden ser-
vice en om de bezoekers te
laten zien wat ze te bieden
hebben. Dit blijkt ook bij de
bezoekers van de beurzen
goed in de smaak te vallen."

f en camping ui

kijken alles volgens een vaste
lijst punt voor punt, maar in-
derdaad er is altijd extra aan-
dacht voor de toestand van
toiletten en sanitair."
"De campinghouders staan
heel positief tegenover ons
werk" zegt Wim van den
Oest. "Ze weten dat we de si-
tuatie altijd objectief benade-
ren en horen ook graag wat
er op andere campings speelt,

De Campingwijzers worden
uitgegeven door Kosmos Z&K
Uitgevers ze zijn te koop in de
boekhandel en bij de ANWB.

Er zijn twee delen:
Kosmos Campingwijzer
Benelux 2000 (360 pagina's)
kost f. 18,90
en Kosmos Campingwijzer
Europa 2000 (1216 pagina's)
kost f. 29,90.

Het Reuzengebergte opnieuw ontdekt
Pools vakantiegebied vol verassingen

door Jan van der Blom

Het prachtig gerestaureerde stadscentrum van Wroclav (Breslau)

Een prachtig plein met uitslui-
tend voetgangers, imposante
bakstenen gevels van statige
gebouwen, een duidelijk ver-
liefde jongeman die zijn vriend-
in begroet met een handkus en
haar een roos overhandigd, die
ze stralend aanpakt. Het lijkt
een scène uit een t.v.-serie die
zich afspeelt in de vooroorlogse
tijd.
Maar dit tafereeltje speelt zich
voor ons af als we in de zomer
van 1999 op een van de drukbe-
zette terrasjes zitten op het cen-
trale plein van het Poolse
Wroclav, het voormalige Breslau.
De tijd stond hier stil
Maar niet alleen Wroclav is als
voornaamste stad in het
Reuzengebergte, een aangena-
me ontdekking. Het hele
Reuzengebergte blijkt een ver-

rassend vakantiegebied.
Een landschap vol zeer afwisse-
lend natuurschoon, doorsneden
met wandelpaden en goede
wegen, bergdorpen waar de
tijd lijkt te hebben stilgestaan
en gastvrije mensen, een prach-
tige stad als Wroclav (Breslau)
en kuuroorden met nog ouder-
wets gezellige Kurkonzerten en
The dansant. En niet te verge-
ten wintersportplaatsen die de
langlaufers en skiërs veel te bie-
den hebben.

Exclusieve bestemming
Maar ook een gebied waar men
soms genoegen moet nemen
met minder luxueuze onderko-
mens en een enkele hotelhou-
der die nog denkt in de tijd van
de 'Staatshotels' te leven en dus
nog nooit van service heeft ge-

hoord. Maar deze laatste is een
uitzondering waar men zich te-
gen wapenen kan door de reis
te boeken bij een van de op
Polen gespecialiseerde reisbu-
reaus, die de hotels vrijwel alle-
maal persoonlijk kennen.
De vraag naar bijzondere va-
kantie-oorden is niet alleen van
deze tijd. In de periode tussen
de twee wereldoorlogen, toen
vakantiereizen nog waren voor-
behouden aan een kleine groep
bevoorrechten, werd al gezocht
naar exclusieve bestemmingen.

De ware adel ging niet naar
de Riviëra
De echte baronnen, graven,
prinsen en leden van vorsten-
huizen weken uit naar andere
plaatsen en hadden onder an-
dere een voorkeur voor het
toen nog Duitse Silezie met als
middelpunt het Reuzenge-berg-
te. Hier vonden ze in een prach-
tig natuurgebied de privacy die
ze zochten en verbleven ze bo-
vendien in een omgeving met
een rijk cultuuraanbod in een
stad als Breslau. Bovendien kon
men hier voor de behandeling
van alle mogelijke kwalen te-
recht in een van de talrijke
kuuroorden.

Streep onder toerisme
De tweede wereldoorlog maak-
te aan dit alles abrupt een ein-
de. Silezie werd Pools grondge-
bied en onder het hoofdstuk
toerisme werd een dikke streep
gezet. Sinds enkele jaren is hier-
in echter drastisch verandering
gekomen. Er wordt weer alles
aan gedaan om het gebied voor

toeristen aantrekkelijk te ma-
ken. De hotels zijn langzamer-
hand weer op een aanvaard-
baar peil gekomen en de prijzen
nog zeer redelijk en soms zelfs
verrassend laag.
Wel moet men zich realiseren,
dat men en dat geldt ook voor
kleinere hotels lang niet alle-
maal Engels of Duits verstaat,
maar men zal alles doen om te
proberen u van dienst te kun-
nen zijn.

Volop natuur
Polen is ongetwijfeld een van
de meest natuurrijke landen
van Europa. Het land telt 22 na-
tionale natuurparken waarbij
men bij het begrip 'park' moet
denken aan natuurgebieden
met oppervlak -ten van duizen-
den hectaren. U treft er uitge-
strekte meren aan met een
overvloed aan vogelsoorten.
Eeuwenoude bomen en won-
derlijke rotsformaties. Kudden

In Polen nog tal van klassieke
kuuroorden

wilde paarden leven er nog en
er zwerft zelfs nog een kudde
wilde bisons. Otters en bevers
vormen geen uitzondering en
zelfs beren komen er nog voor.

Kuuroorden
Het verleden herleeft helemaal

in de talrijke kuuroorden. Er is
nauwelijks een kwaal te beden-
ken waarvoor geen kuuroord te
vinden is. Wellicht dat het bron-
water dat overal rijkelijk uit de
kranen stroomt niet altijd voor
honderd procent geeft wat men
er van verwacht, maar de dok-
toren, therapeuten, masseurs en
verpleegsters, geven u in elk ge-
val het gevoel dat u in goede
handen bent. Daarbij komt na-
tuurlijk ook de hele kuurcultuur
die met de thé-dansants, con-
certen, wandelingen in de kuur-
parken en niet te vergeten de
konditoreien, voor een wel heel
bijzondere sfeer zorgt.

Wintersport
Polen is door Nederlanders nog
nauwelijks ontdekt als winter-
sportgebied. Eigenlijk moeten
we schrijven her-ontdekt, want
in de jaren '30 brachten onze ei-
gen koningin Wilhelmina en
Prinses Juliana hun skivakantie
als door in het Sudetenland.
Hun voorbeeld verdient dan
ook nu nog navolging. Nog
geen 900 km van Utrecht ligt
het Sudetenland met als hoog-
ste top de Schneekoppe van
ruim 1600 m. Hoewel er moder-
ne skiliften zijn gebouwd en er
tientellen kilometers loipes voor
de langlaufers beschikbaar zijn,
is er nog steeds een nostalgische
sfeer, die een wintersportvakan-
tie in het sneeuwzekere
Sudetenland tot een heel bij-
zondere belevenis maakt.
Keus in accommodaties is er in
overvloed, waarbij men kan kie-
zen uit "sportieve" reizen in de
daarbij passende verblijven en
zeer geriefelijke hotels. Kortom:
Polen is beslist de moeite van
een (her-)ontdekking waard.

Nadere informatie:
Polska Travel Msgnr. Bekkerstraat 22a
6836 HK Arnhem - tel.: 026-3203333
Molenaar Tours - Isabellaland 1140
2591 SX Den Haag - tel. 070-3834493



29 APRIL

KONINGINNEBUFFET

f 17,50 (of 7 munten)

Onbeperkt genieten
van ons verrassingsbuffet!!

RESTAURANT
'T OLDE LETTINK

wenst u allen een gezellige Koninginnedag
en graag tot ziens

(munten 't Pantoffeltje en De Herberg
ook hier te gebruiken)

Almenseweg 35a * 7251 HN Vorden
Telefoon (0575) 55 40 01

Lekker
Oranjegebak

/—S
Banketbakkerij

J. WIEKART
Telefoon 55 17 50

*—'
specialiteit: zwanehalzen

Als 't om smaak gaat
is er maar één

nummer l
Keurslager

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

•VAN ZEEBURG
& VISSER

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON (0575) 55 15 31

Uw vertrouwde adres in Vorden
NVM
MAKELAAR

"Van harte,
maiesteit

Ter gelegenheid van de komende nationale
feestdagen uit voorraad leverbaar:

• Vlaggen
100x150 en
120x180

Wimpels

Vlaggestokken

Vlaggehouders

Eibergen
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514 |.W. Hagemanstrut 5 Tel. 0545-474I90

Koninginnedag
zaterdag 29

geopend

van 10.00 tot 17.00 uur

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71
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DRLKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH -- POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

W (°J

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

WEVO-DRLK STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
GR4FISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Sf eenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Run neboom 8, telefoon/fax (0575) 527251
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