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CDA bijt fel van zich af en voelt zich slecht behandeld:

Nieuw college wil Vordenaar
meer belasting laten betalen

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

Het nieuwe college is van plan om de
Vordenaar de komende jaren meer
Onroerende-zaakbelasting te laten
betalen. In het ontwerp-beleidspro-
gramma dat vorige week dinsdag-
avond werd aangeboden bij de instal-
latie van de nieuwe gemeenteraad-
schrijven de fracties van D66, PvdA en
WD dat aan een jaarlijkse tariefsver-
hoging van tien procent niet valt te
ontkomen. Deze maatregel is volgens
de partijen nodig om wat meer fi-
nanciële ruimte te krijgen. "Door
voorgaande bezuinigingsronden is
de speling in de verschillende begro-
tingsonderdelen inmiddels tot het
minimum beperkt. Het is dan ook
zinvoller te zoeken naar mogelijkhe-
den voor structurele herzieningen.
Een kerntakendiscussie kan hierbij
uitkomst bieden", zo valt te lezen in
het beleidsprogramma 1998-2002.

Verder stellen de drie partijen een aange-
paste afvalstoffenbeleid voor. "Dit zou
kunnen leiden tot een lagere afval-
stoffenheffing. Daarmee kan het effect
van een verhoging van het OZB-tarief
enigszins geneutraliseenl worden". Ook
zal er een voorstel komen om de hon-
denbelasting af te schaffen. D66, PvdA en
WD vinden dat de doelstelling waarvoor
deze belasting in het verleden werd inge-
voerd is achterhaald. Met dit geld zou er
in Vorden een hondenpoepcontroleur
worden aangesteld, maar die is er nooit
gekomen. Evenmin is er volgens de nieu-
we collegepartijen sprake van een gun-
stig milieu-effect.
Verder achten de drie partijen een verho-
ging van de toeristenbelasting niet uitge-
sloten. Deze extra financiële middelen
wil het college dan inzetten voor de ver-
dere ontwikkeling van recreatie en toe-
risme in Vorden. Met name het aantrek-
ken van een nat-weer-voorziening - bij-
voorbeeld een museum - staat hoog op
het prioriteitenlijstje van de drie partij-
en.

Het beleidsprogramma 1998-2002 is toe-
gevoegd aan de agenda van de gemeen-
teraadsvergadering van dinsdag 28 april.
Tijdens deze vergadering kunnen alle
partijen een reactie geven op het pro-
gramma voor de komende vier jaar. Het
is de bedoeling dat het beleidsprogram-
ma in de raadsvergadering van 30 juni
wordt vastgesteld.

MELAATS
Tijdens de installatie van de nieuwe ge-
meenteraad beet de heer AH. Boers
(CDA) fel van zich af. De fractievoorzitter
van de grootste partij in Vorden - 5 zetels
- vond dat de andere partijen uiterst
merkwaardig hadden gehandeld tijdens
de college- onderhandelingen. 'Wij heb-
ben vanaf het begin van de onderhande-
lingen aan de zijkant gestaan. Ik heb dan
ook nu wel behoefte om een paar vragen
te stellen. Zo vraag ik mij af waarom de
heer Hoogland van de Partij van de
Arbeid gelijk na de verkiezingsuitslag al
riep dat hij een paars college wilde.
Waarom werd het CDA op voorhand al
uitgesloten? Zijn wij melaats of viel er ge-
zien ons verkiezingsprogramma niet
met ons te onderhandelen? De snap er
niets van. Verder zouden de drie partijen

tijdens het verdere verloop van de onder-
handelingen met nieuws naar buiten ko-
men over de stand van zaken. Ook daar
hebben wij niets van terug gezien. Tot
slot vragen wij ons af waarom de WD
niet voor een college met het grootste
draagvlak heeft gekozen. Oftwel een
voortzetting van het vorige college van
CDA en WD", aldus de heer Boers.

De heer E. Brandenbarg van de WD zei
dat zijn partij in principe voorstander is
van een college met een zo breed moge-
lijk draagvlak. "En dan kom je dus uit bij
een college van WD en CDA Daar staat
echter tegenover dat er de afgelopen
raadsperiode regelmatig minderheids-
en meerderheidsstandpunten binnen
het college werden ingenomen. De twee
partijen stonden wat sommige zaken be-
treft lijnrecht tegenover elkaar. Met na-
me als het ging om financiële zaken.
Deze verdeeldheid is volgens de WD niet
gewenst. Zeker niet als je kijkt naar de fi-
nanciële ztffcn die de komende jaren
nog op ons afkomen. Daarom hebben wij
gekozen voor een paars college met de
PvdA en D66", aldus de heer Branden-
barg.

1994 Jfe
De heer P. EBqgland (PvdA) ging voor het
antwoord op de vraag van de heer Boers
terug naar de verkiezingsuitslag van
1994. Toen koos het CDA voor een colle-
ge met het grootste draagvlak En dat
was dus een college met de WD. Wij had-
den bij die verkiezingen verloren en gin-
gen terug van drie naar twee zetels met
als gevolg dat onze wethouder - de heer
Voortman - niet opnieuw voor een perio-
de van vier jaar in het college terecht
kwam. Toen de verkiezingsuitslag van 4
maart bekend was, zagen wij gelijk dat
een college van CDA en PvdA wederom
niet het brede draagvlak opleverde waar
het CDA naar streeft. Want een college
van CDA en PvdA levert slechts een meer-
derheid van acht zetels op, terwijl een
voorzetting van CDA en WD negen ze
tels betekent. Daarom hebben wij heel
bewust aangestuurd op een college met
de WD en D66", aldus Hoogland.

AFSCHEID MEVROUW AARTSEN
Hierna werden mevrouw D. Mulderije
(WD) en de heer H. Boogaard (PvdA) be-
noemd als respectievelijk de eerste en
tweede wethouder van Vorden. In de
praktijk betekent dit dat mevrouw
Mulderije bij afwezigheid van de heer
E.J.C. Kamerling loco-burgemeester is. De
CDA-fractie steunde de benoeming van
de beide wethouders niet en schoven me
vrouw Aartsen naar voren als kandidaat-
wethouder. Tijdens de rondvraag nam
burgemeester Kamerling afscheid van
wethouder Aartsen die de komende vier
jaar weer gewoon raadslid zal zijn.
Kamerling prees mevrouw Aartsen voor
haar inzet en noemde haar de 'moeder-
overste van het college'.
Op donderdagmiddag 23 april wordt er
op informele wijze afscheid genomen
van mevrouw Aartsen als wethouder van
de gemeente Vorden. Deze bijeenkomst
heeft plaats in de raadszaal van het ge
meentehuis. Mevrouw Aartsen is van
1989 tot 1998 wethouder van Vorden ge
weest

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 april 10.00 uur ds. M. Beitier, Collecte:
Jeugdwelzijn/Kinderbescherming. Na afloop van de
dienst koffiedrinken in 'de Voorde'. 19.00 uur
Zangdienst in de Nederlands Hervormde Kerk. Dhr.
I.W.N. Dooyeweerd. Velp.

Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 26 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
HA

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 april 10.00 uur ds. HA Speelman. 19.00
uur Zangdienst in Hervormde kerk, dhr. J.W.N.
Dooyeweerd, Velp.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 25 april 18.30 uur Woord- en Communie
viering, m jn.v. Rouw en trouwkoor.
Zondag 26 april 10.00 uur Eucharistieviering
m jn.v. Herenkoor.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 25 april \ 7.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 april 10.00 uur Woord- en Communie
dienst.

Weekendwacht pastores
26-27 april pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel.
(0575) 55 17 35

Huisarts 25-26 april dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een drijjeende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen cflliet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gamie altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
25-26 aprü J.H. Hagedoorn. Lochem, tel. (0573) 25 14
83. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zon-
dagvan 11.30-12.00 uur.

SpmaaLStreekziekenhuis Het SplttaaL Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaldng en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderh oudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256y

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbeschenning
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Ie aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



mat vlaaien volgens Limburgs recept
Calorie-arm on goed voor 12 royale punten

dit weekend:

Vlaaipunten in alle smaken
40

voor maar •• per puntM
dus smullen maar!

Aardbeien - Bavarois vlaai
14."12 punten voor

of een
l

Aardbeien - Bavarois vlaai

goed voor 6 punten voor maar 8.50

Nieuw: Een heerlijke Tropische verassing!

Bananen Soufflé's
150

• per stuk

Elke donderdag:

5 BRODEN „oor12.95

Zie ook onze dagaanbiedingen
%

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Kom, kijk en vergelijk onze prijs en kwaliteit
nieuwe oogst argentijnse

GrannySmith iv?kiio4?8

• / even warm maken, en klaar is kees
MMMMMWr

met zomaar een stamppot Raapstelen uit eigen
groente winkel ^Uten 500 gram 3?

nieuwe oogst Alfa
aardappelen 4% 98
stropzak

jonge

Bospeen

Per bos
98

Panklare
snijbonen

298
•j

Valencla Late

Sinaasappels
4?8

15 voor

Salade
van de dag
200 gram

Vanaf heden zijn wij op maandag ook om 8.30 uur
geopend. Dus open van 8.30 t/m 18.00 uur.
Aanbiedingen geldig van ma 20 april t/m 25 april

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

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

Het juiste gewicht van de Paaskoe was: 428 kilo.
We hebben twee winnaars die alle twee de koe op
432 kilo hadden geschat. En dat zijn Berty
Bargeman en R. Willems. Uw rollade kunt u bij ons
ophalen

WOENSDAG 6EHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde

schnitzels

per stuk f 1950

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f 1j~

UIT EIGEN WORSTMAKERU

gebraden gehakt
100 gram f 0,98

Leverworst
250 gram f 1,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAfi

3 bief stukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

magere runder
Priklapjes

500 gram f 7.45

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Vlindervinken +

4 Hamburgers

samen f 7,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingon

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

varens
per stuk
2 bos bloemen naar keuze

5,95
9,95

10,00
10,00

Voor de tuin 6 kruidenplanten voor

4 Geraniums

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

aankoop van een AND CD Rom

Gratis CD-Rom
van AND!

natuurlijk bij

Chipknip

SPEELGOED ^^ _ _ •••••••••i ••fc ̂ ^
HUISHOUD-EN ^^ • 3^^

KDZ?E
SKHOP o U111 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Devin wil u laten weten
dat zijn zusje

Lorain
zal heten.

Zij is geboren op 20 april 1998,
weegt 3190 gram en is 50 cm
lang.

Dochter van:
Hans en Anke
Horstman

Hoetinkhof 163
7251 WH Vorden
Tel. (0575) 55 10 46

• Fietstocht Oranjevereni-
ging Vierakker/Wichmond
op donderdag 30 april. Start
tussen 13.00 en 14.00 uur bij
het Ludgerusgebouw in vïer-
akker

• Te koop: hooi en kuilvoer-
balen in plastic. Tel. (0575) 55
2607

• Te huur gevraagd: rustige
woning, huisje off deel van
woning in Vorden of omstre-
ken. Dichtbij natuur voor een
vrouw alleen. Tel. (035) 54 22
785

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor halve dag per week.
Tel. 44 12 04

• Te koop: Puch Rider Lady.
Prijs f 500,-. Tel. 55 68 34

• Te koop: Suzuki Alto GL,
bouwjaar 1990, 84.000 km,
kleur grijs. Tel. (0575) 55 10 79

• A.s. zondag 26 april: grote
bingo aanvang 19.30 uur.
Café d'Olde Kriet, Wichmond,
tel. 44 12 85

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

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

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

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

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

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in origin. 10 kg pak.
Deel event. met elkaar! OMO
VIZIRSUNIL W-REUS slechts
4,75 p. kilo. ARIEL maar 5,95
p. kilo. Dreft, Robijn, Dash,
Persil, Dixan 5,75 p. kilo. Nu
óók vaatwasmiddel! Gratis
bezorgd na afspraak! Bel:
(0575)530.9.53.



Evert Rozendaal &
Simone Seesing

maken van hun voornemens werke-
lijkheid.

Op woensdag 29 april 1998, om
10.30 uur trouwen wij in het gemeen-
tehuis te Steenderen.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 12.00 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Wichmond.

Wij houden receptie van 15.00 tot
16.30 uur in zaal 'De IJsselhoeve',
Eekstraat 17 te Doesburg.

Ons adres:
Walterslagweg 10, 7223 KB Baak

Gunt u ons een mooi cadeau, denk dan eens zo ..

Hiermede wil ik u allen bedanken voor de vele ge-
lukwensen, bloemen en cadeaus die ik mocht ont-
vangen op mijn 80e verjaardag.

Hendrik Kok

Vorden, april 1998
Houtwal 4

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve,
zorgzame moeder en oma

HENDRICA MARIA
HAGGEMAN-HUITINK

WEDUWE VAN HENDRIKUS JOHANNES HAGGEMAN

op de leeftijd van 75 jaar.

Doetinchem:

Lochem:

Henny Haggeman

José Voskamp-Haggeman
Hen k-Jan Voskamp
Chris
Maaike

Vorden, 14 april 1998

Correspondentie-adres:
Adelaarstraat 5
7001 AR Doetinchem

De begrafenis heeft zaterdag 18 april plaatsge-
vonden op het parochiële kerkhof te Kranenburg-
Vorden.

Zoals zij leefde
is zij heengegaan.
Eenvoudig, tevreden en karaktervol.

Met droefheid, maar dankbaar voor de tijd dat zij
bij ons was, delen wij u mede dat op 14 april 1998
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve
moeder en oma

ZWENNEKEN
KNOEF-LENSELINK

WEDUWE VAN H.J. KNOEF

op de leeftijd van 77 jaar.

Eefde:

Ahaus:

J. Knoet
A. Knoef-Bannink

Erik en Machteld
Sandra en Guido

G. Feldkamp-Knoef
J. Feldkamp

Mare en Daniela
Esther

Correspondentie-adres:
J. Knoef,
Gymnastieklaan 25
7211 BE Eefde

De begrafenis heeft maandag 20 april plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zuster, schoonzuster en tante

ZWENNEKEN
KNOEF-LENSELINK

WEDUWE VAN JAN KNOEF

op de leeftijd van 77 jaar.

A. Lenselink-Norde

G. Lenselink-ten Have

H. Silvold-Lenselink

Neven en nichten

Vorden, 14 april 1998

Frits
Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een wijsheid niet te evenaren
Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen
Alléén iets bovenmenselijks kan dit leven remmen

FRITS STIEDING

Onze vader en opa is overleden op de leeftijd van
72 jaar.

Anja en Geert
Janneke en Gunter
Lizzie en Erik
Kim

Eddy en Charlotte
Robin, Marieke

Didam, 18 april 1998
Correspondentie-adres:
Fam. Bijenhof
De Stroet 26, 7251 CR Vorden

Frits is overgebracht naar de aula aan de Deken
Reuvekamplaan te Didam, alwaar gelegenheid
tot afscheidnemen op woensdag 22 april
19.00 tot 19.30 uur.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie
vindt plaats op donderdag 23 april om 10.00 uur
in het crematorium Slangenburg aan de Nutsela
te Doetinchem.

Samenkomst donderdag in de ontvangkamer van
het crematorium.

Gelegenheid tot condoleren en samenzijn na af-
loop van de plechtigheid in de koffiekamer van het
crematorium.

De overweldigende belangstelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en
schoonzoon

HENKSJOUKEN

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar
voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrij-
ven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Uit aller naam,
W.J. Sjouken-Nijenhuis

Vorden, april 1998

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve moeder en oma

JOHANNAGERDA
WEEKHOUT-HENSELER

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O65373O183

gewijzigde omstandigheden scheppen nieuwe mogelijkheden
- wij hopen op begrip -

Bioemenspeciaalzaak wordt winkel in

woondecoraties en cadeaus
OPRUIMING

maandag 27 t/m woensdag 29 april a.s.

Alle planten en bloemenbenodigdheden
HALVE PRIJZEN

Veel potten en andere artikelen
GROTE KORTINGEN

Wegens interne reorganisatie gesloten
van donderdag 1 mei t/m dinsdag 5 mei

Vanaf 6 mei hopen wij u weer te begroeten in onze gezellige
sfeervolle en gespecialiseerde winkel in

woondecoraties en cadeau-artikelen

rman
Zutphenseweg 5, Vorden • Tel. (0575) 55 13 34, fax 55 36 00

Vorden, april 1998

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

Den Elterweg 113
7233 SM Vierakker Tégen Inlevering van deze
Tel. (0575) 4412 60 advertentie eerste rijles gratis



• GVJ
E M E E N T E ORDEN

• Wefam ^meen^ ^57^ 5^7474.

• Tiïefagpmeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
&30 tot 12,00 uur
woensdagmiddag van 14,00 tot 17,00 uur,

• AvondopensteMng afd bestuur
onderdeel burgerzaken op ac dins^agavon-
ifen dat er raadsvCT^aderingen z$n van
18.30̂ 0.00 uur (zie publicaties in

• Spreekuren burgemeester en
weöioudeirs:
JBuT^^meesterEJ^G Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur
en vorens afspraak.

Wethouder DJ. Mwlderije-Meufenbroek: don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00 -10.00 uur en volgens
a/spraak.

Afspraken kunt u tekfonisch maken
frij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden Wbliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdagvan 1330 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

LUTTING GEMEENTEHUIS VAN 30 APRIL TOT EN MET 5 MEI
burgerzaken geopend op 28 april van 18.30 - 20.00 uur en 4 mei
van 9.OO tot 11.00 uur

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

OUWAANVRAGEN

plaats
Handelsweg 6
Biesterveld 13
Holtmaet 7

aanvrager
Emka Beheer B.V.
W.H. Hoevers
BJ. Huetink

inhoud
plaatsen hekwerk
bouwen woning
bouwen woning

datum ontvangst
08-04-98
08-04-98
09-04-98

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen met ingang van 24 april tot en met 21 mei 1998 ter inzage:

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

1. Huntink Kunststoffen, Insulindelaan 60, 7251 EK Vorden, voor het oprichten van
een inrichting voor de opslag van goederen, op het perceel Ambachtsweg 7 te
Vorden.

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

2. de heer H.J. Berenpas, Strodijk 17, 7251 RS Vorden, voor afname van de veebezet-
ting, op het perceel Strodijk 17 te Vorden;

3. de heer D.W. Borgman, Heerlerweg l, 7233 SG Vierakker, voor ingebruikname van
een gedeelte van de veestallingsruimten als bergruimten, op het perceel Heer-
lerweg l te Vierakker.

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 2 en 3 hebben geen
dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR BOUWEN WONING OP
PERCEEL HOLTMAET 7

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 6,
lid 4.3) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Noord" voor het
bouwen van een woning aan de Holtmaet 7 te Vorden.
De vrijstelling maakt het mogelijk om een dakhelling van minder dan 45 graden toe
te passen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
23 april 1998, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken.

ERDENKING MAANDAG 4 MEI 1998

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

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

19.00 -19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden. Het
Vordens Mannenkoor verleent wederom medewerking.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te Vorden
e graven van de geallieerden en het symbolisch graf van

vielen uit Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal.

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

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: "Boven
de sterren", waarna iedereen een pesoonlijke bloemenhulde
kan brengen.

Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden. Het co-
mité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Burgemeester en wethouders hebben de horeca-ondernemers verzocht om buiten-
reclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de offi-
ciële Nederlandse radiozenders aan te hebben.

Zutphenseweg IA - Telefoon (0575) 5518 85

RAMBOL NOOTMIX 949
100 gram AWl

BEENHAMSALADE 198
100 gram ••

JAPANSE BOLLENMIX OQ8
200 gram mm •

MALSE SLA
per krop O?9

FLINKE KOMKOMMER
per stuk

alle aanbiedingen zijn geldig t/m 25 apr..

O?9

AVOCADO'S
per stuk O?5

Nlairara oogst

GRANNY SMITH
2 kilo 3?»
VOORJAARSALADE94g
200 gram £ •

NIEUW!!! NIEUW !!! NIEUW!!!
DIPSCHOTEL
Een gezonde snack voor tussendoor

-VORDEN
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJWehl
Telefoon (0314) 68 13 78

Speciale
aan-

bieding

Vlaggenmast
6 m lang, aluminium, kleur wit,
incl. knop, katrol en lijnhouder

nu compleet

Vlag
11,95

Wimpel
6,95

Vlagge-
stok 9,95

BARENDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 21 59

• •



De Stiepei
Woningcorporatie

Sollicitaties dienen schriftelijk
voor 25 april 1998 te worden
verzonden aan:
Woningcorporatie De Stiepei
La.v.
mevr. Y.M.E. Winkelhorst,
Spalstraat 41
7255 AB Hengelo (Gld.)

Woningcorporatie De Stiepei is een nieuwe corpo-
ratie in de Achterhoek. De Stiepei is ontstaan uit
een fusie tussen Woningstichting Thuis Best en
Stichting Woondiensten Lichtenvoorde.
In verband met vervanging van een zieke medewer-
ker zijn wil op zoek naar een fulltime

administratief
medewerker m/v
voor onze vestiging in Hengelo gedurende
de periode mei en juni 1998.

Takenpakket:
• Afhandelen binnenkomend telefoon-

verkeer
• Copieerwerkzaamheden
• Huishoudelijke taken
• Archivering
• Eenvoudige secretariële taken

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

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

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAI^
Vorden • Telefoon ^Ü75) 55 29 59

KASPER & FAUNAFOOD

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

WOON WINKEL

DE LENTE

Bij uw WoonServiceWinkel is het at volop lente! Al het goede van de
natuur vindt u terug in nieuwe kwaliteiten vloerbedekking. En voor onze
gordijnstoffen is het hele kleurenspectrum gebruikt. Het is tijd voor een
nieuw woonseizoen. Tijd om naar de Woon Service Winkel te gaan!

SCHOENREPARATIES

SMAKEN IN
EEN MANDJE

SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18, Vorden,
Tel. (0575) 551849

l.v.m. achterstand in
de orthopedie

zijn wij van
28 april t/m 4 mei

gesloten

Cadeau van ons

voor u! Een leuke

mand, gevuld met

luxueuze koffie en

exotische thee.

Tja, zo wil iederéén

wel op de koffie

komen...

Van 15 maart t/m 15

juni ontvangt iedere

klant deze attentie

bij besteding v.a.

f 1000,-.

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

LAMMERS
WOON ;, :i:

':;- :¥:•:' ' •:•'-

Burg. Galleestraat 26 Vorden Tel. (0575) 55142"

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering
DATA:

25 april
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77,50 p.p.

MRTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

Bourgondisch uitje
in eigecukeuken

l

Uienkruier
procureurlapje met uiringen, 100 gr.

runderschnitzels,
100 gr.

corned beef,
100 gr.
Berliner,
100 gr.
kipfilet, _™
100 gr.
Keurslager

Hamlappen,

l fruitsalade,
A98 WO gr.

2

5
1

98

98

75 Bourgondische been 4 49
hammetjes, 100 gr.

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

CONTACT v^schijnt in de regio in een oplage
van bijna 18.000 exp. De vier edities zijn:

EDITIE RUURLO
Huis-aan-huis per post.
Verspreidingsgebied: Ruurlo, Barchem en Marien velde.

EDITIE VORDEN
Abonnementen.
Verspreidingsgebied: Gemeente Vorden, w.o. Wichmond-
Vierakker.

EDITIE WARNSVELD
Huis-aan-huis per post.
Gemeente Warnsveld en Nieuw-Leesten.

EDITIE HENGELO GLD
Huis-aan-huis per bezorgdienst.
Verspreidingsgebied: Hengelo, Keyenborg, Velswijk, Olburgen,
Bronkhorst, Baak, Steenderen, Toldijk.

Aantrekkelijke doorplaatsings mogelijkheden.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 664040 - E-mail: info6we6vers.nl - ISDN 651329



Hamové-Party op de Varsselring:

Zaterdag 25 april Bulten wint crosswedstrijd VAMC

De perfecte combinatie muziek en
motoren wordt zaterdag 25 april in
het Gelderse Hengelo op een bijzon-
dere manier in praktijk gebracht. Als
de ideale pitstop tussen training en
wedstrijd wordt op de (zaterdag)
avond vóór de traditionele wegraces
op de Varsselring bij Hengelo een mu-
ziekspektakel gehouden met als
hoofdattraktie Jovink & de Voeder-
bietels. Verder zijn van de partij de
Maisgirls het Twentse antwoord op
de Spice Girls en het Vordense pret-
rockgezelschap Kas Bendjen.
Het muziekspektakel is op poten gezet
door de Hengelose Auto- en Motorsport-
vereniging (Hamové) in samenwerking
met Bennie Leferink van Kermex
Catering uit Baak. Eenjaar geleden, toen

de Hamové tijdens de races op de
Varsselring het 60-jarig bestaan vierde,
kwam het plan om de zaterdagavond
van het wegraceweekend op de
Varsselring een muziekaal spektakel op
poten te zetten. Enerzijds voor de deelne-
mers en aanhang die op het renners-
kwartier verblijven, maar tevens voor
muziekliefhebbers uit de regio. Op die
manier hoopt het bestuur van de
Hamové ook een reserve te kunnen kwe-
ken die in gezet kan worden om het ren-
nersveld kwalitatief verder op te krikken.
Op het terrein achter het rennerskwar-
tier komt een grote tent te staan waar de
boerinnenpower van de Mais Girls, de
stampotrock uit Vorden en de heldenda-
den van de Jovinkx aan den lijve te on-
dervinden zijn.

Vorden zingt verzoeklieAren
Zondagavond 26 april is er weer
"Vorden zingt". Samen bekende en
geliefde liederen zingen in de
Dorpskerk. De liederen zijn afkom-
stig uit diverse bundels en zijn de af-
gelopen tijd op verzoek aangevraagd.

Het is nu twee jaar geleden dat er met dit
zangevenement is begonnen en de ver-
zoekjes blijven maar binnenkomen. Ook
vanuit de regio is er telkens veel belang-
stelling voor "Vorden zingt". Ook de mo-
gelijkheid om briefjes in te leveren met
onderwerpen voor de voorbede blijkt
duidelijk in een behoefte te voorzien en
na afloop worden er telkens heel wat cas-

settebandjes besteld om het nog eens
weer te horen, thuis of in de auto.

Deze keer is er^Rra muzikale begelei-
ding. Een combo bestaande uit diverse
jongeren zal een aantal liederen uit de
Opwekkingsbundel begeleiden en de
overige liederen worden gezongen onder
leiding van organist dhr. W. Kuipers uit
Apeldoorn. Op deze wijze is er dus voor
elk wat wils.

De korte meditatie is deze keer in han-
den van dhr. J.W.N, van Dooyeweert uit
Velp. Na afloop staat in "de Voorde" de
koffie klaar.

Vijfde plaats voor wegzijspanduo Kuipers en Kruip:

Start Europese zijspancompetitie
Zijspanduo Leo Kuipers uit Leiden en
Koen Kruip uit Vorden is afgelopen
weekend goed begonnen aan de
Europese zijspancompetitie op de
weg. Het tweetal behaalde tijdens de
eerste ISRA cupwedstrijd in Italië een
vijfde plaats.

De opening van het Europees Kampioen-
schap voor zijspannen - de zogeheten IS-
RA cup - werd dit jaar verreden in Italië
op het circuit van Vallelunga. Het circuit
opende de serie van vijf wedstrijden die
dit jaar gepland staan.
Er waren niet veel zijspannen naar Italië
afgereisd voor de wedstrijden. Zeventien
stuks kwamen aan de start. Tijdens de
vrije trainingen kwamen Leo Kuipers en
Koen Kruip er achter wat de moeilijkhe-
den waren die ze tijdens de eerste wed-
strijd voor de Dutch Open op 13 april in
Assen waren tegengekomen. Kleine zeef-
jes die in de carburateur zaten, zorgden
voor een kleine verstopping en daarmee
een onregelmatig benzinetoevoer. Na die
kleine schoonmaakbeurt van de carbura-
teur liep de Yamaha krachtbron perfect.
Leo Kuipers en Koen Kruip behaalden

een achtste trainingstijd en waren hier
dik tevreden mee. Met de Nederlandse
combinatie van de gebroeders Steen-
bergen werd door Kuipers en Kruip een
zeer spannende race gereden. Het was
constant stuivertje wisselen met de
Zwolse combinatie. Voor de twee Neder-
landers zat de Brit Tim Rope. Hij was con-
tinue in zicht, maar kon de voorsprong
net handhaven en wist buiten het bereik
van Kuipers en Kruip te blijven.
In de lange wedstrijd op het zeer bochti-
ge circuit bleek de combinatie van Leo
Kuipers en Koen Kruip over de langste
adem te beschikken. De Steenbergens
werden in de laatste ronde op achters-
tand gezet. Daarmee stelde team KMS
van Kuipers en Kruip een vijfde plaats ze-
ker in de wedstrijd die door Martin
Whittington en Paul Woodhead werd ge-
wonnen.

In de komende maand voorafgaand aan
de Dutch Open in Eemshaven op 21 mei
moet Leo Kuipers samen met Koen Kruip
en monteur Henk van Boomen nog een
aantal zaken aan de nieuw gebouwde
KMS beter onder de loep nemen.

Zaterdagmiddag vond op het Delden-
circuit in Vorden de openingswed-
strijd van het crossseizoen van de
VAMC "De Graafschaprijders" plaats.
Er kwamen zo'n 20 coureurs in de
klasse 125 CC, de Superklasse en de
recreanten klasse aan de start. Het
"hoofdnummer" de Superklasse werd
overtuigend gewonnen door Marcel
Bulten.

Vooafgaand aan deze wedstrijd is door de
leden van "De Graafschaprijders" veel
werk verzet om het circuit te prepareren.
De regenval van de afgelopen week had
de baan geen goed gedaan. Tijdens de
training bleek dat de crossvrijwilligers
hun vak verstaan. De baan lag er uitste
kend bij.
Voorzitter Joop Wuestenenk die na af-

loop de prijzen uitreikte overhandigde
tevens een bloemetje aan de catering en
landgoedeigenaar Dick Regelink. De dub
maakt al 36 jaar gebruik van het Delden-
circuit.

De uitslagen waren als volgt: Superklasse
l Marcel Bulten, Vorden 37 punten; 2
Wienand Hoenink, Vorden 32; 3 Stephan
Braakhekke 30; 4 Henny Wullink,
Harfsen 25; 5 Erwin Plekkenpol, Hengelo
24.
Klasse 125 CC: l Koen Berenpas Warns-
veld 40; 2 Job Koenders, Eerbeek 17 pun-
ten. Recreanten: l Johannes van Kempen,
Zutphen 40 punten; 2 Johan Braakhekke,
Barchem 32; 3 André Schoenaker,
Warnsveld 32; 4 Jan Groot Enzerink,
Vorden 26; 5 Robert van Tweel, Huizen
22 punten.

Riek Schagen start verkoopaktie
Fonds Zomer- en Ouderenzegels
Riek Schagen, schilderes en bekend
als Saartje uit de kinderserie
Swiebertje heeft dinsdag 21 april het
startsein geven voor de verkoopaktie
van postzegels en ansichtkaarten van
het Fonds Zomer- en Ouderenzegels.
Zij deed dit door 's morgens de eerste
serie zegels te kopen bij de plaatselij-
ke Rabobank.

Het Fonds Zomer- en Ouderenzegels
hoopt uiteraard dat veatenensen het

voorbeeld van Riek Schagen zullen vol-
gen. De opbrengst van de aktie, komt ten
goede aan allerlei soorten ouderenpro-
jekten. De aktie duurt nog de hele week.

Volgens het Fonds Zomer- en Ouderenze-
gels in Vorden is er veel geld nodig voor-
ouderenvoorzieningen in Nederland.
"Want er komen steeds meer ouderen bij
in Nederland. Bovendien is het handig
om altijd een mapje kaarten en postze-
gels in huis te hebben".

Mannentyorconcert in Zelhem

Op zaterdag 25 april ontvangt het
Christelijk Mannenkoor Zelhem het
ensemble Tbilisi" uit Georgië.
Samen zullen zij een prachtige zang-
avond verzorgen in Cultureel
Centrum De Brink te Zelhem. Kaar-
ten zijn in voorverkoop verkrijgbaar
in "De Brink" ofte bestellen bij één
van de mannenkoorieden.

Het Zelhemse koor, onder leiding van
Henk Peppelman, zal een gedeeltelijk
nieuw repertoire zingen. Van het
Georgische mannenkoor is bekend dat
zij een schitterend repertoire hebben,
dat zij in hun eigen bijzondere stijl en in
hun landseigen kleding ten gehore zul-
len brengen. Deze zang is adembene-
mend mooi en zeker de moeite waard
om in Zelhem te komen beluisteren. Het
Zelhemse bedrijf Polyketting Trans-
portsystemen heeft door een finaciële

bijdrage deze schitterende zangavond
mede mogelijk gemaakt. Donderdag 23
april, voorafgaand aan het grote concert,
geeft dit Georgische mannenkoor een
workshop in "De Brink". Daar worden al-
lerlei bijzonderheden over hun land en
de Georgische cultuur verteld, alsook
over de inhoud van hun prachtige liede-
ren en hun manier van instuderen.
Getracht zal worden om ook met "de
zaal" wat te doen. Voor zangliefhebbers
een mooie en leerzame avond die gratis
kan worden bezocht.

Op 30 april reist het Zelhemse mannen-
koor, vergezeld door hun dames, af naar
Praag om daar de gast te zijn van het be-
vriende kinderkoor "Jiskricka". Na enke-
le concerten in Praag en Uhrineves, me-
dewerking aan een kerkdienst en diverse
uitstapjes, hoopt het koor op 4 mei weer
behouden in Zelhem terug te keren.



GEMEENTE
VORDEN
UITWERKINGSPLAN EX.
ARTIKEL 11 WET OP DE
RUIMTELIJKE ORDENING.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 23 april 1998, gedu-
rende vier weken, voor oen ieder ter gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage ligt, een uitwerkingsplan van het
bestemmingsplan "Wichmond 1994" voor het terrein
van de voormalige Willibrordusschool aan de Vier-
akkersestraatweg, te Vierakker.

Het plan maakt het mogelijk om 3 vrijstaande wonin-
gen te bouwen.

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

Vorden, 22 april 1998

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 5 van de Woningwet, medewerking te willen verle-
nen aan het plan voor het bouwen van een bedrijfs-
ruimte en een dienstwoning aan de Lankhorsterstraat
16 te Wichmond.

De op het plan betrekking hebbende tekeningen lig-
gen met ingang van donderdag 23 april 1998, gedu-
rende twee weken, op de gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis) ter inzage, met de mogelijkheid gedurende die
periode schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar te
maken.

Vorden, 22 april 1998

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

HEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een
gratis totale verandering.

De wens van Rita
Ze heeft al een vrij kort kap-
sel. Ze vindt het korte haar
gemakkelijk maar wanneer ze
iets leuks heeft wil ze ook
graag dat het wat feestelijker
zit.

Het advies van Karin
Karin adviseert om het a-sym-
metrisch te laten knippen
waardoor het iets 'aparts' en
'eigens' krijgt.
En door sommige lengtes bo-
venop nog wat korter te
knippen krijgt het kapsel iets
springerigs waardoor het juist
voller lijkt.

Kleur
Het haar wordt met Majircl
heel mooi Donker Roodflwid
gekleurd. Daarna worc^n er
met de Hights-Lights techniek
plukjes gemaakt die wat lich-
ter zijn. Dit geeft een speelser
effect dan een egaal dekkende
(en dus ietwat saaie ...)
Rita is in het nopjes
eindresultaat.

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

•S-(0575) 55 12 15

Erna
foto's: Cover Image

: Karin llbrink
kapster: Karin llbrink

'Altijd in voor verandering!'

Bali-stlc*
Drie heerlijke broodbolletjes aan een satéprikker. Gevuld

met pinda's, gebakken uitjes, stukjes rookworst en een
groentenmelange. Voor het bakken zijn ze even in de
seroendeng gerold. Mmmm... dat is exotisch genieten.

Ter introductie voor ƒ 1,50
Geldig t/m zaterdag 25 april 1998

» f e proeft

Advokaatvlaai

10,95
Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

Vereniging tot bevordering
van het Marktwezen
in de gemeente Vorden

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op maandag 27 april a.s.
om 19.30 uur in Hotel Bakker

Agenda o.a.
- jaarverslagen secretaris en penningmeester
- diverse acties 1998

Het bestuur

s o
W
VORDEN

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

De Stichting Welzijn
Ouderen Vorden
(SWOV) is gesloten op de vol-
gende dagen:

30 april
5 mei en 21 mei
1998

APRIL
Iedere dag:

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

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

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

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

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

Welfare

MEI

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

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

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

Spieker in Delden
11 Bridgeclub Vorden in het

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

Lettink
14 HVG Wildenborch Sketches en

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

den
20 HVG dorp Bingo
20 ANBO Klootschieten bij 't Olde

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

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

wedstrijden

Eieren zoeken
Kranenburgs Belang hield op Eerste
Paasdag weer het traditionele eieren zoe-
ken. De kinderen - die in vier groepen
verdeeld waren - zochten goed en von-
den alle eieren. Daarna ging men terug
naar Gasterij Schoenaker waar Trudy
Tolkamp de prijzen uitreikte.
Uitslag groep 1:1. Demy Duistermaat, 2.
Niels Lucassen, 3. Merel Groot Jebbink.
Groep 2: 1. Jorik Wolsinlc, 2. Koen Klein
Heerenbrink, 3. Mirthe Duistermaat.
Groep 3: 1. Peter Romeijnders, 2. Elze
Berentsen, 3. Liz Duistermaat. Groep 4:1.
Sanne Mullink, 2. Michiel Gudde, 3.
Johan Romeijnders. Met nog een lekkere
appel voor iedereen aangeboden door
groentevakman Joan Huitink werd deze
middag afgesloten:



Fietsend door het Land van Staring
Burgemeester E.J.C. Kamerling van
het kastelendorp Vorden gaf op vrij-
dag 17 april het startsein voor de
nieuwe, audio-begeleide fietsroute
'Het Land van Staring'. Deze fietsrou-
te is een geschenk van de Stichting
Vrienden van de Openbare Biblio-
theek* aan de bibliotheek die dit jaar
een kwart eeuw bestaat. En omdat
Vorden beroemd is om zijn fïetsmo-
gelijkheden en de dichter A.C.W.
Staring de meestbekende inwoner
was van de gemeente, werd besloten
een boeiende literaire fietstocht uit
te zetten voor een kennismaking met
het land en de gedichten van Staring.

Een audio-begeleide fietsroute... dat wil
zeggen dat men bij de VW in Vorden
voor een bescheiden bedrag een
Walkman en een bandje kan huren. De
fietsroute is 23 km lang en aan de hand
van een routebeschrijving fietst men
door het fraaie landschap en stopt men
op plaatsen die een belangrijke rol heb-
ben gespeeld in het leven van de dichter
om te luisteren naar een korte toelich-
ting.

Staring leefde van 1797 tot 1841 en hij
heeft een grote bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de streek. Hij was zeer
veelzijdig: landheer, dichter, publicist,
bestuurder en uitvinder van landbouw-
werktuigen. Hij was ook een kenner van
oude gebruiken en volksverhalen.

KASTELEN EN LANDHUIZEN
Op deze tocht komt u langs twee kaste-
len en een aantal landgoederen die alle
herinneren aan de dichter. Centraal staat
natuurlijk het Kasteel 'De Wildenborch',
waar Staring bijna vijftig jaar heeft ge-
woond. Maar u passeert ook de Veen-
goot, die moest zorgen voor een goede af-
watering en op Starings aandringen pas
na vele jaren strijd kon worden verbe-

Het startpunt van de route door het land van Staring: het beeld van de dichter in het centrum van Vorden.

terd. En u komt in Almen waar zich het
prachtige verhaal afspeelt van 'de
Hoofdige Boer' die niet over de brug naar
de kerk wilde gaan en door Staring is be-
zongen in het gelijknamige gedicht.

Op de band is tevens een aantal gedich-
ten opgenomen van Staring, ingespro-
ken door de Geld^se troubadour Gery
Groot Zwaaftink^P Diny Hiddink die
met haar Staring-voordrachten veel suc-
ces oogst. En u kunt, staande op een enk

en deze zomer misschien wel temidden
van de korenvelden, genieten van het
'Oogstlied', het bekendste gedicht van
Staring. Het 'Sikkels klinken, sikkels bun-
ken' wordt in een fraai arrangement ge-
zongen door het Vordens Mannenkoor'
dat de afgelopen winter dit lied speciaal
voor dit projekt heeft ingestudeerd.

VROEG RESERVEREN 9
Dank zij sponsorbijdragen onder andere
van het VSB-fonds, de NUON, de Rotary-

afdeling 'Het Kwartier van Vorden' en
het Ministerie van OC en W kon een 25
tal Walkmans worden aangeschaft. Wie
de fietstocht door het land van Staring
wil maken doet er echter wel goed aan
tijdig te reserveren omdat een grote be
langstelling wordt verwacht. Ook vooi
fietshuur kan eventueel worden ge
zorgd.
Voor meer informatie kan men contact
opnemen met de VWin Vorden: (0575
55 32 22.

Huisnummerbordjes
in het buitengebied
Op initiatief van de landbouworganisa-
tie GLTO Vorden-Warnsveld-Zutphen is
de gemeente Vorden een project begon-
nen voor het plaatsen van huisnummer-
bordjes in het buitengebied. Alle bewo-
ners van het buitengebied hebben hier-
toe inmiddels een brief gehad. Vrijwil-
ligers van de GLTO halen de antwoord-
stroken bij alle bewoners op.

Gebleken is dat niet iedereen precies be
grijpt wat de bedoeling is. Het doel van
de te plaatsen bordjes is het beter bereik-
baar en vindbaar worden van alle adres-
sen buiten de bebouwde kom. Dit is
vooral van belang voor bijvoorbeeld am-
bulance en brandweer, want op dat mo-
ment telt elke seconde.

De eigen bijdrage aan het huisnummer-
bordje is 25 gulden en kan - gezien het
grote belang - gering genoemd worden.
Leden van de GLTO krijgen het bordje
aangeboden door hun organisatie. De ge-
meente neemt een deel van de kosten
voor haar rekening, mits 95 procent van
de bewoners deelneemt. Brede deelname
is dus noodzakelijk. De GLTO heeft wei-
nig begrip voor mensen die spreken over
'bermvervuiling'. Solidariteit is volgens
de GLTO het sleutelwoord. Mensen die
deelname geweigerd hebben, maar zich
nog bedenken kunnen zich alsnog mel-
den bij degene die hen bezocht heeft of
bij het gemeentehuis.

Rond Al opent Bruna-wftkel in Vorden

Fietstocht
De Oranjevereniging Vierakker-Wich-
mond houdt donderdag 30 april weer
een fietstocht. Vertrek en finish is bij het
Ludgerusgebouw in Vierakker. De tocht-
heeft een lengte van ongeveer twintig ki-
lometer. Zie ook advertentie.

De heer B. Rondeel - eigenaar van het gelijknamige bouwbedrijf uit Vorden - verrichtte vrijdagochtend de opening van de nieuwe Brunawinkel in
Vorden. Rondeel is de schoonvader van eigenaresse Carmen Rondeel-Rood. In de Bruna aan de Raadhuisstraat 20 in Vorden is sinds vrijdag een
postagentschap gevestigd dat alle diensten overneemt van het postkantoor. Het postkantoor is vorige week definitief dichtgegaan.



vrijdag en zaterdag a.s.
bent u welkom bij de
Mode - Koffietijd van
mode centrum

'D ruurlo

Mode - Koffietijden:
vrijdag 24 april
zaterdag 25 april

om 10.30 uur en 14.30 uur
om 10.30 uur en 14.30 uur

Toegang gratis, maar u kunt het beste even reserveren
(0573) 45 13 38

ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

Omdat t
Zweeds is

nu ook
leverbaar met
hydrostatische

aandrijving

8,5 pk Briggs & Stratton l/C motor • instetbare veiiigheidszitting
• frontmaaisysteem: overzichtelijk maaien en erg wendbaar
• zware pendelende achteras, ook uitstekend geschikt voor
oneffen terrein • elektrische start • 5 versnellingen vooruit en
1 achteruit • trekhaak • keuze uit 2 maaidekken: achteruitworp
en multiclip, beide 85 cm. breed

Er is al een Villa vanaf

'Multiclip maaisysteem: optie

f 4.990,-

TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM FO KKIN K V.O.f.

Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Tel.: (0573) 45 31 00 b.g.g. (0573) 45 28 86

Leveringsprogramma: • trimmers • bosmaaiers • kettingzagen • heggenscharen • hakselaars
• verticuteermachines • accu maaiers • elektro maaiers • motor maaiers • zitmaaiers

• multiclip maaiers • frezen

Ga naar uw Gulle ftottelier en ontvang hij aankoop
van een fles «vfiisky een kraëkaart. Z»0 v/eken &
lang kunt u krassen voor korfcJtig op ma
liefst 1E>:whisky-merken*. En deze week kwftt u
ook nog eens voor de onderstaande whisky's
krassen, ]M1U| dus uw favoriete merk zit er
vast bil. l l Let hiervoor ook op de vplgihde

advertenties.

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

l Wilhelmus
l Oranjelikeuj

j Royalty "
l Vbd ka 1 liter

l Dujardin
S i/. Jl vieux

)c\.

l Cotee
l du Ventou:^

|Leqner
f Lichte Borrel

PHjzen zijn

afhaafprtjzen

Deze aanbieding ie geldig t/m 29 april 1990.

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat U, 7251 EB Vorden

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

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

VOOR 01 rOEKOMSl

Stem 6 mei



GELEDEN

Ik ben over tijd, vertelde Dieneken aan
Ap, haar verloofde. Ap schrok. Hoe kan
dat nou, we hadden nog wel zo ...
Dat vraag ik me ook af, maar het is niet
anders, zei Dieneken. Ik ben een paar
keer dwars over de karresporen gereden
met de fiets. Je kunt niet weten ...
Hanna heeft dat laatst ook gedaan en
toen ging het over. Ze heeft het aan haar
moeder verteld. Die zei: "Vader en ik
zijn dankbaar dat het in de middellijke
weg zo is geleid dat we voor schande
zijn bespaard gebleven".
Vader is echt heel opgelucht. Hij heeft al
eens op het tal gestaan voor de kerken-
raad en dan heeft hij toch liever . . .
Maar nou was het zo met Dieneken.
We zullen gaan trouwen, zei Ap. Dat is
dan een motjen, maar het is niet an-
ders, zei Dieneken. Dat heb je met het
vrijen. Het spreekwoord zegt: "'n Betjen

kietelen kan'k wel lie'jen, zei de deerne
bi'j 't vri'jen". Maar het blijft vaak niet
bij kietelen.

Ik kom morgenavond bij jullie thuis en
dan moeten we maar direct door de zu-
re appel heen bijten, leek Ap het beste.
En aldus geschiedde.
Toen het was verteld, begon moeder te
grienen, maar vader bleef er heel kalm
onder. Het kan iedereen overkomen, zei
hij. En "wie zonder zonde is, werpe de
eerste steen".
Er werd nauwelijks meer over gezegd.
Alleen: om in de kerk te kunnen trou-
wen moet je eerst voor de kerkenraad
verschijnen en schuldbelijdenis doen.
Zo stond het in de kerkerde, wist vader
te vertellen en zo werd het in de
Vordense kerk gedaan.
De dominee werd op de hoogte ge-

bracht en hij maakte met Dieneken een
afspraak voor een bezoek aan de kerken-
raad. Het valt wel mee, zei de dominee
troostend. Het hoeft maar even te du-
ren. Op een winteravond om acht uur
verschenen Dieneken en Ap in de ker-
kenraadskamer. Ze mochten naast de
dominee gaan zitten, die hen meedeel-
de dat hij hun verzoek had overgebracht
om het huwelijk kerkelijk in te zegenen.
Maar, liet de dominee er op volgen, jul-
lie hebben op het huwelijk vooruit ge-
grepen. In ons kerkelijk leven wordt dat
een zonde tegen het zevende gebod ge-
noemd en alvorens in het midden der
gemeente een zegen over jullie verbinte
nis kan worden gevraagd, dien je eerst
te belijden dat je berouw hebt vanwege
het overtreden van Gods gebod. Je wilt
verootmoedigen en een mishagen aan
de zonde hebt. Wat is daarop jullie ant-

woord? Ja, zeiden Ap en Dieneken. Dan
zal de kerkenraad, denk ik, geen be-
zwaar hebben tegen de kerkelijke inze-
gening, liet de dominee weten.
Ap en Dieneken haalden opgelucht
adem. Het was voorbij. De dominee
sloot de schuldbelijdenis af: jullie moe-
ten maar eens bij me thuis komen pra-
ten over de trouwdienst.

Dan nog een (formele) vraag: wil ie-
mand nog iets opmerken? Ja, ik zei Ap
en hij had een beetje een rode kleur:
"De kerkenraad vindt dat we een grote
zonde hebben begaan, maar ik wil nog
zeggen dat we het niet met kwade be-
doelingen hebben gedaan ..."
De dominee ging hen daarop voor naar
de deur.

G J. BREUKER

W i e l e r s port
Op woensdag 15 april werd in Delden
(gem. Vorden) de clubkampioenschap-
pen op de weg verreden. Dit alles gebeur-
de weer tussen de diverse regenbuien. De
renners hadden dit maal geluk, het re-
gende minimaal tijdens hun cours. Zo'n
25 renners startten voor hun gezamenlij-
ke cours, over 70 km.
Er ontstond al vrij snel een kopgroep van
7 renners. Hierin zaten voor de RTV de
sterkste coureurs. Grote animator in de
kopgroep was Jan Weevers, hij reed 15
km voor de finish weg en werd dan ook
verdiend clubkampioen. Z'n eerste club-
titel in de vele jaren dat hij bij de RTV
rijdt.
De achtervolgende groep viel totaal uit-
een, de renners kwamen één voor één
over de streep. 2e Werd Reynold
Harmsen uit Warnsveld, 3e Rudi Peters
uit Wichmond, 4e Edwin Zeevalkink uit
Steenderen, 5e Peter Makkink uit
Vorden, 6e en 7e werden respectievelijk
Jan Wullink uit Zwolle en Marcel
Helmink uit Vorden.
De jury had deze avond een makkie, ge
zien het coursverloop. Op woensdag 22
april rijden de RTV-ers voor de snelle-
mantrofee, dit alles gebeurd tussen
Hengelo en Baak. Een tijdrit individueel
over 16 km, aanvang 18.30 uur.
Zaterdag 18 april verreden de veteranen
een wedstrijd in Deventer, een cours over
60 km werd gewonnen door Piet Kessels
uit Deurne voor Ret v. Trigcht uit
Hoogeveen; 3e werd de RTV-er Rudi
Peters.
Op zondag 19 april vertrokken een stel
RTV-ers in Vorden. Ze reden daar een
tourtocht van 120 km. Dit alles in het ka-
der van hun wedstrijdtraining voor de
komende klassiekers. De organisatie van
deze tocht was in handen van de buur-
verenigingV.R.T.C.

V o e t b a l

Vorden ongelukkig tegen
Warnsveld (0-0)
Ondanks een goede wedstrijd tegen
"buurman" Warnsveld is deze wedstrijd
geëindigd in een 0-0 stand. Geluk, lat en
Warnsveld-grensrechter Nico Nijhof wa-
ren deze middag de grote tegenstander.
Behoudens de eerste 20 minuten heeft
Vorden volledig gecontroleerd en op bal-
bezit gespeeld.
De geelzwarten begonnen de wedstrijd
gehandicapt door het ontbreken van
Mark Sueters (vakantie) en Jeroen Tijssen
(schorsing), dit betekende dat Dennis
Wentink en Erik Oldenhave weer kpnden
starten vanuit de "basis elf. Na 17 minu-

zaakt tot een volgende wissel nadat Mare
van der Linden door zijn enkel ging en
niet verder kon spelen, waardoor Erwin
Hengeveld, die al een wedstrijd van het
2e in de "benen" had, zijn opwachting
modi* maken, wat hij naar behoren vol-
bracht.
Echter hoe Vorden ook aandrong zowel
voor als na de rust, het geluk zat niet
mee zoals het mooie "stiffie" van Dennis
Wentink dat op de lat belandde of Hans
van Dijk, die zijn riojBing zag veranderen,
waardoor het no^steeds 0-0 bleef.
Warnsveld daarentegen had daar weinig
tegenover te zetten, ware het niet dat
Marinho Besselink tot het uiterste werd
gedwongen bij 2 gevaarlijke afstandscho-
ten van Warnsvelc^Boys, daarmee zijn
alle wapenfeiten vaSwarnsveld genoemd
en was Vorden wat de klok sloeg, maar
mede door Warnsveld "grensrechter"
Nico Nijhof, die gênant partijdig stond te
vlaggen hield Warnsveld de 0-0 wat al een
ovenvinning werd gevierd! Vorden blijft
echter, ondanks 2 punten verlies, mee
draaien in de bovenste regionen.
Donderdag speelt Vorden de overige 10
minuten tegen IJsselstreek uit Deventer
en zondag is WWNA-Hoza uit Apeldoorn
de gastheer van V.V. Vorden.

Uitslagen
Warnsveldse Boys - Vorden 0-0;
Haaksbergen 2 - Vorden 2 1-2;
Witkampers 4 -Vorden 3 0-7 (kampioen!);
Vorden 4 - Baakse Boys 3 8-3 (kampioen!);
Vorden 5 - Zutphen 4 4-2; Vorden 6 - Erica
'76 9 2-1.
RKZVC Al - Vorden A2 5-1; WHCZ BI -
Vorden BI 1-1; Vorden C - IJsselstreek Cl
1-6.

Programma
Donderdag 23 april: IJsselstreek - Vorden
(restant 20 minuten); Vorden 2 - Bon.
Boys (restant 50 minuten).
Zondag 26 april: WWNA-Hoza - Vorden;
Vorden 2 - Reunie 2; Zutphania 3 - Vorden
4; SHE 3 - Vorden 5; SCS 3 - Vorden 6.
Zaterdag 25 april: GSV 38 Al - Vorden Al;
Vorden A2 - Longa A2; Vorden BI -
Brummen B2; Daventria C2 - Vorden Cl.

Pupillen
Uitslagen
Vorden Dl - Gazelle Nwl. Dl 1-3; Vorden
El - Gazelle Nwl. E2 4-6; Vorden E2 -
WHCZ E4 7-1; Bé Quick E3 - Vorden E3 0-
10; WHCZ E8 - Vorden E4 2-2; Vorden Fl -
Brummen Fl 5-5; WHCZ F7 - Vorden F2 1-
3; Be Ojuick F2 - Vorden F3 2-1; Vorden F4 -
Dierense Boys F3 1-6.

Programma
Almen Dl - Vorden Dl; Vorden El -
Brummen El; Vorden E2 - Voorst El;
Warnsveld E6 - Vorden E3; SCS El -
Vorden E4; AZC Fl -Vorden Fl; Vorden F2

- De Hoven F2; Dierense Boys F2 - Vorden
F3; Vorden F4 - Zutphania F3.

S.V. Ratti
Uitslagen
Eibergen D2 - Ratti Dl 1-1; Ratti El -
Reunie E3 5-1; Ratti Fl - Witkampers F2 4-
1; Ratti Al - Epe A3 1-1; Ratti Dl - KI.
Dochteren Dl 2-3; Ruurlo E2 - Ratti El 10-
1; Ruurlo Fl - Ratti Fl 1-0; Ruurlo F4 -
Ratti F2 1-0.

Programma
Zaterdag 25 april
Apeldoorn CSV A2 - Ratti Al; WVC C3 -
Ratti Cl; Lochuizen Dl - Ratti Dl; Ratti
E3 - Neede E3; D.E.O. Fl - Ratti Fl; Ratti F2
- Markelo F4; Dierense Boydfc- Ratti 5
(zat.)

Zondag 26 april
Baakse Boys l - Ratti 1; Baakse Boys 4 -
Ratti 2; Ratti 3 - Brummen 5; Ratti 4 -
Oeken 5; KI. Dochteren 2 - Ratti l (da-
mes).

Uitslagen Sodi
Gazelle Nieuwland E 1-1, Gazelle
Nieuwland F-Socii F 0-3, Keyenburgse
Boys A-Socii A 2-2, Socii C-Ulftse Boys C 3-
3, Ruurlo 1-Socii l 5-1, Erix 2-Socii 2 2-2,
SHE 2-Socii 3 2-1, Socii 4- Warnsveldse
Boys 4 2-3, Socii 5-Dierense Boys 5 O6,
Socii 6-Ruurlo 10 1-2.

Programma
Brummen E-Socii E, SHE F-Socii F, Socii A-
OBWA, RKPSCC-Socii C, Socii 1-SHE l,
Klein Dochteren 2-Socii 2, Socii 3-Erica 5,
Erica 8-Socii 4, Socii 5-Gorssel 5, Socii 6-
Varsseveld 10.

H l' i d g C

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslag van woensdag 15 april 1998

Groep A
1. v Asselt/Vruggink% 2. mv/hr Fürhi
Snethlage 64.2% 3. v Burk/Hendriks
55.0%.

Groep B
1. v Alphen/Warnaar 64.6% 2. de Brie
/Harmsen 62.9% 3. v d Berg/Jaburg 61.7%.

J U il O

Succes judoka's Rob's Sport Vorden
Afgelopen zondag deden een aantal ju-
doka's van trainer/coach Robert Piek uit
Vorden mee aan een judotoernooi voor
de jeugd in Winterswijk. Er hadden zich
judoka's uit Arnhem, Hengelo (O),

Enschede, Aalten, Dinxperlo, Winters-
wijk en Vorden ingeschreven. De volgen-
de judoka's uit Vorden behaalden een
ere plaats: Guy ten Kate (1), Edingho
Mulders (2), Jurjen Temming en Rafaele
Pascarelli (3), en Coen Nieuwenhuis (4).

Op een internationaal judotoernooi in
Almelo behaalde Ron Huitink een twee-
de plaats.

Rommelmarkt in de
Veldhoek
Op 16 mei aanstaande zal er bij de
Protestants Christelijke Basisschool
"Veldhoek" een rommelmarkt worden
gehouden.
De verkoop begint 's morgens. Naast de
verkoop van goederen vindt er ook een
aantal andere activiteiten plaats. Tevens
zal er voor de inwendige mens worden
gezorgd. De opbrengst van de rommel-
markt zal worden besteed voor de aan-
schaf van diverse materialen op het ge-
bied van computers en leer- en hulpmid-
delen.
Mocht u nog spullen beschikbaar willen
stellen, neemt u dan even contact op met
de heer A. Langwerden, telefoon (0573)
46 16 05.
Het schoolpersoneel hoopt veel bezoe-
kers te kunnen begroeten en dankt u al-
vast namens de kinderen!

Wandeling met de
boswachter
Voor 29 en 30 april en op l mei heeft
Staatsbosbeheer, evenals in 1997, rond-
wandelingen in de boswachterij Ruurlo
georganiseerd. Deze wandelingen wor-
den gehouden onder leiding van de bos-
wachter, die u alles zal vertellen over de
geschiedenis van de boswachterij, welke
vogels en planten er voorkomen en hoe
Staatsbosbeheer het terrein beheert. De
tochten beginnen aan het begin van de
middag en gestart wordt vanaf de par-
keerplaats van de doolhof aan de
Hengeloseweg. De kosten zijn f. 2, 50 per
persoon voor volwassenen en kinderen
vanaf twaalf jaar, kinderen onder de
twaalf betalen f. 1,50 per persoon. Voor
meer informatie kunt u bellen met
Staatsbosbeheer Ruurlo, telefoon (0573)
45 27 04.



Mevo b.v., Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden,
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 17 / Fax (0575) 55 11 91

Mevo, een toeleveringsbedrijf van fijnmechanische
onderdelen voor de high-tech industrie, gevestigd te
Vorden op het industrieterrein Werkveld, zoekt ter
versterking van het Bedrijfsbureau op korte termijn
een jongedame met een opleiding op MEAO-niveau
voor de functie van

administratief
medewerkster

(leeftijd tot 25 jaar)

Tot de werkzaamheden behoren onder meer het ver-
werken van binnenkomende orders, versturen van or-
derbevestigingen, bestellen van materialen en ge-
reedschappen, het assisteren bij produktieplanning en
archivering.

Belangstellenden verzoeken wij vóór 4 mei 1998 een
sollicitatiebrief te zenden aan Mevo B.V., Postbus 105,
7250 AC Vorden.
Voor meer informatie kunt u zich telefonisch wenden tot
de keer P. Huyskes (tel.nr. 0575-552617)

John Langenberg Car Trading
in- en verkoop occassions

Op zoek naar een betaalbare en betrouwbare
occasion?

Profiteer dan nu van volop lentevoordeel!

• Austin Maestro, bj. 90, Special, 5-d., brons-
met, 90.000 km, nieuwstaat 3.750,-

• Austin Maestro, bj. 89, 5-d., bronsmet,
62.000 km, nieuwstaat 3.750,-

• Peugeot 309 GLD (Diesel), bj. 88, 5-d., blauw,
zeer mooie staat 4.250,-

• Peugeot 205 1.1 i, bj. 94, rood, 60.000 km,
jeansinterieur, nieuwstaat 10.950,-

• Seat Marbella, bj. 89, rood, zeer mooi, 3.250,-
• Suzuki Alto 1.0 GL, bj. 95, nieuw model,

rood, 7.000 km, nieuwstaat 11.950,-
• Ook auto's beneden 1.000,-

o.a. Renault 11 + Volvo 360

Steeds wisselende voorraad. Alle auto's APK gekeurd.

Geopend ma. t/m za., ook op zo. na tel. afspraak. Inr. mogelijk.
U vindt ons op het industrieterrein 't Werkveld

AMBACHTSWEG 12 IN VORDEN
TELEFOON (0575) 55 37 71

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

' 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!
Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen

Zondag 10 mei Moederdag:
koud-, warm- en nagerechtenbuffet

;n Hotel Café Restaurant
1'Meilink'

Barchcm
Borculoseweg 4

Telefoon (0573) 44 12 02
J

Koop kaarten
en cadeaus
van Unicef

• funieer
de nieuwe catalogus 070-3339300

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN

KOST MEER!

Ligt er graaf- en grondwerk
in het verschiet
en is dit echt uw hobby niet

dan bieden wij
ons aan
om te helpen met

bobccit of
minikraan

Bouwmeester
Schuttestraatl 5 • Vorden

Tel. (0575) 55 65 15
Fax (0575) 55 69 66
Auto: 06-53349784

De mooiste
sektionaldeur vindt u bij

uw Novofermdealerl

Gemak, veiligheid en duurzaamheid...
...dat z i jn de drie belangrijkste kenmerken van Novol'erm scktional-
deuren voor garages. Niet verwonderlijk, want Novoferm behoort tot
één der grootste producenten in Europa op dit gebied. Wij bieden u
dan ook een zeer grote keuze exklusieve sektionaldeuren, desgewenst
kompleet met deuraandrijving en afstandsbediening. Kom eens
vrijblijvend bij ons kijken! _ T . ^Novoferm het merk...

8BouwCenteriHCI-UBI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon: (0575) 46 81 81. E-Mail: hci9hci-ubi.nl

showroom geopend: ma. t/m vr. 8.30-17.30 u, w.avond 19.00-21.00 u, za. 10.00-16.00 u.
bouwwinkel geopend: ma. t/m vr. 7 30-17.30 u, za. 8.00-16.00 u.

novoferm

gegarandeerd £h>l̂o-f
de grootste collectie

'AX.K Uil) (MG
in nederland

88 módetten, vele kleuren

Hoofdstraat 39, Tel. 0575 491349

Kwekerij

De Heesterhof

Varsselseweg 20
Hengelo (Gld.)
Telefoon
(0575) 46 28 92
06-53362300
Zaterdags geopend

Banden, velgen, uitlaten, accu's,
schokdempers, APK e.d.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RICTMAN
AOTOBAHDCH

Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

MUftWlOCW
hier gwn f 360,--

CONCUT
"VOftDEMNIGKf

OFTHEP&OM5"

EOuikgiy'den
Bierpulschülven

Voor info en opgave: tel. 0575 - 55 69 55

mer

Lijstencentrum
Spuistraat 10a
7255 AC Hengelo (Gld.)
ld (0575) 46 23 86

KUNSTSTOF - HOUTEN LIJSTEN

foto's

borduur-
werken

kunst-
werken
o.a.
posters

aquarellen

spiegels

GROOTSTE
VAN DE ACHTERHOEK

enz.
grote aantallen
kleine prijzen
diploma's



Nieuwe buren voor Apeldoorns gorilla's

Uitbundige bonobo's
op Apenheul
In alle stilte arriveerde onlangs op
Apenheul te Apeldoorn een groep
van zes bonobo's. Deze mensapen, die
ten onrechte ook wel 'dwergchim-
pansees' werden genoemd, zijn in
Nederland alleen op Apenheul te
zien. De Apenheulgroep bestaat nu
uit tien dieren en is daarmee meteen
één van de grootste ter wereld. Een
van de nieuwkomers is een vrouwtje
met een piepjonge baby. Onder meer
daarom zal het publiek de bonobo's
voorlopig nog alleen in hun binnen-
verblijven kunnen bewonderen. Zo
gauw het weer het toelaat zal de
groep zijn grote eiland op Apenheul
in gebruik nemen.

De uitstekende levensomstandigheden
die Apenheul aan mensapen kan bieden
en de goede internationale betrekkin-
gen, hebben ertoe geleid dat de dieren
door de Democratische Republiek Kongo
(voorheen Zaïre) aan Apenheul in verzor-
ging zijn gegeven. In Kinshasa waren ze
jarenlang gehuisvest in een onderzoeks-
instituut dat op deze manier heeft kun-
nen voorkomen dat ze in de clandestiene
dierenhandel terecht zouden komen.
De komst van de bonobo's naar Apel-
doorn is tegelijk de start van een struc-
turele samenwerking met natuurbe-
houdorganisaties in Kongo om de bono-
bo én zijn natuurlijke leefomgeving te
beschermen. Daarnaast biedt Apenheul
hulp bij de verzorging van een aantal
andere in beslag genomen bonobo's die
in Kinshasa zijn achtergebleven.
De bonobo is nauw verwant aan de chim-
pansee, maar is pas in 1929 als aparte
soort ontdekt. Bonobo's onderscheiden
zich dan ook minder door hun uiterlijk
dan door hun gedrag van de chimpan-
sees. Vooral door dit uitbundige gedrag
staat de bonobo de laatste tijd volop in de
belangstelling. Ze leven in grote vreedza-
me groepen in het tropische regenwoud
van Kongo. Vooral de vrouwtjes hebben
een sterke band met elkaar en bovendien
domineren zij de groep. Daarnaast speelt
sex in de bonobo-gemeenschap een zeer
belangrijke rol. Erotiek dient voorname-
lijk voor het verbeteren van de onderlin-
ge relaties en is niet direct gekoppeld
aan de voortplanting. 'Make love, not
war', lijkt hen op het lijf geschreven te
zijn. Dat is uniek in de dierenwereld.
Er leven naar schatting minder dan
10.000 bonobo's in het wild. In 17 die
rentuinen leven wereldwijd slechts plm.
125 dieren en er is nog maar weinig
bekend over de soort. De groep op Apen-
heul zal door zijn omvang en samenstel-
ling een belangrijke bron vormen voor
het vergaren van kennis over de bonobo.
Kennis die wellicht van grote waarde zal
blijken te zijn voor het voortbestaan van
de bedreigde dieren.

INDIASE WANDEROES
Gedurende de afgelopen winter is op
Apenheul hard gewerkt aan een geheel
nieuwe gebied voor een nieuwe apen-
soort: de wanderoe. De wanderoe is een
sterk bedreigde apensoort uit India. In
de moessonbossen, waar ze vooral hoog
in de bomen leven, komen er hooguit
nog maar een paar duizend in het wild
voor. Door de oprukkende landbouw, de
houtkap en de toenemende menselijke
bevolking, worden deze bossen in steeds
kleinere stukjes opgedeeld.
Het uiterlijk van de wanderoe is heel
opvallend. Ze hebben een antracietgrijze
vacht en een krans van lichtgrijze 'ma-
nen' rond het gezicht. Doordat ze een
opvallende pluim aan het eind van hun
staart hebben, worden ze ook wel 'leeu-
westaart-apen' genoemd.
De negen wanderoes op Apenheul zijn
door een Amerikaanse dierentuin uitge
leend en zullen gaan deelnemen aan het

Europese fokprogramma. Samen streven
internationale dierentuinen er naar om
de dieren een leefomgeving te bieden,
die een natuurlijk gedrag en succesvolle
voortplanting stimuleert.

LANGOEREN OF WOLAPEN?
Het nieuw aangelegde gebied vormt ook
het thuis voor een andere nieuwe soort
op Apenheul: de langoeren die oorspron-
kelijk afkomstig zijn van Java (Indonesië).
Voorlopig zijn deze dieren nog niet zicht-
baar voor het publiek omdat hun eiland
tijdelijk bevolkt wordt door een vijftien-
tal wolapen.
De wolapengroep op Apenheul ontwik-
kelt zich al vele jaren zeer succesvol. De
voortplanting verloopt echter zo voor-
spoedig, dat de groep eigenlijk te groot is
geworden. Met 40 dieren is dit de groot-
ste groep ter wereld. Daarom is er beslo-
ten om vijftien wolapen eind april te
laten verhuizen naar dierentuinen in
Engeland en Frankrijk.
Zodra de wolapen zijn verhuisd, zullen
de langoeren hun eiland betrekken.

AAPJES VOEREN
Op Apenheul leven ruim honderd doods-
hoofdaapjes vrij in het bos. Nat als veel
andere apen bewegen ze zich vrij tussen
de bezoekers, die de dieren dan ook van
heel dichtbij kunnen bekijken.
Apenheul vindt het heel belangrijk dat
de pen zich zo natuurlijk mogelijk kun-
nen gedragen. Daarop worden de bezoe-
kers vanaf dit voorj^P minder actief bij
de voederingen betrokken. Veel apen gin-
gen de mensen zien als 'voedselbronnen'
waardoor er steeds meer 'bedel-gedrag'
ontstond. In de praktijk kregen de bede
lende apen ook te^^k iets toegestopt
van de bezoekers v\Wrdoor hun gezond-
heid op het spel kwam te staan.
Natuurlijk kunnen de bezoekers de voe
deringen nog steeds van heel nabij mee
maken. De dierenverzorgers geven dan
ook interessante informatie over de apen
en de bezoeker kan met al zijn apenver-
halen bij hen terecht. De voedertijden
staan goed aangegeven in de verschillen-
de gebieden.

LENTE!
Net als mensen kunnen ook de meeste
apensoorten in iedere willekeurig jaar-
getijde baby's krijgen en ook de afgelo-
pen winter zijn er op Apenheul weer
heel wat baby's geboren. Alleen de Ber-
berapen (eind van de lente) en de doods-
hoofdaapjes (zomer) op Apenheul, ken-
nen een geboortenseizoen.
Deze lente is er op Apenheul een twee
ling geboren bij de roodbuiklemuren.
Dit komt zelden voor bij deze halfapen
die in het wild alleen op het eiland
Madagascar voorkomen. Andere baby's
zijn te zien bij o.a. klauwaapjes, caputij-
ners, saki's, wolapen en 'uiteraard' de
gorilla's. Hier kwam deze winter de der-
tigste^) baby in de geschiedenis van
Apenheul ter wereld.
En als dat nog niet voor een echt lente
gevoel zorgt, dan zijn er nog de kleine
Kameroenschaapjes, de pasgeboren Nu-
bische geitjes en de piepjonge kuikentjes
op de tropische kinderboerderij.

RONDLEIDINGEN
Ook in 1998 organiseert Apenheul elk
derde weekeinde van de maand de popu-
laire 'open rondleidingen'. Bezoekers
kunnen dan zonder afspraak met des-
kundige enthousiaste gidsen het apen-
natuurpark verkennen. De eerstvolgende
open rondleidingen vinden plaats op
zaterdag 18 en zondag 19 april.
Een rondleiding is een leuke én interes-
sante manier om meer te weten te
komen over Apenheul en de dieren die
daar wonen. Ook hun wilde soortgeno-
ten komen uitgebreid aan bod. Waarom

Bonobo's gearriveerd op Apenheul. Met tien dieren is deze groep een van de grootste groepen
ter wereld. In Nederland in geen andere dierentuin te zien.

brult de bruiaap en zingt de gibbon? Hoe
sterk is een gorilla en wat maakt de
bonobo zo intrigerend? Allemaal vragen
waarop een begrijpelijk antwoord gege

ven wordt tijdens de rondleiding. En
uiteraard zijn de gidsen altijd op de
hoogte van de meest actuele apennieuw-
tjes.

Mysterie troef bij bij Garage Looman BV:

De nieuwe Clio is uit?
Veel automobilisten in en rond Zel-
hem krijgen binnenkort totaal onver-
wacht een vertrouwelijk dossier thuis
bezorgd. Informanten menen dat het
gaat om uitgelekte informatie over
de nieuwe Renault Oio.
Dezelfde bronnen verwachten dat
Garage Looman BV, Renault-dealer in
Zelhem, in de periode van 9 t/m 25
april ingewijden de kans biedt op een
'scoop' van de nieuwe Clio.

"We kunnen al deze geruchten ontken-
nen noch bevestigen. Nog maar onlangs
hebben we vernomen dat de vertrouwe
lijke dossiers die in omloop zijn
gebracht, een gecodeerd pasje bevatten.
Daarmee verkrijgt de houder toegang tot
een afgesloten deel van onze show-
room", aldus de heer Looman. "Wat daar
te zien is, houden we voor ons, dat is
strikt geheim. De nieuwe Renault Clio

onthullen we officieel pas op 23 april, als
afsluiting van onze voorjaarsactie."

SPANNING
Garage Looman BV lanceert de geheel
nieuwe Clio onder het thema 'Only for
your eyes'. "Een nieuw model is altijd
weer spannend, zeker voor degenen die
juist op zoek zijn naar een nieuwe auto.
Het zal duidelijk zijn dat de geruchten
en vertrouwelijke dossiers de spanning
aanzienlijk verhogen."

Over het speciale pasje dat deel uitmaakt
van het dossier vertelt hij: "Het geeft niet
alleen recht op een unieke 'scoop' van de
nieuwe Clio, er zit ook een onzichtbare
code op. Die maken we ter plekke lees-
baar. De bezoeker kan deze code vervol-
gens intoetsen in de speciale startonder-
breker. Wie vervolgens de Clio kan star-
ten, mag hem houden!"



Kranenburg decor voor Babybiggenmealbal III:

Ras Bendjen viert lustrum
met gigantisch SPERtakel
Op zaterdag 22 augustus zal de
Kranenburg weer in het teken staan
van een jaarlijks terugkerend SPEK-
takel. Dan namelijk organiseert de
rockgroep Kas Bendjen haar "Baby-
biggenmealbal III"; voor de fans in-
middels een begrip, voor anderen
een openbaring!

De band viert dit jaar haar 5-jarig be-
staan, reden te meer om deze happening
groots aan te pakken. Voor de liefhebbers
is het mogelijk een vlucht te maken in
een van de diverse luchtballonnen, en
ter ere van het lustrumfeest zullen onder
de deelnemers enkele gratis ballonvluch-
ten worden verloot. Ook dit jaar zullen er
weer verschillende bijzondere ballonnen
te zien zijn, nog groter en aparter dan
voorgaande jaren. Zo zal Grolsch verte-
genwoordigd zijn in de vorm van twee
metershoge "beugelflessen" en onder-
handelt men nog met eigenaren van bal-
lonnen in onder andere diervormen, dus
het belooft voor zowel deelnemers als
toeschouwers een fantastisch mooi
schouwspel te worden.

Buikglijden en bierpulschuiven
Naast de ballonvaarten zijn er diverse an-
dere activiteiten op het feestterrein. Zo
kan men zich opgeven voor het Eerste
Kranenburgse kampioenschap Buikglij-
den. Het is hierbij de bedoeling om met
de blote buik zo hard cq. zo ver mogelijk
over een met groene zeep ingesmeerde
tafel te glijden. De winnaar mag zich een

jaar lang Kranenburgs Buikglijkampioen
noemen. Ook kan meegedaan worden
aan het Bierpulschuiven. Dit zo ver mo-
gelijk over de bar laten glijden van een
bierpul kent waarschijnlijk iedereen wel
van de oude Western-films. Wie durft
deze uitdaging aan? Echte helden kun-
nen zich vanaf heden opgeven. Zie ook
advertentie elders in deze krant.

Schemerlamp
Op deze dag zal er een poging gedaan
worden om een vermelding te krijgen
in het Guinness Book of Records met
de "Grootste schemerlamp ter wereld".
Er wordt nu al met man en macht ge-
werkt om op 22 augustus een schemer-
lamp van circa 11 meter op het feestter-
rein neer te zetten, wat ongetwijfeld
een bijzonder spectaculair gezicht zal
zijn.
Natuurlijk komt ook dit jaar het
Babybiggenmealbal tot een climax in
een spetterend optreden van Kas
Bendjen zelf. Ter gelegenheid van hun
5-jarig bestaan voeren zij het "Vorden
Night of the Proms" ten tonele. Hierbij
zullen diverse muzikanten, zangers en
andere mensen op het podium ver-
schijnen die ook in het verleden al 'ns
hebben meegespeeld.
Het Babybiggenmealbal III belooft we-
derom een grandioos festijn te worden,
waar van alles te doen en te zien is en
iedereen zich prima zal vermaken!
Voor meer informatie en opgave zie ad-
vertentie elders in deze krant.

Boedeldag
Op zaterdag 30 me^vordt

er weer een boedeldag gehouden
van 10.00 tot 15.00 uur

bij de prachtig gelegen oude boerderij
van mevrouw A. Schouten

Baakseweg 1 te Vorden.

Op ouderwetse manier zullen goederen
die beschikbaar gesteld zijn

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

Gemeente Vorden een warm
hart toe dragen worden aangeboden.

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

op deze dag niet aangeboden

Winnie Dijkerman wint
reis naar concert van
'Hanson' in New York
Winnie Dijkerman (13) uit Vorden heeft
bij het ochtendprogramma van Edwin
Evers op 3 FM een vierdaagse reis naar
New York gewonnen. Samen met haar
broer Geert Jan vertrekt Winnie Dijker-
man op vrijdag l mei om daar de vol-
gende dag een concert bij te wonen van
de popgroep Hanson.
Enkele weken geleden werden de luiste-
raars van 3 FM opgeroepen om een haar

naar naar de studio op te sturen. Degene
met de langste haar maakte kans op een
reis naar New York. Er was voor het on-
derwerp 'haren' gekozen omdat de drie
jongens van de groep Hanson lange ha-
ren hebben.
In totaal werden er zes fans van Hanson
in de studio uitgenodigd die allemaal
een 'lange haar' hadden opgestuurd. Eén
daarvan was Winnie Dijkerman. Vervol-
gens ging het erom wie er met de reis
vandoor zou gaan. Daarvoor moesten de
zes fans een cd uitzoeken. Eén van deze
cd's was het album van Hanson. Winnie
Dijkerman was de gelukkige en won
daarmee een reis naar haar jongens. Dat
Winnie Dijkerman een echte fan is, blijkt

wel uit haar slaapkamer. Deze hangt hè
lemaal vol met posters van Hanson.
Naast Winnie en Geert Jan Dijkerman zal
ook een vertegenwoordiger van de pla-
tenmaatschappij en Ruud de Wild van
The Music Factory mee naar New York
gaan.

Toneeluitvoeringen van
leerlingen 't Beeckland
Evenals vorig jaar voeren leerlingen van
de christelijke Scholengemeenschap 't
Beeckland in Vorden een toneelstuk op.
Vorig jaar was het toneelstuk 'Een mid-
zomernachtdroom een succes. Dit jaar
hopen de leerlingen en docenten de pres-
tatie van vorig jaar te overtreffen. Alles is
uit de kast gehaald om het stuk van dit

jaar een knaller te laten worden. De de
cors zijn bijna klaar, de muziek is geoe-
fend, de kostuums hangen klaar en de
teksten zijn geleerd.
'Koning Ubu', de titel van het toneelstuk,
gaat over een vervelend mannetje en zijn
vrouw die beiden belust zijn op macht.
Door koning van Polen te worden denkt
Ubu die verrukkelijke macht te verkrij-
gen. Of hem dat zo makkelijk af zal gaan,
blijkt op de drie voorstellingsavonden.
Het stuk is doorspekt met humor, sarcas-
me, verrassende decorwisselingen,
mooie belichting en veel muziek. De
voorstellingen worden gehouden in de
schouwburg van Spectrum Gelderland
Oost aan de Vordenseweg 12 in
Warnsveld.
'Koning Ubu' wordt gespeeld op 22,23 en
24 april. Voor 23 en 24 april zijn er nog
kaarten beschikbaar. Voor meer informa-
tie kan men bellen met (0575) 55 11 55.

ANDEN
Het adres voor banden, velgen, schokdem-
pers, accu's, uitlaten en optische tuning van

auto

Zaterdag 25 april a.s. Kouden wij

OPEN HUIS
van 10.00 tot 16.00 uur aan de
Burg. Galleestraat 67b, Vorden
Telefoon (0575) 55 36 56

Wij nodigen u gaarne uit onder het genot
van een hapje en een drankje kennis te
komen maken met ons bedrijf.

Openingsaanbieding
in de week van 27 april t/m 2 mei

10% korting
op alle banden t/m maat 15 inch
van de merken Michelin, Pirelli en
Vredestein

Vredestein
T-Trac

De band met de Safety
Tracer Action Ring"?

WEDESTEINUID
Designed to protect you.

Bouwmeester Precisie
Graafwerk richt zich op
kleinschalige projecten
Begin van dit jaar werd in Vorden het be-
drijf Bouwmeester Precisie Graafwerk
opgericht. De motor achter dit alles is
Marinus Bouwmeester, die de nodige er-
varing ruimschoots heeft opgedaan met
groot materieel. Dit werk heeft hem fei-
telijk op de gedachte gebracht dat hij
zich meer zou moeten toeleggen op
kleinschalige werkzaamheden in de
grondverzetwerk en alles wat daarbij
hoort.
Het komt vaak voor dat een bepaalde
klus moet worden geklaard en dat daar-
voor relatief groot materieel wordt inge-
zet. Dit maakt het werken soms niet een-
voudig maar doorgaans ook te duur. Niet
eenvoudig omdat met grote machines
nu eenmaal niet makkelijk in een kleine
tuin kan worden gewerkt. Hierbij gaat
vaak veel tijd verloren en dat is dan de
tijd die men voor zware machines moet
betalen.

Bouwmeester wil juist met klein mate-
rieel zoals Bobcat en minikraan aan de
slag voor zowel particulieren, aanne-
mers en bedrijven. Maar wel kleinscha-
lig. Of zoals hij zelf zegt: "Waar een ander
zijn kraan of shovel niet kan keren, daar
voel ik mij thuis. Met mijn kleine machi-
nes kan ik praktisch overal komen en het
werk op de juiste manier aanpakken".

Particulieren kan hij snel, makkelijk en
tegen een redelijke prijs een hoop werk
uit handen nemen bij werkzaamheden
als het graven van sleuven voor riolering,
watergangen, kabelleggen of voor de
tuinberegening. Het graven van vijvers,
het egaliseren van een stukje grond, het
verwijderen van boomstronken: het be-
hoort allemaal tot de mogelijkheden. En
voor aanpnemers kan hij het ontgraven
voor het ftmderingwerk en de sleuven
voor riolering in orde maken. Kortom,
kleinschalige machinaal grondverzet en
precisiegraafwerk.

Bouwmeester precisie Graafwerk is ge-
vestigd aan de Schuttestraat 15 in
Voiden, tel. (0575) 55 65 15.



Vrijdag en zaterdag bij Modecentrum Tennissen:

Mode Koffie Tijd
Vofleybalheren Socii kampioen

Vrijdag en zaterdag kunt u genieten
van een nieuw rondje Mode Koffie
Tijd. Modecentrum Tennissen in
Ruurlo houdt dit unieke spektakel
voor de vierde keer. Onder het genot-
van een bijzonder goed aangekleed
kopje koffie, geserveerd aan tafeltjes,
ziet u een show van dames en heren-
mode van de bekende merken van
Tennissen.

Er is veel aandacht voor combinatiemo-
de voor dit voorjaar en deze zomer. Rob
Teunissen vertelt vrijdag en zaterdag

over de trends en materialen en geeft
antwoord op uw vragen.

Speciale 'Koffie Tijd Gast' is dit keer Roy
Vultink, kok van restaurant De Luifel. Hij
zal u kennis laten maken met het witte
goud oftwel de eerste asperges - en u tips
geven over dit bijzondere produkt. De en-
tree van Mode Koffie Tijd bij Teunissen is
gratis. Het is wel raadzaam om van te vo-
ren telefonisch te reserveren, want het
aantal zitplaatsen is beperkt. Het tele-
foonnummer van Modecentrum
Teunissen is (0573) 45 14 38.

Muziekexamens voor
leden Concordia
succesvol verlopen
Het afgelopen weekend hebben 15
jeugdleden van de Vordense muziekver-
eniging "Concordia" met succes deelge-
nomen aan de muziekexamens voor
"Hafabra". Deze afkorting staat voor har-
monie, fanfare- en brassmuzikanten.
De volgende leerlingen behaalden het di-
ploma Klarinet A: Esther Leegstra,
Mariska Brinkerink, Barbara Klein
Bramel, Marjolein Vrielink en Anne
Heerink. klarinet B: Carlien Nijenhuis en
Margriet Homma. Klarinet C: Susan
Annevelink en Lenny van Olst.
Slagwerk B: Jeroen Klein Lenderink.
Dwarsfluit C: Nicole ten Damme. Saxo-
foon C: Marieke Besselink, Marloes van
de Heide en Dirk van Dijk, waarbij aan-
getekend dat Marieke Besselink en
Marloes van de Heide examen deden in
het bijzijn van publiek
Marije Hulleman doet diploma D. Zij
heeft hiervoor de theorie reeds behaald
en zal het praktisch gedeelte afleggen tij-
dens het voorjaarsconcert van "Concor-
dia" op zaterdag 9 mei aanstaande.

Opbrengst collecte
De collecte voor het Nationaal fonds
Sport Gehandicapten in Vorden heeft
een bedrag van f4.571,30 opgeleverd. De
collecte werd georganiseerd door voet-
balvereniging Vorden. Namens het
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
wil de voetbalvereniging de gehele
Vordense bevolking en alle collectanten
hartelijk bedanken voor hun bijdrage
aan deze collecte.

Team Delden n wint
klootschiettoernooi
Het team van Delden u is zondagmiddag
bij de heren winnaar geworden van het
klootschiettoernooi dat door de Wilden-
borchse klootschietverening werd geor-
ganiseerd. Er waren in totaal 21 teams
die een parcours van 4 kilometer dien-
den af te leggen. Per team mocht een
bondslid worden opgesteld. Dit jaar was
er voor het eerste een zogenaamde vrije
klasse waarbij alle samenstellingen - bij-
voorbeeld drie heren en een dame of an-
dersom - waren toegestaan.
De uitslagen waren als volgt: Heren: l
Delden n 42 schoten en 34 meter; 2
Stokkink (Praothuus) 46 schoten- 30 me-
ter; 3 Delden I 49 schoten en 34 meter.
Dames: l Delden I 69 schoten en 20 me
ter, 2 Linde I 70 schoten en 34 meter; 3
Wildenborch 70 schoten en 20 meter.
Gemengde Klasse: l Stokkink I(Praot-
huus) 55 schoten en 40 meter; 2
Wildenborch I 57 schoten en 3 meter.
Vrije Klasse: l Wierssebroekweg 49 scho-
ten en 35 meter; 2 Stokkink (Praothuus)
£6 schoten en 32 meten

Bazar
De Nederlands Hervormde Kerk in
Wichmond houdt vrijdagavond 24 april
en zaterdagmiddag 25 april een bazar in
het gebouw Wthmundi achter de NH
Kerk in Wichmond. Met deze bazar wil
de Nederlands Hervormde Kerk geld bin-
nen halen voor het onderhoudsfonds.
Velen zijn de afgelopen tijd druk in de
weer geweest om van alles te maken dat
op deze bazar verkocht gaat worden:
fraaie ganzen van stro, planten voor in
de tuin, prachtige setjes dozen om spul-
len te bewaren, handgemaakte filicita-
tiekaarten, schortjes, vogelhuisjes en
pentekeningen.
De bazar belooft heel gezellig te worden.
Er is van alles te doen zoals een quiz, het
rad van avontuur met lotenverkoop, sjoe-
len en er kan op Goliath gegooid worden.
En wat te denken van spijkerpoepen of
tomaten telen per computer? Op vrijdag-
wordt muzikale ondersteuning verleend
door dweilorkest 'Ook Jubal'.

NCVB
Op dinsdagavond 28 april houdt de
NCVB in Vorden e^bijeenkomst in het
Dorpscentrum. Op^R programma staat
een lezing van de heer J.P Zeilstra uit
Apeldoorn over grafologie.
Grafologie is een wetenschap die tot doel
heeft - na grondige studie - iemands ka-
rakter te bepalen uit het handschrift. Het
heeft niets te maken met het voorspellen
van de toekomst. Ook besteedt hij aan-
dacht aan linkshandigheid en woord-
blindheid.

Du i vensport
De leden van PV Vorden hebben met hun
duiven deelgenomen aan een wedvlucht
vanaf Heverlee over een afstand van 180
kilometer. De uitslagen waren: A. en A.
Winkels l, 5, 10, 12, 14; J.M. Meyer 2, 3,
11; J.G.H. Goedhart 4; Maria Olieslager
6,7,13,18; G. A Wesselink 8,16,19; G. en
H. Boesveld 9,17; HA Eykelkamp 15, MJ.
van Dijk 20.
hi het Paasweekend werd deelgenomen
aan een wedvlucht vanaf Tessenderloo
over een afstand van 140 kilometer. De
uitslagen waren: J.M. Meyer l, 2, en 10;
GA Wesselink 3, 8,15; DJ. Gotink 4,17;
HA Eykelkamp 5; Maria Olieslager 6,12;
E. Bruinsma 7; A en A. Winkels 9; G. en
H. Boesveld 11, 13; AA Jurriens 14; H.
Stokkink 16; J. Burgers 18; M. Tiemessen
19; H. E Pasman 20.

M o t o r s p o r t
Aan de eerste clubwedstrijd van de mo-
tordub SEV uit Lochem werd deelgeno-
men door 29 rijders. Het circuit de Lage
Pasbroek lag er ondanks de regen van de
voorafgaande dagen bijzonder goed bij.
Na spannende wedstrijden reikte Wim
Barink de bekers uit welke beschikbaar
waren gesteld door Team Beleaft en
Klaas Tuininga. In de 250/500 cc klasse
was er een 4e plaats voor Astrid Dostal.
De kentekenklasse was een overwinning
voor Jan Klein Brinke.

•* • ^-

Het herenvolleybalteam van Socii is afgelopen donderdagavond kampioen geworden in de klas-
se 3. Het team wist in de sporthal in Wichmond met 3-0 te winnen van Lettele. Na tien minuten
wist Socii de eerste set succesvol af te ronden: 15-3. De tweede set was wederom een zeer overtui-
gende set voor Socii. Met vele malen een goed blok en zuivere opslagen eindigde ok deze set in het
voordeel van Socii (15-1). In de derde set werd iets meer tegenstand geboden door Lettele maar
door goede samenwerking en aangemoedigd door de echtgenotes wisten de heren ook deze set te
winnen: 15-9. Het kampioenschapsteam van sotii bestaat uit Arnöld de Ruiter, Dinand
Brinkman, Henk Rietman, Bert Mulder, Ben Arntz, Wiljo Berendsen, Rene Berendsen, Rik
Vaartjes, Richard Hulshof en Fred Hesselink. Bert Hendriks is de trainer van het team.

300 deelnemers aan
toertocht van
Achttastelenrijders
De VRTC "De Achtkastelenrijders" hield
zondag een toertocht waara^kdoor 300
personen werd deelgenome^TOe rijders
konden kiezen uit drie afstanden: 40 ki-
lometer; 80 en 120 kilometer.
De organisatie had een parcours uitgezet
met veel "achterafweggetjes". De kleinste
afstand ging richting SteenÉfcen, de 80
kilometer richting Brummeirai Dieren,
terwijl de deelnemers aan de grootste af-
stand richting Apeldoorn en Beekbergen
reden.

V o l l e y b a l

Dash blijft mogelijk toch in derde
divisie
Zaterdag speelden de reeds gedegradeer-
de Vordense volleybalsters hun laatste
wedstrijd van het seizoen tegen het op de
tweede plaats in 3G staande Halley uit
Wehl. De tegenstander was lange tijd
kampioenskandidaat maar verspeelde
op beslissende momenten punten. De be-
haalde tweede plaats geeft echter nog
recht op het spelen van promotie-degra-
datie duels. Hally was dan ook voorne-
mens om na enkele mindere wedstrij-
den, zich middels de wedstrijd tegen
Dash op de komende nacompetitie voor
te bereiden en trad op volle oorlogssterk-
te aan. Ook de Vordensen waren kom-
pleet en frt. Na een officiële voorstelling
aan het publiek begon de wedstrijd om
17.00 uur en eindigde om 18.12 uur in 3-
0 voor Halley. Setstanden 15-5/15-5/15-6.
Ondanks deze setstanden was erg eens-
zins sprake van een walk over. De
Vordensen bleven in het begin ven elke
set goed bij maar konden steeds opnieuw
niet op tegen het geweld aan de andere
zijde van het net. Vaak lukte het goed om
side out (opslag terughalen) te spelen
maar daarna lukte het dan niet om pun-
ten te vergaren op eigen service. Zo werd
in de tweede set 23 maal side out ge-
speeld. Kortom, er werd redelijk volley-
bal gespeeld aan Vordense zijde, waarbij
coach Louis Bosman, ditmaal op de bank
bijgestaan door assistent Rolf lieverdink
en teambegeleider Gerhard Ellenkamp,
alle speelsters hun steentje liet bijdra-
gen. "Niemand echter kon tegen dit aspi-
rant tweede divisie team tot grote hoog-
te stijgen. Vooral onze buitenkant was
vandaag minder. Reden waarom ik in de

derde set de scheidende spelverdeelster
Nicole Scharrenberg op deze positie heb
ingezet. Overigens zeer verdienstelijk".
Nadat het nieuwe regiobestuur een fout
had begaan inzake de indeling voor vol-
gend seizoen kwam er deze week (o.a. na
commentaar van Bosman) een gecorri-
geerde versie, waardoor het eerste dames
team van Dash waarschijnlijk volgend
seizoen op nieuw op derde divisie niveau
kan acteren. Bosman hierover:" We zijn
de komende weken nog even afhankelijk
van allerlei zaken als kampioenschap-
pen, promotieduels en eventuele terug-
trekkingen, maar ik schat onze kansen
op 95%. Of wij dit willen en aankunnen?
Willen zeer zeker. Alle meiden willen
toch het liefst divisie spelen. En kunnen
ook. De ontwikkeling die het team dit
jaar heeft doorgemaakt is nog niet ten
einde. De competitie begint eind septem-
ber weer en volgende week begint onze
voorbereiding op die competitie. We heb-
ben dus nog vijf maanden en ik ben er-
van overtuigd dat we ons volgende jaar
ruim kunnen handhaven om dan in het
jaar 2000, conform ons lange termijn-
plan, door te gaan naar de top van de der-
de divisie".

Dash dames 2 - Remote Zwolle
De laatste wedstrijd van het seizoen werd
afgelopen zaterdag gespeeld in de sport-
hal 't Jebbink. Voor de Dash dames stond
er niets meer op het spel zodat ze vrijuit
konden spelen. In het begin van de Ie set
ging de strijd nogal gelijk op maar bij
een stand van 7-7 kregen de Dash dames
ineens vleugeltjes en maakte deze set
snel uit met een stand van 15-7. In de 2e
set bleven de vleugeltjes en won Dash al
snel met 15-2. Remote wilde in de 3e set
revanche en begon ook met een voor-
sprong van 4-0. Door ingrijpen van
Coach Gerrit limpers, die in een time out
wat tactische aanwijzingen gaf kregen
de Dash dames weer grip op de wedstrijd
en wonnen ook deze 3e en laatste set
met 15-7. Door deze overwinning is Dash
2 geëindigd op een gedeelde 5e plaats in
de 3e divisie B.

Uitslagen
Heren derde kl. Dash - Devolco 8 1-2,
Dames div. G Halley l - Dash l 3-0,
Dames derde div. B Dash 2 - Remote
IT/Zwolle 3 3-0, Dames tweede kl.
Terwolde 3 - Dash 0-3, Dames derde kl.
Side out 4 - Dash 0-3, Dames derde kl.
Side out 5 - Dash 6 3-0, Dames vierde kl.
Dash 7 - Boemerang 3 2-1, Meisjes C2
Keizersprong l - Dash 2 1-2 (Kampioen),
DamesrekrDashl-Vios3 0-3.
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AKMOWORKS
ruit blouses
mt. M-XL
alle
modellen
norm.
35,00

AKMOWORKS
91 let safari modellen

PERSIVAL
T-ShirtS div. prints
mt. 128-176
van
15,00
voor: AKMOWORKS

combatbroek
AKMOWORKS
combatbroek
mt. 116-176

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDE-
TERBORG-Dl^j-AALTEN-ZEVENAAR
LICHTENVOOWI-'s-HEERENBERG

ĵ HM^Hfc u ' mooe voor net neie gezir
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Nieuw
telefoon-
nummer
voor de
SNS bank in Vorden:

0575-5571 11
faxnummer: 0575 - 55 71 15

SNS bank
Groot g e w o r d e n door klein te b l i j ven

Loon & grondverzetbedrijf
Fa. Groot Roessink

Tel.(0575)461701

voor al uw werkzaamheden

NIEUW
ronde balen

persen en wikkelen

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVHSS

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

U levert ons uw floppy aan en wij zorgen
dat het op tijd voor u geprint wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 651010 - FAX (0678) 661086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 654040 - E-mail: lnfo«w^v«*».nl - ISDN 551329
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Comfortabele
kussens voor een
comfortabele nacht.

Bij ons vijftig (50)
verschillende kussens

Wij geven deskundig
advies.

Een aantal kussens kunt u
thuis zelf uitproberen.

AANBIEDINGEN
KINDERKUSSEN
Extra dun kussen voor kinderen.
Met een goede synthetische vul-
ling, wasbaar en navulbaar.

NU 39,-

VEREN KUSSEN
Stevig kussen, gevuld met ganzen-
veren, "voor brede schouders"
Van 49,-

NU 2
voor 69,-

HALF-DONS
KUSSEN
Gevuld met 15% eendendons
en 85% kleine gesorteerde
èendenveertjes.
Van 99,-

NU 69,

DONSKUSSEN
Gevuld met 30% ganzcndons
en 70% ganzenveertjes

NU 109,

DONSKUSSEN
Voor de verwende slaper.
Gevuld met 65% eendedons en
35% veertjes. Heerlijk zacht en
veerkrachtig

NU 179,

KAPOK KUSSEN
Een beetje "terug van wegge-
weest." Een kussen met een zeer
goede vocht en warmte regula-
tie. Vulling: natuurzuivere gek-
aarde Java kapok. Tijk: 100%
katoenen satijn. Van 59,-

DUO KUSSEN
Een kussen met 2 compartimen-
ten, l zijde gevuld met eenden-
veren (stevig), andere
90% dons (zacht)
Van 149,-

NU 49,-

WOLLEN KUSSEN
Stevig kussen gevuld met 100%
wol (bolletjes) en een katoenen
t i j k . Van 89,-

NU 99,

NU 69,
SYNTHETISCH
KUSSEN
Goed gevuld kussen met hollow-
fiber, anti allergisch.
Van ƒ29,95

NU 2 voor
39,95

SCHUIMRUBBER
KUSSEN
Licht voorgevormd blijft altijd
in model, met badstof tijk.

NEKSTEUN
KUSSEN
Silvana Support Caresse, gevuld
met schuimrubber staafjes en
schuimrubber neksteun

NU 119,

NU 99,-
LUXOREL KUSSEN
Kussen gevuld met synthetische
bolletjes. Tijk met ritssluiting zodat
het kussen gemakkelijk zelf bijge-
vuld kan worden, anti allergisch.
Van 69,-

EXTRA GROOT
KUSSEN
Een extra groot kussen 80x80
cm(z.g.n. duits model). Vulling
30% dons, 70 % veertjes.

NU 79,-

NU 2
voor 99,

ONZE 'KLEINTJES'
Extra kussentje voor in bed of op de
bank. Synthetische vulling. Goed
wasbaar. Ook verkrijgbaar met een
veren of donsvulling.
Jantje: 35x50 cm

NEKSTEUN
KUSSEN
Silvana Beauty Sleeper met 2
compartimenten, l zijde gevuld
met eendenveren (zacht), andere
zijde met latex staafjes (stevig)

NU 199,-

NU29,
Jaapje: 40x60 cm

NU 39,-

BEDSHOP DE DUIF
N i e u w s t a d 44-48 , Z u t p h e n , Tel . 0 5 7 5 - 5 1 2 8 1 6

* De voorwaarden kunt u in on/c winkel verkrijgen.
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