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Overname advertenties berichten verboden

Nieuwe koning van Vorden aangewezen door het lot:

Goof v.d. Peyl schutterskoning
Ondanks de neerplenzende regen waren er zaterdag tijdens
het Koninginnefeest toch nog
175 personen voor het traditionele vogelschieten komen opdagen. Een triest gezicht al die
in het grasveld "soppende"
schutters.
Voor de aanvang sprak dhr. Frank
Meulenbroek, de voorzitter van de
plaatselijke Oranjevereniging enige woorden ter nagedachtenis van
bakker Toon Schurink, die afgelopen donderdag plotseling is overleden. Toon was immer een vaste
deelnemer bij het vogelschieten.
Voor hem werd een minuut stilte
in acht genomen.
De 'vogel' paste zich deze morgen

wonderwel bij het weer aan. Hij ver- dag, terwijl het door de firma Batikte het om 'naar beneden' te ko- rendsen aangeboden vuurwerk zamen, dus moest er geloot worden. terdagavond veel toeschouwers
trok.
Goof v.d. Peyl was de gelukkige.
De kinderen van de groepen l t/m
8 van de basisscholen hadden 's Van de spellen die wel doorginmorgens tijdens de aubade bij het gen hierbij de uitslagen:
gemeentehuis alle geluk van de Vogelschieten: l Goof v.d. Peyl. 2
wereld dat het nog droog was. Op Jan Golstein, 3 Jan Groot Jebbink, 4
de terugweg naar het dorp ging Leo Westerhof, 5 Rutger Wullink.
het echter goed mis en was "nat- Orientatierit: l Corinne Brinke
rink, Ingrid, Jasper en Jorrit 59
tigheid" troef.
strafpunten; 2/3 Stef Horstman,
Het bestuur van de Oranjevereni- Stef Gotink, Tim Vrielink, Jeroen,
ging was genoodzaakt diverse pro- Tim en Rik 56 strafpunten; 4 Eddy,
gramma-onderdelen te schrappen. Torn, Okke en Arend 55 strafpunZo ging het buksschieten, het ten; 5 Kirsten, Els, Emiel 50 strafringsteken per dogcar en de orien- punten.
tatierit voor volwassenen niet Kratten stapelen: l Stef Gotink ( 25
door. In de horeca veel vertier deze kratten ).

Herdenking donderdag
4 mei 2000
Op donderdag 4 mei 2000
vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die sinds
de Tweede Wereldoorlog in
het belang van het Koninkrijk
zijn gevallen.
Het Comité 4 mei Vorden
heeft in samenwerking met
de Raad van Kerken het programma voor deze herdenking als volgt samengesteld
1830 -19.10 uur
Herdenkingsbijeenkomst in de
N.H. Kerk te Vorden met mede
werking van het Vordens Mannenkoor.
19.20 uur
19.50 uur

Paasontbijt en spelletjescircuit
op de Dorpsschool

20.00 uur
20.02 uur

Stille tocht vanaf de N.H. Kerk naar de poort van de
algemene begraafplaats in Vorden.
Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats
te Vorden naar de graven van de geallieerden en het
symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.
Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal.
Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 en 5 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: 'Boven de sterren',
waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.
Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden.
Het comité 4 mei Vorden verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de
vlag halfstok te hangen.
Burgemeester en wethouders hebben de horecaondernemers verzocht
om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking
uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan te hebben.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Afgelopen donderdag 20 april
heeft er op de openbare Dorpsschool in Vorden een paasontbijt plaatsgevonden.
De kinderen kregen 's morgens
een heerlijk ontbijt, verzorgd door
de ouderraad, voorgeschoteld. Het
bestond uit een broodhaantje en
een krentenbol, vers gebakken
door bakkerij Bruggink. Ook een
heerlijk glas melk of jus d'orange
stond op het menu.
Toen de maagjes waren gevuld,
werd het sein gegeven om te starten met het spelletjescircuit. Alle
leerlingen werden verdeeld in
groepjes en de leiding was hierbij
in handen van de kinderen uit
groep 8. Doordat alle leeftijden
(van 4 tot 12 jaar) in iedere groep
waren vertegenwoordigd, ontstond er een vrolijk geheel waarbij
het oudere kind het jonge kind
hielp.

Het paasontbijt, aangevuld met
het spelletjescircuit, is zowel door
de kinderen als de leerkrachten
uitstekend bevallen. Het is dan
ook zeker voor herhaling vatbaar.
Op de foto zijn een aantal groepjes
kinderen te zien, die deelnemen
aan de pleinactiviteiten.

aupmg
Dé Auping specialist
van de Achterhoek:

organa

*^ slaapkamers

Bij alle spelletjes waren ouders
aanwezig om het spel uit te leggen
en te leiden. Ook werden er een
aantal spelletjes op het plein ge
speeld. Gelukkig waren de weergoden ons goed gestemd, want het
was echt prachtig weer.

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld.)
0575 - 46 46 00
maandag gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.com

Gezinsdienst in de
Dorpskerk
Op zondag 7 mei aanstaande zal er
's morgens in de Dorpskerk een ge
zamenlijke Herv./Gereformeerde
gezinsdienst worden gehouden.
Deze dienst staat in het teken van
de musical 'Ester' die in de komende week 4 maal opgevoerd zal
worden in de Dorpskerk, en van 4
en 5 mei.
Het thema van de dienst : 'Alles
kan veranderen'.
Voor iedereen die van zingen
houdt is er de mogelijkheid om
voor de dienst een nieuw lied in te
studeren om half 10 in de kerk samen met de cantorij. De kinderen
komen in deze dienst ook aan hun
trekken ze mogen nu eens lawaai
maken in de kerk en een nieuw
lied leren over Ester.
Iedereen is van harte welkom.
Bevrijdingsdag 5 mei zijn wij
de gehele dag GESLOTEN.
Advertenties en berichten
voor Contact gaarne donderdag 4 mei 12.00 uur in ons bezit.
De Redactie

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 4 mei 18.30 uur ds. M. Beitier, Dodenherdenking in de
NH Kerk.
Zondag 7mei 10.00 uur ds. M. Beitier, gezamenlijke dienst in de NH
Kerk.
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 4 mei 19.30 uur Dodenherdenking; stille tocht vanaf de
kerk naar Algemene begraafplaats.
Zondag? mei 10.00 uur Zangdienst.
Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 4 mei 18.30 uur ds. M. Beitier, Dodenherdenking in de
NH Kerk.
Zondag? mei 10.00 uur ds. M. Bei tier, gezamenlijke dienst in de NH
Kerk; 19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K. kerk Vorden
2ondag 7mei 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. Cantena Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 mei 17.00 uur Woord- en cQmmuniedienst.
Zondag 7 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekendwacht pastores
7-8 mei pastor B. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 57 31 15.
Huisarts
5-6-7 mei dr. Dagevos, het Vaanwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
TANDARTS

5-6-7 mei FA Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 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 wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag.van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur. zaterdag
van 10.30-12.30 uur.Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
farelti(Kiëk-ie info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.

BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
OpenTafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen^en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculpseweg 40. Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde manier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127
• TC RENOVATIE: alles onder 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • verzamelhal • kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; inen verkoop. Ma. t/m za. open
van
10.00-16.00
uur.
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69
• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbalife-distributeur. Bianca te Veldhuis, tel. 0575-464882
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. 0543451311
• Totale opheffingsuitverkoop van handelsvoorraad
w.o. oude antieke e n2e hands
meubilair, klokken, spiegels
e.d. Alles moet weg! Nu korting
tot 50%! of t.e.a.b. Zaterdags
van 09.00 tot 17.00 uur. Corantiek De Stegge 9, Lievelde,
tel./fax 0544-463954, mob.
06-55143833

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor enkele uren per
week. Inl. tel. 0575-555500 na
18.30 uur
• Voor de te houden boedeldag op 27 mei a.s. is de Veiling
Commissie Vorden nog op
zoek naar goederen, m.n.
boeken, platen, snuisterijen
en meubels. Tel. 0575-551673
en 0575-55 1486
• Dierenpension/hondenschool
'De Batsheuvel' te Ruurlo start
cursus gedrag & gehoorzaamheid voor beginners en
gevorderden. Tel. 0573-461386
• Nog voor uw vakantie wat kilo's kwijt? Dat kan met Herbalife. Bel voor info: A. Haaring 0575-467381
• Voor de te houden boedeldag op 27 mei a.s. is de Veiling
Commissie Vorden nog op
zoek naar goederen, m.n.
boeken, platen, snuisterijen
en meubels. Tel. 0575-551673
en 0575-55 1486

• Te huur: kamer. Tel. 0575441600
• Wie wil mij een paar uur per
week helpen met huishoudelijk werk? Tel. 554394
• Gevraagd: lieve oppas voor
onze dochter van 2,5 jaar op
de dinsdag. Tel. 554429
• Gevraagd: werkster voor
een halve dag per week. Voorkeur: woensdag. Adres: Ganzensteeg 11 te Vorden. Interesse? S.v.p. bellen: Ans van der
Zei, tel. 0575-559004

• Krato speelt 12 en 13 mei:
'Het daghttje van Pensbn Zeemring'
• Rommelmarkt 6 mei a.s.
bij de molen Het Hoge 66 van
10.00 tot 14.00 uur. Heeft u
nog spullen (geen grote)? Inleveren 5 mei van 17.00 tot 18.00
uur bij de molen. Afhalen kan
ook. Tel. 0575-552871 of
553060

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.
Bakkerij Van Asselt
Bakkerij Joop Bruggink
Banketbakkerij Wiekart
Vorden, 27 april 2000

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve
man en onze unieke vader

BERTUS PARDIJS
hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit heeft gegeven.
H.J. Pardijs-Kolenbrander
Richard en Thamar
Sander en Barbara
Vorden, mei 2000

• Nog voor uw vakantie wat kilo's kwijt? Dat kan met Herbalife. Bel voor info: A. Haaring 0575-467381
• Wij gaan verhuizen en
kunnen een heleboel dingen
niet meenemen. Daarom zoeken we kopers voor: • een bolderkar f 50,- • een aanhangwagen f 200,- • een vouwwagen f 500,- • een ouderwetse
trapnaaimachine f 100,- • een
kinderwagen f 100,- • een ledikantje f 25,-. Voor inlichtingen:
0575-554255

GEVRAAGD:

enthousiaste
vakantiehulpen
CAMPING

De Reeho
Enzerinckweg 12,7251 KA Vorden

Telefoon 0575-551582
TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

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

Musical 'ESTER'
• ontroerend • diepgaand • aangrijpend • raak • grappig
Een speelse musical die het eeuwenoude maar o zo actuele thema onderdrukking én bevrijding behandelt op
originele, humoristische en zeer treffende wijze.

'Kamphuis b.v.t
SCHILDERS
EN AFWERKERS
Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575-512927

voor

in- en
exterieur
verf - glas
vloeren
raamdecoratie
wandafwerking

Optreden in de Dorpskerk
te Vorden op:
4 mei aanvang: 21.00 uur
(in aansluiting op de
dodenherdenking)
5 mei aanvang: 20.00 uur
6 mei aanvang: 20.00 uur
7 mei aanvang: 17.00 uur
Toegangsprijs f 5,(kinderen f 2,50). Inclusief consumptie.
Kaarten verkrijgbaar bij de volgende verkoopadressen
in Vorden:
• VW-kantoor • Schildersbedrijf Boerstoel • Autobedrijf
Groot Jebbink

rOPHIE'S

• Lekker tennissen bij Soefi
in wonderschoon Wichmond?
Dat kan! Bel: 441941
• Voor leden (16 jaar en ouder) iedere dinsdagavond
van 20.00 tot 23.00 uur
'racketavond' bij Soefi in
Wichmond

TOON SCHURINK

• Dieren pension/hondenschool
'De Batsheuvel' te Ruurlo start
cursus gedrag & gehoorzaamheid voor beginners en
gevorderden. Tel. 0573-461386

• Te koop: z.g.o.h. scooter,
Honda Vision, b.j. '95 f 1.000,-.
Tel. 0575-526784
• Werkende jongeman (22)
zoekt woonruimte in Vorden
of directe omgeving. Tel. 0575553956 na 18.00 uur

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het totaal
onverwacht overlijden van onze collega

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

Meubelen
1

NORDEkv.

voor /2 prijs

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

• bankstellen
• kasten
• eethoeken
• salontafels
• slaapkamers

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

nieuw en gebruikt

'Meubelkoopjes'
Raadhuisstraat Hengelo (Gld.)
(naast Edah)
Telefoon 0575-464600

Monuta

kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

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

Romée
Zij is geboren op 26 april 2000
om 22.12 uur, weegt 3660
gram en is 51,5 cm lang.
Hendrik-Jan, Joke en
Kevin Klein Gotink
Korenbloemstraat 8
7255 XL Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461044

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u
ons betoond heeft na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

J. WALGEMOET-BATS

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Bij God mag jij nu wonen
daar waar geen pijn kan komen.

TOON SCHURINK

hebben ons diep getroffen.

Ons maatje, onze vriend, zo ineens - we moesten nog
zoveel van je leren. Nu blijven alleen nog herinneringen die we zullen koesteren.

Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Dag Toon, dag lieve papa, we houden van je.

ANTOON GERHARD SCHURINK

Fam. Walgemoet

TOON

Vorden, mei 2000

t Vorden
27 april 2000

* Vorden
4 september 1943

:».•

Wij zijn getrouwd 19 april 2000

0

Wil en Peter Rouwen
V'

•

was overleden.
Naast zijn drukke werkzaamheden als bakker zag
Toon toch nog kans om zich in te zetten voor de Vordense brandweer. Met een dertigjarige staat van
dienst was hij degene die de nieuwelingen kon vermaken met spannende verhalen van vroeger. Ook na
zijn actieve diensttijd voelde hij zich nog volop betrokken bij het wel en wee van de Vordense brandweer.
We zullen Toon blijven herinneren als een immer
vrolijke collega.
We wensen Berty, Floran en Ernst veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.

Berty Schurink-Meenink
Floran en Ernst

•«'

|

Geschokt en vol ongeloof ontvingen wij het bericht dat
onze oud-collega

Burg. Galleestraat 22
7251 EB Vorden

Leden en oud-leden
Brandweer Vorden
Vorden, 27 april 2000

•

«•
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Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren dinsdag 2 mei van 19.00-19.45 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Met dankbaarheid gedenken wij

l

;;.: Jan Harm Kok
en

José Brinkerhof
gaan trouwen op donderdag 11 mei
2000 om 11.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.
U bent van harte welkom op de receptie van 16.30 tot 18.00 uur in bodega
't Pantoffeltje aan de Dorpsstraat 34 te
Vorden.
Ons adres is:
Ganzensteeg 6, 7251 LC Vorden

r-...... . ..... ... ....... . ........... ... . . ......... .... .... .

Op woensdag 3 mei is de Nederlands Hervormde kerk
te Vorden niet beschikbaar. Daarom zal de rouwdienst
worden gehouden om 13.00 uur in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden, waarna aansluitend om ±
14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven wij
u kennis, dat heden van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Hij was vanaf de oprichting lid van onze werkgroep.
Zijn betrokkenheid bij Vorden en de mensen en zijn
hartelijkheid hebben ons buitengewoon geïnspireerd.
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, 27 april 2000

Verbijsterd en verslagen zijn wij door het plotselinge
overlijden van onze lieve broer, zwager en oom

Zonder Toon zal Koninginnedag nooit meer hetzelfde
zijn.
We missen hem.

TOON SCHURINK

Berty, Floran en Ernst veel sterkte gewenst.

op de leeftijd van 56 jaar.
Sterven doe je niet in eens
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

TOON SCHURINK

Dieren:

Vorden: Greet Enzerink-Schurink
Wim Enzerink
v
Hengelo (Gld.):

Bert en Bertie
Frans en Carolien
Tonny en Riet
Jan en Willemien

Reina Bultman-Schurink
t Gradus Bultman
Piet Vonk

Vorden, 27 april 2000

Els Harmsen-Schurink
Bennie Harmsen
Neven en nichten

t

Vorden, 27 april 2000

'Aan Gods zegen is alles gelegen'

GERRIT WILLEM MOMBARG
Leven is geen zaak van jaren,
leven heeft een diepere zin,
Je kunt 't voelen aan 't einde,
en ook een beetje bij 't begin.
(Toon Hermans)

op de gezegende leeftijd van bijna 90 jaar.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar het personeel van woon- en zorgcentrum 'De Wehme', voor
de goede zorgen.
Vorden: T.J. Mombarg-Pardijs
Hengelo (Gld.):

Rikie en Anton van den Berg

Laren (Gld.): Jo en Bernard Enzerink
Hengelo (Gld.): t Minie en t Henk Memelink
Vorden:

Met verdriet hebben wij kennis moeten nemen van het
plotseling overlijden van onze zwager en oom

Henk en Annie Mombarg
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 25 april 2000
Correspondentieadres:
H. Mombarg
Maalderinkweg 4
7251 NT Vorden

Heden is rustig ingeslapen mijn broer en onze zwager
en oom

GERRIT WILLEM MOMBARG
ECHTGENOOT VAN T.J. PARDIJS

* 11 oktober 1909

TOON SCHURINK
Hengelo (Gld.):

H.G. Zweverink-Mombarg
G.J. Zweverink

t 28 april 2000

G.M. Helmink-Straatman
Hennie en Annie
Martin, Robert en Yvonne, Erik en Rian

Herman Meenink

Gerard en Truus
André, Diana en Marco, Jeanine

Steenderen: Karel en Ina Meenink-Harmsen
Joost en Femke
Th ijs

Lies en Peter
Amber, Joel, Roman
Riet en René
Maaike en Rocco, Walter,
Laurens en Jamie, Maarten
Jan en Leny
Mark, Niek

Vorden, 27 april 2000

Rikie en Hans

TOON SCHURINK
Wij wensen Berty, Floran en Ernst en familie veel sterkte toe in de komende tijd.
Toon, wat hebben we fijn samengewerkt.
We zullen je erg missen.
Riek
Reinie
Frans
Nout

H.W. Klumpers-Dimmendaal
Neven en nichten

Vorden, 25 april 2000

EERDER WEDUWNAAR VAN J.W.M. STAPELBROEK

ECHTGENOOT VAN BERTY SCHURINK-MEENINK

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van onze werkgever

Markelo:

MARTINUS ARNOLDUS HELMINK

Epe: Wim en Geurtje Meenink-Nijdeken
Bart
Liesbeth
Thomas

De teraardebestelling heeft vrijdag 28 april plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Vorden:

In dankbaarheid en met groot vertrouwen in God, berichten wij u dat op gezegende leeftijd is overleden
mijn zorgzame man, onze dierbare vader en lieve opa

Vorden, 27 april 2000

Lauri
Anja
Willemien

Hoetinkhof 40
7251 WG Vorden
De eucharistieviering zal worden gehouden op woensdag 3 mei om 10.30 uur in de parochiekerk St. Willibrordus te Vierakker, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op het kerkhof aldaar.
De avondwake houden wij op dinsdag 2 mei om 19.00
uur in bovengenoemde kerk, waarna u afscheid kunt
nemen in de kerk.
Gelegenheid tot condoleren is er na de avondwake en
na de teraardebestelling in het Ludgerusgebouw aldaar.
Vader is thuis opgebaard.

TIN

ERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen zij hun advies nog bij of houden
het voorstel aan. Intrekken van een raadsvoorstel is ook mogelijk. De leden van de commissies zijn ook raadslid, met uitzondering van de plaatsvervangend commissieleden.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 9 mei
2000 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de agenda staat:
- ingekomen stukken en mededelingen.
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert niet omdat
er geen agendapunten zijn.
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 10 mei 2000 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- ingekomen stukken en mededelingen
- bestuurlijk startdocument 2001
- beheer en onderhoud van bruggen en duikers
- wijziging begroting 2000
- plaatsen zitbanken en fietsenrekken nabij VW-kantoor
- bestemmingsplan "Wientjesvoort 1998.

Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur
woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur
donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur
vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

ERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 mei 2000 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- beheer en onderhoud van bruggen en duikers
- wijziging begroting 2000
- plaatsen zitbanken en fietsenrekken nabij VW-kantoor
- bestemmingsplan "Wientjesvoort 1998".
Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de
rondvraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een
onderwerp aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze
onderwerpen heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen. U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr.
A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u
wilt spreken.

'B

Het landhuis en het koetshuis krijgen een woon- en kantoorbestemming,
de boerderij een woonbestemming. Het bijgebouw mag gebruikt worden
voor beroep aan huis. Het park krijgt weer de oude luister van vroeger, de
slotgracht krijgt een opknapbeurt, de bouwvallige bouwwerken en de oprijlaan worden hersteld. De kampeermogelijkheden nemen gefaseerd af,
afhankelijk van de voortgang van de te bouwen recreatiebungalows.
De kosten van het ontwikkelen en de exploitatie van het plan komen
voor rekening van de inititatiefnemer, Wientjesvoort B.V. Burgemeester
en wethouders verwachten geen financiële gevolgen voor de gemeente.
ENTRUM WERK EN INKOMEN (CWI) OP l MEI 2000 VAN
START
Vanaf maandag l mei 2000 kunnen inwoners van Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen voor aanvragen van een bijstandsuitkering
terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen, kortweg CWI. Het adres
is Henri Dunantweg 3 in Zutphen.
Het CWI is een samenwerkingsverband van alle instellingen voor sociale
zekerheid zoals Cadans, GAK, GUO, SFB en Uszo, de betrokken gemeenten en de Arbeidsvoorziening IJssel-Veluwe. Het CWI biedt een dienstenpakket - aan inwoners en werkgevers - dat de volgende elementen omvat:
" informatie en advies
* presentatie van vacatures
* het bemiddelen van werkzoekenden naar werk
* het aanvragen van een uitkering.
Het CWI wil optimale service verlenen met als kenmerken een maximale bereikbaarheid, minimale wachttijden en een goede aansluiting met
de uitkerende instanties. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt
staat voorop.
Voor wie al een uitkering ontvangt van de afdeling Sociale Zaken verandert er niets. Wie na l mei een beroep moet doen op een bij stands ui tke
ring moet zich eerst melden bij het CWI in Zutphen. Het CWI onderzoekt
in overleg met de cliënt of er mogelijkheden zijn om direct aan de slag
te gaan of voor een uitkering in aanmerking te komen. De verdere afhandeling van de aanvraag wordt verricht door de afdeling welzijn.
Voor alle duidelijkheid: aanvragen voor bijzondere bijstand, contributie
fonds of Wet voorzieningen gehandicapten blijven bij de afdeling welzijn.
Het CWI is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur voor
het maken van een afspraak. Het telefoonnummer van het CWI is (0575)
593400.

'Re GENTONACTIE

VAN START

Nog 2 weken
Op 24 april ging in Vorden de regentonactie van start. Als inwoner kunt
u tot 12 mei van de gelegenheid gebruik maken om voor ƒ 62,50 een re
genton aan te schaffen. Naast een regenton kan voor extra comfort een
opzetblok voor ƒ 25 — en regentonautomaat voor ƒ 11,50 bijbesteld worden. U kunt kunt gebruik maken van de hier afgedrukte bestelbon en
die opsturen naar: Waterbedrijf Gelderland, Actie regenton, Antwoordnummer 5, 7000 VB DOETINCHEM. De bestelde regentonnen worden in
juni rechtstreeks bij u thuisbezorgd.

EHEER EN ONDERHOUD VAN BRUGGEN EN DUIKERS
\ 3.

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om een krediet
van f. 20.000,— voor het voorbereiden van het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de bruggen.
De Heidemij heeft een onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand
van de bruggen en duikers in Vorden.
Alle bruggen vertonen min of meer achterstallig onderhoud. Om dit te
verhelpen is een bedrag van f437.000,— nodig. Voor de duikers is een bedrag van f 83.000,— per jaar nodig om deze te kunnen onderhouden
en/of vervangen.
Voor het uitvoeren van de voorbereidingen voor het onderhoud aan de
bruggen is een bedrag nodig van f 20.000,—. De kosten van het wegwerken
van het achterstallig onderhoud, het vervangen, het onderhouden van
de bruggen en duikers betrekken burgemeester en wethouders bij het
Meerjarenbeleidplan 2001-2004.

Vorden

Reservoor voor mij :
regenton(nen) a ƒ 62,50 per stuk
opzetblok(ken) a ƒ 25,00 per stuk
regentonautomaat(en) a ƒ 11,50 per stuk

Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
Hierbij machtig ik Waterbedrijf Gelderland om eenmalig het verschuldigde
bedrag af te schrijven van mijn (post) bankrekeningnummer:

Datum

Handtekening

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
ESTEMMINGSPLAN WIENTJESVOORT 1998
Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft begin 1998 ter inzage
gelegen. Aan de hand van de reacties hebben burgemeester en wethouders
besloten om het bestemmingsplan op een aantal punten aan te passen.
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vervolgens weer ter inzage gelegen.
Ook hier zijn reacties op ontvangen.
Het stedenbouwkundig adviesbureau heeft een reactie op de ingebrachte
opmerkingen gegeven. Sommige bezwaren vinden burgemeester en wethouders gegrond, andere niet.
Als dit bestemmingsplan definitief vastgesteld is dan kan:
- de ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos
plaatsvinden;
- het landgoed gesaneerd worden door de omzetting van 270 standplaatsen voor tenten en mobiele kampeervoertuigen naar 172 recreatie
woningen op het landgoedkampeerterrein en landbouwgronden;
- het landhuis, het koetshuis, de boerderij en andere waardevolle be
bouwing en het park hersteld worden.

ET MILIEUBEHEER (ART. 13.4)
Algemene wet bestuursrecht art. 3:19
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 8 mei tot en met 5 juni 2000, ter inzage het ontwerpbesluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
Waterschap Rijn en IJssel
adres:
Postbus 148
woonplaats:
7000 AC Doetinchem
adres van de inrichting:
Hackfortselaan ongenummerd
(kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie N, nr. 6) én
Rondweg ongenummerd (kadastraal
bekend gem. Vorden, sectie M, nr. 261)
om (revisie-)vergunning voor: 2 werkdepots voor de opslag van
verontreinigde specie, met een tijdelijk
karakter (tot 31 maart 2002)

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door iedereen worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 6 juni 2000.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 6
juni 2000.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

GEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART
Naar het buitenland? Wat heeft u nodig?
Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een
geldig reisdocument. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort
van ouder(s) of voogd, mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven. Zij moeten beschikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan. (Anders dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om
vóór de datum waarop de geldigheid van het oude document eindigt een
nieuw document aan te vragen; wel moet u zich, als daarom wordt ge
vraagd, kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs).
U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteitskaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a.
niet in de voormalige Oostbloklanden en Cyprus). Beide documenten
zijn vijfjaar geldig.
Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen. Bij het
aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de
aanvrager van een paspoort staat bijgeschreven in het (geldig) reisdocument
van één of beide ouders, dan moet het reisdocument Waarin men staat
bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document
niet overleggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit
moet zowel bij vermissing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het
buitenland moet u ook altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie.
Het proces-verbaal moet u inleveren bij het aanvragen van een nieuw document. Als u eerder een reisdocument hebt gehad, maar u kunt dit niet
overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan worden de
rechten verhoogd met ƒ 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven in
een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet
worden opgevraagd. Bij de aanvraag moeten 2 gelijke pasfoto's (zwart-wit
of kleur) van recente datum die een duidelijk en goedgelijkend beeld geven
worden ingeleverd. De foto's mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET
OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt zijn te klein en
kunnen dus niet worden gebruikt!!). Evenmin mogen stickerpasfoto's
worden gebruikt.
Vermelding van kinderen in het reisdocument
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort;
indien er geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een
schriftelijke verklaring van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis te verkrijgen. De verklaring van
geen bezwaar moet ook (opnieuw) worden overgelegd als in het oude
reisdocument al kindgegevens zijn opgenomen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar.
Voor zover bekend zijn dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze
landen hanteren voor bijschrijving de leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren bij de betreffende buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland.
Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders
of voogd voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een
paspoort geldt dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestemming nodig van de curator. Een formulier
voor het geven van toestemming is op het gemeentehuis te verkrijgen. De
toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit moet altijd bij de
aanvraag worden overgelegd.
Kosten
een paspoort
een Europese identiteitskaart
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort
(wijzigingen voorbehouden)

ƒ 100,00
ƒ 37,50
ƒ 7,50
ƒ 7,50

Afgifte
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen twee
de keer terug hoeft te komen: Door apparatuurstoring is het mogelijk dat
de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd gerealiseerd kan
worden.
OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?
Op rijbewijzen die zijn afgegeven vóór l juni 1996 staan drie data vermeld. Dit kan enige verwarring veroorzaken. De eerste datum is de
datum van afgifte van het rijbewijs; de tweede datum is in de meeste
gevallen de datum waarop de houder van het rijbewijs 70 jaar wordt en
de derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet worden vernieuwd. Let u dus goed op deze laatste datum!! Het is van groot belang,
als u wilt blijven rijden, om vóór deze datum op het gemeentehuis te
komen.

Wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar
bent, meenemen:
het oude rijbewijs;
2 gelijke pasfoto's (zwart/wit of kleur) die van recente datum zijn en een
duidelijk en goedgelijkend beeld geven, het mogen geen stickerpasfoto's
zijn;
Kosten: ƒ 42,00 (wijzigingen voorbehouden).
Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn, moeten
worden gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden
gehaald bij burgerzaken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar
die al eens zijn gekeurd voor het rijbewijs. Momenteel bedragen de kosten van het formulier (incl. uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 43,10. Dit bedrag moet bij ontvangst van het formulier worden
betaald. Wacht niet te lang met het ophalen van zo'n formulier. Het kan
4 tot 5 weken duren voordat u alles rond heeft. Is het rijbewijs nog geruime tijd geldig terwijl men 70 jaar wordt, dan is het bovenvermelde
pas van toepassing vlak voor de datum dat het rijbewijs de geldigheid verliest.
De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om
een nieuw rijbewijs aan te vragen.
Tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van personen die in het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaatschappij b.v. na een ongeval, kritisch kijken naar de gezondheidstoestand
van de bestuurder. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele kostenvergoeding. Wij raden u aan in dit geval een tussentijdse keuring te laten
doen.
Vermissing
Bij vermissing/diefstal van het eerder afgegeven rijbewijs kunt u aangifte
doen bij de politie of op het gemeentehuis een verklaring van vermissing
invullen. Als u eerder een rijbewijs heeft gehad, maar u kunt dit niet
overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan worden de
leges verhoogd met ƒ 25,—. Is het vermiste rijbewijs algegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.
Afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede
keer terug hoeft te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storingsgevoelig, waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service
misschien niet altijd lukt.
'ERGUNNINGEN
J IE
Bouwen
Plaats
de Bongerd 36

Aanvrager
AJ. Wen tin k

Inhoud
bouwen bergruimte
en aanbrengen gevel pui

Raadhuisstraat 13

M. Boekholt

bouwen dakkapel en intern
veranderen woning

Molenweg 6

T.C. van Dorsten

bouwen berging

Meldingen bouwen
Plaats
Aanvrager
Inhoud
het Schapenmeer 6
DJ. Groot Wassink bouwen bergruimte
het Schapenmeer 4

D.Ch. de Groot

bouwen bergruimte

het Eelmerink 6

J.P. Pannekeet

vergroten bergruimte

Wilmerinkweg 5

G.T.M. Seesing

bouwen bergruimte

Kappen
Plaats

Aanvrager

Inhoud

Deldensebroekweg 15 AJ. Mulderije
langs de Baakse Beek,
tussen de Nieuwstad
en de Horsterkamp
gemeente Vorden

Evenement
Plaats
Vorden

Aanvrager
RTWorden
Vierakker

Herplan tplicht

vellen 3 eiken

VONDOPENSTELLING
BURGERZAKEN
Op 30 mei 2000 is de eerstvolgende avondopenstelling. U kunt dan
van 18.30 - 19.30 uur bij burgerzaken terecht voor alle lokethandelingen. De daaropvolgende avondopenstelling is op 27 juni 2000. In
juli is er geen avondopenstelling.

LAATSEN ZITBANKEN
EN F1ETSENREKKEN
BIJ VW-KANTOOR
Met de VW hebben burgemeester
en wethouders afspraken gemaakt
over het verbeteren van de toegankelijkheid. Er komt een zitbank en
een fietsenstalling in het plantsoen aan de voorzijde van het
pand. Door de t'ietsenrekken moet
een parkeerplaats vervallen. Doordat de fietsenstalling bij de kiosk
op het marktplein wordt gebruikt,
komt er daar weer een parkeerplaats bij.
De kosten bedragen ƒ 16.000,-.

IJDEJJJKE VERKEERS
MAATREGEL
Op 7 mei 2000 houdt de R'IVVorden Vierakker een wielerevenement in Vorden. In verband daarmee hebben burgemeester en wethouders besloten om op die dag
van 15.00- 15.40 uur (of zoveel langer of korter als nodig is) de volgende wegen voor het verkeer al'te
sluiten:
- Het gedeelte van de Zutphenseweg tussen de Boonk en de
Smiddstraat;
- De Smidsstraat;
- Het Hoge tussen de Smidsstraat
en de Schoolstraat;
- De Schoolstraat.

ELEGATIE I-N MANDAAT
De burgemeester en burgemeester
en wethouders hebben een nieuwe mandaten l ijst vastgesteld. De
gemeenteraad een nieuwe lijst delegat iel ijst.
In de mandatenlijst staat wat de
ambtenaren zelf mogen afdoen. In
de delegatielij Si staat welke bevoegdheden de gemeenteraad aan
burgemeester en wethouders helv
ben overgedragen. U kunt deze lijsten inzien bij de afdeling bestuur.
Tegen betaling van de rechten
kunt u kopieën krijgen.

HONDENPOEP

vellen
34 populieren 22 essen
(maat 8-10)

Inhoud
Wielerevenement in
Vorden op 7 mei 2000.

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

RUIM
OP
DIE TROEP!'

Steun
astmapatiënten in hun
Astma
luchtgevecht Fonds
55055

y-wwAMAr-v^/JVAV."

bh
•
en
•;
i/n n r/
voordeelprijzen

Tien te; ;en vijf dat
u ze Ie ker vindt

Een waterval van

niet voor even, maar voorgoed!

98

SUCADELAPPEN

a

kg

van S336 voor

WITTE EN BLAUWE DRUIVEN
bakje 500 gram

f 99
m

van &09 voor

AH YOGHURTDRINK
diverse merken

2 halen

3

>»

f

10
•

NESTLÉ MINI'S
Smarties, KitKat, Bros

2 halen

»>

AH CHOCOMELK

500 gr.

\ betalen

9

gebraden gehakt,

430

>»

15

700 gr.
i

Italiaanse rollade,

kalfsleverworst,

I

Q O varkensfilet gevuld met
•/O Parmaham en spinazie,
WO gr.

KeurslagerV1O
Zutphcnseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Openingstijden:
maandag t/m woensdag van 08.00 - 20.00 uur
donderdag 4 mei van 08.00 - 18.00 uur l vrijdag 5 mei van 08.00 • 18.00 uur
zaterdag van 08.00 - 17.00 uur
Maandag, dinsdag en woensdag:
wit, bruin, volkoren, 800 gram

l

W halen mmbetalen!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

•I

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

VLAAI VAN DE WEEK:

EEN NIEUWE STRAAT

Bevrijdingsvlaai f 10,* ****

Maar voor het zover is,
zijn we af en toe minder goed
bereikbaar.

4&
?

^

Daarom komen we u tegemoet!
In plaats van één stempel per besteding
van f 25,- krijgt u nu liefst

-deco
HOME

twee stempels
op uw spaarkaart*
Dat betekent dubbel zo snel die

25 piek korting
bij elkaar sparen
* bij contante aankopen t/m 13 mei 2000

HARMSEN
HOME

Zelhemseweg 21
(bedrijventerrein 'Hengelo')
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

Volop gratis
parkeergelegenheid

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

395

gerookte kipsalade,

1 betalen

2.

i^ m

1

700 gr.
100 gr.

2 halen

pak 1 liter

CQQ Gebraden
kalfsrollade,

cordon bleu,

3/

/ •

vol of halfvol

kipfilet,

700 gr.

758
zak 250 gram

1 betalen
BB
00
m

5 gepaneerde
schnitzels

Bevrijdingsbrood
*****

Bevrijdingsbroodjes
O halen J betalen
*****
Bevrijdingsgebakjes f 2,25

^
J jK

A. HEITKONIG

leder z'n
eigen wens.

Kleinvakartikelen zoals

• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen
• Cadeau-artikelen • Glas- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
*
*
*
*
*

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Zand, grind, tuingrond
Grondwerk
Containers
Bestratingen
Klinkers: nieuw en gebruikt

Mufeengatweg 3
7227 DN Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

2)e 'Bqogetaar

interieuradviseur
£j£'4t}f\yHtJl\&e(z-jfr*tJf**&f^
'

- ' '

' ' ' >

'

''''"

''^"'

'J(i'staurant
'J\ecjelbanen,
Zaten- en
Tartifcentrum

'

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

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Monuta $
Uitvaartverzorging en -verzekering

Gevraagd voor ons nieuw te openen restaurant:

dames

voor keukenwerk, bediening
en andere werkzaamheden

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met
de heer A.J. Postma of de heer C.H. van Til,
tel. 0575-551426 of 06 22415474

Bekendmaking ontwerp-beschikking
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Onderwerp
Het Waterschap Rijn en Ijssel heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning op
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Het betreft een aanvraag van
Waterschap Rijn en Ijssel voor het direct
lozen van depotwater, afkomstig van twee
werkdepots voor opslag van baggerspecie,
gelegen aan de Rondweg ongenummerd en
de Hackfortselaan ongenummerd in Vorden.
Het dagelijks bestuur van het Waterschap
Rijn en Ijssel is van plan de gevraagde vergunning te verlenen. De vergunning zal worden verleend voor de periode van één jaar.
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen.
Inzage
U kunt de ontwerp-beschikking, de aanvraag
en overige stukken die van belang zijn van
8 met tot en met 5 juni 2000 op de volgende
plaatsen inzien:
- het hoofdkantoor van het waterschap,
Liemersweg 2 in Doetinchem, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur, van 14.00 tot
16.00 uur en buiten kantooruren na telefonische afspraak;
- het kantoor van de afdeling Midden van
het waterschap, Hoofdstraat 98 in Terborg,
elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur, van
14.00 tot 16.00 uur en buiten kantooruren
na telefonische afspraak;
- het gemeentehuis van de gemeente Vorden - bureau milieu -, De Horsterkamp 8
in Vorden, op werkdagen van 8.30 tot
12.00 uur, op woensdag van 14.00 tot
17.00 uur en daarnaast na telefonische
afspraak buiten kantoortijden. Bovendien
kunnen de stukken in de openbare bibliotheek, Dorpsstraat 3 in Vorden tijdens
openingstijden worden ingezien.
Op het hoofd- en het afdelingskantoor van
het waterschap blijft het mogelijk de stukken
tijdens kantooruren in te zien, totdat de termijn is verstreken-waarbinnen tegen de definitieve beschikking beroep kan worden
gesteld.

Waterschap

Bekendmaking
Bedenkingen
Wanneer u bedenkingen heeft tegen de inhoud van de ontwerp-beschikking kunt u
deze tot en met 5 juni 2000 schriftelijk kenbaar maken bij het dagelijks bestuur van het
Waterschap Rijn en Ijssel, Postbus 148, 7000
AC Doetinchem. Uw persoonlijke gegevens
worden niet bekend gemaakt als u hierom
schriftelijk verzoekt. Als u behoefte heeft aan
een gedachtenwisseling over het ontwerp
van de beschikking kunt u telefonisch hiervoor een verzoek indienen. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij de aanvrager aanwezig
kan zijn, kunt u ook mondeling bedenkingen
inbrengen.
Inlichtingen
Voor informatie over de aanvraag en de
ontwerp-beschikking kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en
Handhaving, de heer R. Schokker telefoon 0314 - 36 94 26 (technische aspecten) en mw. mr. I. Elderman, telefoon
0314-3694 32 (juridische aspecten).
Waterschap Rijn en Ijssel
Het Waterschap Rijn en Ijssel is actief in
Oost-Gelderland, een deel van Overijssel
en een deel van de Veluwe. Het zorgt voor
de bescherming tegen overstromingen
(waterkeringszorg), voor de hoeveelheid
water in het gebied (waterkwantiteitsbeheer),!
voor het vaarwegbeheer op de Oude Ijssel
en voor de kwaliteit van het oppervlaktewater (waterkwaliteitsbeheer). Het verlenen
van vergunningen voor lozingen op riolering
of oppervlaktewater is daarbij van belang,
evenals het controleren van de naleving van
de voorschriften. Voor meer informatie over
het werk van het waterschap kunt u contact
opnemen met de medewerkers Communicatie en Educatie, telefoon 0314 - 36 93 69.

en IJsse

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Zomerbloemen- en
kuipplantenverkoop
Rechtstreeks van de kwekerij!
De allernieuwste soorten
en kleuren in 2.OOO m2 kassen.
25O soorten in alle vormen!

Potgrond
(kwekerskwaliteit) zak a 25 liter

nu 4 zakken f 10,en nog veel meer bij:
Kwekerij-Tuincentrum

H U B E RS

BAAK (bij de kerk) - Tel. 0575-441406
Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag tot 16.00 uur.
Verkoop vanaf 1 mei. Vrijdag 5 mei gesloten

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor
het, tot 31 maart 2002, plaatsen van 2 speciedepots,
één op het perceel aan de Rondweg, ten noordwesten
van huisnummer 4 en één op het perceel aan de
Hackfortselaan, ten westen van huisnummer 1.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van maandag 8 tot maandag 22 mei
2000, ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.
Vorden, 3 mei 2000.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten
E.J.C. Kamerling

Bid ons
in d'n Achterhoek

Dierentehuis
'de Bronsbergen' Zutphen

\Vie bezorgt Contact?

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
PER 1 MEI 2000

Toon van de Spitsmoes en Snieders Harm waarn zaoterdagmaarn al
betieds biej 't Voddense gemeentehuus. 't Mooie weer van de afge
loopn dage had eur al vrog op pad doen gaon. "Ku'w nog een endjen
biej 't kasteel kuiern", had Toon 'n veurigen aovend deur de tillefoon
ezeg. En dat deijen ze dan ok. De hette van vri'jdag hing nog zo'n betjen
in de busse. Maor de loch zaog t'r neet nao uut dat 't weer zo'n mooien
dag zol wodn. En daor kwammen ze ok gauw achter.

maandag 14.00-17.00 uur
dinsdag 14.00-17.00 uur
woensdag gesloten
donderdag 14.00-17.00 uur
vrijdag 14.00-17.00 uur
zaterdag 14.00-17.00 uur
zondag gesloten

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact
bezorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575)
551010
De redactie

Met 't ende van de aubade gingen de enkele druppels oaver in reagen
en wat later wodn 't met bakken vol nao benearten egooid too ze op
't darp angingen.. As vezopn katten kwammen ze biej Bakker. Gelukkig
veur de luu had den oranjebitter zat in huus zodat de luu zich warmen
konnen. Zowel Toon as Harm vuuln zich zienderogen better too ze
van binnen net zo nat wodn as dat ze van buutn al waarn.
Zee hadn nog 't plan ehad umme an de orienteringsrit met te doen
maor daor zaogen ze toch maor van af. 't Vogelschietn, waor ze andere
jaorn wel 's an met deijen, lek eur niet die reagen ok niks. Too ze biej
Bakker uutkwamn waaarn eur ogen trouwens ok al wel zo troebel dat
ze wel tien vogels zaogen inplaatse van ene. 't Beste was maor op huus
an te gaon, En daor kregen ze , ieder op zien meniere, 't' neudige te
heurn van de vrouw. Van 'n koneginnedag heb ze wieter neet volle
meer metemaakt. Jao, 't vuurwerk, dit jaor met een iezeren naogalm,
moggen ze onder geleide van de vrouwluu nog zien.
Die vrouwluu had'n d'r de veurige wekke met de Oranjeaovend ok al
veur ezorgcl dat Toon en Harm weer redelijk nuchter in huus kwammen.
Harm had toen in de pauze al nao huus ewild. 't Toneel von e niks an.
Maor Toon wis um te bepraotn: "lej mot de luu toch een kans geevn,
neet iederene is cl re k een volleerd spoller, dat mot gruujen biej zukke
luu", had Toon um veur eholn. En achteraf was Harm toch maor bli'j
dat e ebleevn was. Want de play back show von e uut de kunst en
met um de meesten. Zoiets wilt de luu wel vaker zien, biej ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman

Halen en brengen pensiondieren:
dagelijks van 09.30-10.00 uur en
tijdens openingstijden.

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN - TEL. 552243

GEVRAAGD:

weekendhulpen
voor De Herberg en 't Pantoffeltje
Telefoon 0575-552243 / 551770

Lentefeest Jeugdsoos
Flophouse
Zoals elk jaar heelt Flophouse
weer een Lentefeest, dit jaar gehouden op 5 en 6 mei.
Vrijdagmiddag 5 mei wordt er op
IK-t terrein van l-ïophouse gestart
met de 6 kamp. Dit wordt door de
Oranjevereniging van Toldijk georganiseerd in samenwerking met
Flophouse. 's-Avonds /.al de prijsuitreiking plaatsvinden in de I.entefeest-tent met mu/.iek van de
Laayenlichters.
Zaterdagmiddag 6 mei gaat de
Normaalmarkt van start, dan /ijn
ook kaarten voor I loken in Toldijk
te koop. Moken in Toldijk op 30 juni voorprogramma van Normaal is
de Band /.onder Banaan, ook de
zanger van Ski k, Daniel Lohuis, is
van de partij, hij zingt een paar
nummers met de oude bezetting
zoals ze 25 jaar geleden begonnen
ook te zien. Zij zullen een h a l f u u r
lang de oude nummers spelen!
Kaarten voor het koffieconcert op
2 juli zullen op de Normaalmarkt
ook verkrijgbaar zijn. Normaal
speelt dan, de Berger muzikanten,

llarry Slinger en Bakkerij Manschot /.uilen dan ook van de partij
zijn. Kom dus naar de Normaalm a r k t , dan ben je verzekerd van
een kaart voor 't l lok weekend in
Toldijk.

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan

Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75
voor uw

Verre vakantie
gaat u naar:

Rabobank

reizen

Kantoren te:
Vorden, /utphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-5583-10
Stecnclcrcn, IHirg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mej. C Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertoe Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

Ie Herberg"^

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 55 26 63

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 553424

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Kefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«" luiwelijksplecbtigbeid
'«" recepties en (bniilofLs)party's
*• produktpresentaties
«• vergaderingen en congressen
•*• besloten diners
«• Imiidslmis op bet landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
ïel.: (0575) 54 54 54/51 3520
Tax: (0575) S I 3505
K-mail: hufedevoorst@univcrsal.nl
\v\v\v.liuisdevoorst.nl

Wielrennen

R.T.V.-ËRS DOEN HET GOED
Afgelopen week organiseerde de
RW een individuele tijdrit in het
kader van de snelle man. Winnaar
werd het Reijnold Harmsen uit
Zaterdagavond Lentefestival, daar Warnsveld voor de Baakse junior
Paul Wolbrink deze was Peter Makspeelt in de l.entefeest-tent de
kink uit Hengelo net voor. De aniband Hik uit Ilummelo, zij spelen
covers van o.a. Greenday en ZZ-top, mo was niet erg groot er zaten dimaar ook eigen nummers. In de verse R.T.V.-ers in het caribisch ge
Soos speelt de hele avond Kiek
bied voor een 10 daagse etappe
door 'es, deze band heeft geen uit- cours. Ook zijn er weer plannen
leg nodig, gegarandeerd de hele voor Luxemburg en midzomer een
avond (eest! Deze band op het Len- 5 daagse in Engeland. Bij ons R.T.V.
tefeest is de Thuisband.
lid Gerrit Oplaat Te Sussex net onDe Thuisband wordt door ieder- der Londen. Aanstaande zondag 7
een die ze gezien en gehoord heb- mei wordt in Vorden de klassieker
ben de meest heftige Nederlands- RABO omloop van de Graafschap
talige band ter wereld genoemd. verreden een wedstrijd over dik
100 km met start en finish tegenNummers van Borsato. Het Goede
Doel en Klein Orkest worden afge- over de Rabobank te Vorden. Ook
wisseld met stukken van Doe wordt er weer de RABO dikke banden race verreden. Een wedstrijd
Maar, Toontje Lager, de Scène en
voor de regio jeugd van 8 t/m 14
de Dijk.
jaar. Inschrijving kan tot een half
uur voor de wedstrijd bij de juryHen band om volledig u i t j e dak te
wagen aan de Zutphenseweg. Kom
gaan; dus Het Lentefeest begint
zaterdagavond 6 mei (zie adverten- kijken en moedig de R.T.V.-ërs aan
ze hebben in deze zware cours al
tie elders in dit blad).
uw steun nodig.

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk
Het Molenblick

Bent u
verhuisd
of woont u
pas in Vorden
en wilt u
er echt
bij horen?
Dan kunt u niet buiten
een echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkarnpdijk
Biesterveld
Weppel
Hoitmaet

plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan
50 jaar het 'contact'
tussen klant en
middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor

f40,-

Naam:
Adres:
Postcode'
Wnnnplaats'
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10
!

Feestelijk

TELEVISIE - VIDEO - RADIO - KOELKAST

OPEN HUIS!
Het is feest in onze zaak.
We vieren het 70-jarig bestaan van het
bedrijf, we zijn 35 jaar Keurslager en als klap
op de vuurpijl openen we ook nog een
moderne snackbar naast de Keurslagerij.

OF WASMACHINE DEFECT?
BEL DIRECT Joh. WICHERS V.O.F.
EIGEN SERVICEDIENST - SNEL EN NIET DUUR!

Oranjevlaai
en meloenbavaroisevlaai
95

nu

l

HARFSEN(0573) 43 J4 85
LOCHEM (0573) 25 61 70

lekker Spaans broodje met tomaat

Op 3 mei bent u tussen 17.00 en 21.00 uur
hartelijk welkom om in onze bedrijven
onder het genot van een hapje en een
drankje een kijkje te komen nemen.

nu 5 halen 4 betalen

^ —

VAN ASSELT

Met vriendelijke groeten

Er kan er maar één de echte zijn.

FAMILIE VAN BURK

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

Hengelo (Gld.)

Wist u dat:

Algemeen Dagblad/Volkskrant
vragen voor Vorden

bezorgers/sters

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Info via telefoon O8OO-0230351 (gratis nummer)

_^

Echte Bakker

Op donderdag 4 mei zijn we u in onze
Keurslagerij en in snackbar 'Hoogstraat'
weer volledig van dienst met de
beste kwaliteit.

minimum leeftijd 15 jaar.

Pomodorobroodjes

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magnetrons enz. voor u repareren ?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijkijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?

Iedereen vrij om de
vrijheid te vieren

Al deze apparaten bij ons te koop zijn ?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurtschap Varssel) zit7
Dan hoeven wij u niet te vertellen dat wij
Rowi Elektro zijn!
Voor service, kwaliteit en
vakmanschap
Rowi Hengelo (Cld.)
Ri|nweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652
Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

lekker en gezond
SLA

per
krop

Heerlijk zoet
GALIA MELOEN

per
grote

Zware kroppen

Oranje vftarrtentjes
GESCHR, WORTELTJES

179

Versgemak
MACARONI-GROENTEN
Op 5 mei viert jong en oud de vrijheid. Dat geldt ook

met echte topper!
HUIS-SALADE

voor de mensen van de Rabobank. Daarom is uw Rabobank
komende vrijdag 5 mei gesloten.

Weer volop, gratis geschilde
HOLLANDSE ASPERGES

De Amsterdamse Beurs is wel geopend op Bevrijdingsdag. Ook onze beleggingsafdeling is die dag telefonisch
bereikbaar.Telefoon 0575-558270

Rabobank
Fam.J.HUITINK

Vijf mei vieren we samen.

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Aanbiedingen week 18 maandag l mei t/m zaterdag 6 mei

Graafschap-West

Het verst in lekker vers

Musical "Ester":

Ontroerend, diepgaand,
aangrijpend, raak, grappig

ook de Oranjevereniging een
krans leggen. Na de herdenking
zal er in de kerk een korte bijeenkomst zijn. Hierin zal het landelijk
thema centraal staan: "vrijheid
geef je door". Vrijheid geef je door
van eeuw tot eeuw en van generatie op generatie. Daarom is er aan
mensen en kinderen van verschillende leeftijden gevraagd wat vrijheid voor hen betekent. Deze uitspraken en verhalen worden verwerkt in de bijeenkomst. Ook zullen er foto's hangen van de herdenking door de school de Garve.
Omdat zij op 4 mei vakantie hebben, leggen de oudste groepen een
week eerder bloemen bij de graven. Door deze fotocollage wordt
kenbaar gemaakt hoe deze generatie van ver na de oorlog, stil staat
bij het opofferen van levens voor
de vrijheid van anderen. Doordat
scholen elk jaar opnieuw bezig
zijn met 4 en 5 mei zien we dat de
vrijheid doorgegeven wordt.Om
19.30 komen we bij elkaar op het
plein voor de Hervormde kerk.
Vandaar vertrekken we om 19.40
uur in een stille tocht naar de oorlogsgraven op de algemene be
graafplaats. De mensen kunnen
ook zelf meegebrachte bloemen
bij de graven leggen.

N.B.V.P.
Vrouwen van Nu

"Een troosteloze troep, op weg
naar god-mag-weten waar. Een
grauwe grijze groep, die steun
zoekt bij elkaar."
Dit is een gedeelte uit een lied van
de musical Ester.
September 1999 werd de start ge
maakt met het instuderen van de
ze musical. En vanaf die datum
houden ca. 100 mensen uit verschillende kerken, zich enthousiast bezig met het instuderen van
deze musical.(Zie foto)
Een groot vierstemmig koor bege
leid door een perfect spelend combo, o.l.v. Marian Beitier (tevens regisseuse) geeft dit verhaal nog een
extra dementie.
Al zingend en spelend wordt het
verhaal verteld dat beschreven is
in het bijbelgedeelte Ester.
In dit verhaal lijken glamour, seksisme, geweld en fascisme te winnen. Door de moed en de vindingrijkheid van individuele mensen
komt er verandering.
De musical roept op tot hoop en
/.ingeving: laat niet alles zomaar
gebeuren; denk mee en doe wat!
Juist in de dagen dat we de tweede
wereldoorlog gedenken en herdenken, is het zinvol om naar deze
musical te gaan.

NBvP
VROUWEN VAN NU
De maandelijkse avond is op
woensdag 10 mei in de Herberg. Er
treedt op de Cabaretgroep "JeetjeMina" uit Haaksbergen. Het be
looft een vrolijke avond te worden.
Op deze laatste avond van het seizoen kan men tevens werkstukken
zien van de cursussen van de afge
lopen periode.
Dinsdag 9 mei gaat men sterren
kijken bij het Achterhoeks Planetarium in Toldijk.
Op maandagavond 15 mei wordt
er weer een fietstocht gehouden
van ca. 20 km. Vertrek vanaf het
Marktplein in Vorden.

Fietstocht
Wildenborch

Zondagmiddag 7 mei wordt in de
Wildenborch een fietstocht gehouden. Deze is geschikt voor de
hele familie. De tocht voert u langs
de mooiste plekjes. Inschrijving is
mogelijk bij de Kapel aan de Kapelweg l in Vorden. De lengte van

In deze musical zien we het rijke
overdadige leven aan het hof van
koning Ahasveros, -vorst van het
rijk van Meden en Perzen-, zijn koningin Vasthi, de haremvrouwen
en de slimme, gladde Haman.
De "troostelijke troep" zijn joden
die als ballingen uit hun land zijn
weggevoerd. In de musical zijn ze
symbool voor alle vluchtelingen
en ballingen over de hele wereld.
Bijna dagelijks zien we hen op onze televisie voorbij trekken. De oudere spelers hebben soms nog herinneringen aan hun eigen vlucht
in de tweede wereldoorlog.
Eén van de ballingen is Mordechaï.
Hij draagt zijn nichtje Ester, een
baby nog, in zijn armen. De mede
werkenden aan deze musical zijn
zoals gezegd al vanaf september
1999 elke zondagavond intensief
met het verhaal Ester bezig, om dit
verhaal op de genoemde data voor
de bevolking van Vorden en wijde
omgeving goed neer te zetten. Te
rug kijkend kun je zeggen dat er
wat gebeurt met mensen als ze
zich samen ergens voor inspannen.
Er wat gebeurt met mensen als ze
zich verplaatsen in de huid van
een ander, d.w.z. een rol gaan spe
len. Er wat gebeurt met mensen
de tocht is ongeveer 30 kilometer.
Onderweg worden de deelnemers
getrakteerd op koffie met krentenbrood. Na afloop is er voldoende
gelegenheid om verloren calorieën weer aan te vullen.

Expositie in het
kader 4 en 5 mei
viering
Op donderdag 4 en vrijdag 5 mei
worden in Galerie Agnes Raben
beelden geëxposeerd van Hanna
Oren-Huppert uit Rheden en schilderijen van Jurgen Marose uit het
Duitse Essen.
Deze tentoonstelling omvat een
beperkte selectie uit een grotere
tentoonstelling van hun werk, die
op zondag 14 mei officieel zal worden geopend.Titels van werken als
"Vluchtboot" of "Reisen ins Unge
wisse" spreken voor zich.

Amnesty International
met kraam bij musical
Ester
Op 4, 5, 6 en 7 mei wordt in de Ne
derlands Hervormde Kerk de mu-

als ze samen een decor bouwen. Er
wat gebeurt als mensen nadenken
over kleren en kleuren. Er wat ge
beurt met mensen als ze samen
zingen. Er wordt veel gelachen en
er zijn geestige momenten.
De teksten die gezongen en gezegd
worden houden ook een waarschuwing in. Wij willen geen oorlog, geen discriminatie, geen fascisme, maar zoals een lied in deze
musical weergeeft:
Fascisme is een parasiet die leeft van
rotte peren.
Het heeft aan één kans meer dan genoeg om jou te infiltreren.'
Dus... let op wat er gebeurt en wat
er gezegd wordt en verhef af en toe
je stem of stel een vraag.
Via Amnesty International is dit
een mogelijkheid. Zij zullen in de
kerk aanwezig zijn.
De musical Ester zal worden opge
voerd in de Dorpskerk op 4 mei (in
aansluiting op de dodenherdenking. Gratis vervoer vanaf de be
graafplaats naar de Dorpskerk is
geregeld), 5 mei, 6 mei en 7 mei.
Entreebewijzen zijn te verkrijgen
bij de volgende adressen in Vorden: VW, Schildersbedrijf Boerstoel, Autobedrijf Groot Jebbink
(zie advertentie).
sical "Ester" opgevoerd.
Deze musical staat in het kader
onderdrukking en vrijheid. Vanzelfsprekend is de mensenrechtenorganisatie Amnesty International
daar ook nauw bij betrokken. Amnesty zal in de kerk aanwezig zijn
met een kraam en er kunnen ook
groetenkaarten verstuurd worden.
De kaarten worden gestuurd aan
mensen die gevangen zijn gezet en
post mogen ontvangen. De kaarten zijn bedoeld om de betrokken
gevangenen sterkte te wensen en
moed te geven gedurende hun ge
vangenschap.

4 Mei dodenherdenking
Wichmond
Ook dit jaar weer organiseert de
oecumenische werkgroep de herdenkingvan de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. In Wichmond denken we in het bijzonder
aan de dertien militairen die hier
in de buurt zijn omgekomen en
hier zijn begraven. Evenals voorgaande jaren zullen 13 verschillende verenigingen bloemen leggen bij deze graven. Omdat het
jaar 2000 een lustrumjaar is, zal
naast de wethouder van Vorden

De maandelijkse avond is op
woensdag 10 mei in de Herberg. Er
treedt op de Cabaretgroep 'Jeetje
Mina' uit Haaksbergen. Het be
looft een vrolijke avond te worden.
Op deze laatste avond van het seizoen kan men tevens werkstukken
zien van de cursussen van de afge
lopen periode. Dinsdag 9 mei gaat
men sterren kijken bij het Achterhoeks Planetarium in Toldijk. Op
maandagavond 15 mei wordt er
weer een fietstocht gehouden van
ca. 20 km. Vertrek vanaf het
marktplein in Vorden.

kant. G.S.V. profiteerde daar nog 2
keer van, maar de ploeg die het
meeste recht op de overwinning
had won ook.
Met een 5-9 overwinning is Velocitas
de nacompetitie goed begonnen.

Bridgen
B.Z.R. VORDEN
Uitslagen van woensdag 26 april
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 58.3%;
2. mv/hr Führi Snethlage 55.6%;
3. v.d. Berg/Gille 54.9%.
Groep B: 1. Bergman/Snel 61.5%;
2. de Bie/Harmsen 53.6%; 3. mv/hr
de Bruin en Lamers/Kip 53.1%.

Paardensport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 15 april was er een wedstrijd in Vorden voor paarden, hier
werden de volgende prijzen behaald.
Annie Kornegoor met Kristel twee
keer tweede met 161 en 173 punten in de B-dressuur. Suzan Koop
met Kevin vierde met 159 ook in
de Klasse B. Martien Brunshorst
met Hofmann's Rubin eerste en
derde met 172 en 165 punten in de
klasse L. Rinie Heuvelink met Elfriede zesde met 159 punten in de
klasse L.

Zondag 16 april waren de pony's
aan de beurt, daar werden de volgende prijzen behaald. Annemiek
Mulderije met Bowie een eerste
prijs met 169 punten en een twee
de prijs bij het B-springen. Sandra
Hummelink met Danny een twee
de prijs met 160 punten. Carlijn
Slijkhuis met Jungfrau een eerste
prijs met 171 punten en een twee
de prijs met 164 punten. Lisanne
Schippers met Gorby een vijfde
prijs met 167 punten. Hanna Donker met Simone een eerste prijs
met 168 punten. Fredrieke Gotink
met Amber een derde prijs met
Zaalvoetbal
156 punten. Elodie Stokman met
Aifha een tweede prijs met 160
VELOCITAS
punten. Charon Wesselink met
Velocitas speelde vrijdagavond de Zella een vijfde prijs met 165 punIe nacompetitie wedstrijd in Gies- ten, üsette Bijenhof met Survival
beek tegen GSV. Daar werd in het een eerste prijs bij het B-springen.
huidige seizoen 2 keer van verlo- Bart Hartman met Sissy eerste bij
ren, dus Velocitas wist wat ze te het Z-springen. Leonie Pol met
wachten stond. Het Vordense team Starlight vijfde bij het L-springen.
begon veel scherper aan de wed- Zondag 22 april was er een wedstrijd dan de tegenstander en strijd in Markelo. Bij de paarden
kwam snel op voorsprong. Erik Ol- behaalde Inge Regelink met Lea
denhave scoorde met de punt. Ol- een zesde prijs met 166 punten in
denhave scoorde ook de 2e treffer. de L dressuur. Bij de pony's werd
Doelman Gerrit Wenneker stond Bart Hartman met Spiderman eer,aan de basis van de 3e treffer van ste bij het B springen. Zaterdag 29
Velocitas. Hij gooide de bal precies april was er in Eibergen een wedin de loop van Ronald de Beus die strijd voor pony's. Hier behaalde
met zijn schot bij de 2e paal, de Frederieke Gotink met Amber een
keeper verschalkte.
eerste en een derde prijs met 165
G.S.V. kwam terug in de wedstrijd en 159 punten in de B dressuur.
toen ze na een goede combinatie
de Velocitas verdediging, inclusief
de keeper passeerde. Het betere
Tennis
spel van Velocitas kwam ook in
doelpunten tot uitdrukking. Dennis Wentink stond aan het eind UITSLAGEN COMPETIE
van een uitgespeelde aanval en TENNIS VERENIGING VORDEN
scoorde. Dezelfde speler legde bij Zondag:
de volgende treffer de bal pan- Heren l 7e klasse
klaar voor Ronald de Beus die de Berg en Dal l - Vorden l
6-0
bal via de paal en de keeper in het Dames l Ie klasse
net wist te schieten. Bij de volgen- Vorden l - Helster l
4-2
de treffer verkeek de keeper van Gemengd 35+ 4e klasse
G.S.V. zich op de lengte van Jeroen Welgelegen l - Vorden l
0-5
Tijssen won vrij eenvoudig het Heren 35+ 2e klasse
kopduel en de bal hobbelde in het Vorden l - Ysselweide l
5-1
verlaten doel. Voor rust scoorde
G.S.V. nog l keer tegen en zo was Jeugd (zondag)
de ruststand 2-6.
Gemengd 4e klasse
Vorden l - Dieren 5
8-0
In de 2e helft duurde het even Gemengd 4e klasse
voor er weer gescoord werd, maar Herveld Al - Vorden 2
8-0
het was het wachten waard. Tijs- Jongens 2e klasse
sen bereikte Dennis Wentink, die Vorden l - Harfsen 2
1-5
de bal aannam en direct uithaalde. De bal ging van 20 meter snoei- Zaterdag:
hard in de kruising. G.S.V. scoorde Heren l 3e klasse
weer tegen maar geloofde niet Rietstap 2 - Vorden l
3-3
meer in de overwinning. Huberto Heren 2 5e klasse
Eykelkamp verraste de keeper met Vorden 2 - Zelhem l
6-0
een geplaatste bal. Daar waar ie
dereen een voorzet verwachte Jeugd (zaterdag)
schoot hij zelf. Uit een corner Meisjes t/m 17
4-2
scoorde aanvoerder Rob Enzerink Vorden l - Vragender l
3-9. In de laatste minuten verslap- Meisjes t/m 14
5-1
te de concentratie aan Vordense Te Zuid l-Vorden l

Mensenrechten
De jeugddienstcommissie
van Barchem en Ruurlo presenteert: "Mensenrechten"
op zaterdagavond 7 mei in
de Dorpskerk te Ruurlo.
De theatergroep van Amnesty International heeft sinds
enkele jaren een zgn. podiumpresentatie op haar programma, onder de noemer:
"Geef ze een naam". Een inmiddels beproefde manier
om op 'boeiende' wijze de
schending van de mensenrechten in verschillende
landen onder de aandacht
te brengen.
Aan de hand van videobeelden, geprojecteerd op een
groot scherm vertellen
vrouwen uit verschillende
regimes hun indringende
verhaal.
Deze beelden worden omlijst door muziek, dans, beweging, poëzie en satire, dat
voor het voetlicht wordt ge
bracht door een zestal vrouwen van verschillende leeftijden. Dit alles wordt ondersteunt door een technische ploeg.
Samen proberen zij ieder op
hun eigen wijze vorm te ge
ven aan wat hen boeit en be
weegt aangaande mensenrechten.
Vanwege de indringende
beelden is de bijeenkomst
geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Voor de aanvang
is er koffie.

Nieuw in ons
assortiment:

hand-/
elektrisch
bediende
garagedeuren
OPRUIMING
CAM PINGARTIKELEN
KORTINGEN VAN

10% tot 50%

Rock-Hill
Spijkerbroeken
SLIEEN OP KOOPZONDAG 7 MEI

Voorjaarsreis
ANBO

Voor de leden van de ANBO
is een mooie en vooral ge
zellige reis op touw gezet.
Deze keer gaat het naar het
westen. Ditmaal is een pas
of ander identiteitsbewijs
nodig. Tijdens dit reisje zal
het lekkere dineetje niet
ontbreken. Kaartverkoop
(met opgave van geboorte
datum) bij de boekhandel.
Vertrokken wordt vanaf de
parkeerplaats achter De Keizerskroon.

Leven als God
in Frankrijk

Bij Wim Masman Haarmode wordt een expositie ge
houden van het werk van
Jan Mulder uit Doetinchem.
Jan Mulder (geboren in
Utrecht) genoot zijn opleiding aan de Academie SintJoost in Breda en aan de
Rietveld-Academie in Amsterdam.
Daarna werkte hij twintig
jaar als compagnon/directeur bij een designstudio in
Amsterdam. Vanaf zijn veertiende jaar is hij bezig met
tekenen, schilderen en keramiek. Zijn werk is van diverse, uiteenlopende aard: van
landschappen tot allegorische, verhalende en humoristische voorstellingen. De
aard van zijn werk ligt tussen beweging en verstilling.
Hij maakt gebruik van verschillende
materialen:
houtskool, grafiet, aquarel,
pastei, olieverf en acryl. In
1975 besloot Mulder met
zijn hele gezin naar de Provence in Frankrijk te verhuizen. Dat het Franse landschap een bijzonder plekje
in zijn hart heeft gekregen,
is goed te zien op deze expositie.
Impressies en resultaten uit
deze tijd kunt u zien bij
Wim Masman Haarmode
aan de Borculoseweg tot en
met l juli. De expositie is
voor iedereen vrij te bezoe
ken tijdens de openingsuren.

50 gulden

Vierhonderd gulden voordeel
U koopt een Auping Auronde. In mei of j u n i 2000. Tweepersoons,
compleet. Omranding, de nieuwe Comfort Duo's, achterwand. Mooi,
dan krijgt u van ons f 400,- voordeel op uw achterwand.
On/i- Jc'.ik-is k r n n r n Jr .u [HA noru.i.u

Wat kan slapen toch mooi zijn.

auping

mode voor het héle
UcMenvooide • Lochem • Lasser - Neede - Nijveidal - Oldenual • Ommen
Haalle • Tubotg • Volden - Wielden • Winle»wi|h • Sevenui

organa

5 mei open tot 18.00 uur.

slaapkamers

IRRtDC
LUDDC.K3

Ons werkgebied strekt zich uit
van Zutphen tot en met Arnhem,
Apeldoorn en Deventer en tot
ver in de Achterhoek.
Wanneer u in deze regio een
woning wilt kopen of verkopen,
zijn wij u graag van dienst!
Kom dus snel even langs of bel.
We zijn ervoor!

Raadhuisstraat 45 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-464600

Maandags geslote
ten

Óók bij uw hypotheek wijst

de Bos Makelaardij og
u prima de weg!

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw financiële
situatie!
Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

makelaardij o g
De Bos Makelaardij og b.v.

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

De andere makelaar voor uw regio!

Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

Martijn Nieuwenhuls te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93
Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

Hypotheek

XN
adviseur

NVM

VORDEN

Zondag 7 mei 12.00-17.00 uur
N

KOOPZONDAG VORDEN
12.OO t/m 17.OO UUR
ZONDAG 7 MEI
Deelnemers aan de
Koopzondag zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
22.

KETTELERIJ
FREEWHEEL
FASHION CORNER
HELMINK
BLEUMINK TWEEWIELERS
SU ETERS
MD MEUBELEN
GARDENMASTER
TUUNTE FASHION
HORLINGS KOMPLEET OPTIEK
VISSER MODE
MARTENS
BARENDSEN VORDEN B.V.
ETOS
WEULEN KRANENBARG BENZINESTATION
DROGISTERIJ TEN KATE
MEEKS
SIEMERINK
KLUVERS VORDEN CV
GIESEN

Ook de Vordense
horeca-ondernemers
verwelkomen u gaarne

^n

GEOPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

OP ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 MEI HOUDT HELMINK MEUBELEN IN
VORDEN EN EIBERGEN EEN SFEERVOLLE LENTESHOW MET VOORLICHTING
EN TAL VAN INTERESSANTE DEMONSTRATIES IN RELAX- EN SENIORENFAUTEUILS, EN PRESENTATIES VAN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN
^^
ZOALS WATERBEDDEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN ETC.
ONTDEK uw PERSOONLIJKE SMAAK IN WOON- EN

Demonstraties
retaxfauteuits
Met handbediening,
elektrisch, met opstahulp of
massage. Seniorenfauteuils
evt. op maat aangemeten.

SIAAPCOMFORT BI) HELMINK IN VORDEN OF EIBERGEN.

HELMINK
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
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meubelen

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
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VORDENSE
«ONDERNEMERS
(VERENIGING

KOOPZONDAG

KOOPZONDAG 7
KNAKENFESTIVAL
doe uw voordeel!

VORDEN

uit AMORÜIMIMT ART1OLIN

i

nu voor ,

Zondag 7 mei 12.00-17.00 uur

, _
:

Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 0575-554082

Koopzondag 7 mei

Kóopzondag
7 mei

deze zondag

~

Tijdens de koopzondag 7 mei

VERREKIJKERS

Volop PERK- en
KUIPPLANTEN

2!so

BARENDSeN

Draai je eigen

KORTING

10% KORTING

bij ons

geopend van f 0.00 tot 17.00 uur

rad van fortuin
Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

steeds doeltreffend!

Kans tot

Zutphenseweg 9 - Vorden - Telefoon 0575-551272

Zonnebril
inclusief
glazen
div. modellen

25%

KORTING

Natuurlijk bij:
Horlings

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS

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

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

U vindt Horlings Kompleet Optiek aan de Dorpsstraat 8,7251 BB Vorden, telefoon (0575) 55 55 44

» • » * » * * » » » » * » * » » » » » » » » » » » *• *- «•*-«••»*

DE FIETS

HET DUWTJE IN DE RUG

•

comfortabele allround fiets voor
elke afstand

•

maximum snelheid met motor:
25 km per uur

•

in stijlvolle kleurencombinatie:
darkblue/stormblue

•

dankzij Sachs 1-cilinder tweetakt
30cc motor

•

alleen in damesuitvoering
framehoogte 50 of 54 cm
instaphoogte 43 cm

•

benzinetank: 1,7 liter

•

brandstof: euro loodvrij
(mengsmering 1:100)

• trommelremmen;
Sachs naaf achter, SRAM naaf
voor

•

verbruik: 0,011 a 0,017 liter per
km

•

fietscomputer met diverse
functies

•

start motor: optie 1 óf optie 2
optie 1: handstart met trekkabel
optie 2: elektro-starter

•

Selle Royal gelzadel
met elastomeervering

•

motor uit:
bruikbaar als gewone fiets

•

motor aan:
freewheelen mogelijk

•

helm niet verplicht

•

totale gewicht Companion
met handstart: 30,5 kg
met elektro-start: 32 kg

•

•

AXA IQ dynamo
halogeen voorlamp
achterlamp met automatische
aan/uit functie
AXA SL9 veiligheidsslot

• antislip pedalen
4
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•

vork en monotube frame van hi•
ten steel

•

wielen 26", aluminium velgen

•

Vredestein anti lek banden

•

compleet met zadeltas, pomp en
snelbinders

maximale belasting: 130 kg
PRIJS
met handstart:
met elektro-start:

ƒ 2.449,-

ƒ 3.199-

OOK VOLOP TWEEDEHANDS- EN INRUILFIETSEN

PR PIL"
DE Fl ETSS P ECIALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
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Drie lintjes in Vorden
nog wel op de afscheidsreceptie
dat hij in een later stadium nog te
rug zou komen op mijn verdiensten voor de Vordense samenle
ving maar ik stond er toen niet bij
stil dat ik een Koninklijke Onderscheiding zou krijgen". Ook voor
meesterkleermaker J.P. Aartsen
was het een complete verrassing.
"Ik had dit absoluut niet verwacht", zei hij.

P. de Vries, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester EJ.C. Kamerling
mocht afgelopen vrijdagochtend namens H.M. Koningin
Beatrix drie Koninklijke Onderscheidingen uitreiken in de
Van Westerholtzaal in Kasteel
Hackfort in Vorden.

vraag me nu ook plotseling af
waarom dat buurmeisje vandaag
zonodig moest trouwen. Had dat
iets te maken met deze Koninklijke Onderscheiding", grapte hij.
Ook voor de heer P. de Vries was de
Koninklijke Onderscheiding een
complete verrassing. "Toen ik met
de vut ging zei de burgemeester

DE VRIES
De eerste onderscheiding ging vrijdagochtend naar de heer P. de
Vries. Deze was tot l maart van dit
jaar werkzaam als sectorhoofd Samenleving bij de gemeente Vorden. Dit betekent echter niet dat
De Vries zich alleen maar vanwege
zijn werk met de samenleving be
zig hield. Ook in zijn vrije tijd
heeft hij zich op verschillende manieren verdienstelijk gemaakt. In
het bijzonder ten behoeve van het
kruiswerk. Zo was De Vries van
1968 tot 1995 penningmeester van
het Groene Kruis in Vorden en van
1979 tot 1993 voorzitter van de
Kruisvereniging Vorden. Op dit
moment is De Vries voorzitter van

De heer P. de Vries, tot voorkort sectorhoofd Samenleving bij de ge
meente Vorden, werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Verder heeft Vorden er twee ridders
bij. Meesterkleermaker J.P. Aartsen
en president-directeur S. Verhoeve
van de Verhoeve Groep in Humme
lo werden benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
Eigenlijk waren de bedankjes na
afloop nog het leukste tijdens de
officiële plechtigheid die vanwege
de vele trouwerijen op het ge
meentehuis was verplaatst naar de
Van Westerholtzaal in Kasteel
Hackfort. De heer S. Verhoeve vertelde dat hij 's ochtends alvast het
'mooie pak' had aangetrokken
vanwege de bruiloft van een oudbuurmeisje die dag. "Daar zouden
we naar toe gaan. Ik had dus tot op
het laatste moment helemaal niet
door dat dit zou gaan gebeuren. Ik J.P. Aartsen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Marathon Rotterdam levert kerk
Wichmond ruim 3000 gulden op
Rien Baauw kon op 16 april jl.
de Marathon Rotterdam met
een gerust hart uitlopen toen
hij wist dat het sponsorbedrag
reeds 2300 gulden bedroeg. In
het Vordens Contact van 5 april
had hij nog geroepen dat hij
het niet voor minder dan 2000
gulden deed.
Samen met zijn loopmaatje Gerard Schepers had hij in het kader
van de bazar een sponsoractie op
touw gezet om de financiële situatie van de Nederlands Hervormde
kerk van Wichmond te verbeteren.
Voor minimaal een kwartje per kilometer konden mensen hen sponsoren voor de 42,5 kilometer.
Dat het niet zomaar om een fluitje van een cent ging bewees niet alleen de goed georganiseerde sponsoractie maar ook het trainingsschema van de kerkvoogd en koster. Al maanden van tevoren liepen
ze heel wat kilometers door de
Achterhoek.
Dat de gemeenteleden dit zeer
waardeerden, bewezen ze met een
grandioos welkom op het kerkplein van Wichmond. Nietsvermoedend kwamen de beide hren
met hun echtgenotes aan. Met
trompetgeschal, feesthoedjes en
veel bloemen werden ze verwelkomd. In Withmundi, het zaaltje
achter de kerk, werd het feestelijk
onthaal voortgezet. Daar vertelden
ze hun verhaal.
"De Marathon Rotterdam was niet
alleen een uitdaging maar ook een
hele belevenis. De hele stad was ge
huid in een feeststemming. Overal
waren muziekbandjes en langs de

5. Verhoeve, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
de Vereniging Kruiswerk Oost Gelderland. Een andere functie van
De Vries is het voorzitterschap van
het departement Vorden der Maatschappij tot Nut van het Alge
meen. Ook was hij bestuurslid van
de Openbare Bibliotheek en sinds
1995 is hij voorzitter van de Vrienden van de Bibliotheek Vorden.

eniging van Wegenbouwers. Bij
zijn aftreden als voorzitter op 7
april van dit jaar werd de heer Verhoeve vanwege zijn verdiensten
voor de branche benoemd tot ere
lid. Verder is de heer Verhoeve actief binnen de Rotary en de Nederlandse Hartstichting.

VERHOEVE
Vervolgens ging burgemeester Kamerling in op de verdiensten van
de heer S. Verhoeve. De burgemeester vertelde dat de Verhoeve
Groep in Hummelo onder de leiding van president-directeur S.
Verhoeve een opmerkelijke ontwikkeling doormaakt. Eind jaren
tachtig had het bedrijf een omzet
van 10 miljoen en 50 werknemers
in dienst. In 1999 was de omzet
100 miljoen en telde het bedrijf
250 werknemers. "Uw personeel
draagt u op handen. En omge
keerd. Uw deur staat altijd open",
aldus burgemeester Kamerling in
zijn toespraak.
Ook voor de wegenbouw in Nederland heeft de heer Verhoeve veel
betekend. Zo was hij tot voorkort
voorzitter van de Nederlandse Ver-

AARTSEN
De derde Koninklijke Onderscheiding ging naar J.P. Aartsen. Vanuit
heel Nederland weten ze hem te
vinden. De meesterkleermaker
aan de Stationsweg in Vorden
heeft wat dat betreft de laatste 25
jaar een zeer goede naam opge
bouwd. En ook buiten Nederland
is hij geen onbekende. Op belangrijke wereldcongressen wist hij namelijk prijzen in de wacht te sle
pen. Binnen de branche heeft de
heer Aartsen ook vele functies vervuld. Zo was hij hoofdbestuurslid
van de Bond van Kleermakers en
vice-president en oprichter van
het district Oost. Ook vervulde hij
de functie van lid van de centrale
eindexamencommissie MTS voor
Mode en Kleding en was hij rijksgecommitteerde bij examens bij
diezelfde opleiding.

hele route stonden mensen ons
aan te moedigen. Dat hadden we
ook wel nodig want het blijft een
zware tocht. Hoewel we vlak na de
finish dachten 'dit nooit meer',
denken we daar nu al weer anders
over. Het blijft een uitdaging om je
eigen tijd te verbeteren."
Toch mogen de beide heren die
hart/d-lopers zijn voor de kerk niet
klagen. Rien Baauw (54) liep de
marathon in 3 uur en 50 minuten.
Gerard Schepers (45) volgde met 4
uur en 3 minuten.

Op vrijdag 28 april wordt in de
Hervormde kerk van Wichmond
de bazar gehouden waar deze
sponsorloop een onderdeel van
was.
Het bijzondere van de bazar in
Wichmond zijn de zelfgemaakte
spullen waar gemeenteleden al
maanden geleden mee zijn begonnen. Ook het kweken van verschillende planten kostte de nodige
voorbereidingstijd. De bazar wordt
in de middag- en avonduren ge
houden in gebouw Withmundi.

Collecte Kinderhulp blijft bittere noodzaak

Groeiend aantal aanvragen
voor financiële ondersteuning
Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft van 7 mei tot en met
13 mei 2000 de jaarlijkse nationale collecteweek. Bijna 30.000
vrijwilligers gaan op pad om
geld in te zamelen voor kinderen die te maken krijgen met
jeugdhulpverlening. Dat is
hard nodig, want het aantal
aanvragen voor financiële ondersteuning groeit.
Kinderhulp zet zich al 40 jaar in
voor kinderen in Nederland die
het minder goed getroffen hebben, vaak als gevolg van een verstoorde situatie thuis. Via verschillende instellingen voor jeugdhulpverlening probeert Kinderhulp
wat meer kleur in hun bestaan te
brengen. Zo maakt Kinderhulp het
mogelijk dat deze kinderen 's zomers een weekje op kampeervakantie kunnen, lid kunnen worden van een sportclub, dat er een
schommel komt bij het kinderte
huis of dat ze Sinterklaas kunnen
vieren.

In de provincie Gelderland doet
onder meer de Stichting voor
Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in Gelderland regelmatig een beroep op Kinderhulp. Zo
kreeg JJG in de loop van 1999 be
dragen bestemd voor individuele
pupillen, voor onder meer zwemlessen, voetbalcontributie, zomerkampen en babyspullen voor de
kinderen. Tevens ontving Bureau
Jeugdzorg in Doetinchem een be
drag van f 7.500,- voor de inrichting van de spel- en observatiekamer en aanschaf van diagnostisch
testmateriaal. Het Jongerenhuis
Harreveld kreeg onlangs maar
liefst 26 computers van Kinderhulp, voor elke leefgroep één.
Vanaf november 1999 tot en met
mei 2000 viert Kinderhulp het 40jarig jubileum. Onder de titel "Jij
hebt 'n Stem" heeft Kinderhulp
een aantal activiteiten, bedoeld
om jongeren uit tehuizen aan te
moedigen zichzelf te laten zien en
horen.

ledere dinsdag staat Vishandel van de Groep voor U klaar en bakt
ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altijd VERS VAN 'T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:

Gezinszak Kibbeling
a 500 gram

f 1Of-

MUZIEK
OP
BEVRIJDINGSDAG

+ GRATIS saus

MIDDEN IN HET HART VAN VORDEN

Se Herberg"!
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon 0575-552243

Vrijdag 5 mei
bevrijdingsfeest

Tot ziens iedere dinsdag op 't marktplein Vishandel van de Groep
zal er dan voor U zijn!

vishandel

Toporkest

VOf-

spakenburg

i

tel.-fax (033)2986610
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Zaal open 20.30 uur • Entree f 12,50

in onze vernieuwde en meest spraakmakende plattelands-supermarktcomplex van 1200 m2 is plaats voor een
Wij hebben op zeer korte termijn
plaats over voor een

chauffeur

verkoopmedewerker
• Kruidenierswaren & frisdranken
• Zuivelafdeling

in bezit van rijbewijs B en C en
chauffeursdiploma

SKBLV1OK BOIJWJVtARïCr

Wasserij
Siebelink

Brede inzetbaarheid en inzicht voor meerdere
onderdelen wordt voor deze functie gevraagd.
Een uitdaging voor iemand (met een plattelandsmentaliteit), die met
het overige team onze supermarkt tot een succes wil maken.
Meer informatie
schrijf of bel:

Ook is er nog plaats voor
VAKANTIEHULPEN
m/v vanaf 17 jaar
Tel. 0575-551465 na 18.00 uur

Fa. Heijink

Supermarkt

POSTBUS 51
7220 AB STEENDEREN
TEL 0575-451206

NIEUW IN BAAK - NIEUW IN MAK

Leestenseweg 10 - Zutphen Tel. 0575 - 5217 96

Volop
perk- en kuipplanten
Mooie grote hangers
(diverse soorten en eigen kweek)

BES TRA TINGSMA TERIALEN

af 15,- en 2 voor J 25, ~~

Breed assortiment
vaste planten
per stukf 2,50 10 voor f
BltXUSperstukf

15, —

Dambroek 18
7223 CA/ Baak

Tel. : 0575-441123
Mob.; 06-53212132

Vanaf 1 mei a.s. kunt U ook in Baak terecht voor allerlei
bestratingsmaterialen voor uw tuin en erf o.a.

1,-

Tevens
Hobbel tuinzaden
Kom ook voor onze mooie tuinhaarden
en barbeques. Scherp geprijsd

Qroot Roessink
bloemen
Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 16 22

-

OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE FORMATEN;
ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;
TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
SIERGRIND IN ZAKJES EN SIC BAGS;
SIERELEMENTEN VOOR WATER, STAPPEL3AKKEN ENZ;
TUINHUISJES EN TUINPRIELEN.

Geopend: vrijdag van 10.00 -12.30 en 13.30 - 18.00 uur
zaterdag van 8.00 -16.00 uur

Hoe Vorden in 1945 het bevrijdingsfeest vierde
"Na vijf jaren van onderdrukking en ellende vieren wij
thans onze bevrijding onder
hartelijke dankzegging aan onze bevrijders. Nederland moet
en zal herrijzen met vol vertrouwen zien wij onder leiding
van Hare Majesteits Regering
de toekomst tegemoet."
Het was een goede gedachte van
het ijverige Bestuur der Oranjevereniging de feesten der bevrijding
te laten samen vallen met de verjaardag van Hare Majesteit, onze
geëerbiedigde Koningin Wilhelmina. Moge dit een symbool zijn dat
Nederland en Oranje een zijn en
blijven. Dat het gegeven moge zijn
dat voor ons land en zo ook voor
ons geliefd Vorden, een gelukkige,
heerlijke toekomst is weggelegd",
aldus Burgemeester Thate van Vorden.
Hij schreef dit als voorwoord in
het boekje van de "grote bevrijdingsfeesten en Oranjefeesten op
29,30,31 augustus en l september
1945. Zoals bekend werd Vorden
op l april 1945 bevrijd en was 31
augustus de verjaardag van toenmalig Koningin Wilhelmina.
Het bestuur van de "Oranje Vereniging Vorden", bestond toen uit:
MrA Baron van Westerholt- van
Hackfort, voorzitter; A.J. Huurne
man, 2e voorzitter; H. Wesselink,
Secretaris; G.P. Voigtlander.le penningmeester; A.B. Langeler, 2e penningmeester.
Voor de kinderen was er woensdag
29 augustus 1945 een feestelijk
programma in elkaar gesleuteld
dat bestond uit een versierde optocht, spelletjes op "De Bleek",
poppenkast en een draaimolen.
Donderdag 30 augustus begon om
12.00 uur s'middags met de keuringvan de Straatversieringen. Dat
gebeurde door experts van buiten
de gemeente Vorden, waarna om
13.00 uur de Grote Optocht met
versierde wagens, auto's, karren,
motoren en fietsen vanaf de "Boterfabriek" vertrok.
VRIJHEIDSBOOM
Op het grasperk bij de Hervormde
Kerk vond s'avonds om 19.00 uur
de aanbieding van de Vrij heidsboom plaats. Deze boom werd aangeboden door de buurtvereniging
Nieuwstad. Daarbij werd verklaard
dat de oude vrij heidsboom van
1813 helaas ten gevolge van de oorlogshandeling in het museum te
Zutphen is verbrand. "Het is daarom dat de Buurtvereniging Nieuwstad op initiatief van de heer G.Barink heeft gemeend deze nieuwe
vrij heidsboom aan te bieden".
Ook in 1945 waren er al sponsors.
Het optreden van de "Boerendansers" werd namelijk aangeboden
door de gymvereniging "Sparta".
Het programma vermeldde o.a.
dansen als "De onderofficier",
"Keppelse Quadrille" en de "Vrijheidsdans Anno 1813". Benieuwd
of "De Knupduukskes" deze dansen in 2000 ook nog kent. De
avond op 30 augustus 1945 werd
besloten met de "plechtige verbranding van de hakenkruisvlag".
Vrijdag 31 augustus 1945 werd een
oude traditie in ere hersteld te weten het vogelschieten. In de reglementen stond dat de schutterskoning een koningin diende te kiezen. "In verband hiermede werden
de dames in Vorden beleefd verzocht, tegen de tijd dat de vogel
kan vallen, op "De Bleek" aanwezig te zijn"!!
ONDERGRONDSE
's Avonds werd er op het terrein
aan de Zuivelfabriek en door B.
Groot Enzerink geschreven toneelspel opgevoerd, getiteld "In handen van de Sicherheitsdienst".Het
was toen langzamerhand een publiek geheim dat er in Vorden een
ondergrondse club was ontstaan,
onder leiding van Bervo Jr, een onzer dorpsgenoten. Deze club stelde
zich ten doel onze gemeenschappelijke vijand Duitschland en de

N.S.B, beweging hier te lande, zoveel mogelijk afbreuk te doen.
Tevens bestond er een \iauwe samenwerking met soortgelijke
clubs in andere plaatsen van onze
provincie, ja zelfs door geheel Ne
derland, om jonge en ook oudere
Nederlanders, die weigerden hun
capaciteiten beschikbaar te stellen
voor het Nationaal Socialistische
regiem, te doen onderduiken zoals
dat door de volksmond werd genoemd.
In samenwerking met knokploe
gen en overvaltroepen werden er,
ook in Vorden, steeds gewaagder
ondernemingen op touw gezet.
Het kon tenslotte niet uitblijven,
dat de aandacht der S.D., een onderdeel van de Gestapo, gevestigd
werd op de handelingen der ondergrondse in Vorden. Met had dit
te danken aan de spionagediensten in Vorden uitgevoerd door
(helaas dat ze er waren) leden en
handlangers der N.S.B.
Reeds was ons dorp opgeschrikt
door de plotselinge ontvoering
van Theo Valck- Lucassen en Me
vrouw van de Wall Bake en haar
zoon, door de S.D., die echter later
weer werden vrijgelaten. De jeugdige Theo Valck- Lucassen wist
zich aan de voortdurende controle
der S.D. te ontworstelen door via
België, Frankrijk, Portugal naar
Engeland te ontvluchten. Thans
doet hij dienst in het bevrijdingsleger voor Indie met duizenden
andere kloeke jonge Nederlanders.Een ere saluut voor deze dapperen. Geve God dat ze veilig in
het Vaderland mogen terugkeren.
In den nacht van den 20 sten januari 1944 overviel plotseling een
bende van 16 man der S.D. de woning van Bervo, den rijwielhande
laar, met het doel Bervo Jr. te arresteren. Deze poging mislukte. Ze
ontvoerden echter Bervo Sr en
brachten hem over naar de strafgevangenis in Arnhem, genaamde
den Koepel. Daar heeft Bervo 40
dagen gevangen gezeten samen
met iemand uit Rheden.
Beiden werden herhaaldelijk door
de Sicherheitsdienst verhoord die
zich niet ontzag met de meest ge
raffineerde middelen te trachten
hun geheimen te ontlokken be
treffende de ondergrondse. Nadat
beiden eindelijk werden losgelaten vatte Bervo Sr. het plan op, om
ter gelegener tijd een fragment
van hun ervaringen ter kennis te
brengen aan zijn plaatsgenoten.
De S.D. een zodanig geraffineerde
instelling, die zelfs het schrikbe
wind van de Franse Revolutie van
1795 overtrof, bleef doorgaan met
tal van arrestaties in Vorden, waarvan we hier voor zover bekend de
namen laten volgen: Bertus Pardijs, Ds. Jansen, P.Dekker, Korenblik,
Bannink, gebr. Wesselink, ten
Broeke, Jan Musegaas en drie andere jonge mannen, door Mevrouw van Mourik verstopt, Chabot, overste van de Wall Bake en
ten slotte ook Bervo Jr., die onder
het mom van hulpprediker Karel
Tuin, zijn krachten ten beste gaf
voor de ondergrondse in Overijssel.
Beide laatst genoemden zagen
echter kans zich door eigen initiatief weer aan de greep der S.D. te
ontworstelen. In de voorbeschouwing op het toneelspel lazen we
verder: "Op den Sisten Augustus,
de verjaardag van onze vorstin en
den l sten september zal een en ander worden opgevoerd door Bervo
en zijn medewerkers. Weest er echter van overtuigd, dat de voorge
stelde gruwelen der S.D. in dit spel
minstens 50 procent beneden de
werkelijkheid zijn gebleven. Men
gelieve er ook rekening mee te
houden, dat de opvoering van dit
fragment slechts spel is en de werkelijkheid tot het verleden behoort". Zaterdag l september 1945
werd zowel "den groten optocht"
en het toneelspel herhaald. Ter opluistering aanwezig: l draaimolen, l luchtschommel en l zweef-

molen!
WINKELBESTAND
Ook in die tijd moesten de kosten
van het programmaboekje "opge
hoest" worden door adverteerders.
Om een idee te geven over ons winkelbestand en bedrijven in 1945
hierbij een greep uit de advertenties. De Vordense Ondernemers
Vereniging anno 2000 zou er jaloers op worden!
Daar gaan we: Rijwielfabriek EMPO, café 't Bosmanshuis, café de
Linde, J. Hofs, kuiperij, Eskes Kruideniersbedrij f,
Manufacturen
Momberg Kranenburg, Boekhandel Hietbrink-Dekker, Meubelmagazijn EJ. Klein Brinke, B. Wentink, horlogerie, graanmaalderij
H.Kluvers, electro J.H. Pongers en
Zoon, kruideniesrwaren en timmerwerken Wed. A.F. Tolkamp Kranenburg, A.M. Jorissen huis- en de
coratieschilder, G. ten Have Molenwerken, gebr. Haverkamp borstelfabriek, bakkerij ter Huerne, AJ.
Jansen en Zoon vleeswaren, bakke
rij Schurink.

W. Jansen kuikenbedrij f, G.H. Hilferink
levensmiddelenbedrij f,
Coop. Landbouwverening "Ons Be
lang" Linde, bakker J. Hoornenborg, rijwielhersteller Bervo, radio
reparatiebedrijf Hulshof, Joost
Uenk timmerwerken, drukkerij
Wolters, G.W Weulen Kranenburg
kolenbedrijf, Jansen en Heuveling
houtwarenfabriek, Manufacturen
H.W. Visser, Schuppers de bakker,
A.Jansen schoenhandel, MJ. Kroneman bruiloftartikelen, Honde
veld manufacturen, W. Pardijs
Centra kruidenier, J.G. Kranen
handel in zaden, Piet Dekker radiozaak; D. Groot Roessink timmerman.
Schilderbedrijf M. Wansink, Matrassen van Raat, S.Oelen koperslager, H.J. Eggink timmerbedrijf, Hotel 't Wapen van Vorden (gebroe
ders Brandenbarg), H. Weustenenk
schilder, R.GJ. Kuypers, rijwielen
en motoren, Wed. G.J. Stoltenborg
kruidenierswaren, G. Vlogman
veehandlaar, DJ. Harmelink timmerwerk, G.J. Wullink metselwerken, levensmiddelenbedrij f J.WA1bers, J.W.Huitink bakker, bakker

Scholten, schoenhandel J.W.Hissink, banketbakkerij H.M. Hartman.
Kruidenier E.J. van Tongeren, slagerij Kieskamp, T.van de Lee kruidenierswaren, W.Rosendahl schilder.Coop. Landbouwvereniging
"De Eendracht", bakker G.Sarink,
G.W. Luimes zadelmakerij, kapper
Jan Wiekart, smid Jan van Ark,
bakker P.G. van Asselt Linde, G.J.
Harmsen timmerman, kachelsme
derij G.J.van Ark.Wildenborch, café "De Zon", Heerink's Meubile
ring, hoefsmid A.F. Wiggers, be
hangerij A.Polman.
J.L. Smit drogisterij, sigarenmagazijn G.H. Struik, schildersbedrijf
Boerstoel, leesbibliotheek Jan Hassink, bloemisterij J. Derksen, sme
derij A.J. Eijkelkamp, J.B. Gerritsen
mengvoeders.Dolf Beerning kapper, levensmiddelenbedrij f wed.
Brinks, zuivelfabriek "De Wiersse",WA.J. van Kesteren bloemiste
rij, bakker G.Oplaat Wildenborch,
dorgisterij H. van der Wal, gebr. Barendsen haarden en kachels.
Bloemisterij Klumper, kleermaker
Bennink, garage Groot Obbink.H.
Meulenbrugge machinaal timmerbedrijf, H. Luth manufacturen, J.H.W. Lubbers timmerman,
Vordense was- en strijkinrichting
Brandenbarg, rijwielhandel G.J.
Barink, foto Dolphijn, manufacturen wed H.H. Loman, coöperatieve
Boerenleenbank, H.J. Sluiter borstelmaker, Hotel "Wapen van Gelderland", Smeenk timmerbedrijf,
Olthuys schoenhandel, dorsbedrijf J.W. Seesink, bakker W. Voskamp, F. Uenk kruideniers waren.
Schoenhersteller H.G. Albers liet
de advertentie in 1945 vergezeld
gaan van het navolgende gedicht:
"De Canadezen brachten ons de
bevrijding,
Dat gaf overal enorme verblijding,
De klompen gaan weer aan de
kant,
Want velen zijn bij Albers klant,
Hij maakt Uw schoenen net en
vlug,
Als nieuw komen zij bij U terug,
Met arbeid gaan we door de diepte
heen,
Ook Albers brengt ons land weer
'op de been',
Heel Nederlands is blij,
Hoera, hoera we zijn weer vrij."

Regentonactie van startin Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen:

Waterbedrijf en waterschap
werken aan beter milieu
Deze week starten Waterbedrijf
Gelderland en Waterschap Rijn
en IJssel in de gemeenten Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld
en Zutphen met een regentonactie.
Via een folder met bestelbon in
huis-aan-huis bladen en een postercampagne willen de initiatiefnemers de inwoners van de ge
meenten stimuleren om drinkwater te besparen door regenwater
op te vangen in een regenton.
In 1998 en 1999 zijn soortgelijke
acties gehouden in de gemeenten
Gendringen, Borculo, Eibergen,
Groenlo, Hengelo (Gld.), Hummelo
en Keppel, Ruurlo, Steenderen,
Wehl, Wisch, Dinxperlo. Zelhem,
Doetinchem en Winterswijk. Deze
acties waren goed voor een afzet
van ongeveer 4000 tonnen.
Met de actie in Gorssel, Lochem,
Vorden, Warnsveld en Zutphen
verwachten waterbedrijf en waterschap in totaal zo'n 2000 tonnen
af te zetten.

REGENTON
De inwoners van de deelnemende
gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om een regenton aan
te schaffen. Via een folder met be
stelbon in de huis-aan-huis bladen
en folders in diverse openbare ge
legenheden kan men de ton be
stellen. Voor extra comfort kunnen ook een opzetblok en een re
gentonautomaat besteld worden.
Deze automaat zorgt voor een goe
de aanvoer en voorkomt overstroming.
Een voorbeeld van de regenton is
te bezichtigen in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten.

BETER MILIEU
Waterbedrijf Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen
aan een aantal projecten om de
verdroging van de natuur tegen te
gaan. Zij willen echter ook de consument bewust maken van dit probleem. Niet voor alle klusjes rond
het huis is altijd kostbaar drink-

water nodig. Regenwater is schoon
genoeg om er bijvoorbeeld de ramen mee te wassen, de tuin mee
te sproeien of de auto mee te wassen. Door regenwater te gebruiken
bespaart de consument kostbaar
drinkwater en helpt dus bewust
mee aan een beter milieu.

HET WATERBEDRIJF
Waterbedrijf Gelderland levert
jaarlijks 90 miljoen m^ drinkwater aan ruim l miljoen klanten in
de Achterhoek, de Veluwe en een
deel van het Rivierengebied. Deze
klanten zijn huishoudens, bedrijven en instellingen in 70 Gelderse
gemeenten.

HET WATERSCHAP
Waterschap Rijn en IJssel .zorgt
voor de hoeveelheid en kwaliteit
van het oppervlaktewater in OostGelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten-van de Ve
luwe. Dit werkgebied omvat
200.000 hectare in 39 gemeenten.

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Eibergen - Goor
Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

^^^f

acswee

week 18-00
aanbieding
geldig van
3 mei t/m
13 mei.

1IJSTEN
Bijzondere dingen en

FASHION ]

speciale gebeurtenissen verdienen een gouden randje. Kom dan

mode voor het héle

eens kijken naar de
uitgebreide

collectie

alle
DAMES en
HERENJACKS
deze week

wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspiegeld glas. In goud of één
van

de

vele

andere

kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern.

Kortom,

u

vindt steeds de juiste
omlijsting
dierbare

voor
foto,

een

fraaie

zeefdruk, fijn borduurwerk of lang gekoesterd

diploma.

Wij

maken van uw trotse

alle
KINDERJACKS
deze week

bezit een sieraad aan
de wand!

HOME
HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld.

Zelhemseweg 21
Tel. 0575 46 40 00

Te koop:

BUXUS

Fysio - fitness

direct van eigen kwekerij

voor 35 plussers en oudere

. - • r i i Aowol

Haagjes in pot vanaf f 0,60 tot f 1,50
Bolvorm vanaf f 10,Piramiden vanaf f 15,Kegels vanaf f 12,50
Tevens exclusieve bolvormen in stijlvolle hoge
buitenpotten, 2 x per jaar gesnoeid (zeer dicht)
Verkoop:
vrijdag S mei en zaterdag 6 mei of na telefonische afspraak

Werken bij een erkend "leerbedrijf1, dat betekend afwisselend werk
waarbij iedere dag een stuk vakwerk geleverd wordt.

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)
tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

Ido Hummelink
is een bedrijf met 9 man bouwpersoneel, en ter uitbreiding van
ons vakbekwame team hebben wij op korte termijn plaats
voor "veelzijdig";
mm

BOOMKWEKERIJ HANS VISSCHERS

tjmmermgn

Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.) • Tel 0575-464494

metse[gar
machinale timmerman
mochncle houtbewerking

Tijdens onze
koopzondag, krijgt U

Uw reactie naar; Aannemersbedrijf Ido Hummelink
Nijverheidsweg 2
7251 JV Vorden
tel . 0575-556563

WEHL-VORDEN
l www.Giesen.Shoes.nl

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

Giesen(o>Shoes.ni

GROTE VELD E.O.
Vanaf vrijdag 28 april zijn de mountainbike routes door
^ het Grote Veld e.o. officieel geopend
AKTIE
AKTIE
Nu mountainbike huren f 25,voor een halve dag met routekaart

Sport en Recreatie

op elk paar schoenen
vanaf 100.=

iM

OPENING MOUNTAINBIKE ROUTES

free-whecl

10.= KORTING
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL "
tel:(0314)681378

dames-, heren- en echtparen.

Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden
Tel. 0575-554228 • Fax 0575-554253

PR FIL -

THEO TERWEL

DE

Fl ETSSPECIALIST

AUTOSCHADESPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

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

Dorpsstraat 12 • Vorden
Tel. (0575) 55 13 93

FOCWA

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

AKTIE

AKTIE

Bennie Hel<l<elman Groepscommandat brandweer Vorden:

Gelouterd terug uit Engeland

Kleine kinderen en dan met name jongens kun je tijdens verjaardagen of Sinterklaas blij
maken met een brandweerauto. Want wat is het niet leuk om
"brandweermannetje" te spelen.
Voor kinderen inderdaad leuk, anno 2000 is de realiteit wel even iets
anders. Het is niet meer van " ik ga
bij de brandweer dat lijkt me hartstikke leuk". Er komt wel iets meer
bij kijken. De brandweermannen
van nu zijn geen "met toeters en
bellen scheurende sensatiezoekers". Niets is minder waar!
De Vordense brandweer bestaat
uit 27 goed opgeleide en geoefende mensen die hun schaarse vrije
tijd opofferen om zich in te zetten
voor de gemeenschap. Een "lekke
re" brand heeft plaats gemaakt
voor complexe inzetten met ge
vaarlijkke stoffen, bloederige autoongevallen en andere minder ple
zierige hulpverleningen. Ook zal
de brandweer binnenkort funge
ren als vooruitgeschoven post voor
de ambulance. Zeker bij spoedeisende gevallen als bijvoorbeeld een
hartstilstand kunnen de brandweermensen levens redden.
Welke organisatie in Vorden is in
staat om met drie minuten in de
bebouwde kom en binnen acht
minuten in elke uithoek van de ge
meente te zijn? Voor deze bijstand
zullen dan ook enkele mensen een
medische opleiding krijgen. Dit alles vraagt een nog hoger tijdsbe
steding en inzet van de vrijwilliger, welke zijn grens al had be
reikt. Om de vrijwilliger toch
enigszins te ontlasten en het ge
heel betaalbaar te houden, zijn er
regionale afspraken gemaakt, zodat specialistische taken als gaspakken, duikers etc. door de regio
worden overgenomen.
In geval van nood huurt ook de
Vordense brandweer hun diensten
in. Op deze wijze kan men zich
concentreren op de basistaken van
brand- en hulpverlening. Door het
ministerie van binnenlandse zaken zijn er regels opgesteld waaraan de brandweer moet voldoen.
Zoals minimale oefenuren en opleidingen. Het maakt niet uit of je
een vrijwillig of beroeps, groot of
klein korps bent. Voor allemaal
gelden dezelfde regels. Men moet
grote bewondering en respect hebben voor al die vrijwilligers die dit
nog "even" naast hun hoofdtaak
doen. Ondanks de steeds zwaarder
wordende eisen en opleidingen
BIJLMERRAMP
Naar aanleiding van enkele incidenten, waaronder de Bijlmerramp, zijn er door het ministerie

tijdens het ontbijt heeft men het
van binnenlandse zaken ook extra
nergens anders over dan over de
eisen gesteld aan de operationele
leiding van de Nederlandse brand- brandweer, de brandweer en nog
eens de brandweer"!!
weer. Om die leiding eenmalig de
kans te geven zich bij te scholen, Om ons klaar te stomen voor het
organiseerde het ministerie een 13 examen moesten er veertien oefe
maanden durende cursus, een dag ningen per dag worden afgewerkt,
en een avond in de week. Slechts weer of geen weer.Hagel- en regen24 personen werden in de gelegen- buien en de open vlakte van het
heid gesteld om aan deze cursus vliegveld zorgden voor een tekort
deel te nemen. Een gemeleerd ge aan zakdoeken. Het was de saamzelschap van commandanten uit
horigheid van de groep die ons op
het gehele land nam er aan deel. de been hield. Door de instrucOnder hen bevond zich ook de Vor- teurs was de lat zo hoog gelegd dat
dense groepscommandat Bennie bij de geringste verslapping van
Hekkelman.
aandacht het helemaal mis ging.
Tussen twee haakjes, Bennie Hek- Dit zorgde soms voor emotionele
taferelen. De kandidaten werden
kelman is in 1989 bij de Vordense
vrijwillige brandweer begonnen
's morgens voor het praktijkexaals brandwacht. Daarna Brand- men afzonderlijk in een lokaal ge
plaatst, wachtend op hun beurt.
wacht I en vervolgens Hoofd
Brandwacht. In .1995 werd hij "on- Menigeen heeft zo drie uur voor
zich uit zitten staren. Ik kan je verderbrandmeester". Vervolgens
tellen dat dat zenuwslopend is.
"brandmeester" en daarna werd
hij "Adjunct Hoofd Brandmees- Ook tijdens de examenuitslagen
liepen de spanningen hoog op. Ze
ter". Bij het afscheid van Gerrit te
ven van de vierentwintig kandidaVelthuis werd Bennie Hekkelman
ten kwamen er niet door. Kerels
benoemd tot groepscommandant
van de Vordense brandweer. Dat van in de veertig die staan te huilen als kleine kinderen, daar word
zojuist genoemde bijscholing geen
sinecure is, heeft hij aan den lijve je pas echt koud van. Niet alleen
dankzij de medewerking van het
ondervonden.
Zegt hij: "Het theoretische gedeel- gemeentebestuur van Vorden, welte werd gehouden op de Neder- ke de cursus mogelijk maakte,
maar ook dankzij de steun en me
landse Brandweer Academie in
deleven vanuit het korps en mijn
Arnhem. Voor de practijklessen en
examen werd er voor veertien da- gezin, heb ik de cursus positief
gen uitgeweken naar Engeland. Bij mogen afsluiten. En voorlopig
"The Fire Service College" geves- even geen bacon meer", aldus Bennie Hekkelman.
tigd op een voormalig militair
vliegveld in Moreton in Marsch, is
werkelijk alles mogelijk. Enorme
schepen, flatgebouwen, industrie
gebouwen, treinen, vliegtuigen,
tankwagens met gevaarlijke stoffen, kortom alles waar wat mee
mis kan gaan, is daar aanwezig.In
tegenstelling tot Nederland waar
je alleen nog maar een kaars mag
aansteken, kan in Engeland (nog) Op eerste Paasdag was er weer het
eierenzoeken, georganiseerd door
alles", aldus Hekkelman.
Op gegeven moment was het zo- Kranenburgs Belang in 't Jonkersver. Bij wijze van verrassing werd
bos. Vier groepen kinderen en een
Bennie Hekkelman in alle vroegte groep volwassenen deden hieraan
op het NS station in Zutphen door
mee. Voor groot en klein een leuke
de Vordense brandweerlieden uit- bezigheid. Nadat alle eieren waren
gezwaaid en vertrok onze plaats- gevonden werden bij Pannenkoekgenoot naar Schiphol. Dat niet al- restaurant Kranenburg de prijsjes
uitgereikt door Rudy Cornegoor.
leen de ongekende mogelijkheden
de reden van het verblijf in Enge
land was bleek al snel. "Een com- Uitslag groep een: 1. Niels Krabplete afzondering van de buiten- benborg; 2. Elze Gosselink; 3. Re
wereld bleek onderdeel van de fi- my Lucassen.
Groep twee: 1. Milou Wolsing; 2.
losofie.
Noortje KI. Herenbrink; 3. Anne
Van 'smorgens half acht tot
'savonds negen uur. Veertien da- Gudde.
Groep drie: 1. jorik Wolsing; 2. Tess
gen lang met niets anders dan met
vuur en ongevallen bezig zijn,
Scholtz; 3. Loes KI. Haneveld.
Groep vier: 1. Luuk Heuvelink; 2.
zorgt ervoor dat je s'nachts tegen
Hetty v.d. Berg; 3. Sanne ten Have.
een uur of vier wakker word en in
Bij de volwassenen ging de Ie prijs
gedachten de inzet van de vorige
dag opnieuw analyseert. Van sla- naar Jan Gr. Jebbink; 2e marije
pen komt niets meer terecht. Zelfs Gudde; 3e Willy Wolsing.

Eieren zoeken in
Kranenburg

Belangrijke beeldencollectie
voor Stichting VKK
Het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg1 is bijzonder verheugd te kunnen melden er in
te zijn geslaagd een belangrijke
en bijzondere collectie heiligenbeelden aan te kopen.

ment vindt een registratie plaats
van de in totaal meer dan 2400
voorwerpen en is door ons een
keus gemaakt van de mooiste beelden die in de loop van deze zomer
een plaats zullen krijgen in de
kerk.

Het gaat om een verzameling beelden van de familie Franck uit België. De heer Franck verzamelt al
twintig jaar devotionalia, dat zijn
voorwerpen die ooit tot de inventaris van een kerkgebouw hebben
behoord. De collectie bestaat o.a.
uit circa 1700 heiligenbeelden,
waarvan ruim zestig grote en ze
ker 150 middelgrote beelden.
Daarnaast is er een collectie kerkboeken, zijn er ruim 100 crucifixen, circa 60 fraaie consoles om
beelden een plaats te geven tegen
een muur, kerkelijke gewaden,
een viertal prachtige kruiswegstaties en nog veel meer. Kortom: een
heel bijzondere verzameling die
door een deskundige als zeer
waardevol wordt beoordeeld.

TWEEDE RIJ BANKEN
Intussen is al begonnen met het
verwijderen van de banken in de
rechterzijbeuk van de kerk om ook
deze ruimte in te richten als museum. Gelukkig worden ook de vitrines uit België aan ons overge
dragen zodat deze beschikbaar
zijn voor de kleinere beelden. Er
wordt door vrijwilligers hard ge
werkt maar deze onverwachte grote uitbreiding van de collectie is er
wel de oorzaak van dat de opening
van het centrum voor bezoekers
weer iets moet worden uitgesteld.
Zodra de inwoners van Vorden en
met hen de ruim 500 donateurs
van de Stichting VKK de gelegenheid krijgen de collectie te bekijken, wordt dit uiteraard via de
pers bekendgemaakt.
Intussen komen al de eerste boekingen binnen van groepen die de
ze zomer een bezoek willen brengen aan het centrum. Alles - en
niet in het minst het enthousiasme van vele vrijwilligers die bergen werk verzetten - wijst er op dat
Vorden straks beschikt over een
uniek museum waar je kennis
kunt maken met enkele honderden fraaie heiligenbeelden in vele
stijlen en formaten. Beelden, die
zoals in een van de dagbladen
stond vermeld, 'de Antoniuskerk
hebben gered'.
Om elk misverstand weg te ne
men: het middenschip van de kerk
blijft ook in de toekomst beschikbaar voor rouw- en trouwdiensten,
zodat de oorspronkelijke functie
van de kerk voor een belangrijk
deel behouden blijft.

Twee weken geleden kreeg de VKK
een tip dat deze collectie wegens
ernstige ziekte van de eigenaar in
z'n geheel te koop was en dat de familie Franck er veel aan gelegen
was dat het belangrijkste deel van
de collectie één geheel zou blijven.
Al is er ook de mogelijkheid de
niet passende voorwerpen door te
verkopen. Gezien het doel van de
Stichting VKK in de Antoniuskerk
een permanent centrum voor heiligenbeelden te vestigen, was er
spoedig overeenstemming, ook
over de aankoopprijs. De tijdelijke
lening die daarvoor door de Stichting VKK moet worden afgesloten
kan voor een belangrijk deel worden terugbetaald uit de opbrengst
van de verkochte voorwerpen,
waarvoor een vakkundig hande
laar is ingeschakeld. Op dit mo-

Ondernemers in Vorden
zeggen het met bloemen
Deze week is in Vorden een
bloemenaktie van start gegaan,
waaraan een aantal ondernemers hun medewerking hebben toegezegd.
De komende 72 weken kan het ge
beuren dat de bloemist bij u aanbelt en u een fleurig gemengd boe
ket bloemen overhandigt waaraan
een kaartje is bevestigd met de
tekst 'zomaar onverwacht een attentie van de volgende onderne
mers: Etos Barendsen, Ami Kappers, Horlings Kompleet Optiek,
Davorta Bloemen, Bakker van Asselt, Schildersbedrijf Boerstoel.
Als men die verrassing de komende tijd te beurt valt, dan weet men
dat men dat te danken heeft aan
deze deelnemers.
Deze zakenmensen laten hiermee
zien, dat zij het op prijs stellen een
klant of toekomstige klant te mogen begroeten, en dat zij een persoonlijk gebaar in de vorm van de

ze fleurige attentie willen brengen.
Juist in deze tijd waarin de band
van ondernemer naar klant vaak
steeds onpersoonlijker wordt en
een persoonlijk kontakt met de
zaak waar men koopt niet altijd
optimaal blijkt, is het onderhouden van persoonlijke kontakten
door middel van deze bloemenaktie natuurlijk een bij uitstek ge
schikt gebaar.
Vandaar deze bloemenaktie.
De aktie wordt gecoördineerd
door Eurofleur in Veendam die
dergelijke bloemenakties reeds
meer dan 25 jaar in honderden
plaatsen in Nederland heeft opge
zet.
Tot nu toe hebben dan ook meer
dan één miljoen gezinnen of alleenstaanden ooit een bloemetje
als gratis attentie van het bedrijfsleven ontvangen. Men kan dus mogelijk een dergelijk gebaar verwachten.

12 en 13 mei:

De leden van toneel vereniging
Krato zijn momenteel weer
druk aan het oefenen voor een
avondvullend toneelstuk met
de titel 'Het daghitje van pension Zeemring'.
De 5 heren en 4 dames zijn nu een
13-tal weken onderweg, en op 12
en 13 mei kan het publiek kennis
maken met de gasten en eigenaren van Pension Zeemring, de re
gie is weer in handen van Nel Ro-

denburg, en alles zal zich afspelen
bij het Pannenkoeken Restaurant
in de Kranenburg.
Er zijn een drietal voorverkoop
adressen, en wel Huishoud- en Kadoshop Sueters, Camping de Goldberg en Pannenkoeken Restaurant
Kranenburg.
Men kan uiteraard weer rekenen
op een dolle avond die weer voorgeschoteld zal worden door de Toneelvereniging Krato.

OPENINGSAANBIEDING
Goed beschermd tegen schadelijke UVstralen én scherp zien!?
Dat kan met zonneglazen in uw eigen
sterkte van Rodenstock.

( O - D A N <BN C
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

De gehele maand mei als openingsactie
bij aankoop van een complete bril*
een zonnebril op uw eigen sterkte
voor de prijs van ons huisnummer f 37,-*
* vraag naar de voorwaarden in de winkel.

A

Full Circle Showban

Stampvast
Koko Blue

RODENSTOCK
Z I C H T B A A R OE 8 E S T C !

• Gratis oogmeting
> Gratis oogdrukmeting

Perfect Showbanc

• Kinderbrillen
inclusief 18 mnd. garantie

j

• Contactlenzen
1 mnd. gratis op proef

Club Orane Part

met DJJo^PulsemïïstgrXJ-.tea
DJ Lammerz

B&Bo0t/ek

Dreiumme 37 • Warnsveld • Telefoon 0575-529833

sluitingstijd
op 5 mei a.s.
Omdat 5 mei 2000 een erkende feestdag is, hebben de
volgende winkels hun sluitingstijd op 5 mei aangepast.
De sluitingstijd is dan ook om:

Maak kennis
met tennis!
bij tennisvereniging
Vordens Tennis Park
• Bestemd voor 55+

.OO

• 7 tennislessen op dinsdag van 16.30 tot 17.20 uur
• Lessen worden gegeven door gediplomeerd trainster
• Gratis gebruik van de tennisbanen

uur.

Diegene die hier aan deelnemen zijn:

• Uitsluitend op werkdagen tot 19.00 uur
• In de periode mei en juni
• Leenrackets beschikbaar
• Totale kosten f 60,-

Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Echte Bakker van Asselt

• Unieke gelegenheid kennis te maken met de
tennissport
• Informatie mevr. T. Brandenbarg, tel. 0575-552024
TENNISVERENIGING

Echte Groenteman Huitink
Keurslagerij Vlogman
Banketbakkerij Wiekart
Bakkerij Joop Bruggink

Overweg 20 • Vorden

VRIJDAG 5 MEI WEI WEEKMARKT

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JUNGLEBURGERS per stuk

99
02

Valeweide Bloemen en planten

POTEN per stuk

O?9

Ö b o s R O O S J E S 20stuks

KIP KNAKWORST groot 3 stuks

2?5

t t G E R A N I U M S 1 9 , 0 0

KIP KNAKWORST klein 3 stuks

1?5

O 3 SPAANSE MARGRIETEN
«HORTENSIA

Poelier Hoffman

9,95

10,00

9,95

« 2 bossen BLOEMEN

9,95

Laren (Gld.)
Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Hollandse
BLOEMKOOL

Tuinverse
Tuinverse
-f25 SPINAZIE -f 00 ANDIJVIE
per stuk
••
1 kilo
1 kilo
mm
Florida dubbel dik
RODE GRAPEFRUIT Q98
BANANEN

00

98

1 kilo

20 voor

Tevens zoeken wij een vlotte verko(o)p(st)er voor de vrijdagochtendmarkt in Vorden, inlichtingen tel. 053 - 4314349

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER
SPR/TSJES
5
°0 GRAM

Weeknakket vleeswaren

MAGERE
RUNDERLAPPEN

1 kg

11,95

RIBKARBONADE

1 kg

8,95

FILETLAPJES
(Peper of Naturel) 500 gram

6,95

VARKENSHAAS MEDAILLONS
(Pusztha of Dordogne) 500 gram

100 gr SCHOUDERHAM
GEBRADEN GEHAKT 1.65
100 gr ONTBIJTSPEK

NU VOOR

8,95

S/Il; fvëëk op de marÈ in Vorden

Winkelopenstelling
Bevrijdingsdag
5 mei
De winkels In Vonden zijn open

koude- en
warmte isolatie

tot 18.OO uur
m.u.v. de kappers, deze zijn
unaniem de hele dag gesloten
m.u.v. de volledige versgroep*
deze zijn unaniem om 13.OO uur
gesloten
m.u.v. de supermarkten,
deze zijn unaniem om 13.oo uur
gesloten
natuursteen-rolluiken

Het bestuur
Vordense Ondernemers Vereniging

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

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

ROBBERS & PARTNERS

ÏL

administratie en belastingadvieskantoor

Mr. drs. B.H.J. de Regt FFP
U. Koetsier FFP
Gecertificeerd Financieel Planners
Nieuwstad 44
7241 DR Lochem
Tel.
0573-255 300
Fax 0573-255 381
Email: deregt@deregt.nl
Website: www.deregt.nl

Raadhuisstraat 22
Vorden •

FINANCIËLE PLANNING*

Dé Professionals in koopsommen!

Postbus 97
7250 AB Vord

Profiteer nu nog voor 1999 en 2000, ook al is uw
aangifte 1999 al ingediend Wij verzorgen
de aftrekpost voor 1999/2000 voor u.

Telefoon
0575 55! 455

Goed advies loont!

aangesloten bij:

Fax

057555! 709

In verband met de
nationale bevrijdingsdag
is ons kantoor op 5 mei a.s.
de gehele dag gesloten

• Federatie Adviserende Beroepen
• Nederlands College van Belastingadviseurs
• De Fiscount Adviesgroep

ZAG DE A U T O M O B I L I S T A C H T E R U HET B O R D ?
DE COMPLEET NIEUWE A L M E R A MET A C T I E V E HOOFDSTEUNEN

Vooral achter het stuur zit het leven vol verrassingen. De nieuwe Nissan Almera is daar op voorbereid. Zo bewegen de hoofdsteunen voorin, bij een aanrijding van achteren, naar het hoofd toe waardoor het risico van een whiplash vermindert. En zorgen
ABS,

Electronic

Brake Distribution en het Brake Assist rembekrachtigingssysteem

voor heel wat kopzorgen minder.

Voor meer informatie: www.nissan.nl

THE NEW A L M E R A . D E S I G N E D TO I M P R O V E Y O U R P E R F O R M A N C E .

l NISSAN l
V-.»,

'U

l

• HL-»»»/

?

ER IS AL EEN NIEUWE ALMERA V.A. F 31.490,-. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM. EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RUKLAAR MAKEN. AFGEBEELDE VELGEN (OPTIE) TYPE TWIST.
U LEAST AL EEN NIEUWE ALMERA V.A. F 689,- P./MND (EXCL. BTW) VIA NISSAN LEASE O.B.V. 48 MND/20.000 KM P./J. VERZEKERING 75% NO CLAIM (FULL OPERATIONAL LEASE). WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

NISSAN

DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Wereldkampioen Country Line Vridagoavond
Dance en Jovink naar Barchem rolskaetse in Vorden!
In navolging van o.a. Parijs, Barcelona, Amsterdam en Utrecht
kan er vanaf 5 mei a.s. elke vrijdagavond in Vorden een skeelertocht onder begeleiding worden gemaakt. Deze tocht in een
initiatief van Martien Pater van
Free-wheel Sport en Recreatie.

Vridagoavond rolskaetse, ook wel
"friday night skating" genoemd,
moet uitgroeien tot een activiteit
waardoor de meer geoefende skater/skeeleraar op een ontspannen
en veilige manier onder begeleiding een tocht door het fraaie buitengebied van Vorden kan gaan
maken. De eerste tocht is op 5 mei
a.s. en de laatste op 29 september.
Er wordt in 2 groepen gereden.
De snelle groep rijdt gemiddeld 20
kilometer per uur. De langzamere
groep heeft een kruissnelheid van
15 kilometer per uur. De snelle
groep is met name bedoeld voor
skeeleraars. In-line skaters wordt
aangeraden aan te sluiten bij de

tweede groep. De afstanden bedragen resp. 30 en 20 kilometer. Ervaring is dus wel een vereiste!

Het dragen van een helm is verplicht. Beschermmateriaal wordt
zeer aanbevolen. Voor eten en drinken voor onderweg dient men zelf
te zorgen. Deelname aan de tocht
is voorlopig gratis. De begeleiding
is in handen van de medewerkers
van Freewheel en een aantal vrijwilligers. Er worden nog vrijwilligers gevraagd. De start is vanaf de
winkel aan de Zutphenseweg.
Bij de eerste tocht rijden ook de
leden van de Marathon-ploeg van
Ecotrans Freewheel mee. Vridagoavond rolskaetse is een van de
vele nieuwe activiteiten die de
Vordense skeeler- en inline skate
specialist dit seizoen organiseert.
Voor meer informatie zie de advertentie en het redactionele artikel
dat in het volgende nummer in
het kader van het 3-jarig bestaan
van Freewheel verschijnt.

Erkend leerbedrijf
De trend die de organisatoren
van het Barcherns Muziekfestival vorig jaar al inzetten, krijgt
dit jaar een vervolg. Het contracteren van het allerbeste op
muzikaal gebied blijkt niet
meer in te plannen in een weekend.
Door gebruik te maken van de lo
katie De Heksenlaak kan er sneller
en beter worden afgestemd op actuele muzikale mogelijkheden.
Hierdoor was het ook mogelijk de
populaire groep De Klostertaler op
30 september naar Barchem te halen.
COUNTRY LINE DANCE MET
YVONNE VAN LOON
Een stijger met absolute stip op
één. Als een raket stijgt de populariteit voor het country line dance
gebeuren. In samenwerking met
twee grote country-clubs wordt er
op zaterdag 13 mei een fantastische country avond georganiseerd.
Tresspass, een van Nederlands beste strictly country- orkesten zal op
deze avond een keur van countryartiesten muzikaal begeleiden.
Wat te denken van Belgisch supertalent Amy Lee Bennet de vroegere
Ninon, vele malen genomineerd
en in het bezit van vele awards.
Een fantastische stem en een grote
persoonlijkheid op het Barchemse
podium.

r7=3>

Uu

Ook onze eigen Shayenne een Nederlandse topper, zal een perfect
optreden verzorgen zoals van haar
verwacht mag worden. Voor de beginners alsook voor gevorderden
zal onze eigen wereldkampioen
Yvonne van Loon een demonstratie verzorgen.
Een unieke kans om kennis te maken met country line dance begeleid en gepromoot door een we
reldkampioen die in 1999 Nederlandse Kampioen werd en in januarie 2000 in Nashville de allerhoogste titel behaalde in de Noviceklasse.
De vier grootste artiesten op het
podium in Barchem betekent te
vens dat de organisatie wil uitgroeien naar landelijk topniveau
op het gebied van country line
dance waar muzikaliteit en gezelligheid de boventoon voeren. Zaterdag 13 mei: de Heksenlaak in
Barchem.
TOUR DE SJANS MET JOVINK
Het zal er weer geweldig 'opknappen' als de Jovinks op zondag 14
mei voor de tweede keer optreden
in de Heksenlaak. Nauwelijks wakker uit de lange winterslaap, dus
ontzettend fit, wordt het sjansen
met Jovink.
Het is alweer het achtste jaar dat
deze rock en lolband optreedt en
de populariteit blijft stijgen met
stip. Het optreden van de Jovinks

barst dan ook van de show, humor
en gezelligheid.
Dit jaar zullen de Jovinks in heuse
wielrennersoutfit over het- podium sprinten met in hun bidons
geen frisdrank maar gele doping
met een schuimkraag.
Om in wielertermen te blijven de
Jovinks zullen zich het snot voor
de ogen werken, bijvoorbeeld bij
de massale afdaling van de 'cote
du lol' waarbij uiteindelijk iedereen wint en deelnemers en ronde
missen zich aan elkaar vergapen
onder heftige aanmoedigingen
van ploegleider Nijman en natuurlijk onder het wakend oog van
Cupido die boven het feestgedruis
iedereen scherp i nde gaten houdt.
Overigens verschijnen de Jovinks
in een drietal verschillende tenues
waarvan er twee een verrassing
blijven.
Doe eens gezellig en kom er eens
uit want Barchem en Jovink zijn er
superklaar voor. Het gezelligste optreden van Jovink is in Barchem
waar in het voorprogramma Atlantico de zaal zal opwarmen voorzover dit nog nodig is.
Kaartverkoop voor de country line
danceavond en het optreden van
Jovink vanaf heden bij de bekende
voorverkoopadressen.
Tot ziens op 30 september Klostertaler (nog 300 kaarten).

Afgelopen week kreeg aannemersbedrijf Ido Hummelink
uit Vorden door dhr. Voorhorst
van Houw rad i u s (landelijk orgaan beroepsonderwijs) het
wandschild Erkend leerbedrijf
uitgereikt.
Nadat het bedrijf sinds 1,5 jaar de
voorlopige erkenning hiervoor al
had, liet het l van de medewerkers
afgelopen winter de hiervoor benodigde cursus volgen.

Aannemersbedrijf Ido Hummelink
verhuisde afgelopen jaar van de
Wiersserbroekweg (gestart in 1993)
naar de Nijverheidsweg 2 op industrieterrein Werkveld, waar men
beschikt over een eigen machinale
timmerwerkplaats met kantoor
en buitenterrein.

Deze medewerker, dhr. Pim van
Zeeburg, behaalde het certificaat
Leermeester. Sinds afgelopen De
cember heeft het bedrijf ook inderdaad een 'leerling' timmerman

Het bedrijf heeft thans 6 timmerlieden en 3 metselaars in dienst
maar kan nog steeds nieuwe me
dewerkers gebruiken (zie advertentie elders in dit blad).

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

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

TEGELHANDEL

Verkoop/verhuur aanhangwagens

mullcr-vofdcn bu

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

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - lel. (0575) 55 32 78 (industrielerrein)

VLEESBOERDERU

'SCHONEVELD'
Mts. HAKKEN-PASMAN
ie kwaliteit rundvlees rechtstreeks van eigen boerderij
Barchemseweg 77, 7261 MT Ruurlo • Telefoon (0573) 45 13 46

AANBIEDINGEN

Pakketprijs
± 1 kg gehakt
± 1 kg riblap
± 1 kg soepvlees

34,-

Wij zijn open: elke vrijdag van 09.00 -11.30 uur en van 13.30 -16.30 uur en
elke zaterdagochtend van 9.00 -11.30 uur

in dienst, die hier alle facetten van
de bouw in praktijk gaat leren en
daarnaast een avondcursus volgt
(omscholing).

Free-wheel drie jaar in centrum Vorden
3 Feestaanbiedingen
•

Complete set skates met beschermmateriaal huren
voor slechts f. 10,(normale prijs voor een halve dag f. 17,50)
• Van 5 tot 30% korting bij aanschaf van een nieuwe
skates/skeelers inc. beschermmateriaal
(ballonnen prik-actie)
• 5 mei's avonds start van "Vridagoavond rolskaetse"
Toertocht onder begeleiding elke vrijdag van begin
mei tot eind september vertrek 19.00 uur vanaf de
winkel
Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden
Tel. 0575-554228 • Fax 0575-554253

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

J.ÜC. FLOPHOUSE. TOfÖfEK

pa 5 ME.

Dick Helmink
M O D E &' S C H O E N E N

KAMP.
FEESTAVOND IN DE LENTETENT EN DISCO,

'LOPHOUSE.

Ruurloseweg 1 • Henqelo (Gld.)
Telefoon 0575-461232

Spalstraat 32 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461884

O r g.: Oranje vereniging.

DE GROEN EN DOEN WINKEL

mannenmode

oterdog

MEI:

Spalstraat 7-9 • Henqelo (Gld.)
Telefoon 0575-461 383

13.3O tot 16.3O uur
START VEURVERKOOP "HoKEN IN TOLDIEK" (3O jui

Kaartverkoop, kraampjes, video, barbequ*
Normaalleden aanwezig, Anhangerschap.

Raadhuisstraat 11-13 • Henqelo (Gld.)
Telefoon 0575-461459

Spalstraat 37 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-451713

Spalstraat 29 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-453828

DE l JSPANNEVOGEL
B MEUBEL-

HARMSEN

EN T A P I I T E N H U I S

Ruurloseweq 2 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461484

Banninkstraat 4 • Henqelo (Gld.)
Telefoon 0575-461220

HIK (uut Hum,

KIEK DOAI

ruitersDon

THUISBAI
NEDERLANDSTALIGE BAND WAAR DE DAMP

Raadhuisstraat 45 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-464600

SL\

organa

— slaapkamers

Spalstraat 23 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-463756

ROOZEGAARDE

LUBBERS

Zaterdag 6 mei te Vorden
Woensdag 1O mei te Wamsveld
De jaarlijkse voorjaars &

Meer dan 100 soorten
Geraniums, Fuchsia's Stekplanten,
Vele soorten Kuipplanten, Hangpotten
En tientallen soorten perkgoed planten.
Plaats:
6 mei '00 Burg. Galleestraat Vorden
van 8.00 tot 17.00 uur &
10 mei '00 De Dreiumme te Wamsveld
van 8.00 tot 18.00 uur.
Graag tot ziens!
Georganiseerd door de Plaatselijke bloemenspeciaalzaak 'Bloemsierkunst Elbrink'
Winkelcentrum De Dreiumme 49 Wamsveld & Burg. Galleestraat 6-7 Vorden
tel. 0575 - 55 14 36 fax 0575 - 55 10 75 of tel. 0575 - 57 11 71

Breng uw eigen bloembakken mee.
Wij planten de door u gekochte
perkplanten tegen inlevering van de
door ons geplaatste advertenties of
strooifolder

gratis op,
in potgrond!
P.S. Heeft u al onze hardhouten
tuinmeubelen al ontdekt?

Raadhuisstraat 45 • Henqelo (Gld.)
Telefoon 0575-464600

Spalstraat 13 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 057 5-46 1996

HENGELO (GLD.)
TOT 18.OO UUR

JCommet
ie/ike*
fcautcAen

eten

Op zondag 14 mei 2000 kunt bij ons heerlijk
brunchen van 11:00 tot 14:00 uur
Koud/warm en dessertbuffet
fl 39.50 p.p.

RUURLO

Voor meer informatie
www.avenarius.nl
Tel. 0573-451122
Dorpsstraat 2
Ruurlo W
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