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Drie raadsleden nemen afscheid:

Boogaard nieuw gezicht
in gemeenteraad Vorden

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

Wethouder D. Mülderije (rechts) samen met de heer H. Boogaard die op 14 april de plaats
inneemt van wethouder M. Aartsen. Mevrouw Mülderije blijft ook voor de komende vier jaar
wethouder in Vorden.

Tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring van deze week - dinsdagavond
31 maart - wordt afscheid genomen
van drie raadsleden: M. Bakker
(D66), W. Voortman (PvdA) en J.
Bouwmeister (CDA). De nieuwe ge-
meenteraad wordt geïnstalleerd op
dinsdag 14 april. Burgemeester
E.J.C. Kamerling zal samen met me-
vrouw D. Mülderije (VVD) en de heer
H. Boogaard (PvdA) het nieuwe col-
lege van B en W vormen.

De heer H. Boogaard (48) is getrouwd,
vader van vier kinderen en woont met
zijn gezin nu bijna drie jaar in Vorden.
Boogaard is afkomstig uit Delft waar
hij voor de PvdA twaalf jaar in de ge
meenteraad zat. Ook was hij vier jaar
wethouder in Delft.

Op dit moi]^t is Boogaard in dienst
van accounSKtskantoor VB Deloitte &
Touche. Hij werkt voor dit bedrijf als
adviseur voor de milieu-afdeling SPM.
Deze afkorting staat voor Samenwer-
kende Partners in Milieuzorg. "Wij
houden ons bij SPM bezig met allerlei
milieu- en afValvraagstukken en geven
adviezen aan gemeenten en provin-
cies", aldus de aankomend wethouder
van Vorden.

De heer Boogaard werkt op dit mo-
ment part-time voor Deloitte & Touche
en gaat zijn baan combineren met het
wethouderschap. Verder heeft Boo-
gaard in het verleden gewerkt voor de
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten. Ook daar was milieu zijn werkter-
rein.

Belangstelling rijtest
55-plussers valt tegen
De rijtest die de afdeling Vorden van
Veilig Verkeer in samenwerking met de
SWOV (Stichting Welzijn Ouderen
Vorden) voor 55 plussers organiseerde
is qua belangstelling tegen gevallen.
Daar staat tegenover dat de "kwaliteit"
goed was. De deelnemers (onder hen
een aantal "zeventigers) kregen te ho-
ren dat ze verantwoorde weggebrui-
kers zijn. Mocht er desondanks toch
een "minpuntje" zijn, dan werd dit na
afloop van de test in de auto bespro-
ken. Volgend jaar maart wordt op-
nieuw een dergelijke test in Vorden ge
organiseerd.

Autowasaktie levert
flinke opbrengst
op voor OF Vorden
De afdeling Vorden van Operation
Friendship - een organisatie die uitwis-

selingen met jongens en meisjes uit
het buitenland organiseert - is momen-
teel "driftig" bezig om geld te verdie
nen om deze zomer een groep van 16
Amerikaanse jongeren in Vorden een
programma aan te bieden.

Vorig jaar zijn Vordense jongeren naar
Amerika geweest. Dit jaar zijn de rol-
len omgedraaid en is Vorden gast-
vrouw. Zaterdag werd op het terrein
van transportbedrijf Woltering een au-
towasdag georganiseerd. De belangstel-
ling was groot. De kas kon met ruim
duizend gulden gespekt worden. Voor
zaterdag 16 mei is opnieuw een derge
lijke actie gepland.

De Amerikaanse jongelui arriveren op
16 juli en worden vervolgens drie we
ken bij gastgezinnen ondergebracht.

Voor 17 juli staat een ontvangst bij het
college van Vorden gepland. Verder ver-
meldt het programma onder meer: be
zoeken aan Den Haag, Amsterdam.
Kamperen en diverse sportieve bezig-
heden.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 april 10.00 uur ds. H. Westerink.
Belijdenisdienst in de NH Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
Palmzondag.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 april 10.00 uur ds. H. Westerink, belijde-
nisdienst in de NH Kerk; 19.00 uur hr. Joh.
Letterman, Vorden.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 4 april 18.30 uur Palmpasen, viering
met de Vordering.
Zondag 5 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Palmzondag, volkszang.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 4 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 5 april 10.00 uur Palmzondag; Woord- en
Communiedienst.

Weekendwacht pastores
5-6 april pastoor W. Zandbelt, Keijenborg, tel.
(0575) 461314.

Huisarts 4-5 april dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg. |̂

Tandarts
4-5 april WA Houtman, Vorden, tel. (0575) 552253.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92. ^fc
Bezoekuren dagelijks var^R)0-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
lla. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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



Vlaaienfeest
Van dinsdag tot en met dinsdag

heerlijke vlaaien volgens Limburgs recept
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

deze week

Appel-kaneel
Kersen-Bavaroise

e/? nieuw:

de Tira Misou vlaai
M95

•
Onze vlaalen worden dagvers gemaakt

met verse room, vers fruit

en zonder conserverlngmlddelen

Onze bakkers hebben weer een

verrassend smakelijke traktatie,

speciaal voor de Paashaas gebakken

••• Kukel brood • • •
'n heerlijke bol met kaneel, kruiden en

chocolade drups

350
•

En er is natuurlijk weer de Kukel vla a i
1 £ ^ £ £ £ 9 £ £ £ ^ £ ^ ^ ^ £ A A

Om alvast In Paasstemming te komen

Paas-Proef stolletjes

495
•

Alles vers van de warme bakker

Puur natuur, dat proeft u !
> • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Lente kriebels bij uw
Echte Groenteman

Broccoli

*•fcfe
atfffttfcftnix f

niet zomaar een
groente winkel...

vers van het land per struik O?8

smullen maar met onze

van di
200 gram 2.49

m«n alleen genoegen met de beste

Chiquita bananen

kilo 2
mooie Hollandse

Bloemkool

per stuk
98

Bomvol sap

Salustiana's
sinaasappels

498

Andijvie
500 gram

98

Koopje

Champig-
nons
per doosje

met groenten, fruit, rauwkost en maaltijden het verst
Aanbiedingen geldig van ma. 30 maart t/m zat. 4 april

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

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

Gevraagd:

aspergestekers

Aspergeboerderij
De Boskamp

Vorden - Tel. (0575) 55 24 80

Huur

Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking of

bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Streekradio
Achterhoek FM

FM 105.4

Kabel 87.5

f
l_ Volg kritisch uw gasverbruik door

^B^pkelijks de meterstand te noteren
^^P/uw verbruik (hoe lager, hoe beter)

te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.

Actie
'zuinig
stoken'

tabel voor de week van:
maandag 16 maart t/m zondag

22 maart 1998.

Bijeen
jaarverbruik
van:

MOuJ
1000 M]
1209 MJ
1400 uJ
MOOnJ
1800M3
2000 MJ
2200 M3
2400 M3
2600 MJ
2800 M J
3000 M3
3300 u3
3600 M3
3900 M3
4200 M]
4500 MJ
5000 M3
5500 M]
6000 M]

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

18 M3
23 M3
27 M3
12 Mj

36 M3
41 M3
45 M3
50 M3
54 M3
59 M3
63 M3
68 w3
75 w3
81 M3
88 M3
95 M3

102 M3
113 M3
124 M3
136 M3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-11 -'97
van:

461 w3
573 u3
691 M3
804 M3
919 M3

1033 M3
1148 «3
1263 M3
1376 M3
1491 M3
1608 u3
1721 M3
1895 M3
2067 w3
2241 M3
2410 M3
2584 M3
2870 w3
3157 M3
3445 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gamog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0800-1548

Ons Vordens Rundvlees een klasse apart
van eigen bodem!

WOENSDAG 6EHAKTDA6

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDA6

gepaneerde

schnitzels

per stuk f 1,50

VRUDA6PIEKENDA6

10 soorten

VLEESWAREN/

WORSTSOORTEN

100gram f Ij*"*

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

rauwe ham
100 gr. f 1,98

gebraden gehakt
100 gr f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDA6

3biefstukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

riblappen

1 kiio ff 9.98

MAANDAG EN DINSDA6

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 s a uc ijsjes +

4 boerengehakt-

schnitzels

f7,95samen

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

Nefit EcomLine HR.

De cv-ketel van de eeuw

Win nu de cruise van

de eeuw.

Nefit Fasto bestaat 100 jaar.

Dat gebeurt maar één keer en

daarom trakteren we als nooit

tevoren. Ontdek nu dat de Nefit

EcomLine HR-kete l al le records

breekt op het gebied van zuinig ,

schoon en comfortabel stoken. En

win een cruise voor twee met de

luxe vi j fmaster Club Med 1. De

actie loopt tot 31 maart 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

Kom snel voor advies , de actiefolder en de video over de EcomLine naar:

Ef. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galléestraat 58

mM 7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

se h o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

v.o.f.

n v e e g b e d r i j f

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

Jansen &, gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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

B••L* *jik
BOVAG



Blij zijn wij met de komst van
onze zoon

Bryan

Geboren op 22 maart 1998
om 08.45 uur.

Ronald en Miriam
Jansen

De Voornekamp 67
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 55 36 24

Wilt u eens wat beleven,
kom mij de fles dan eens geven.
Graag bellen voor bezoek

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer 1,-,
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Werkgroep Zwerfvuildag
bedankt alle vrijwilligers, het
bestuur en de medewerkers
van de gemeente Vorden, de
sponsors Rabobank en Super
Grotenhuys voor de mede-
werking om deze dag tot een
succes te' maken.

• Paasvuur Kranenburg 1e
Paasdag 20.00 uur lampipn-
nenoptocht; 21.00 uur in
feesttent The Spitfires

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start maan-
dag 6 april weer met de
nieuwe cursussen. Ook fly-
ball en behendigheidsbaan.
Inlichtingen en opgave: Lucia
Mullink (0314) 62 23 61 of Ap
Peters (0314) 64 14 36

• Te koop aangeboden: over-
compleet gedeelte inboe-
del: meubilair, Engelse boe-
ken, klassieke cd's en lang-
speelplaten bladmuziek. N.a.v.
reacties op de advertentie in
Contact van 25-3-'98: de
nieuwe 2-deurs koelkast
Liebherr is nog beschik-
baar. Inlichtingen tel. (0575)
55 41 42

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

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
5721 27

• Te koop: aanhangwagen
i.g.st. Na 18.00 uur (0575) 55
2955

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

Is uw drukwerk

vakwerk geworden

dan komt 't van

Weevers uit Vorden

Op 6 april a.s.
zijn wij 25 jaar getrouwd.

Samen met onze kinderen hopen wij
dit te vieren op donderdag 9 april
1998.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 14.30 tot 16.30 uur bij
café-rest. 'De Pauw van Warnsveld',
Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.

In plaats van kaarten

Gerrit en Toos Bargeman

Margrietlaan 11
7251 AV Vorden

zijn op 6 april 1998 25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven wij
een receptie op zaterdag 11 april
van 14.00 tot 16.00 uur in bodega 't
Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Op zaterdag 11 april a.s. hoop ik

B.F. Lebbink
75 jaar te worden.

Als u mij hiermee wilt feliciteren bent
u van harte welkom op de receptie
die wordt gehouden van 15.00 topt
16.30 uur ir^fcasterij Schoenaker,
Ruurloseweg^R te Vorden.

Eikenlaan 27
7251 LT Vorden

Voorbereid, maar toch nog vrij onverwacht is,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, van
ons heengegaan mijn lieve man, zwager en onze
vriend

JAN PIETER GERBEN THEWIS
(PIET)

Amsterdam
* 31 december 1923

Vorden:

Leeuwarden:

Doetinchem
t 26 maart 1998

M.P. Thewis-Gehasse

J.L Gehasse

Leeuwarden: Th.J. Dijkstra
K. Dijkstra-Feenstra

Smidsstraat 14
7251 XS Vorden

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 31 maart te
Doetinchem plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is overleden onze lieve moe-
der en oma

BERTHA NIJHUIS

op de leeftijd van 77 jaar.

Anja en Geert

Eddy en Charlotte

en kleinkinderen

Vorden, 27 maart 1998
Correspondentie-adres: Fam. Bijenhof,
De Stroet 26, 7251 CR Vorden

Op dinsdag 31 maart hebben we moeder begeleid
naar haar laatste rustplaats op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
is geweest, geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve moeder en oma

JOHANNAGERDA
WEEKHOUT-HENSELER

WEDUWE VAN GUSBERT HENDRIKUS WEEKHOUT

op de leeftijd van 86 jaar.

Enschede: Gijs Weekhout
Gerrie Weekhout-Klein Geltink

Noordwijk: Mieke van Zuilekom-Weekhout
Henk van Zuilekom

Vorden: Joke te Velthuis-Weekhout
Gerrit te Velthuis

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 28 maart 1998
'De Wehme'

Correspondentie-adres:
Oude Zutphenseweg 10, 7251 JX Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
dinsdag 31 maart van 19.00 tot 19.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woens-
dag 1 april om 13.30 uur in de IJsselzaal van het
crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

's Morgens nog heerlijk gevoetbald
's Middags het eerste elftal ondersteunen.

Plots slaat het noodlot toe.
Een fantastisch mens wordt ons ontnomen.

Machteloos en vol onbegrip moeten we
dit leed^ccepteren.

De juiste woorden ^Jeten schromelijk te kort.

JAN ROUWENHORST
werd 51 jaar.

Intens /e^j we mee met
Willemien, Frank e^P/anda, Renate en Frank

om dit tragische verlies te dragen.
Jan, je blijft in onze gedachten.

Leider en spelers van Vorden 6

We noemen zijn naam,
om te gedenken

GERRIT

20-6-1963 1-4-1996

Familie Krajenbrink
Warnsveld

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Radio Bingo

bü
Streekradio

Achterhoek FM

ledere zondag
van 12.00 M

13.00 uur

Bingokaarten verkrijgbaar
bi\:

Braam speciaalzaak
in Morden

FM 105.4
Kabel 87.5

• Paasvuur Kranenburg 1e
Paasdag 20.00 uur lampion-
nenoptocht; 21.00 uur in
feesttent The Spitfires

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise; sla-, andij-
vie-, rode biet-, spitskool-
en bloemkoolplanten, voe-
derwortelen. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76

• Te koop: 2 schapen met
lammeren bij Middelkoop,
Den Elterweg 107, Vierakker,
tel. (0575) 44 14 39

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

Folders

DRUKKERIJ
WEEVERS

. MEEK
gediplomeerd
pianostemmen

f70,-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
R D W-vrij waring

André Boschker
Ruurlo

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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



&G E M E E N T E

• Teïejbon gemeente; (0575) 557474.

M ïelejojc gemeente: $575) 55 74 44.

U Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vri/dag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• Avondopenstelling a/d. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen z$n van
1&30-20.00 uur (zie publicaties in
Gérnemtebuüetin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester EJ.G Kamerling:
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens ajspraafc.

Wethouder M Aartsen-den Harder,
donderdagmorgen van 9.00 tot 10,00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D, Mulderge-Meuïenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak

A/spraken kunt u telefonisch maken
Wj de recejtffe van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 1330 tot 2030 uur,
zaterdag van 10,00 tot 12.00 uur

Reeoordweg 4 J.H. Fröling

ERGUNNING PEUTERSPEELZAAL OTEN SIEN

Hét bestuur van de Stichting Peuterspeelzaalwerk Vorden heeft burgemeester en wet-
houders verzocht om een vergunning op grond van artikel 2 van de Verordening kin-
deropvang Vonden 1996 voor peuterspeelzaal Ot en Sien.

Van 5 februari tot en met 5 maart 1998 liggen de aanvraag, het advies van de GGD, de
reactie op dit advies en de ontwerp-beschikking tijdens openstellingsuren (maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00
uur) ter inzage op de afdeling bestuur van het gemeentehuis. Kopieën van deze stuk-
ken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kostenloos.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de
ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekken burgemeester en
wethouders bij de definitieve beslissing.

Wilhelminalaan 6 W. Bielderman

SLOOPVERGUNNINGEN
plaats aanvrager
Wilhelminalaan 6 W. Bielderman

vergroten woning

vergroten woning en
garage

bodemonderzoek
hoogte vorm-
geving

inhoud
gedeeltelijk slopen woning en garage

Venhorstinkweg 4 H. Kruitbosch slopen houten schuur

KAFVERGUNNINGEN
plaats aanvrager
Dorpsstraat 19,
Wichmond

inhoud
vereniging voor vellen 10 fijnsparren en l berk
confessioneel
basisonderwijs
Vierakker/Wichmond

het Wiemelink 39

Schuttestraat 34
(sectie F, nr. 1939)

mw. J.E. van der vellen l wilg
Schoot

HJ. Bannink

OVERIGE VERGUNNINGEN
plaats aanvrager
Vorden evenementen-

bureau Ambiance

vellen 3 eiken en
2 berken

inhoud
vergunning voorverkoop ijs tijdens
openstelling tuinen de Wiersse

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDING

e Gewestelijke Land- en
(GLTO) over te gaan tot

Burgemeester en wethouders besloten op voorstel va
Tuinbouw Organisatie afdeling Vorden-Warnsveld-Zu
een uniform huisnummeringssysteem in het buitengebi

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van GLTO en de gemeente heeft dit
plan verder uitgewerkt. Iedere bewoner van het buitengebied krijgt de mogelijkheid
om voor ƒ 25,- een paal met aan weerszijden een huisnummer aan te schaffen. De ge
meente stelt wel als voorwaarde dat minimaal 90 % van de bewoners deelneemt. Om
de belangstelling te peilen ontvangen alle bewoners deze week een brief met een ant-
woordformulier. In de brief wordt het project nader toegelicht. De ingevulde ant-
woordstrook wordt in week 15 (6 t/mll april) door vrijwilligers van de GLTO weer op-
gehaald. Aan de hand van de ingevulde antwoordstroken bepaalt de werkgroep of er
voldoende belangstelling voor de uniforme huisnummering bestaat.

'B OUWAANVRAGEN

plaats
Kruisdijk l

Beeklaan 7

Selsham 38 t/m 78
(even nummers)

Weppel 5 en 7

Selsham 27 t/m 41
(oneven nummers)

Ambachtsweg 6

Selsham 80

aanvrager inhoud datum ontvangst
maatschap Wagen- uitbreiden ligboxen- 19-03-98
voort/Neerlaar stal

IA ten Dijk bouwen garage/berg- 19-03-98
ruimte

Stichting bouwen 21 woningen 24-03-98
De Achterpoorthe

Stichting bouwen 2 woningen
De Achterpoorthe

24-03-98

Stichting bouwen 4 dubbele 24-03-98
De Achterpoorthe woningen

H. van Olst plaatsen hekwerk 25-03-98

E. Mulder bouwen woning met 25-03-98
garage/carport

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

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 10 MAART 1998

BOUWVERGUNNINGEN
plaats aanvrager
't Heegken 5 HJ. Krijt

inhoud vrijstelling
bouwen twee voerop- bodemonderzoek
slagsilo's hoogte

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

ligt met ingang van 3 april tot en met 30 april 1998 ter inzage:

een melding algemen^^atregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

Etos Barendsen, Zutphenseweg 3, 7251 DG Vorden, voor het uitbreiden van een de
tailhandel, op het perceel Zutphenseweg 3 te Vorden.

WIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Als u financieel niet in staat bent de belasting te betalen, is het in de gemeente Vorden
mogelijk, om kwijtschelding aan te vragen voor de onroerendezaakbelastingen, de ri-
oolrechten, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt hangt af van uw persoonlijke omstan-
digheden.
Belangrijk hierbij is dat u een laag inkomen en géén of een zeer beperkt vermogen
heeft.

Hoe vraagt u kwijtschelding aan?
U vult het formulier "Verzoek om kwijtschelding" in. Dit formulier kunt u ophalen
bij de afdeling financiën (kasteel) of als u even belt ( 557431) krijgt u het thuis ge-
stuurd. Bij dit formulier zit een uitgebreide toelichting zodat u precies kunt lezen
wat u allemaal moet invullen en/of aan moet leveren.

Volledige, gedeeltelijke of geen kwijtschelding
De gemeente gaat uw verzoek om kwijtschelding beoordelen. Afhankelijk van uw per-
soonlijke omstandigheden krijgt u volledige, gedeeltelijke of geen kwijtschelding.

Zalmsnip (f 100,—) ook voor u!
Ook al ontvangt u volledige kwijtschelding van de belastingen dan krijgt u toch de ƒ
100,— korting op de belastingen. U betaalt dus ƒ O,— aan belastingen en u krijgt ƒ
100,— van de gemeente overgemaakt.

Heeft u een AOW-uitkering?
Voor ouderen met een AOW-uitkering zijn er nieuwe (hogere) normen vastgesteld.
Hierdoor kunnen in vergelijking tot vorig jaar meer ouderen in aanmerking komen
voor een kwijtschelding.

Heeft u vragen?
Voor vragen over kwijtschelding kunt u contact opnemen met dhr. H. Gosselink, afde-
ling financiën, bereikbaar tijdens kantooruren (niet op dinsdag) onder telefoon-
nummer 55 74 31.

EEN AFVALKALENDER ONTVANGEN??

BEL DE REGIONALE AFVALINFORMATIELIJN, TEL. 0570 637755 EN U KRIJGT ALS-
NOG EEN AFVALKALENDER THUISBEZORGD.



Nieuw!

BONNIE KEUBEN
O» fcimlittittstkildtr

\
Wolsinkweg 2a

7256 KA Keijenborg
Telefoon (0575) 46 50 49

Mobiel: 06-53692941

OPEN CASINO
AVOND

neiegn
DATA:

25 april
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw di n

: • ' buffi t r •
• een gokji nhet KI iji n is casino

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond Muizengatweg 3

* Grondwerk 11T1DN Jda^
* Containers Telefoon (0575) 45 14 11

* Bestratingen Telefax (0575) 45 26 20
*• Klinkers: nieuw en gebruikte Autotelefoon 06-55135503

WAAROM JIJ BIJ HET

OPEN HUIS
BOVENBOUW VBO
MOET GAAN KIJKEN:

JUISTWIIX VAN THEO-
RIE EN PRAKTIJK

•GOEDE AANSLUITING
OPWERKEN

VERVOLGOPLEIDING

• PRAKTIJKERVARING
VIA STAGES

•ALTIJD WEL EEN

• EEN VEILIGE
LEEROMGEVING

•OOK GEMENGD
DIPLOMA (MAVO/VBO)

DO. 9 APRIL
1S.3O-2O_3O uur
WIJIMHOFSTRAAT 1

De braadzak,
een echte

smaakmaker

Varkensfricandeau
in braadzak, 100 gr.

filet americain,
100 gr.

189
.4 pepersteaks

salami, 4| 98 kalfsreepjes culinair, 375
mn ar e&&&^~100 gr. 100 gr.

salade du boeuf, A 79 Paaspaté met cra- ~ 25
Ogr' berriesïOOgr.

Keurslager

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

m

t

l iiiiljo«n paWïen

s

"Beste baby's van Nederland:'t is een beetje feest, want JuHie hebben samen binnen 5

maanden l miljoen pakken luiers gebruikt van ons DA-huismerk. 't Zijn de beste van

Nederland. En jullie moeders

betalen de allerlaagste prijs.

Daar is geen veiligheidsspeld

meer tussen te krijgen.

Dus snel in de "Buggy's" en W^V ^^^•fcaSjf
^^H ^^^

samen op naar de 2 miljoen."

de Vriendelijke Specialist.

P.S.: Alle baby's die op 2, april geboren

krijgen een GÜATIS pak "DA-luiers van hun

Drogisterij-parfumerie Ten Kate
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon (0575) 55 22 19



Geïnteresseerd publiek bij Ruebsamen

Donderdagavond j J. kwam een groep
mensen in de bibliotheek bijeen om
met aandacht te luisteren naar de
schrijfster Helga Ruebsamen. Deze
avond werd belegd door de biblio-
theek in samenwerking met boek-
handel Loga.

Mevrouw Ruebsamen is in Batavia gebo-
ren en kwam op 5-jarige leeftijd naar
Nederland. Na een gedeeltelijke studie
psychologie raakte ze verbonden aan de
Haagse krant "Het Vaderland". Ze vertel-
de dat ze eens een maansverduistering
mocht verslaan in de jaren vijftig. Ze ver-
heugde zich daar enorm op, want iets
dergelijks kwam verder bijna niet meer
voor. Echter ze versliep zich, maar om-
dat ze zich niet wilde laten kennen,
maakte ze toch - met veel inbeelding -
een verslag van hoe het geweest zou kun-
nen zijn. Dat verscheen in de krant. Dit
werd haar niet in dank afgenomen, want

de volgende dag bleek dat de hele maans-
verduistering door dichte bewolking niet
opgemerkt kon^orden.
Eigenlijk begc^ihier haar schrijvers-
schap: het vertellen van de werkelijk-
heid, doch gebaseerd op fantasie. Ook
kwam ze in die periode in aanraking met
de randfiguren van de maatschappij.
Daar schreef ze^prte verhalen over, zo-
als over "De mflpes van Marlot". Twee
zusters uit de gegoede burgerij, die na
hun 50e aan de drank verslingerd raak-
ten en zich overal ongegeneerd gedroe-
gen.
In haar werk bepalen de "buitenmaat-
schappelijken" de sfeer. En ze dringt
goed door in het karakter van haar pers-
onages.
Haar kort geleden uitgekomen roman
"Het lied en de waarheid" was al door
een groot gedeelte van het publiek gele-
zen. Hierin beschrijft zij vanuit de
hoofdpersoon, het kind Louise, de

Indische wereld. De achtergrond waarte
gen het leven van Louise zich afspeelt
1938-1945, staan voor k^^iialisme, we-
reldoorlog en komende ̂ blonialisatie.
Helga Ruebsamen vertelde dat dit boek
zeker op haar eigen leven is gebaseerd en
dat ze zich vooraf inbeeldde hoe een
kind de wereld om zich heen ziet: onbe-
vangen. ^^
OP een vraag van het^pibliek welke
werkwijze ze hanteert: denken, herinne-
ren met een dosis fantasie. Maar voordat
het zover is schrijft ze van alles op wat
ogenschijnlijk niets met het onderwerp
te maken heeft, de zogenaamde omtrek-
kende bewegingen. De figuren uit het
boek waar ze dan mee bezig is zijn ook
altijd bij haar en als het boek is uitgege-
ven dan zijn de personen als het ware de
deur uitgegaan.
Na de pauze werden er enkele vragen ge
steld, zowel over de inhoud van het boek
als over haar werkwijze.

Postkantoor in Vorden
sluit woensdag 15 april
Het postkantoor in Vorden is op woens-
dag 15 april voor het laatst geopend.
De activiteiten worden ondergebracht
bij Boekhandel Loga aan de Raadhuis-
straat die vanaf vrijdag 17 april verder
gaat als Bruna-winkel.
Op dit moment is Boekhandel Loga
druk bezig met een verbouwing. Voor
de klanten is er een noodwinkel neer-
gezet zodat de verkoop gewoon verder
kan gaan. De officiële opening van de
Bruna-winkel is op vrijdag 17 april. In
de winkel kan men straks terecht voor
alle handelingen die tot nu toe op het
postkantoor werden verricht. Ook de
postbussen worden aan de Raadhuis-
straat ondergebracht. De openingstij-
den van het gedeelte waar de postbus-
sen komen te staan zijn ruimer dan de
openingstijden van de winkel. "Waar-
schijnlijk van acht uur 's morgens tot
acht uur 's avonds", zegt mevrouw C.
Rondeel.
Bij de behandeling van het categorise-
ringsplan waarin het wegennet in
Vorden onder de loep wordt genomen,
vroeg de heer A.C. van Voskuilen (CDA)
zich af of er straks wel voldoende par-

keerplaatsen aan de Raadhuisstraat
zijn als Loga ook als postagentschap
fungeert. Wethouder D. Mulderije zei
dat de gemeente hier rekening mee
houdt.

Presentatie van boekje
'Bomen om je heen' op
Nationale Boomfeestdag
Vereniging Bomenbelang Vorden heeft
op woensdag 25 maart - de Nationale
Boomfeestdag - het boekje "Bomen om
je heen" gepresenteerd. Het eerste
exemplaar werd aangeboden aan wet-
houder M. Aartsen-den Harder.
"Bomen om je heen" is een bomen-
wandeling rond Kasteel Vorden. Het
boekje is in eerste instantie bedoeld
voor de basisscholen in de gemeente
Vorden. Vereniging Bomenbelang
heeft het boekje samengesteld met
steun van het Waardevol Cultuur
Landschap De Graafschap en in samen-
werking met het Centrum Natuur en
Milieu-educatie Oost-Achterhoek.

Kameel zakt door vloer
van café 't Proathuus
Tijdens een personeelsfeest van het
IJsselpaviljoen uit Zutphen is afgelo-
pen weekend een kameel door de vloer
van het café 't Proathuus in Linde ge
zakt. De opkomst van de kameel wordt
tijdens feestjes bij 't Praothuus vaak als
de grote finale gezien.

"Bridgeclub Vorden"
Uitslagen van 23-3-'98
Groep A: 1. Rossel - Wijers 60.4%; 2. De
Bruin - Stapelbroek 56.3%; 3. echtp.
Hoftijzer 55.7%.
Groep B: 1. echtp. Verwoerd 59%; 2.
echtp. Speulman 58%; 3. v. Burk -
Vruggink47.7%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen woensdag 25 maart 1998
Groep A: 1. v. Manen / Hissink 57.73%; 2.
Gr. Bramel / Wolters 54.76%; 3. v. Asselt /
Vruggink 54.16%; 4. v. Burk / Smit
52.38%; 5. Gille / Greidanus 48.81%; 6/7. v.
Gastel / Costerman 48.21% - ep. Fuhri

Snethlager 48.21%; 8. v. Alphen /
Warnaar 35.71%.
Groep B: 1. ep. de Bruin 60.42%; 2.
Krukziener / Machiels 57.29%; 3. de Bie /
Harmsen 54.68%; 4. de Vries / Lenderink
54.17%; 5. Hartkamp / Kamp. 53.65%; 6.
Hooyveld / Leuvensteijn Breukink
51.56%; 7. Bouwman / Snel 49.48%; 8. ep.
Speulman 41.66%; 9. Kriek / v.d. Laag
39.06%; 10. Brinkman / Visser 38.02%.

Bejaardenkring Vorden
viert 40-jarig bestaan
op woensdag 22 april
Op 20 april is het veertig jaar geleden
dat de Bejaardenkring Vorden werd op-
gericht. Dit heugelijke feit wil de ver-
eniging niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Het jubileum wordt gevierd op
woensdagmiddag 22 april in de grote
zaal van het Dorpscentrum.

CD-opname van
't Proathuus
gaat niet door
De CD-opname van café 't Proathuus in
Linde gaat niet door. Tijdens de viering
van het 1-jarig bestaan van het café
lanceerde eigenaar Fred Fransen het
idee om in 1998 een CD op te nemen
met allemaal Vordense artiesten en
muzikanten. In totaal achttien band
en solisten gaven zich voor dit project
op. Bij nader inzien blijken de kosten
van de cd-opname hoger uit te vallen
dan oorspronkelijk gedacht. "We heb-
ben nog tussen de zeven- en dertien-
duizend gulden nodig. Wij hebben
daarom besloten om het project af te
blazen", aldus Fred Fransen.

Actie 'Zuinig stoken,
zuinig aan' van
Gamog afgesloten
Op 29 maart was de laatste meteropna-
me van de actie 'Zuinig stoken, zuinig
aan' van het stookseizoen 1997-1998.
Gamog is één van de initiatiefnemers
van deze actie waardoor u wordt ge
holpen om zuinig met energie om te
gaan.
De afgelopen winter was over het alge
meen genomen 16 procent warmer
dan het dertigjarig gemiddelde. Als het
is gelukt om minder gas te verbruiken
dan het streefverbruik uit de stookta-
bel dan is uw alertheid beloond. Ook in
de komende maanden is het goed om
uw energieverbruik in de gaten te hou-
den, want in het voorjaar kan er even-
eens worden gespaard op stookkosten,
waterverbruik en electriciteit.

Ook voor
Vorden geldt:

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDCN - TH. (0676) 681010 - FAX (0676) 6610M
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 664040 - http://www.vmmra.nl - ISDN 661329



2 Bos tulpen

2 Begonia's

Boos violen

5 vaste planton

Paastakkon vanaf

6,95
8,95
9,95

10,-
2,-

DL VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Champignons

altijd laag geprijsd 1/2 kilo

nieuwe oogst Handperen 2 kilo

10 super navels late

KOLDENHOf 's Versmarkt
V i r i e n tn r d e 1 1 g

Suikerbrood

2.25
van 2,60 voor

Chipolatavlaai

IQ.95

Lentelief
een weekend-taartje met sinaasappelsmaak

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72
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Paasvuur Kranenburg

20.00 uur fampionoptocht
21.00 uur
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Graafschap-West

overal inbellen
tegen lokaal

telefoontarief
Informatie bij uw

Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Groot transport voor Gems Metaalwaren:

Emsbroek hekelt rotondes

Met een dieplader is vorige week een 28 ton zware Shell-toren met een lengte van 31,5 meter
van de fabriek van Gems Metaal-waren naar Schoonebeek vervoerd. Door de enorme afme-
tingen van de Shell-toren was het niet mogelijk om via Lochem en de A1 de snelste weg te ne-
men richting Drenthe. De dieplader moest een omweg maken via Ruurlo, Groenlo, Arnhem
en Zwolle.

De produkten van Gems worden steeds meer a/gezet bij de grote petro-chemie. Dit houdt in
dat de produkten langer worden en groter in diameter. Direkteur J.W. Emsbroek van Gems
Metaalwaren zegt dat zijn bedrijfin toenemende mate wordt geconfronteerd met belemme-
ringen bij transport over de weg. "Het aantal rotondes die met langtransport niet zijn te
passeren neemt hand over hand toe. Onze transporteurs bieden tegenwoordig al prijzen aan
exclusief het verwijderen en weer plaatsen van straatmeubilair", aldus Esbroek die zijn
klacht ook al bij de provincie Gelderland heeft gedeponeerd.

DRUKKERIJ
WEEVERS

Twee weken geleden tijdens de behandeling van het verkeersplan in de commissie VEGW
vroeg de heer Emsbroek zich afin hoeverre Gems Metaalwaren bepaalde produkten in de toe-
komst nog in Vorden kan maken. Zoals bekend verhuisde Gems Metaalwaren negen jaar ge-
leden van het het centrum van het dorp na het industrieterrerrein. "Met het in gebruik ne-
men van de nieuwe fabriek gingen wij ervan uit dat de ontsluiting beter zou worden ten op-
zichte van de situatie midden in het dorp. En dat was ook zo. Nu - tien jaar later - hebben
we toch weer problemen. De uitvalswegen vanaf het industrieterrein naar de snelwegen wor-
den dichtgegooid met drempels, druppels, te kleine rotondes en verkeersremmende slingers.
Het zou ons spijten in de toekomst te moeten constateren dat de beslissing om in Vorden te
blijven een verkeerde is geweest, omdat we een deel van onze produkten niet meer kunnen
vervoeren over de weg. Het zou ons spijten indien wij een potentiële uitbreiding van onze
produktenreeks buiten Vorden zouden moeten onderbrengen, omdat de vervoerssituatie in
de gemeente Vorden of de Achterhoek ons daartoe dwingt".



Expositie in Sport- en gezondheidsstudio

De brede, lange en vooral kale wanden van Sport- en Gezondheidsstudio Vorden lenen zich bij uitstek voor het exposeren van schilderijen.
Dat vond ook Harry Hofman, lid van deze studio en tevens cursist schilderen en tekenen aan de Vrije Academie in Zevenaar. Samen met Rob
Bloemink, eigenaar van de sportstudio, besprak hij de mogelijkheid tot exposeren. Deze leek het een uitstekend idee. Zo kwam een expositie
tot stand van 27 schilderijen gemaakt door vijf cursisten van de Vrije Academie in Zevenaar. Naast Harry Hofman verlenenen Cécile Berris,
Ans Kleinpenning, Femmie Vleeming en Els Wisman hun medewerking aan deze expositie.De tentoonstelling is nog tot eind april te zien.

Volleybal

Dash Heren l
De heren van Dash moesten afgelopen
zaterdag in Epse aantreden tegen DSC
uit Diepenveen.
Beide teams waren niet volledig. DSC
had 7 spelers en Dash moest het doen
zonder 3 basisspelers waardoor het met
6 man aan de wedstrijd begon.
De wedstrijd was zeker een typisch de-
gradatieduel, weinig goed spel maar des
te meer hard werken en spanning.
DSC begon in de eerste set voortvarend.
Het liep met een goede service uit via 4-0
naar 7-2. Op dit moment begon Dash pas
aan de wedstrijd. Maar ondanks het goe-
de terugkomen van 9-7 en 11-9 pakte DSC
de se t met 15-13.
De 2e set verliep net als de Ie set Dash be-
gon slecht maar eindigde goed. Via set-
standen van 8-4 en 13-8 wist Dash de set
door hard werken en goede concentratie
de set binnen te halen met 16-17.
Dash had in de 3e set besloten om eens
goed te starten. Maar het was weer DSC
die vlot op 4-0 stond. Vanaf dat moment
was het gebeurt met DSC. Dash won de
ze set onder meer door een goede service
met 7-15.
De laatste 2 sets verliepen net als de ge
hele wedstrijd erg spannend. Maar het
was DSC die via 15-10 en 16-14 de wed-
strijd naar zich toe trok.
Dat de heren van Dash tevreden waren
met dit ene puntje, bleek uit het feit dat
een aantal al nieuwe afspraken had ge
maakt 2 uur na de wedstrijd.
Met een 2-uurs wedstrijd in de benen en
een gelijk aantal totaal punten over 5
sets (69-69) gingen de heren tevreden
naar Vorden.

Dash Dames 2 verslaat koploper
De volleybaldames van het DKT hebben
afgelopen zaterdag in een spannende

. partij koploper Boemerang uit Eibergen
verslagen met 3-1. De Vordense dames
waren gebrand om te winnen aangezien
de coach van Eibergen na de vorige wed-
strijd (dikke 3-0 overwinning voor Dash)
verklaarde dat Dash een erg zwakke tech-
nische ploeg had. Maar andermaal heb-
ben de meiden van Dash 2 bewezen dat

het spel van hen nog steeds beter scoort
dan het spel van de Eibergse ploeg.
In de eerste set nam Dash duidelijk de
leiding en samen met het voltallige aan-
wezige publie^fcertroefden de meiden
Boemerang (15^ .̂ De tweede set echter
begon Boemerang goed terug te vechten
en kwam tot een 2-8 voorsprong.
Gelukkig hadden de Vordense dames de
kracht om een tandje hoger te schakelen
en wonnen deze set alsnog met 15-12.
Een flinke klap voor de dames van
Eibergen. Maar de Vordense dames kre-
gen teveel moed en gaven de derde set re-
delijk eenvoudig uit handen (6-15).
Ondertussen groeide de spanning in 't
Jebbink; de dames werden steeds feller,
relletjes onder het net door, akkefietjes
met de wedstrijdleiding zorgden voor
een gespannen sfeer. Het Vordense en
Eibergse publiek roerde zich natuurlijk
ook flink De vierde set begon Dash weer
met een achterstand. Gelukkig konden
de dames het bijhalen en de rest van de
set ging gelijk op. Om beurten stonden
de teams op voorsprong, voor elke punt
moest flink worden geknokt. Maar coach
Gerrit limpers wist ervoor te zorgen dat
zijn dames het hoofd koel hielden. De
Vordense ploeg won uiteindelijk met een
beslissende laatste genadeklap van
Bertine Vlogman met 17-15! Een welver-
diende, zwaar bevochten overwinning.
Dash blijft hierdoor hoog meedraaien
bovenin de middenmoot op de ranglijst.

Uitslagen
Heren eerste kl. Dash 2 -
Dames derde div. G Savicto -
Dames derde div. B Dash 2 -
3-1; Dames prom. kl. Dash 3
Dames tweede kl. Dash 4 -
Dames derde kl. Dash 6 -
Meisjes B Dash l - Devolco 2
C SVS 2 -Dash 11-2.

WIK l 3-1;
Dash l 3-0;
Boemerang
-WIK 11-3;
WIK 3 2-1;
DSC 2 3-0;
1-2; Meisjes

Programma
Heren prom. kl. Dash l - Bruvoc 1; Heren
eerste kl. Dash 2 - Keizersprong 1; Heren
derde kl. Dash 4 - Keizersprong 5 4-4;
Jongens B WIK - WSV/Dash Combi;
Dames derde div. G Dash l - Vocasa;
Dames derde div. B Havoc - Dash 2;
Dames prom. kl. Dash 3 - SV Wilp 1;

Dames tweede kl. Dash 4 - SV Wilp 2;
Dames derde kl. Dash 5 - Epse 2; Dames
derde kl. Dash 6 - SV Terwolde 4; Meisjes
A Devolco l - Dash 1; Meisjes B SV
Voorwaarts l - Dash 1; \Ajes Cl Dash l
- SVHarfsen; Meisjes ^Dash 2 - W
Lettele 1.

Dash l speelt zwakke wedstrijd in
Velp
Zaterdag jl. speelde het eerste dames-
team van Dash in Velp tegen het op de ze
vende plaats in 3G staande Savicto. Na de
twee goede thuisweds trijden van de
Vordense equipe waren de verwachtin-
gen mogelijk hooggespannen. Bovendien
werd op 20 december van het vorig jaar
"slechts" met 1-3 van de Velpsen verlo-
ren. Echter, er was één maar in het ge
ding. Niet iedereen kwam fysiek geheel
fit aan de start. Enkele dames hadden op
vrijdagavond pas laat het bed gevonden
na bezoek aan een concert in Laren. Voeg
daarbij de afwezigheid van Bianca
Doornebosch wegens werk en de wegens
griep niet geheel fitte Hanneke Maljers
en de 3-0 nederlaag, welke in Velp werd
geleden, moge verklaard zijn. Grote uit-
schieter in negatieve zin was deze keer
de doorgaans goed spelende Gracia
Rouwen die nauwelijks in staat bleek om
de spreekwoordelijke deuk in het beken-
de pakje boter te slaan. Zij werd dan ook
regelmatig door coach Louis Bosman
naar de kant gehaald om plaats te ma-
ken voor de verdienstelijk invallende
Joyce Wentink. Maar ook de spelverde
ling van Debby Leferink was niet wat van
haar verwacht mag worden. Was de pass
niet slecht, dan toch ontbrak de zuiver-
heid in haar set ups deze keer, waardoor
de aanvalsters niet echt alles uit de kast
konden halen. De goede verdedigende en
aanvallende kwaliteiten van Savicto de
den dan de rest. De goede invalbeurten
van Ilona Hoetink en de afbouwende
Nicole Scharrenberg (zij blijft bij het
team betrokken, maar zal zich volgend
seizoen meer met de begeleiding gaan
bezig houden) konden hier niets aan ver-
anderen.
Kortom een weds trijd om snel te verge
ten, de puntjes tijdens de trainingen
weer op de i te zetten en hard te werken

om deze misser aanstaande zaterdag in
de thuiswedstrijd tegen Vocasa uit
Nijmegen weg te poetsen.

P a a r d c u s
Met een verschil van l punt in de barra-
ge van het springen wist de uit Vorden
afkomstige Evert Maalderink op de zon-
dag jl. gehouden clubkampioenschap-
pen van de LR. & P.C. Gorssel-Zutphen de
titel Kampioen 1998 te veroveren.
Reserve kampioen werd Heleni
Kernkamp.
Onder grote publieke belangstelling en
uitermate goede weersomstandigheden
hebben vele leden van Gorssel-Zutphen
gestreden om de beste resultaten in de
diverse klassen in zowel de dressuur als
het springen.
Mede dankzij de inzet en hulp van vele
leden, met name in de kantine en de eet-
tent, was het goed toeven op het terrein
bij de manege aan de Damlaan.
De M.L.-dressuurprijs werd eveneens ge
wonnen door Evert Maalderink. Hij wist
hier eveneens in een spannende finale
Heleni Kernkamp achter zich te houden.

NDA
APRIL
ledere dag:

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

l H.V.G. Linde, Paasviering
l Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare
l H.V.G. Wichmond, Lezing
l ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
1 BZR Vorden in 't Stampertje
2 H.V.G. Vorden, Ringvergadering in

Almen
2 H.V.G. Linde, Ringvergadering in

Almen
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Pasen
4 HSV de Snoekbaars Paaswedstrijd
4 Vrouwenclub Medler, Feestavond
7 Bejaardensoos Kranenburg,

Passiemiddag
8 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
8 BZR Vorden in 't Stampertje

11 Klein Axen, themalezing Monique
Möller

12 Paasvuur Kranenburg + feesttent
15 Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare
15 Extra verkoopmiddag Welfare in de

Wehme
15 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
15 BZR Vorden in 't Stampertje
15 V.H.G. dorp dhr. Smeitink uit

Hengelo
16 VHG Wildenborch dhr. Kaemingk,

dia's
18 N.B.V.P. stekjesruilmarkt
20 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler, dhr.

Graaskamp
21 Bejaardensoos Kranenburg, soosmid-

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

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

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

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

Welfare



Gulle Bottelier Van Loon in Schotse sferen
Wijnhuis Vorden zal er gedurende
de Wereld Whisky Weken anders
uitzien. Spandoeken en vlaggen zul-
len duidelijk maken dat whisky in
deze periode centraal staat.

Maar u hoeft niet alleen voor whisky
naar Wijnhuis Vorden. Met medewer-
king van The Cosy Country Store uit
Gorssel is een deel van de winkel om-
getoverd in een sfeervolle presentatie,
die de landelijkheid van Schotland uit-
straalt. Kom gerust naar binnen om
het een en ander te bewonderen.
Natuurlijk zal Wijnhuis Vorden ook de
komende maand blijven verrassen met
aantrekkelijke aanbiedingen op het ge-
bied van wijn. Deze week arriveert de
Cótes du Rhöne 1996 van Abel Cle-
ment en half april verwacht Wijnhuis
Vorden de nieuwe oogst Pinot Auxer-
rois op literflessen uit de Elzas. Voor
beide wijnen geldt voor u dat u geen
prijsverhoging ten opzichte van vorig
jaar doorberekend krijgt. En dat is
nieuws, want bijna alle wijnen uit de
hele wereld worden duurder tot veel
duurder. Er zal een overproduktie in
een viertal wijnlanden nodig zijn om
de waanzinnige prijsverhogingen een
halt toe te roepen. Goede contacten en
wederzijdse trouw blijken nu van on-
gelofelijk belang.

Op pad met Carin?

Tijdelijk een Nissan Primera 'S' XI met ƒ 6.740,- voordeel.
De Nissan Primera 'S' X1 is er vanaf ƒ 37.495,-.

Inclusief 'S' sportpakk£t • lichtmetalen 14" velgen • sportief

chromen uitlaatsierstuk • carbon print console + dubbele

airbag + airconditioning -f anti-diefstal startblokkering

Uw voordeel (t.o.v. 1.6 GX 4-deurs)

'S'-pakket voordeel

Carin-voordeel

Totaalvoordeel

/ 2.000,-

/ 1.700,-

/ 3.040.-

ƒ 6.740,-

Carin Navigatie voor f 1-995.-
Als u nu een Primera XI aanschaft, kunt u er een Philips Carin navigatieradio met cd-speler bij kopen voor maar f 1.995,-. Deze kost normaal ƒ 5.035,-. Think about it.

_. NISSAN Vraag bij de Nissan dealer naar de unieke betalingsmogelijkheden. Via de on-line verbinding met Nissan Finance maakt hij a la minute een offerte op maat. Consumentenadviesprijs inclusief BTW en BPM.
• Ulo MCE exclusief kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. 'Navigatie-aanbieding geldt bij registratie van de XI vóór J juli 1998. Leverbaar zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden.

HENGELO G. / ZUTPHEN
S E R V I C E OP Z ' N H E R W E R S

HUMMELOSEWEG 10 - HENGELO G. - TEL. (0575) 462244 / DE STOVEN 25 • ZUTPHEN TEL. (0575) 522522



VW Vorden biedt de toerist weer veel activiteiten
De VW in Vorden heeft de komende
maanden met name voor de toerist
heel wat activiteiten op het pro-
gramma staan. De grootste trek-
pleister vormt de Achtkastelen-
fïetstocht die in de maanden juli en
augustus op de woensdagmiddag
onder leiding van een gids wordt
gehouden. De tocht heeft een lengte
van circa 33 kilometer. Deze fiets-
tocht kan ook individueel worden
gereden. De eerste tocht is woens-
dag 24 juni.

Ook houdt de VW fietstochten met als
thema "Vordense Volks Verhalen". Het
bijzondere van deze 30 kilometer lange
tocht is dat de gids verhalen vertelt die
in en rond Vorden al honderden jaren
van vader op zoon werden doorgege
ven. De eerste tocht is 25 juni. Daarna
is er elke donderdag in juli en augus-
tus een tocht.
Verder worden er van april tot en met
september elke vrijdag, zaterdag en
zondag "Kastelen-Huifkartochten" ge

organiseerd. Er zijn drie arrangemen-
ten mogelijk: een ochtendrit met een
uitgebreide 'High Tea', een middagrit
met Achterhoekse koffïetafel en een
avondrit met diner en aansluitend een
rondleiding in het kasteel Vorden.
Deze rondleidingen door het kasteel
Vorden vinden in juli en augustus ove-
rigens ook individueel plaats op de
maandagen, woensdagen en donderda-
gen. In juni en september alleen op de
maandag.
Vanaf juni kan elke maandag en don-
derdag de bloementuin en de Sak-
sische boerderij "'t Wilmerink" aan de
Wilmerinkweg 4 bezichtigd worden.
Dat geldt tevens voor de boerderij tuin
bij boerderij "Het Werkseveld" aan de
Werkseveldweg 1. In juni beginnen op
de donderdagmorgen ook de rondlei-
dingen door de tuinen bij kasteel de
Wiersse.

Overigens zijn deze tuinen ook bijvoor-
beeld op bepaalde tijden open zoals 24
en 31 mei, l juni, 12 en 13 juli en 25 ok-

tober. Bij de familie Elsman aan de
Baron van de Heydenlaan 24 te Wich-
mond is van 11 tot en metl 7 juni de
fuchsiatuin te bezichtigen.

Op 30 juli en 6 augustus vinden de
Staringavonden plaats. Het program-
ma omvat een wandeling door de kas-
teeltuin van "De Wildenborch", een
diapresentatie over landelijk Vorden
en een voordracht over de dichter
Staring door Diny Hiddink.
Liefhebbers van wandelen kunnen ook
hun hart ophalen. Zo zijn er wandelin-
gen rondom "De Velhorst" op 27 mei en
24 juni en avondwandelingen op het
landgoed "Den Bramel" op 15, 22 eiy 29
juli. Verder zijn er wandelingen nabij
kasteel Hackfort op 15 juli en 11 au-
gustus.

Zomerfeesten
Daarnaast vinden er de komende zo-
mer tal van 'grote' evenementen
plaats. Zo zijn bijvoorbeeld op 16,17 en
18 juli in en rond de Dorpsstraat de

Vordense Zomerfeesten met een uitge-
breide braderie, kermis, muziek en tal
van attracties. Van 23 tot en met 27 au-
gustus vindt bij het kasteel Vorden de
Country Living Fair plaats. Op 7 juni
geeft het Vordens Mannenkoor en de
muziekvereniging "Concordia" een
openlucht concert bij kasteel Vorden.
Op 11 juli is er een folkloristische fiets-
tocht waarbij de folkloredansgroep "De
Knupduukskes" gestoken in oud-
Gelderse boerenkostuums zullen mee
fietsen.

Op 5 augustus vindt er een Gala con-
cert plaats dat gegeven wordt door het
Zomerorkest Nederland in de Christus
Koningkerk. Het orkest bestaat uit on-
geveer 50 getalenteerde jonge musici.
Op 12 juli is er op "De Kleine Steege"
een campingconcert verzorgt door de
muziekvereniging "Jubal" uit Vier-
akker-Wichmond. Op 7 en 8 augustus
vindt de Beachparty plaats men op 9
augustus wordt de Kastelentocht ge
houden.

ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Medukatie, een gespe
cialiseerde organisatie voor spoedeisende hulpverlening, een cursus van drie avonden
voor ouders en verzorgers van baby's en kinderen tot 14 jaar op 6,13, 27 mei 1998.;
Deze avonden vinden plaats in het wijkgebouw aan de Kiekebelt 3 in Warnsveld.

Baby's en kinderen zijn erg kwetsbaar. Ze zijn relatief vaak het slachtoffer van een on-
geval. Deze vernieuwde cursus geeft inzicht in de specifieke gevaren, preventiemaat-
regelen en eerste hulpverlening aan baby's en kinderen. U leert welke gevaren bij wel-
ke gevaren bij welke leeftijd horen.
U inventariseert risico's in en om uw eigen huis. Verder leert zowel bij kleine onge
lukjes, als in ernstige situaties doeltreffend te reageren. U gaat zelf levensreddende
handelingen oefenen onder leiding van ervaren instrukteurs die gespecialiseerd zijn
in spoedeisende hulpverlening aan baby's en kinderen. Uiteraard is er alle gelegen-
heid voor het stellen van vragen.
Voor aanmelding en nadere informatie over de cursus en het lidmaatschap kunt u
contact opnemen met telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/minuut 24 uur per dag be
reikbaar).

Bevolking Wichmond en Vierakker zet massaal handtekening voor open blijven Ludgerusgebouw:

Handtekeningenactft voor behoud Luagerusgebouw
Een handtekeningenactie voor het
open blijven van het Ludgerusge-
bouw in Vierakker heeft ruim twee-
honderd handtekeningen opgele-
verd. Beheerder H. Derksen van het
Ludgerusgebouw bood wethouder
M. Aartsen-den Harder de handteke-
ningen aan op het gemeentehuis.
Het echtpaar Derksen en het stich-
tingsbestuur van het Ludgerus-
gebouw hopen op een positieve uit-
spraak van de Raad van State.

Op dit moment loopt er een bodem-
procedure tegen de milieuvergunning
die de gemeente Vorden heeft afgege-
ven aan het Ludgerusgebouw. Twee
maanden geleden deed rechter J.
Hulshof van de Raad van State een
voorlopige uitspraak wat inhoud dat er
in afwachting van de bodemprocedure
geen discoavonden meer mogen wor-
den gehouden in Vierakker. De rechter
kwam daarmee tegemoet aan de buurt-
bewoners die vinden dat de discoavon-
den in het Ludgerusgebouw veel te veel
overlast veroorzaken. De gemeente
vindt de klachten van de buurtbewo-
ners overdreven.

Toen vijf jaar geleden duidelijk werd
dat er allerlei aanpassingen aan het
Ludgerusgebouw moesten plaats vin-
den - onder andere door verscherpte
brandveiligheidseisen en de nieuwe
milieuwetgeving, zou het gebouw zo
worden gerenoveerd dat het aan alle ei-
sen zou voldoen. Gaandeweg de ver-
bouwing bleek dat dit een moeilijke
zaak zou worden en na diverse geluids-
metingen en even zovele aanpassingen
was het resultaat niet helemaal zoals
het volgens het uitgangspunt zou moe
ten zijn. Om de aangegaande lening te
kunnen aflossen, werd besloten het
café-gedeelte commercieel te verhuren
aan het echtpaar Derksen om zodoen-
de ook het verenigingsgebeuren veilig
te stellen. Zonder inkomsten zou het
Ludgerusgebouw moeten sluiten. Er
kwam een aangepaste milieuvergun-

ning om gevoelige en overlast veroor-
zakende zaken het hoofd te kunnen
bieden.
Dit laatste is volgens sommige buurt-
bewoners niet voldoende. Zij klagen
over overlast en gingen in beroep tegen
de milieuvergunning die de gemeente
Vorden gaf aan het Ludgerusgebouw.
Na de voorlopige uitspraak van de

Raad van State waarin de rechter de
buurtbewoners in het gelijk stelde,
werd er in Wichmond en Vierakker
spontaan een handtekeningenactie op
touw gezet voor het behoud van het
Ludgerusgebouw. Meer dan tweehon-
derd mensen spraken zich uit voor het
open blijven van het pand.
Beheerder H. Derksen zegt blij te zijn

met deze adhesie-betuigingen. "De
stand van zaken is gewoon zo, dat als
de bodemprocedure van de Raad van
State bepaalt dat de geluidsgrenzen
voor het Ludgerusgebouw verder aan-
gepast moeten worden, er geen accep-
tabele exploitatie van café en zaal mo-
gelijk is. En wat daarvan de consequen-
tie is, zal voor iedereen duidelijk zijn."



Grandioze Paasexpositie in Ruurlo

5 april
in Ruurlo

Speciale
bijlage Contact

Zondag 5 april 1998, Palmzondag, zal
in Ruurlo weer de unieke paas/eier-
markt "Reurei" worden gepresen-
teerd. Omdat het de vijfde keer zal
zijn dat deze unieke expositie wordt
gehouden, willen de organisatoren er
een extra feestelijke tintje aan geven,
of beter, meerdere feestelijke tintjes.
Zij hebben voor deze speciale gele-
genheid de enthousiaste medewer-
king gekregen van de afdeling Neede
van de Koninklijke Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde, in de
wandeling wel "Groei en Bloei".

Deze vereniging zal op zaterdag 4 april
haar jaarlijkse bloemschikwedstrijd hou-
den in "De Luifel", met aansluitend de
jurering van de diverse creaties. Lief-
hebbers weten dat het werk van de deel-
nemers van de afdeling Neede e.o. (waar-
in ook Ruurlose leden) op een zeer hoog
niveau staat en een lust voor het oog is.
De KMTP zal de opdrachten hierop aan-
passen. De creaties van ongeveer 75 deel-
nemers, die per persoon twee bloemstuk-
ken moeten maken, zullen op zondag
worden tentoongesteld in de expositie-
ruimten van "Reurei" en daarmee aan de
paas/eiermarkt een extra dimensie ge-
ven. Gevolg van deze extra activiteit is
dat het totale evenement zich niet alleen
zal uitstrekken over de horeca-bedrijven
"De Luifel" en "De Keizerskroon", maar
dat ook café-restaurant "De Tapperij"
deel zal gaan uitmaken van de expositie-
ruimten. "Reurei" is blij met de spontane
en enthousiaste medewerking van de
Needse KMTP.

Met het bestuur van de Ruurlose
Ondernemers Vereniging is afgesproken
dat winkeliers in de Dorpsstraat hun
winkels op zondag 5 april open zullen
hebben en dat zij kunnen meedoen aan
een etalagewedstrijd, die is uitgeschre-
ven door het Reurei-team.

In de etalageaankledingen zullen de
bloemstukken van leden van "Groei en
Bloei" worden verwerkt, die ook weer het
element Pasen zullen dragen, 's Middags
zullen in Ruurlo de traditionele palm-
paasoptocht en de eierzoekwedstrijd
worden gehouden, georganiseerd door
de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.

Ook de Ruurlose automobielbedrijven
(Deunk-Hendriksen, Huinink v.o.f, Teger
B.V. en Citroen Ruesink) laten zich niet
onbetuigd: evenals in 1997 zullen zij hun
showrooms geopend hebben tijdens
"Reurei". Loopt u er gerust binnen om u
een idee te vormen over de diverse mer-
ken en hun modellen: Volvo, Subaru, Fiat
en Citroen.

In de Dorpsstraat zal tijdens "Reurei" de
Paashaas rondlopen om met bzoekers te
praten, terwijl hier en daar kleine verras-
singen worden uitgedeeld. Extra aan-
dacht voor de paas/eiermarkt!

Onder ausj^iën van de KunstKring
Ruurlo za^P de muziekkoepel in de
Domineesteeg muziek worden gemaakt
door het ensemble "Concordia", dat be-
staat uit 6 accordeonspeleres (5 gewone
en l basaccordeon). De muzikanten zul-
len tweema^een optreden verzorgen: 's
ochtends W 11.30 tot 12.15 uur en 's
middags van 13.30 tot 14.15 uur.

Mocht het weer te slecht zijn om spelen
in de koepel mogelijk te maken, dan zul-
len de accordeonspelers uitwijken naar
een ruimte in één van de drie deelne-
mende horecabedrijven.

"Reurei", de tentoonstelling van artike-
len die te maken hebben met Pasen of
Palmpasen, heeft inmiddels nationale
bekendheid gekregen. Steeds meer be-
langstellenden uit verre oorden en stre
ken bezoeken "Reurei". Op een groot op-
pervlak zal een groot aantal exposanten

Tijdens de paasexposide Reurei te Ruurlo zijn er weer vele beschilderde eieren
te bewonderen.
Er is mogelijkheid tot koop en alle standhouders zullen u de gewenste informatie
kunnen geven.

bewerkte eieren tonen van een zeer grote
verscheidenheid: folkloristische en open-
gewerkte eieren, ikooneieren, natuur-
motieven op eieren, knipsel-, plak- en
kaarseieren en diverse andere soorten.
Als speciale lustrumgasten zijn uitgeno-
digd twee coryfeeën in de wereld van ei-
versierders: mevrouw Bianca van Asch,
die bijzonder verfijnde bloem- en vogel-
miniaturen in fimo-klei op eieren aan-
brengt en de heer Joop v.d. Poll, die in pa-
piervormen en papierfïligraine sprook-
jes uitbeeldt op en in eieren. Twee kan-
jers van eiversierders op "Reurei"!

Daarnaast zullen aanwezig zijn: me
vrouw Duri Mantel, die knipwerk met
folklore en paasmotieven op eieren aan-
brengt (zeer de moeite waard) en de
Russische schilder van ikonen en sprook-
jes op eieren Sergej Rabtsevits, die naar
Nederland is gehaald door mevrouw
Prochorowa, die hem hier ook begeleidt.
Door de verkoop van eieren op Reurei
kan Rabtevits met enig geld voor leef-
tocht terug naar Rusland om daar te zor-
gen voor zijn familie.

Over de ruimten verdeeld zullen tafels
staan met paaskransen en versieringen
van stro en hooi. Alle paasartikelen zijn
bijzonder mooi gemaakt door enthou-
siaste mensen, allen deskundig op hun
gebied. Het publiek kan op "Reurei" de
meeste artikelen ook kopen. Oude paas-
gebruiken worden getoond en toegelicht
door folklorekenners. Ook het welbeken-
de "Staringinstituut" uit Doetinchem
heeft weer zijn medewerking toegezegd
door het beschikbaar stellen van een fo-
to-expositie.

De Ruurlose Pluimvee en Konijnen-
vereniging "Nieuw Leven" zal haar mooi-
ste kippen en konijnen tentoonstellen. Er
is een educatieve tafel met vele soorten
eieren, waarbij informatie wordt gege
ven en waar bezoekers uitgeblazen ei-
eren kunnen kopen.

Aan de tentoonstelling neemt ook een
aantal Ruurlose ondernemers deel. Zo
zal een bakker allerhande zoete lekker-
nijen voor Pasen uitstallen en tevens een
assortiment paasbrood tonen. De plaat-
selijke boter- en kaasboerderij is aanwe
zig met boterlammetjes, voorjaarskaas
en verse scharreleieren. Aan een tafel
met kleinvak en stoffen is te zien hoe ei-
eren te versieren zijn met stofjes, was en
karton. Bloemisten hebben stands inge
richt met paasstukjes en zullen tevens
demonstreren hoe deze gemaakt kun-
nen worden.

In al deze stands zijn materialen te koop
om zelf paasversieringen te maken. De
zalen zullen sfeervol worden aangekleed
door enkele Ruurlose dames, met mede
werking van een aantal leden van "Groei
en Bloei".

Zondag 5 april 1998 (Palmzondag) om
11.00 uur zal "Reurei" officieel wor-
den geopend door de burgemeester
van Ruurlo, de heer J. de Groot.
Daarvóór, vanaf 0930 uur, zullen
mensen die slecht ter been zijn of een
rolstoel gebruiken, de gelegenheid
krijgen om in alle rust rond te kijken.
De paas/eiermarkt duurt tot 17.00
uur.



Bij ons een demonstratie
van Bose in de winkel!

Onder diegenen die zich op 5 april
aanmelden voor een demonstratie

Bose Me style geluidsapparatuur thuis
verloten wij een set

Bose boxen 2O1

Installatiebedrijf
Altena

Borculoseweg 9 • Ruurlo
Tel. (0573) 45 13 64

Op Reurei geven wij
er bij ieder ei

10% korting bij

Tijdens
Reurei '98

leuke attentie
bij aankoop van
een paar schoenen

SCHOENMODE
Dorpsstraat 21
7261 AV Ruurlo
tel: 0573-451307

RUURLO
DE GROEN EN DOEN WINKEL

Paasbakjes maken ?
Kom dan eens kijken bij onze
Paas-cadeau-afdeling

Bij aankoop van
Paasartikelen
gratis een leuke attentie

Krashof 10 • Ruurlo • Tel. (0573) 45 25 00

Zondag 5 april a.s.
Reurei in Ruurlo

BESSELING
voor al uw technische installaties

radio & televisie •
elektrische huishoudelijke
apparatuur • elektra • gas •
water • loodgieterswerk •

sanitair • centrale
verwarming •

luchtbehandeling
airconditioning

Dorpsstraat 4 • Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 28
Telefax (0573) 45 10 28

REUREI-KORTING

2O-4O%
korting
op onze

verlichting

TEGEITMII
Dorpsstraat 23 - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 14 14

Zondag 5 april is Ruurfo één groot ei. Ei ei

* van l 1.00 tot 17.00 uur

4fc_ ondag is het in Ruurlo weer
zover; het alombekende
Reurei-evenement vindt dan
plaats. Om u alvast in de paas-

Afi sfeer te brengen, kunt u bij de
Wonerij ook op deze zondag
kopen, de showroom staat dan
geheel in het teken van Pasen. De nieuwe trends en collecties
zijn voor u aanwezig. De paasshow loopt door t/m tweede
paasdag. Bovendien maakt elke klant deze dag kans op een
waardecheque tot ƒ100,-. Grenzen in trends en design wor-
den verlegd voor een jarenlange tevredenheid. Wij nodigen
u graag uit om u zelf te overtuigen van deze meest complete
collectie, op het gebied van woon-, en slaapcomfort. raam-
decoratie en vloerbekleding tot in detail.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

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



Beter een 1/s prijs
dan een lege dop!

modecentrum

Tennissen
4
ruurlo

dagen lang
speciale aanbiedingen in dames &
herenmode met kortingen tot

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

5O%
Alleen donderdag t/m zondag

2 t/m 5 april 1998
Zondag 5 april

geopend van 12.00-17.00 uur

1948 1998

BOUWMATERIALEN

OPEN ffj/fS
* zaterdag 11 april van 09.00-17.00 uur dinsdag 14 april van 09.00-18.00 uur
woensdag 15 april van 09.00-18.00 uur donderdag 16 april van 09.00-18.00 uur

vrijdag 17 april van 09.00-21.00 uur * zaterdag 18 april van 09.00-17.00 uur
* Op de zaterdagen zullen demonstraties worden gegeven van î tiekoken en het gebruik

van de combimagnetron van ATAG

Speciale actie voor nieuwe en oude keukenbezitters:

korting op apparaten
25% - 5O% of zelfs 1OO%

zeer eenvoudige voorwaarden voor iedereen tot en met 31 mei a.s.

Directie en medewerkers Holtslag Bouwmaterialen BV
Spoorstraat 28 • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 20 00

nieuwe lente,
een nieuwe fiets

Geopend tijdens

Reurei van

13.OO tot 17.OO uur

De nieuwste modellen zijn binnen
Batavus, Gazelle, Giant, Sparta.

Kom kijken
en maak
een proefrit

TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM FOKKINK V.O.f.
Ginelinkkampweg 2a • 7261 CH Ruurlo • Tel.: (0573) 45 31 00 b.g.g. (0573) 45 28 86

U heeft het al genoteerd?

VOOR EEN PERSOONLIJK & ONAFHANKELIJK ADVIES

WEVERS ASSURANTIËN

• Hj^Dtheken • Pensioenen
• Verzekeringen

SpaaraéWiezen • Vermogensbeheer

Molenlaan la - 7261 BS Ruurlo - Telefoon (0573) 45 14 10

Koop-
zondag

Ruurlo

op zondag

Op deze dag is onze
winkel in Ruurlo
geopend van 11.00
tot 17.00 uur

Wij hebben voor u diverse
Reurei-aanbiedingen
geselecteerd, b.v.

WOONKAMERLAMINAAT
incl. ondervloeren, plakplinten
en legloon, per m2 vanaf

NIEUWE KOLLEKTIE
KARPETTEN
vanaf 199!00

DIVERSE GORDIJNSTOFFEN
GRATIS GEMAAKT O>f 95
p.m. vanaf ^9mWm

Tevens bij ons in de collectie
TAPIJT MADURA EMPIRE
als beste koop getest (Consumentengids maart 1998)

Kom, kijk en vergelijk! Graag tot ziens in

DELLïSPANNEVOGEL
M E U B E L EN TA P I J T E N H U I S

Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
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EERSTE
LUSTRUM
REUREI:
ZONDAG
5 APRIL 1998
Zondag 5 april 1998,
Palmzonclag, zal in Ruurlo weer
de unieke paas/eiermarkt k
„ReureP worden gepresenteerd.
Omdat hef de vijfde keer zal zijn
dat deze unieke expositie wordt
gehouden, willen de
organisatoren er een extra
feestelijk tintje aan geven, of
beter, rneerdere feestelijke tintjes.

Met het bestuur van de Ruurlose
Ondernemers Vereniging is
afgesproken dat winkeliers m de
Dorpsstraat hun winkels op
zondag 5 april open zullen
hebben en dat zij kunnen medoen
aan een etalagewedstrijd, die is
uitgeschreven door het
Reurei-team, 's Middags zullen in
Ruurlo de traditionele
palmpasenoptocht en de
eierzoekwedstrijd worden
gehouden, georganiseerd door de
Vereniging voor Openbaar
Onderwijs;

Ook de Ruurfose
automobielbedrij ven
(Deunk-Hendriksen, Huinink v.ö.f,
Teger B,V, en Citroen Ruesink)
laten zich niet onbetuigd: evenals
in 1997 zullen zij hun showrooms^
geopend hebben tijdens „Reurei".
Loopt u er gerust binnen om u een
idee te vormen over de diverse
merken en hun modellen: Volvo,
Subaru, Fiat en Citroen.

In de DorpsshTSat zal tijdens de
„Reurel" de Paashaas rondlopen
om met bezoekers te praten,
terwijl hier en daar kleine
verrassingen worden uitgedeeld.
Extra aandacht voor de
paas/eiermarkt!

Zondag 5 april 1998
(Palmzondag) om 11.00 uur zal
„Reurei" officieel worden
geopend door de burgemeester
van Ruurlo, de heer J. de Groot.
Daarvóór, vanaf 09.30 uur,
zullen mensen die slecht ter been
zijn of een rolstoel gebruiken, de
gelegenheid krijgen om in alle
rust rond te kijken. De
paas/eiermarkt duurt tot
17.00 uur.

„
Tijdens

• IIReurei
zondag

5 april a.s,

VO SELECTED
USED C ARS

°-°sr«
y-™*r

Autobedrijf

DEUNK-HENDRIKSE1
^--P.nirlo

Gi

Introduci
Citroen XSAI
Coupe en Breal

roafi
en overtuig w
van de
geweldige

11 enschappen
de lage

Ulu i|

rfomoDiei.

UESINK BV
Oe Venterk< Ruurlo

î om ei. bewonder bij ons in de showroom *•**•
de van T.V.-Media en sport uitzendingen bekende
inrmreza 555 //Een wolf in schaapskleren"

FORESTER

Bij Fiat Teger staat het
in het teken van:
/ een gratis weekend

in een bungalowpark*
/ of een gratis zonnedak*
/ Atte nieuwe Fiat's met

Paasaanbiedingen

Welkom in onze
showroom

tijdens Reurei!
P.S. Een leuke paasattentie ligt voor u klaar.

*0ccasion boven 7.500.-

QKfO Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstraat \ 8 - Ruurlo



Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 461534

a». 12 apr. Paas - Champagöebrttnch ft 22,50
20. 12 apr. Paas - buffet Fl. 37,50

ma. 13 apr. Paas - öieou Fl. 39,50

Gaarne tijdig reserveren !!! Vol is Vol ïll

ma. 26 apr. koud, warm en nagerechtenbuffet

Buiten deze dogen kunt U natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen.

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoscweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02^ /

Oruiming allerlaatste

l
l
l

LEDIKANT
Manou kersen gebeitst
160x 200 cm
Normaal 2.990,- nu

LEDIKANT + VOUWDEURKAST (200 cm. br.)
Eiken
180 x 200 cm
Normaal 9.695,- nu

1.495,-
(200 cm. br.)

4.895,-

LEDIKANT + DRAAIDEURKAST (176 cm. br.)
Massief kersen
180 x 200 cm
Normaal 9.766,- nu

LEDIKANT TRECO NIRWANA
Beuken / antraciet
180 x 200 cm
Normaal 4.480,- nu

LEDIKANT + DRAAIDEURKAST
Blank beuken
180 x 200 cm
Normaal 6.580,- nu 3.290,-

LEDIKANT + VOUWDEURKAST (180 cm. br.)
Beuken / blauw
160 x 200 cm
Normaal 4.790,- nu

4.883,

2.240,
HF (180cm.br.)

2.395,
• VOLLEDIGE GARANTIE • GRATIS BEZORGEN EN MONTEREN

• OPSLAG VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK

orgcma
^ slaapkamers

zondag 5 april om 13.30 uur.
getoond zullen worden:

Hengsten van GROOT tot klein.
Daar moet u bij zijn.

Tot ziens bij
fam. Jurrius • Ruurloseweg 96 • Vorden (Kranenburg)

HUBBERS
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 46 00 J

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Ruurlo, Esselenbroek 19
In rustige kindvriendelijke omgeving gelegen ruime tussenwoning m. schuur/carport.

Indeling: entree, hal, toilet, woonkamer, halfopen keuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met douche, wastafel, 2e toilet,
vaste trap naar
2e verd.: ruime zolderberging met mogelijkheid voor extra slaapkamer of hobbyruimte

• Bouwjaar: 1984
• Grondoppervlakte: 147 m2

• Gedeeltelijk dubbele beglazing
CV gas
Aanvaarding in overleg Vraagprijs: F 249.000,- k.k.

O N R O E R E N D GOED

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

koude gerechten en bijbehorende dranken van 11.00 tot 14.00 uur
prijs 27.50 p.p.

kinderen 17.30 p. p. 5 -12 jaar

RESTAURANT

PAAS
BRUNCH
1 en 2 Paasdag

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

Borculoseweg 15a - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 38 19

K wekerij

De Heesterhof
Voor tuinplanten naar kwekerij De Heesterhof
kom, kijk en vergelijk de prijs en de kwaliteit
aanbieding:

1,50
2,-

Buxus 10/15 cm voor

15/20 cm voor

Zaterdag 4 april 50 soorten vaste planten
(met foto-etiket) voor 1,50 per stuk.

Vanaf 1 april zijn wij vrijdags geopend van 13.00 tot 20.00 uur zater-
dags gehele dag of na telefonische afspraak.

Varanbmng 20, Hengelo (6MJ - Tal (0575) 46 28 02 of 06-53382300
u kunt om vhMbn richting VvsnMng



Nieuwstad of Enkweg

Jomanda naar Vorden?
Geslaagde contactavond
Vordens Mannenkoor

De bekende genezeres "Jomanda"
uit Tiel heeft belangstelling voor de
bedrijfshallen van de Sorbo, welke
straks leeg komen te staan. Al ge-
ruime tijd zoekt zij naar een betere
ruimte voor haar bijeenkomsten.
De belangstelling voor haar hea-
lings neemt nog steeds toe, vooral
omdat zij veel op televisie komt en
toch ook omdat doktoren inzien
dat zij vaak verbluffende resultaten
boekt.Vele zieke mensen uit het he-
le land bezoeken haar healings.

Makelaarskantoor van Zeeburg kwam
via via te weten dat Jomanda uit Tiel
weg wil om meer ruimte elders te krij-
gen. Ze wil nu op korte termijn een on-
derzoek starten. Vooral de parkeer-
ruimte is belangrijk, met name in de
weekeinden stromen duizenden naar
Tiel. Welke panden het meeste ge-
schikt zijn ligt aan vele factoren: par-
keerruimte, omwonenden en de mede-
werking van het gemeentebestuur.
Hoeveel geld steekt Vorden in het plan
om meer bedrijvigheid te creëren?
Denk maar eens aan de restaurants,
hotels en winkeliers want die zullen
het in de toekomst echt merken als
Sorbo weg is.
Het nieuwe "paarse" college zal toch
een goede beurt willen maken om de
verloren werkgelegenheid een impuls
te geven, want dat bereikt men niet
met kleine bedrijfjes. Vooral niet nu
het er naar uitziet dat de noordelijke
rond weg vanwege het kostenplaatje
niet doorgaat en de Gems ook al pro-
blemen heeft met het vervoer van haar
grote tanks. Hoe zal dit zich ontwikke-
len? Hetzelfde geldt voor Drukkerij

Weevers. Als aan de Nieuwstad wonin-
gen worden gebouwd dan worden daar
ook problemen verwacht als men niet
genoeg afstand kan plannen.
Daarom wil men nu eerst overleg met
de omwonenden want een eventuele
komst van Jomanda naar Vorden geeft
uiteraard meer verkeer, vooral aan de
Nieuwstad waar nu al problemen zijn
nu het postkantoor bij Loga komt en de
Galerij van A. Raben zondags veel be-
zoekers trekt. De auto's worden vaak
bij Drukkerij Weevers geparkeerd doch
dit is niet de normale gang van zaken
omdat dit eigen terrein is.

Samen wil men nu proberen om toch
een oplossing te creëren. Vanavond -
woensdag - worden daarom de belang-
stellenden en aanwonenden uitgeno-
digd in de grote zaal van 't Pantoffeltje
te Vorden. Om 19^Buur zal onder lei-
ding van gespreksleiders de heren P.
Besselink en A. Mol een ieder zijn zegje
kunnen doen.
Voor Vorden zal het toch iets. moois
kunnen worden vo^al omdat het een
"schoon" bedrij f ̂ Pkreft. Of het de
Nieuwstad wordt of de Enkweg daar is
nog niets over te zeggen. De Enkweg is
volgens deskundigen het meest ge-
schikt doch de Nieuwstad kan meer
parkeerruimte bieden. Daar kan na
een kleine verbouwing alles zo blijven
en hoeft men geen miljoenen uit te ge-
ven om de vuile grond op te ruimen
van de vroegere leerlooierij.

Er zal toch iets moeten gebeuren in
Vorden, wil het niet een bejaardenoord
worden omdat men de bedrijven te
weinig geboden heeft in het verleden.

Paasaktie voor jong
en oud bij Welkoop
De Welkoop in Vorden heeft ter gele-
genheid van Pasen een aantal leuke ac-
ties voor haar klanten georganiseerd.
Zo kunnen alle kinderen die de basis-
school bezoeken op woensdagmiddag
8 april een ei komen beschilderen wel-
ke ze ze daarna mee mogen nemen.
Alle materialen zijn in de winkel aan-
wezig.
Verder worden er in de week van 6 tot
en met 11 april eenmalig eieren ver-
kocht. Een ieder die een leeg doosje
meeneemt naar de winkel, kan deze
voor een heel speciale prijs laten vul-
len met tien lekkere scharreleieren.
Zie ook advertentie.

AMBO Vorden verliest
leden door landelijke
kontributieregeling
De afdeling Vorden van de ANBO heeft
de afgelopen tijd circa 35 leden verlo-
ren. Doordat ANBO "landelijk" een con-
tributieregeling heeft vastgesteld

waarbij de hoogte van de contributie
aan het inkomen werd gekoppeld, was
voor deze leden aanleiding om hun lid-
maatschap op te zeggen. Dit werd dit
weekend bekend gemaakt in het jaar-
verslag van sekretaris Jelte Bran-
denburg. Overigens was Brandenburg
vanwege opname in het ziekenhuis in
Utrecht niet aanwezig. Hij werd vanuit
de vergadering van harte beterschap
toegewenst.

Ondanks de negatieve geluiden ten
aanzien van het ledental is volgens
penningmeester Cees van de Pol de fi-
nanciële positie rooskleurig. De begro-
ting werd derhalve goedgekeurd. De
bestuursleden H. Maalderink en C. van
de Pol werden herkozen. Mevrouw
Bosman werd aan het bestuur toege-
voegd. Momenteel is men nog naarstig
op zoek naar nog een bestuurslid." Het
is tegenwoordig problematisch om
nieuwe bestuursleden te vinden", al-
dus Cees van de Pol.

Tijdens deze bijeenkomst in 't Stam-
pertje kreeg de ANBO bezoek van ir.
H.W Rossel. De heer Rossel is viroloog
en verrichtte 20 jaar lang strategisch
landbouwkundig onderzoek in Ni-
geria. Hij vertelde de aanwezigen over
deze periode.

Zaterdagavond organiseerde het
Vordens Mannenkoor een contact-
avond in de NH Kerk te Vorden
waaraan ook de Slotzangers uit
Zeist, het RK Mannenkoor St Cecilia
uit Glanerbrug en het Borculo's
Mannenkoor hun medewerking ver-
leenden.

Nadat de voorzitter J.van Heugten de
koren met hun aanhang en de dona-
teurs welkom had geheten opende het
Vordens Mannenkoor o.l.v. dirigent
Bert Nijhof het zanggedeelte met O
Domine Jesu Christe van Antoine
Brumel. Ook zong het koor een drietal
werken die nog niet eerder door hen
werd uitgevoerd nl.: Abendfriede am
Rhein van Mathieu Neumann, The
long day closes van Arthur Sullivan en
Henry F Chorly en Sikkels klinken, sik-
kels blinken van A.C.W.Staring en be-
werkt door Bert Nijhof. Bij een aantal
nummers werd het koor uitstekend op
de piano begeleid door Miriam Verstee-
gen en in Landerkennung van Edvard
Grieg bracht Ludo Eykelkamp weer een
voortreffelijke solo ten gehore. Het
koor oogstte veel applaus na hun su-
blieme optreden.
Hierna was het Borculo's Mannenkoor
o.l.v. dirigent Eric Horstman aan de
beurt. Dit koor zong nummers van
o.a.Mendelssohn Bartoldy, Robert
Pappert en Mozart. Doordat er enkele
leden van dit koor door ziekte afwezig
waren kwamen niet alle liederen volle
dig tot hun recht maar het koor sloot

waardig af met het Wolga lied van Sj.
Djesacher. Als derde koor trad het R.K.
Mannenkoor St. Cecilia uit Glanerbrug
op o.l.v. dirigent Ed van Rheden. Het
koor begon met een gedeelte uit de
Byzantijnse ritus waaronder Veruju
(het Credo) met daarin een prachtige
solo vertolkt door Bert Gering.
Vervolgens werd het Sanctus van
F.Silcher ten gehore gebracht, waarna
werd afgesloten met Nachtgesang im
Walde van F.Schubert. Ook dit koor
oogstte veel bijval van het publiek voor
hun schitterende optreden.
Tenslotte traden de Slotzangers uit
Zeist voor het voetlicht. Dit koor o.l.v.
dirigent Paul Michel Tijssen en aan de
piano begeleid door Barbara St. Maar-
tensdijk had een verscheidenheid aan
liederen in hun repertoire zoals Veni
Jesu, Amor mi van Luigi Cherubini,
Morning has broken van Gat Stevens en
Galm is the Sea van H.Pfeil.
Enkele hoogtepunten uit hun optre-
den waren Jacob's ladder bewerkt door
Sander van Marion en het Mala Moja
van Arnold Kemkens. Dit koor-gaf een
fantastisch optreden, mede door de le-
vendige leiding van hun dirigent.
Tot slot van het zanggedeelte bedankte
de voorzitter van het Vordens Man-
nenkoor alle medewerkers aan deze
avond en werd er nog een bloemetje
uitgereikt aan de dirigenten, solisten
en pianisten waarna met een gezellig
samenzijn bij de Herberg de avond
werd afgesloten.

Amnesty International
Na het succevolle toneelsitó: met als
thema "voor of tegen de doHltraf' gaat
de afdeling Vorden van Amnesty
International weer over tot "de orde
van de dag". Dat wil zeggen doorgaan
met het schrijven van brieven.
Deze week krijgen de thjfcchrijvers
hun voorbeeldbrieven in c^^us. Daar
zit dit keer een brief bij die te maken
heeft met de doodstraf. De Fillippijnse
Srah Jane Dematera (24 jaar) staat in
Saoedi- Arabic de doodstraf te wachten.
Zij kwam op 11 november 1992 naar dit
land om er als huishoudster te werken.
Vier dagen later werd zij gearresteerd
en beschuldigd van moord op haar
Saoudi-Arabische werkgeefster.
Het is niet duidelijk of Sarah Jane de
kans heeft gehad zich voor de rechter
te verdedigen. Zij ontving in elk geval
geen juridische bijstand. Haar proces
voldeed aan geen van de internationa-
le maatstaven voor een eerlijk proces,
noch aan de VN regels voor de bescher-
ming van personen die de doodstraf te
wachten staat. Desondanks is zij ter
dood veroordeeld.
De Vordense thuisschrijvers zullen in
hun brief vragen de doodstraf om te
zetten in een andere menswaardige
straf en ze zullen vragen om een nieuw
proces dat voldoet aan de internatio-

nale maatstaven voor een eerlijk pro-
ces. Wanneer U voorbeeldbrieven wilt
ontvangen dan kunt U zich opgeven bij
Ank Wallenburg die de thuisschrijvers
elke maand hun voorbeeldbrieven be-
zorgt telf. 552337 of Leni Lamers die
dat in Wichmond doet telf. 441341.

Ot en Sien tevreden
over speelgoed-en
tónderkledingbeurs
Alleen maar blije gezichten zaterdag-
middag in de peuterspeelzaal Ot en
Sien. Daar werd een speelgoed- en kin-
derkledingbeurs gehouden. De "aan-
voer" van goederen voor deze beurs
was overweldigend. De afgelopen week
zijn een aantal mensen twee avonden
bezig geweest om alles in ontvangst te
nemen en het" verkoopgericht" uit te
stallen.
Het allerbelangrijkste was uiteraard de
bezoekersaantallen. Ook die waren
goed, zodat er veel speelgoed en kle-
ding werd verkocht. Van de opbrengst
gaat de leiding van Ot en Sien nieuw
spelmateriaal kopen. Aangezien er
meer werd aangevoerd dan verkocht, is
net als vorig jaar besloten, het restant
naar Roemenie te brengen zodat ook
daar kinderen blij gemaakt kunnen
worden.

Matthaus Passion
Op woensdag 8 april 1998 zal
Toonkunst Zutphen en Omstreken
een uitvoering geven van de
Matthaus Passion van Joh. Seb. Bach
in de Hanzehof in Zutphen.
Nergens wordt de Matthaus Passion
zo veelvuldig uitgevoerd als in
Nederland. Het is de vijfde keer dat
Toonkunst Zutphen en Omstreken
dit monumentale werk opvoert.

Bach heeft met zijn Matthaus Passion
een traditie voortgezet - namelijk het
op muziek zetten van het lijdensver-
haal - die sinds de Middeleeuwen be-
stond. De Matthaus Passion werd voor
het eerst uitgevoerd in 1729, maar
werd later ettelijke keren gereviseerd.

Bach heeft in totaal meer dan vijftien
jaar aan de Matthaus Passion gewerkt.
Toonkunst Zutphen en Omstreken
wordt dit jaar bijgestaan door het
Stadsjongenskoor Zutphen. Dit koor
dat onder leiding staat van Wim en
Judy Riefel richt zich voornamelijk op
de meesterwerken van de klassieke
muziek.
Het is de eerste keer dat de uitvoering
van de Matthaus Passion van
Toonkunst Zutphen en Omstreken on-
der leiding staat van dirigent Hans
Lamers. Hans Lamers heeft als dirigent
grote ervaring opgedaan bij o.a. het
Gelders Opera en Operette Gezelschap,
Oratoriumvereniging de Vrije Stem en
het Gelders Symphonie Orkest.

—— —



Cliëntenraad zoekt enthousiaste leden
ZorgGroep Oost-Gelderland zoekt
vier enthousiaste leden ter verster-
king van haar cliëntenraad. Via de
cliëntenraad wil de ZorgGroep haar
cliënten meer betrekken bij de ont-
wikkeling en uitvoering van haar be-
leid. De cliëntenraad vertegenwoor-
digt dan ook de gezamenlijke belan-
gen van cliënten van ZorgGroep Oost-
Gelderland.

Van de zeven zetels die de cliëntenraad
telt zijn er op dit moment vier vacant. Er
zijn zetels beschikbaar voor de doelgroe-
pen: ouderen, gehandicapten, maat-
schappelijk werk en kortdurende zorg
(zoals bijvoorbeeld zorg na ontslag uit
het ziekenhuis).
De werkzaamheden zullen ongeveer tien
a vijftien uur per maand in beslag ne-
men. Eén van de belangrijkste taken is

het adviseren van de directie met betrek-
king tot de directe zorg aan cliënten.
Daarnaast houden de leden van de cliën-
tenraad zich bezig met het signaleren
van knelpunten in de zorguitvoering en
de zorgbehoeften van cliënten. Zij zullen
dit o.a. doen door het onderhouden van
contacten met de diverse patiënten- en
consumentenverenigingen. Verder zal
een belangrijk deel van de werkzaamhe-
den bestaan uit het doorlezen van be-
leidsstukken en vergaderen met de ande-
re leden van de cliëntenraad en de direc-
tie.

Enthousiasme
Elsbeth Colenbrander, voorzitter van de
cliëntenraad: 'het aantrekkelijke van de
cliëntenraad is datje vanuitje ervaring
als cliënt kunt meesturen in de directe
zorgverlening. Verder vind ik het leuk

om ervaring op te doen op beleidsniveau
en de belangen van een bepaalde cliën-
tengroep te behartigen'.
'We zijn echt dringend op zoek naar en-
thousiaste mensen, die zin hebben er
tijd en energie in te steken', aldus
Colenbrander. Voorwaarde is dat men-
sen woonachtig zijn in het werkgebied
van de ZorgGroep, zeg maar globaal de
driehoek tussen Doetinchem, Zutphen
en Winterswijk. Verder vinden we het be-
langrijk dat de leden van de cliëntenraad
uit eigen ervaring weten wat het is om
cliënt te zijn van de ZorgGroep en dat ze
affiniteit hebben met één van de doel-
groepen, zoals ouderen, gehandicapten
of het maatschappelijk werk.
'Het is geen functie die je er gemakkelijk
even bij doet. Mensen moeten zich goed
realiseren dat er best veel tijd in gaat zit-
ten. Ook moetje het leuk vinden om be-

leidsstukken te lezen en te beoordelen',
zegt Colenbrander. En natuurlijk, alles
watje leest moetje bekijken met de bril
van de cliënt op. Je moet goed in kunnen
schatten wat beleid voor gevolgen zal
hebben voor de directe zorgverlening. De
cliëntenraad is er niet voor individuele
belangen, je moet zaken wel in een bre-
der verband kunnen zien. Daar staat te
genover dat de ZorgGroep de leden van
de cliëntenraad een introductie- en scho-
lingsprogramma aanbiedt en ook het
deelnemen aan interessante congressen
behoort tot de mogelijkheden.
Wie interesse heeft kan contact opne-
men met Elsbeth Colenbrander, voorzit-
ter cliëntenraad ZorgGroep Oost-
Gelderland op dinsdag- en vrijdagmid-
dag (0314-333201) of met Tanja
Schaperdaus-Klein Goldewijk, secretaris,
op dinsdag en donderdag (0545 - 473545).

VOORJAARS-
AAHBIEDINC

togen scherpe frijnen OM.

RHODODENDRON 1CQO

in kleuren, vanaf

VASTE PLANTEN

BUXUS
mooie planten in pot

FRUITBOMEN

BEUKEN
voor hagen, vanaf

LAVENDEL IN POT

15.°
2."

l.50

12*°
1.°°
l.50

Verder vete soorten bomen, heesters,
rozen/ heide, coniferen, enz. enz.

EOSMAN
••GROENSPECIALIST

Ook voor uw lui n
Champignonmest 25,-/m3

Tuinturf 50f-/m
3

Boomschors 45,-/m3

Gedroogde mest (korrel) S,-/10 l

in verder zwarte grond, straatzand,
ifotuursfeoJBM maten, borderturven, vij-
voraardCr Tergrond, enz. enz.

Watersthalen en decoraties voor water-
partijen

Verkoop e/Jttyaferdog of na tel. afspraak
Kerve/sewe^Rfzi/sfraaf van de Rondweg)
Hengelo (Glaftelefoon (0575) 46 26 19

UITVERKOOP inline-skate/skeelers
vrijdag 3 en zaterdag 4 april
Bauer en Roces modellen 199730/40/50 % korting.
Ook verkoop gebruikte skates-skeelers.

, Presentatie nieuwe modellen:
\Skeeler 5 wheels abec 5 lager 779,- en

Hypno met afneembare schoen
Start skeelerlessen v.a. l april.

Sport en Recreatie • Sportorganisatieburo en winkel • Zutphenseweg 8 • 7251 DK Vorden
tel.: 0575 55 42 28 • fax 0575 554253

Naftiuriijk afelanfcen
ó. Sporten en afvallen

Tegenwoordig wordt het ene na het
andere dieet uitgevonden. Meestal
is het effect maar van korte duur en
zitten we na zo'n periode van afzien
zo weer op ons oude gewicht of, er-
ger, we zijn zwaarder dan we waren
toen wij aan het hongeren sloegen:
het zgn. jojo effect. Aankomen of af-
vallen, waar ligt het aan? Het is een
vraag, die veelvuldig wordt gesteld.
Hoe kunnen wij op een gezonde ma-
nier gewicht kwijt raken? En dit zo
houden! Het is eigenlijk heel sim-
pel, je moet je alleen houden aan
een paar natuurwetten.

In de voorgaande 2 delen hebben wij
het gehad over het calorie verbruik.
Hoe je kunt uitrekenen hoeveel calo-
rieën je op een dag verbruikt en dat
het belangrijk is dat je ook niet te wei-
nig eet.
Ook hebben wij aan de hand van een
voorbeeld kunnen zien welke invloed
sporten op ons energie verbruik heeft.
In dit deel gaan wj het hebben over
het stimuleren van het calorie ver-
bruik door gericht sporten.

Sporten als ondersteuning bij het
afvallen
De intensiteit van het sporten is zeer be-
langrijk We hebben gezien hoe we kun-
nen uitrekenen hoeveel we mogen eten
om af te vallen en dat het belangrijk is
om niet te weinig te eten. Bij het sporten
werkt dit precies zo. Neem bijvoorbeeld
hardlopen. Indien we ons te hard inspan-
nen tijdens de training verbranden we
veel minder lichaamsvet dan wanneer
we in een rustig en regelmatig tempo
hardlopen. En lichaamsvet is juist wat
wij willen kwijtraken. Het zgn. joggen is
een goed voorbeeld van een goede ma-
niervan bewegen. Dit in tegenstelling tot
wat veel mensen beweren: dat hoe har-
der en langer je loopt, hoe sneller je ge
wicht zal afnemen. De laatstbedoelde
manier van trainen is niet eens zonder
gevaren, want juist bij ongetrainde men-
sen kan deze tot ernstige blessures of
zelfs erger leiden. Bij normale inspan-
ning halen onze spieren voldoende
brandstof en zuurstof uit het bloed,
maar bij een grotere inspanning is er ex-
tra energie nodig en die haalt het li-
chaam uit de in het lichaam opgeslagen

energievoorraden. Deze energievoorra-
den - koolhydraten, eiwitten en vetten -
worden bij verschillende inspannings-ni-
veau's aangesproken. Juist bij het afslan-
ken is het van belang om precies te we-
ten wanneer en bij welk inspannings-ni-
veau de lichaamsvetten aan de beurt
zijn.

Wanneer verbrand je lichaamsvet
Om lichaamsvetten te kunnen verbran-
den is er twee maal zoveel zuurstof nodig
dan wanneer het lichaam koolhydraten
of eiwitten als brandstof gebruikt. Dit is
belangrijk om te onthouden. Want als je
een zodanige inspanning levert dat je
gaat hijgen ontstaat er een tekort aan
zuurstof in het lichaam; het kan dan
geen vetten meer gebruiken als brand-
stof en 'schakelt over' op koolhydraten.
Dus, wanneer je buiten adem raakt ver-
brand je geen lichaamsvetten meer maar
koolhydraten. Koolhydraten kun je verge-
lijken met een licht ontvlambare brand-
stof als benzine en vetten met de veel
moeilijker te ontsteken stookolie. Van
koolhydraten heb je maar een beperkte
voorraad opgeslagen in je spieren en in
je lever. Als de koolhydraten verbruikt
zijn en je inspanning nog steeds dezelfde
is (je moet nog steeds hijgen) schakelt je
lichaam over op het verbranden van ei-
witten. Eiwitten worden dus alleen bij
langdurige zware inspanningen aange-
sproken als noodbrandstof. Bij verbran-
ding van eiwitten komt ammoniak vrij,
dat kun je merken aan de naar ammo-
niak ruikende zweetiucht Het spierweef-
sel, dat hoofdzakelijk uit eiwitten be-
staat, wordt in dit stadium z_lf gebruikt
om als brandstof te dienen - een wel heel
ongewenste toestand voor iemand, die de

kwaliteit van de spieren wil verbeteren!

Om goed te begrijpen wat er bij lichame-
lijke inspanning gebeurt, moet je je voor-
stellen dat je een berg oploopt (zie gra-
fiek) In het begin is er nog niets aan de
handje hebt energie en zuurstof genoeg
om door te gaan. Wanneer de helling wat
steiler begint te worden, ga je na ca. 15
minuten (je moet eerst de energievoor-
raad in de spieren opmaken) over op het
verbranden van lichaamsvetten. Je kunt
dan nog gewoon ademhalen, zonder te
moeten hijgen. De helling neemt echter
nog steeds toe en op zeker moment raak
je buiten adem, eerst een klein beetje,
maar langzamerhand meer en meer. Het
moment nu, waarop je zwaarder begint
te ademen noemen wij het omslagpunt.
Vanaf dat punt houdt de hoeveelheid
zuurstof, die je inademt, de prestatie, die
je moet leveren niet meer bij. Je krijgt
een zuurstoftekort, je gaat hijgen en er is
meer en 'betere' brandstof nodig om te
kunnen blijven lopen. D_t is het mo-
ment, waarop het lichaam stopt met het
gebruik van vetten en overgaat op kool-
hydraten. Want, zoals eerder gezegd, er is
twee keer zoveel zuurstof nodig om vet-
ten dan om koolhydraten te verbranden.
Vanaf het omslagpunt slank je dus niet
meer af!

Trainings tip : Probeer vanaf deze week
van het wandelen over te gaan in een rus-
tig joggen. Wanneer je buiten adem
raakt ga je weer over op normaal lopen.

Volgende week deel 4: Het berekenen van je
omslagpunt.

(c) JAJ. Hesselink Indoor Sport Vorden



VORDEN
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR
DE DAGOPVANG VOOR OUDEREN
Voor ouderen die thuis wonen en geheel
of gedeeltelijk door familie verzorgd wor-
den en voor ouderen die dreigen te ver-
eenzamen door gebrek aan contacten is
de Dagopvang een belangrijke voorzie-
ning.
Door de toenemende vergrijzing maken
steeds meer ouderen hier gebruik van.
Dit betekent dat er steeds meer mensen
nodig zijn om de activiteitenbegeleid-
sters te ondersteunen bij het uitvoeren
van het dagprogramma.
Wij vragen vrijwilligers die zich voor dit
werk enkele uren per week beschikbaar
willen stellen.
U kunt zich aanmelden bij de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, Nieuwstad 32,
tel 553405.

BLAD VOOR OUDERE SLECHTZIEN-
DEN
Wie op latere leeftijd slechtziend of
blind wordt, is vaak niet goed op de
hoogte van de mogelijkheden en hulp-
middelen die er zijn om ondanks de vi-
suele handicap, te blijven meedoen in
het maatschappelijk leven. Om deze ou-
deren beter te informeren is het maand-
blad "Zienswijs" opgezet. Het is een uit-
gave van het centrum voor hulpverle-
ning aan blinden en slechtzienden en
verschijnt op cassette en in grootletter-
schrift. Inmiddels zijn er vijf nummers
verschenen en heeft het blad al enkele
duizenden abonnees. Er staan onder
meer interviews in met bekende
Nederlanders die óf in hun eigen leven,
óf in hun werk te maken hebben met een
handicap.
Belangstellenden kunnen een gratis
proefnummer aanvragen.
Voor informatie over een abonnement
op "Zienswijs": 0486 486486.

BIJZONDERE BIJSTAND
Wanneer het ouder worden problemen
met zich mee gaat brengen kan het no-
dig zijn om hulp te vragen. Gelukkig zijn

er voor ouderen veel voorzieningen. Voor
mensen die van meerdere zorgvormen
gebruik maken, kunnen de kosten hier-
voor aardig oplopen. Te denken valt aan
kosten voor Tafeltje Dek-Je, personenalar-
mering, eigen bijdragen voor de hulp
thuis en andere medische of sociale kos-
ten. Voor mensen die moeite hebben om
deze bijdrage op te brengen is er een te-
gemoetkoming mogelijk. Een Rijksrege-
ling voor deze 'bijzondere sociaal of me-
disch noodzakelijke kosten' is de
Bijzondere Bijstand.
Bijzondere Bijstand is er voor iedereen
en voor verschillende kosten. Niet alleen
voor eenmalige maar ook zeker voor
steeds terugkomende toosten.
Of u in aanmerking komt hangt af van
uw financidle mogelijkheden. Om dat te
bepalen wordt aan de hand van uw inko-
men de zogenaamde draagkracht bere-
kend. Daarnaast kijkt men naar het ver-
mogen. Een bepaald gedeelte van het ver-
mogen wordt buiten beschouwing gela-
ten. Voor een echtpaar is dat f 19.000,= en
voor een alleenstaande 9.500,=. Voor
mensen in een verzorgingshuis liggen de
normen lager en voor huiseigenaren
geldt een extra vrijlating.
Alle kosten die u maakt boven het bedrag
van uw eigen draagkracht per jaar, wor-
den vergoed. Uiteraard alleen de kosten
die binnen het kader van deze wet vallen.
Bijvoorbeeld: uw draagkracht is vastge-
steld op f 1.000,= Der jaar. U geeft aan ex-
tra kosten voor^Évoorbeeld een dieet,
bepaalde taxikosfen en de eigen bijdrage
van het ZGOG, een bedrag van f 2.740,=
per jaar uit. Dan kunt u in het kader van
de Bijzondere bijstand een bedrag van f
1.740,= per jaar ^ugontvangen.
Te denken valt al^costen zoals:"
- medische behandelingen waarvoor u

zich niet kunt laten verzekeren, of
waarvan de verzekering maar een ge-
deelte vergoedt;

- kosten van voetverzorging of wasserij,
brillen, kunstgebitten, hoortoestellen,
orthopedische schoenen, elastische
kousen, diëten;

- extra stookkosten bij ziekte, bandre-
corders voor blinden en slechtzien-
den, noodzakelijke elektrische de
kens;

- maaltijdvoorziening, eigen bijdragen
thuiszorg, bezoekkosten elders ver-
pleegde of verzorgde gezins- of fami-
lieleden. Altijd moet het gaan om me-
disch of sociaal noodzakelijke kosten.

Voor ouderen met alleen AOW of eventu-
eel een klein pensien en met een aantal
noodzakeleijke kosten op medische en
sociaal gebied kan het aantrekkelijk zijn
om het aan te vragen. Dit kan door mid-
del van het invullen van een aanvraag-
formu;ier voor bijtand.
Dit formulier is te verkrijgen bij het bu-
reau Sociale Zaken van de Gemeente
Vorden en ook bij de SWOV, Nieuwstad
32.

LEZING PETER HOEFNAGELS
Op de bijeenkomst van Vrouwenraad
Vorden op dinsdagmiddag 7 april zal
Peter Hoefnagels vertellen over zijn boek
"De onbekende Bevrijding".
Dit naar aanleiding van het feit dat het
op l april 53 jaar geleden is dat Vorden
bevrijd werd.
Iedereen is welkom.

BOOTTOCHT ZONNEBLOEM
Op 6 april organiseert d^onnebloem
weer haar jaarlijks^p boottocht.
Vertrekplaats Doetinchem. De reis is
goed verzorgd;
U wordt voorzien van koffie, drankjes en
hapjes plus een prima diner en er is mu-
ziek aan boord. Verder rc |̂ er een arts,
verpleegkundigen en vrfRlligers mee
om het u zo aangenaam mogelijk te ma-
ken.
Deelnemers uit Vorden kunnen gehaald
en gebracht worden.

Voor nadere informatie en opgave kunt
u contact opnemen met mevr. Klein
Kranenbarg, Molenweg 4, tel. 551347.

V o e t b a l

V.V. Vorden
Na de zeer trieste week waarin de voet-
balvereniging Vorden afscheid heeft
moet nemen van haar voorzitter Jan
Rouwenhorst moest v.v. Vorden de be-
langrijke wedstrijd tegen Sp.»Brummen
spelen. Na de minuut stilte om half 3
bleek al heel snel dat het geen hoog-
staande wedstrijd zou worden. Beide
ploegen hanteerden de lange bal en al-
leen Ronald de Gans bij sp. Brummen en
Peter Hoevers bij v.v. Vorden hadden eni-
ge dreiging in hun acties. De wedstrijd
speelde zich het eerste halfuur dan ook
voornamelijk op het middenveld af en
beide ploegen wisten zich nauwelijks
kansen te creëren. Bij v.v. Vorden was het
na goed voorbereidend werk van Peter
Hoevers, Mare v.d. Linden die net over
schoot en aan de kant van sp. Brummen
zorgde Ronald de Gans met een solo voor
het enigste gevaar. De 0-1 in de 32e mi-
nuut kwam dan ook geheel onverwacht
uit de lucht vallen. Een effectvolle bal die
net over de verdediging van v.v. Vorden
viel werd verkeerd ingeschat door doel-
man Marinho Besselink en spits Frank
Philippo profiteerde hier goed van.
Daarna brak de beste periode van v.v.
Vorden aan en vooral via dode spelmo-
menten werd er flink druk uitgevoerd op
het doel van sp. Brummen. Schoten van
Dennis Wentink en Peter Hoevers en een
kopbal van Mare v.d. Linden werden ech-
ter door doelman Michel Oosting prima

gepareerd. In de 2e helft was het de be-
doeling van trainer Peter Jansen om nog
meer op jacht te gaan op de gelijkmaker
maar een dubieuze beslissing van
scheidsrechter Lubberding gooide roet
in het eten.
Een vrije trap op de rand van het 16-me-
ter gebied werd door Frank Philippo di-
rect in het doel geschoten, terwijl ieder-
een van v.v. Vorden nog bezig was met de
organisatie. Ondanks dat hij niet had ge-
floten keurde de scheidsrechter het doel-
punt toch goed en in het tumult wat
daarna ontstond kreeg trainer Peter
Jansen de rode kaart en werd achter de
afrastering gestuurd.
Vorden kreeg daarna een veldoverwicht
maar de voorhoede kon geen opening
vinden in de zeer stugge verdediging van
Brummen. 10 minuten voor tijd deelde
Frank Philippo met een prima individu-
ele actie de genadeklap uit en gaf hij sp.
Brummen met een 0-3 overwinning een
prima uitgangspositie in de competitie.
Vorden moet even een pas op de plaats
maken maar heeft nog steeds goede kan-
sen op de 3e plaats in de competitie.

Uitslagen
Vorden l - Brummen l 0-3; Vorden 2 -
HSC 3 1-2; Vorden 3 - Grol 7 3-1; Zutphen
3 - Vorden 4 0-7; Eerbeekse B. 6 - Vorden 5
2-2; Brummen 5 -Vorden 6 6-0; Vorden A2
- Erix Al 0-4; Vorden BI - Warnsveldse B.
BI 0-1; De Hoven Cl - Vorden Cl 3-1; De
Hoven Dl - Vorden Dl 4-2; Vorden El -
Warnsveldse B. El 3-8; Vorden E2 - Almen
El 4-1; Eefde E2 -Vorden E4 3-1; Erica Fl -

Vorden Fl 7-2; Vorden F2 - Brummen F3
3-0; Almen F2 - Vorden F3 10-1; Vorden F4
- Eefde F2 1-6.

Programma
Alexandria l - Vorden 1; Bon. Boys 2 -
Vorden 2; V1OS B, 4 - Vorden 3; Vorden 5 -
Zutphen 4; Vorden 6 - De Hoven 6; WHCZ
D4-Vorden Dl.
Vorden El - Warnsveldse B. E2; Vorden E2
- Warnsveldse B. E4; WHCZ E6 - Vorden
E4; Be Quick Fl - Vorden Fl; Vorden F2 -
Voorst Fl; Be Quick F3 - Vorden F3;
Vorden F4 - SHE F2.

Ratti weer met beide benen op de
grond
Nadat afgelopen zondag goed en ver-
diend was gewonnen van Sociï ging Ratti
naar Steenderen. S.V. Steenderen stond
voor aanvang van wedstrijd een plaats
boven Ratti met 3 punten meer. Het was
dus zaak om de goede wedstrijd van vori-
ge week voort te zetten.
Al vrij snel werd duidelijk dat dit erg
moeilijk zou gaan worden. Ratti zat niet
in de wedstrijd en kon de bal niet in de
ploeg houden. Steenderen was feller en
agressiever. Dit resulteerde dan ook in
een aantal mogelijkheden voor de thuis-
club.
Steenderen kwam verdiend op voor-
sprong. Ratti moest in verband met een
blessure van Reinier Hendriksen al snel
wisselen. Robin Oxenham verving hem.
Toch bleef Steenderen het Rattidoel be-

dreigen met goede kansen. Uiteindelijk
wisten zij na een vrije trap, die goed werd
ingekopt, met 2-0 de rust te bereiken.
Na de pauze kwam er een iets ander
Ratti uit de kleedkamer. Er werd wat
meer gestreden maar dit leidde niet tot
echt goed voetbal. Ratti probeerde wel
wat meer naar het doel van Steenderen
te voetballen. Steenderen kwam toch op
3-0. Dit was voor Ratti de genadeklap.
Ondanks diverse pogingen van de voor-
hoede-spelers ging de bal er niet in.
Ratti kon dus geen goede reeks neerzet-
ten. Het is nu zaak om de competitie
goed uit te voetballen en misschien kan
er nog voor een stuntje gezorgd worden
in de laatste wedstrijden van dit seizoen.

Uitslagen jeugd
Helios A2 - Ratti Al 6-7; Longa '30 C4 -
Ratti Cl 2-11; G.S.V. '63 Dl - Ratti Dl 7-1;
Ratti El - E.G.V.V. El 2-1; KI. Dochteren Fl
- Ratti Fl 7-1; Ratti F2 - Lochuizen Fl 1-8.

Programma
Ratti Al - Schalkhaar A3; Ratti Cl -
Markelo C2; Ratti Dl - Haarlo Dl;
Markelo Fl - Ratti Fl; Ratti F2 - Rekken
F2; Gaz. Nieuwland 5 - Ratti 5 (zat.)
Ratti l - Ruurlo 1; Ratti 2 - Brummen 6;
Dierense Boys 5 - Ratti 3; Be Quick Z. 7 -
Ratti 4; DEO l - Ratti l (dames).

Sociï
Uitslagen
De Hoven E - Sotiï E 4-5; WHCZ F - Sociï F
1-2; Groesen C - Sociï C 4-0; WL A - Sociï A
5-3; Sociï l - Wolfersveen 4-0; Sociï 2 -
Reunie 3 2-2; Sociï 3 - Brummen 3 2-2;
Brummen 6 - Sociï 4 2-5; Ratti 3 - Sociï 5
5-1; Gaanderense Boys 4 - Sociï 6 8-1.

Programma
AZC E - Sociï E; Warnsveldse Boys F - Sociï
F; Sociï C - Stokkum C; Zelos A - Sociï A;
Klein Dochteren l - Sociï 1; Eibergen 3 -
Sociï 2; Brummen 3 - Sociï 3; Sociï 4 - AZC
6; Sociï 5 - St. Joris 5; Sociï 6 - Den Dam 4.

Peter Hoefnagels geeft
dinsdag 7 april
lezing bij Vrouwenraad
Dinsdagmiddag 7 april krijgt de
Vrouwenraad in Vorden bezoek van
Peter Hoefnagels. Hij komt dan vertel-
len over zijn boek "De onbekende be-
vrijding". Hoefnagels heeft in zijn au-
tobiografische roman "De onbekende
bevrijding; 1935- 1945" : de bevrijding
van Oost- Nederland in een nauwkeu-
rig literair verslag neergelegd, zoals hij
het zelf, ondergedoken in Salland,
heeft meegemaakt.
Dit spannende verhaal heeft hij eerder
voorgelezen voor de Canadezen die
Oost- Nederland hebben bevrijd en ter
gelegenheid van vijftig jaar bevrijding
in Nederland waren. Er waren vele re-
akties van herkenning. Het boek werd
in 1995 gepubliceerd onder de titel "De
onbekende bevrijding; 1935-1945" bij
uitgeverij L.J. Veen te Amsterdam.
Peter Hoefnagels, emeritus hoogleraar
criminologie en familierecht, was van
1987 tot 1995 lid van de Eerste Kamer
ne woont thans in Vorden. Hij is artis-
tiek leider van het in de wijde omtrek
bekende theater "Onder de Molen",
waar door Gery Groot Zwaaftink, Diny
Hiddink, Ben Rogmans en vele anderen
op het thema 'Verhalen en muziek" ve-
le uitvoeringen worden gegeven om op
die wijze de Lindese Molen in stand te
houden.
De autobiografische roman "De onbe-
kende bevrijding" van Peter Hoefnagels
is aangekocht door Uitgeverij Dittrich
Verlag in Keulen en in 1997 uitgegeven
onder de titel "Uber die Yssel". Het boek
gaat over de bevrijding, in het bijzon-
der De Achterhoek en Salland. De uit-
gever verwierf de vertaalrechten nadat
hij Hoefnagels in Keulen had horen
voorlezen op een van de avonden die in
september 1995 werden georganiseerd
door Kulturamt Koln.
De lezing van Hoefnagels voor de
Vrouwenraad wordt gehouden in het
Stampertje van het Dorpscentrum. Hij
is bereid om na afloop van zijn lezing
verkochte boeken te signeren.



Hebt u nog even?
Veel mensen zijn behoorlijk onder de indruk van beschikbaar komt. Het wachten terwijl je drie keer per Machteloos wachten, zonder te weten hoelang, veelal

de voortgang van de medische wetenschap. Harten, week naar het ziekenhuis moet voor bijvoorbeeld een in de beklemmende omgeving van een ziekenhuis,

nieren, longen transplanteren, het is allemaal heel knap nierdialyse. Het wachten met de dood voor ogen. Veel mensen kennen dat. Zij weten hoe naar het

van de dokter. Wat niemand zich realiseert, is dat aan Dat wachten komt vooral door een gebrek aan is. Ze weten dus ook dat je een behoorlijke lomperik

zo'n medisch hoogstandje vaak jaren van ellende vooraf- geregistreerde donoren, terwijl de behoefte aan organen moet zijn om andere mensen daar nodeloos mee te

gaan. Een ellende die zich nu, op ditzelfde moment, en weefsels groeit. In 1997 wachtten duizenden mensen laten zitten,

overal afspeelt: het eindeloze wachten tot een orgaan op een nier, lever, hart of long, vaak vele jaren lang. HOU Van het leven. Word donor.

Nierstichting Nederland, Nederlandse Hartstichting, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nederlandse Rode Kruis, Nederlands Astma Fonds, Maag Lever Darm Stichting, Diabetes Fonds Nederland, Hoornvlies Stichting
Nederland, Nederlandse Kankerbestritding/KWF, Nederlandse Transplantatie Stichting, Nederlandse Leverpatiëntenvereniging en Vereniging Harten Twee. Voor meer informatie zie: Internet www.donorvoorlichting.nl.
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Ingezonden mededeling buiten verantwoording van de redactie:

'Vordenaren willen
noordelijke rondweg9

Ingezonden mededeling buiten verantwoording van de redactie:

Heb ik iets gemist?

Sinds wanneer woont de hele Vor-
dense bevolking aan de Horsterkamp,
de Brinkerhof, de Rondweg en de
Zutphenseweg ? Oc voel me ook Vor-
denaar en ik ben tegen de Rondweg.
Ik erger me naar.

De doelstelling van de bewoners van de
Horsterkamp is een leefbaar dorp. Dus
pleitten zij ervoor om problemen te ver-
plaatsen. Vertaald in mijn taal betekent
dat, dat het verkeer wat er teveel is niet
omgeleid dient te worden via de rondweg
en Horsterkamp, maar via een 2e, nog
aan te leggen noordelijker, rondweg. Dat
is geen dorp, daar wonen geen mensen,
dat scheelt een stuk en de industrie is
daar ook mee gediend. Immers het
Megapark van Vorden moet worden ont-
sloten. Van A naar B, wegen verbreedt,
rechte streep op de kaart. Nederland op
z'n smalst. De huizen langs een noorde
lijke rondweg kunnen het vrachtverkeer
beter verdragen dan de voor ƒ 300.000,-
vertimmerde huizen (wegens geluids-
overlast vanwegen toenemende vracht-
verkeer) aan de Horsterkamp.

In de commissie heb ik ook niet veel ver-
trouwen. Bc zit zelfs vol achterdocht. De
heer Nobel was, het lijkt mij toe, in prin-
cipe al tegenstander van het categorise
ringsplan. Terwijl het buro BVA een heel
wat objectiever onderzoek kan verrichten
dan de heer Nobel (die aan de Ruurlose
weg woont). Ik vraag mij dan ook af wat
de heer Nobel zou doen als hij aan de
Oude Zutphenseweg zou wonen. Deze
achterdocht maakt dat ik weinig vertrou-
wen heb in de objectieviteit van sommige
raadsleden als ze in een commissie

plaatsnemen. Het gaat er namelijk om
dat een commissie weloverwogen en ver-
standig een beslissing neemt gebaseerd
op feiten en niet louter op gevoel en stem-
mingmakerij. Dat geeft de burger ver-
trouwen in de politiek en brengt
haar/hem dichter bij de raadsleden en
het bestuur zoals D'66 altijd propageert.
Wat een geleuter heer Nobel "in discussie
gaan met de plaatselijke bevolking. U be-
doelt een groep mensen die elkander vin-
den omdat ze een gezamenlijk belang
hebben? Niks unieke kans om met plaat-
selijke bevolking in discussie te gaan, alle-
maal gebakken lucht.

Hat onderzoek (voor ƒ 50.000,-) van het
BVA uit Kaalte is degelijk en werd ge
steund door de klankbord-groep, verte
genwoordigers uit de Vordense samenle
ving. Geen flutonderzoek dus. Dat veeg je
toch niet zo van tafel.

Ik denk dat ik ook een groep ga vormen
en die groep spreekt dan in op een com-
missievergadering. Het voorstel zal dan
zijn; maak van de Oude Zutphenseweg
een noordelijk fietspad, lekker veilig voor
alle Vordense kinderen die naar het
zwembad gaan. En dan schrijft de krant:
"Vordenaren willen noordelijk fietspad".

Ik pleit voor een duurzame samenleving -
ooit een verkiezingskreet van het CDA- en
dan moeten we eens ophouden om al on-
ze natuur te verkwanselen.

Petra Ottens
Almenseweg 53
7251 HN Vorden

Is uw drukwerk vakwerk
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Zeer verbaasd ben ik na het lezen van
het artikel "Vordenaren willen noor-
delijke rondweg" in het Contact van
25 maart 1998. Heb ik iets gemist? Is
er een referendum geweest? Mij is
niets gevraagd. Ik woon in Vorden,
maar ik ben niet vóór een noordelijke
rondweg. integendeel, Ik ben er tegen.

Wie zullen de Vordenaren dan zijn? In ie
der geval niet de middenstanders, die het
liefst alle verkeer dwars door het cen-
trum laten rijden, om maar geen cent te
hoeven missen. Natuurlijk kan iedere
Vordenaar raden wie de Vordenaren zijn
die een noordelijke rondweg willen. Het
ligt voor de hand dat het onder andere
diegene zijn die aan de zuidelijke rond-
weg wonen, omdat die het probleem lie
ver afschuiven op anderen. Andere be
langhebbenden laten zich eveneens ra-
den. Waarschijnlijk zijn zij financieel in
de meerderheid, maar wiDen zij zelf
graag een rondweg door hun tuin?

Het zou mij allerminst verbazen als de
gemeente inzake de noordelijke rondweg
overstag zou gaan voor de Vordenaren. Er
is immers al zoveel geld weggegooid voor
overbodige, halfslachtige verkeersmaat-
regelen. Er is immers al een zuidelijke
rondweg. Het gebruik hiervan als werke
lijke rondweg is helaas teniet gedaan,
omdat wellicht dezelfde Vordenaren het
gebruik als zodanig weer hebben terug-
gedraaid. Vrachtverkeer wordt geweerd
door middel van bijna onneembare ro-
tondes.

Verder is het centrum van Vorden door
middel van allerlei halfslachtige maatre-
gelen (het personenverkeer moet van de
middenstand immers door Vorden blij-
ven rijden) vooral onoverzichtelijker ge
worden, ondanks de hog^jedragen die
alle aanpassingen gekost^pben. Als vol-
gende dreigt nu het advies van het bu-
reau BVA uit Kaalte en van de klankbord-
groep in de wind geslagen te worden als
de wens van de commissie VEGW wordt
uitgevoerd. De kosten vo^het bureau
BVA zijn hierdoor weggePJid geld. Met
omgooien van een deel van de plannen
wordt immers het hele plan omverge
gooid. Ons was verzekerd, dat nu einde

lijk door het maken van het categorise
ringsplan het verkeer van de gehele ge
meente door het bureau zou worden
doorgelicht, zodat een genomen ver-
keersmaatregel op de ene plek geen on-
verwacht nadelige gevolgen elders kon
hebben.

Aan de Almenseweg kunnen we over der-
gelijke gevolgen meepraten. Na de aanleg
van de rondweg in Lochem en de "aan-
passingen" in de zuidelijke rondweg, is
de Almenseweg doorgaande route voor
vrachtverkeer geworden. De gemeente
Vorden heeft, ondanks aandringen van
aanwonenden, verzuimd met Lochem te
overleggen over dit probleem. Op de
Almenseweg zijn verscheidene plaatsen
waar vrachtauto's elkaar onmogelijk
kunnen passeren. Indien het advies van
het bureau inzake de noordelijke rond-
weg door de gemeente wordt genegeerd
zal ik hevig twijfelen aan de waarde en
uitvoering van andere onderdelen van
het categoriseringsplan.

Daarom vraag ik hierbij gelijktijdig ver-
goeding aan voor geluidswerende maat-
regelen, zoals aanleg van een geluids-
scherm over de hele lengte van ons land.
Bewoners van de Horsterkamp hebben
immers een bedrag van ƒ 300.000,- hier-
voor gekregen. Ook de investering van dit
bedrag aan de Horsterkamp zal door de
aanleg van de noordelijke rondweg tot
het weggegooide geld behoren, omdat
het daarna niet meer noodzakelijk zal
zijn.

Gemeenteraadsverkiezingen zijn pas ge
weest en ik heb braaf gestemd. Mocht na
de beslissing op 31 maart blijken dat het
handjevol Vordenaren dat men onder de
Vordenaren verstaat de overhand heeft
zodat vóór een noordelijke rondweg ge
kozen wordt, dan zou ik niet meer weten
waar ik de volgende keer nog op moet
stemmen. Hiermee wordt mijns inziens
duidelijk gemaakt dat in de gemeente de
financiële meerderheid zwaarder telt
dan de meerderheid in aantal inwoners.

Leonieke Kruit
Almenseweg 57
7251 HN Vorden

Voorzitter H. Sueters van Vordense Ondernemers Vereniging:

'Noordelijke rondweg maakt Vorden kapot'
Voorzitter H. Sueters van de
Vordense Ondernemers Vereniging
is tegen de aanleg van een noorde-
lijke rondweg om Vorden. Ze denkt
dat een dergelijke omleiding grote
negatieve gevolgen heeft voor het
dorp. "Op dit moment heeft het
dorp een uitermate groot winkelbe-
stand. En dat willen we graag zo
houden. Als je het doorgaande ver-
keer om Vorden heen gaat leiden
dan betekent dit dat heel veel men-
sen nooit in het centrum van het
dorp komen met als gevolg dat ze
niet zullen zien dat Vorden de con-
sument en toerist veel te bieden
heeft. Op langer termijn houdt dit
in dat het winkelbestand achteruit
loopt en dat het dorp doodbloedt",
aldus mevrouw H. Sueters.

De gemeenteraad van Vorden beslist
dinsdagavond 31 maart over de aanleg
van een noordelijke rondweg. Me-
vrouw Sueters wil met haar verhaal de
andere kant van de medaille laten
zien. In de commissievergadering van
dinsdag 17 maart waren er verschillen-
de insprekers die bij de plaatselijke po-
litici indrongen op een snelle komst
van d>"! noordelijke rondweg. Volgens
Sueterc gaat het hier om allemaal be-
langh ebben die vergeten dat een noor-
delijk; omleiding grote negatieve ge-
volgen heeft voor het dorp. "Een goed

voorbeeld is de Rijksstraatweg in
Warnsveld. Die winkelstraat is kapot
gegaan nadat daar een omleiding is
aangelegd. Kijk, ik weet best dat het af
en toe heel druk is in het dorp. Dat ga
ik niet ontkennen. Maar laten we niet
vergeten: daar zit nou net de kracht
van Vorden. Want al die automobilis-
ten die via het centrum rijden, zien
ons dorp en komen later weer terug",
aldus Sueters.
Volgens Sueters plukken niet alleen de
ondernemers in Vorden de vruchten
van een bruisend dorp. "Ook de inwo-
ners van het dorp zijn daarbij gebaat.
We moeten er samen voor zorgen dat
we Vorden bruisend en leefbaar hou-
den", zegt ze. Verder blijkt uit onder-
zoeken dat de consument het heel be
langrijk vindt om de auto dichtbij de
winkel neer te zetten. "De mensen die
in Vorden winkelen zijn wat dat betreft
geen uitzondering", vervolgt mevrouw
Sueters haar verhaal. "Daarom vinden
wij het ook zo belangrijk dat de consu-
ment met de auto dichtbij de winkels
kan komen".

Fietsers
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen hield de overkoepelende ouderen-
bond Cosbo een verkiezingsdebat in 't
Stampertje. Tijdens deze middag klaag-
den veel ouderen dat het centrum van
het dorp voor fietsers soms levensge

vaarlijk is. Volgens mevrouw Sueters
kan dit worden opgelost door bijvoor-
beeld een fiets-suggestiestrook aan te
leggen. "Dat is een rode baan op de weg
die bedoeld is voor fietsers. In theorie
mogen auto's daar ook rijden, maar in
de praktijk zie je meestal dat automo-
bilisten dat niet doen. Verder denk ik
dat je in het centrum met enkele pla-
teaus en zebrapaden de snelheid uit
het verkeer kunt halen. Alles bij elkaar
zijn deze aanpassingen die ook in het
categoriseringsplan zijn aangegeven
lang niet zo duur als een noordelijke
rondweg die tussen de zeven en twaalf
miljoen gulden moet gaan kosten", al-
dus Sueters. Verder wijst ze erop dat er
sinds de herinrichting van het dorp
veel minder ongelukken zijn geweest
in het centrum van Vorden.

Vrachtverkeer
Tijdens de commissievergadering van
twee weken geleden drong voorzitter
D.W. Emsbroek van de Industriële
Kring Vorden aan op een goede ont-
sluitingvan industrieterrein Werkveld.
Volgens hem kan dat alleen maar door
in de toekomst een noordelijke rond-
weg aan te leggen. Mevrouw Sueters is
het daar niet mee eens. Ze is van me
ning dat een noordeijke rondweg veel
te duur is en denkt dat het veel meer
voor de hand ligt om het vrachtverkeer
via de Wildenborchseweg richting de

autobaan te leiden. "Ik denk dat ver-
keersaanpassingen aan de Wilden-
borchseweg en de aanleg van een apart
fietspad richting Lochem uiteindelijk
veel meer oplevert en goedkoper is".

Parkeerplaatsen
Tot slot dringt mevrouw Sueters aan
op de komst van meer parkeerplaatsen
in het centrum van het dorp. "Zoals ge
zegd vindt de consument het heel be
langrijk om de auto dichtbij de winkel
neer te zetten. Onvoldoende parkeerge
legenheid betekent in de praktijk dat
de mensen hun boodschappen ergens
anders doen. En dat zou een slechte
zaak voor Vorden zijn", zegt ze. Verder
vindt de Ondernemers Vereniging dat
er even buiten het centrum van het
dorp een speciale parkeerplaats voor
langparkeerders moet komen.

"In sommige gevallen kan zo'n parkeer-
plaats een uitkomst zijn. Daarbij denk
ik bijvoorbeeld aan vakantiegangers of
toeristen die met hun auto naar
Vorden komen, de fiets van de auto af-
halen en de wagen vervolgens de hele
dag op het marktplein laten staan.
Voor dergelijke situaties zou zo'n spe
ciale parkeerplaats ideaal zijn. De toe
risten kunnen dan toch hun auto kwijt
zonder dat dit ten koste gaat van de
parkeerplaatsen in het centrum van
het dorp".



stichting
ouderenzorg

ruurlo

De Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden beheert
twee woonzorgcentra in deze regio; De Bundeling in
Ruurlo en De Wehme in Vorden.

In de voedingsdienst in De Wehme hebben wij op
korte termijn plaats voor:

KEUKENASSISTENT(m/v)
(op oproepbasis).

Functie-omschrijving:
Het leveren van alle voorkomende werkzaamheden
die zich in de voedingsdienst voordoen.

Functie-eisen:
- Bij voorkeur in het bezit van het diploma MDGO-

CCD of een vergelijkbare opleiding;
- Werkt volgens rooster alle voorkomende diensten;

(werktijd dagelijks van 07.00-17.00 uur);
- Zelfstandig kunnen werken;
- Collegiale instelling.

Arbeidsovereenkomst: 0-urencontract.
Arbeidstijd : oproepbasis
Ingangsdatum : zo spoedig mogelijk
Salaris : volgens CAO-verzorgings-

huizen

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 6 april a.s. rich-
ten aan:

STICHTING OUDERENZORG RUURLO-VORDEN
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00
uur bellen (0575) 55 73 02 en vragen naar de heer E.
van Proosdij, hoofd keuken.

stichting
ouderenzorg

ruurlo
vorden

De Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden beheert
twee woonzorgcentra in deze regio; De Bundeling in
Ruurlo en De Wehme in Vorden.

In de voedingsdienst in De Wehme hebben wij plaats
voor:

VAKANTIEHULPEN(m/v)
(voor de weken 31, 32, 33 en 34).
Buiten deze periode hoeft u niet te reageren.

Functie-omschrijving:
Het leveren van alle voorkomende werkzaamheden
die zich in de voedingsdienst voordoen.

Functie-eisen:
- Werkt volgens rooster alle voorkomende diensten;

(werktijd dagelijks van 07.00-17.00 uur);
- Collegiale instelling.

Arbeidsovereenkomst : O-urencontract voor vakantie-
hulp.

Arbeidstijd : oproepbasis
Ingangsdatum : vanaf week 31

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 12 april a.s.
richten aan:

STICHTING OUDERENZORG RUURLO-VORDEN
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00
uur bellen (0575) 55 73 02 en vragen naar de heer E.
van Proosdij, hoofd keuken.

restaurant /café / vergader-/partyzalen

Paasdagen 1998

Brunchen a f 39.50
1 e Paasdag van 11.00 -14:00 uur kunt u heerlijk

genieten van het Paas-brunchbuffet

Dineren a la carte
1 e Paasdag vanaf 15:00 uur
2e Paasdag vanaf 11.30 uur

4 gangen Paas • traiteurmenu a f 35.:
Gerookte peper-makreel

Krachtige kalfsbouillon

Boeuf Stroganoff - ossenhaaspuntjcs in
Stroganoff saus met gemengde

rijst en haricots vert

Bosvruchten bavarois met kersen
Te bestellen voor de dagen 11-12-13 april '98

(Uw bestelling dient voor 8/4 in ons bezit te zijn)

5-gangen Jubileum menu ƒ 57.50
De hele maand april, ter gelegenheid

van ons 4-jarig bestaan

Reserveren of meer informatie?
Telefoon: 0573 - 45 11 22

Dorpsstraat 2 - Ruurlo
Internet: http://www.avenarius.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Inboedelverzekering ?
Bij Univé zitje goed!

In de Consumentengids van juli 1997 kunt u het

nalezen: de extra uitgebreide inboedelverzeke-

ring van Univé biedt u een complete dekking,

gunstige voorwaarden en een zo laag mogelijke

premie. Toch kan het nóg voordeliger: als uw

woning beveiligd is en voorzien van het politie-

keurmerk Veilig Wonen. Wij leggen u graag uit

hoe u in het bezit komt van dit certificaat. Heeft

uw woning het keurmerk, dan krijgt u van ons een

extra korting van f 0,20 per f 1.000,- verzekerd

bedrag. Daarmee wordt onze inboedelverzeke-

ring wel heel voordelig. Tijd voor een vrijblijven-

de offerte dus! Kom eens langs of bel ons voor

een afspraak. Of stuur de coupon in.

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

Stuur mij snel een offerte voor de extra
uitgebreide verzekering voor mijn inboedel.

Waarde inboedel: ƒ
Waarde kostbare inboedel: ƒ
(antiek, elektronica, sieraden, e.d.)

Huis van steen met harde dakbedekking:
O ja
Q nee, anders, nl.
In bezit van keurmerk Veilig Wonen: Q ja Q nee

Naam:

Adres:

PC/Woonplaats:

Telefoon:..-,

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.

(een postzegel is niet nodig)

II
II
•

II 1

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

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

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

Kom gerust eens langs voor ctn goed advies.

•Il HARMSEN
WE VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 2 1

Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 -40 00

II

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Tonny JurMëns
AUTOSCHADE

HEBSTELBEDRMF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61



Actie 'Zip your Lip' levert drieduizend gulden op voor het goede doel:

Vorige week deden zestig leerlingen van Scholengemeenschap 't Beend mee aan de actie 'Zip your Lip' van World Vision, tóag vanaf
18.30 uur tot woensdag 18.30 uur werd er niet gegeten. Zo werd door de leerlingen letterlijk stilgestaan bij het leed in de Derde Wereld. In
totaal heeft de actie drieduizend gulden opgeleverd. De leerlingen lieten zich namelijk allemaal sponsoren. Het geld gaat dit jaar naar jon-
gerenprojecten in Bangladesh en Mauretanie. Om 18.30 uur op woensdagavond steeg er een gejuich op: iedereen had het gehaald. Een en-
keling met wat hoofdpijn. Daarna werd er op school nog gezellig wat met elkaar gegeten. Alles smaakte toen dubbel zo lekker. Deze week
wordt het geld geïnd. De meeste leerlingen zeiden na afloop van de^tie dat ze volgend jaar beslist weer meedoen.

Biej ons in d'n Achterhoek
Vegange zaoterdagaovund he'w nog 's weer olderwets genoten. Samen met
Toon en Riek. Waor wiej van genoten hebt? Now, van de mansluu die in de
Dorpskerke prebeern zo zuuver meugelijk te zingen. En daor slaagn alle koren
die d'r waarn besunder goed in. Dizzen aovund waarn de paar contributiedub-
beltjes meer dan weerdü.

't Was allene jammer dat Fiene van 't Holthuus schuun veur ons zat. Dat men-
se hef gewoon al volle an 't mondwark maor daor ko'j dan wel veur an de kante
gaon. Maor zoas zaoterdagaovund in de kerke is dat Wat anders. Egaal draaien
zee zich umme um Riek wat in te smuustern. Riek lei al een paar keer de vinger
op de lippe umme te beduun dat ze zich stille mos holn. Dat ging dan zo'n vief
menuten goed maor dan gong 't zo weer vedan.

Too'w dan ok nao die paar uur in de kerke nog effen wat naopraotn biej Toon in
huus waa'w besunder beniejd nao wat die Fiene daor te loln had. "Och", zei
Riek, " 't ging oaver eur dochter Nardi. Die had nog neet zolange eleen wark
ekregen in een verpleeghuus, argens in d'n Achterhook. 't Beveel eur daor bes
en ze ging altied zingend van huus en kwam fluitend weer.

Tot veurugge wekke woensdag . Too was de deerne in huus ekommen en was
metene deur egaon nao eur kamer en nao bedde. Wat Fiene ok eprebeerd had-
de, zee had t'r neet achter konnen kommen wat t'r an de hand was. 't Zol wel
iets met 't wark te maakn hemmen want jonges, och daor kek ze nog nauwe
lijks nao. Umme toch wat gewaar te wodn had Fiene 'n volgenden dag 't ve
pleeghuus opebeld. En die deijen eur uut de duuke wat meschien de oorzaak
was van 't ampatte gedoe van eur dochter.

"t Hoofd van de afdeling waar Nardi warken had eur 's maans opedragen de ge-
bitten van de patiënten (achttiene in getal) schone te maakn. En wat had de
deerne edaon?. Zeker, ze had ze prima klaor emaakt, daor was niks van te zeg-
gen. Maor wel alle gebitten in enen bak deur mekare ehaspeld. Drie uur waarn
ze met twee man druk ewes veur iederene weer zien eigen gebit in had. En
Nardi had 'n uutbrander ehad waor 'n hond gin brood van lustten. En dat zat
Fiene net zo dwars as Nardi. Vandaor dat gesmuuster"

Maor meschien zol 't ons net zo gaon, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

v-DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA J

<••

Wendy Zieverink wint
soudmix Plattelands
Jongeren Gelderland
Zaterdag vond in zaal Kerkemeijer in
Borculo de provinciale creatieve wed-
strijd plaats van de Plattelands
Jongeren Gelderland. De afdeling Vor-
den deed mee op de onderdelen sound-
mix en playback omdat zij tijdens de
regionale voorrondes op de eerste
plaats beslag had gelegd.
Wendy Zieverink zong het nummer
"Nobody's Wife" van Anouk. Ondanks
de concurrentie van de afdeling
Borculo werd Wendy Zieverink eerste.
Een fraai resultaat. Bij het onderdeel
playback werden Annet ten Pas en
Anita Groot Roessink tweede. Zij deden
Herman Finkers en Brigitte Kaandorp
na.
Aangezien alleen de nummers een
doorgaan naar de landelijke finale, zal
Wendy Zievrink op 5 april optreden in
de "Leren Lampe" in Raalte. Daar vindt
de Interprovinciale Creatieve dag
plaats.

Oud-Vorden
Op de jaarvergadering van "Oud-
Vorden" bleek volgens het verslag van
de secretaresse, mv. F. van Bruten, dat
men op een goed jaar terug kon zien.
Het ledental vertoonde ook dit jaar een
stijgende lijn en bedraagt momenteel
345. Het jaaroverzicht van de penning-
meester, de heer R.Ilbrink, gaf een min-
der florissant beeld te zien. De balans
sloot namelijk met een klein tekort.
Reden voor het bestuur een geringe
contributieverhoging voor te stellen.
Na een uitvoerige motivering van deze
verhoging door de heer R.Ilbrink ging
de vergadering met algemene stem-
men met het voorstel accoord. Bij de
bestuursverkiezing werden mv. F. van
Druten, hr. H. Reindsen en hr. H.Rossel
herkozen.
Na de jaarvergadering kreeg de heer
G.BJanssen uit Zevenaar het woord. In
een boeiend betoog belichtte deze de
geschiedenis van de baksteenfabricage
in Nederland. Vooral de sociale om-
standigheden in de 19e en 20e eeuw
kregen hierin bijzondere aandacht. De
heer Janssen heeft zich goed verdiept
in dit onderwerp en wist zijn kennis op
voortreffelijke wijze over te brengen.
De aanwezigen waren dan ook vol lof
over deze avond in de Herberg.

DA drogisterij Ten Kate viert miljoenste pak met gratis DA luiers

DA luiers zéér succesvol!
Hoewel pas enkele maanden op de
markt, wordt zeer binnenkort het
miljoenste pak DA luiers verkocht.
Omdat enorme succes te vieren, geeft
DA drogisterij Ten Kate gratis luiers
weg. Iedereen die met een geboorte-
kaarje kan aantonen dat zijn kroost
op 2 april 1998 kan zo'n gratis pak DA
luiers komen ophalen aan de
Zutphenseweg in Vorden.

DA drogisteij Ten Kate heeft sinds eind
vorig jaar een eigen huismerk luiers. De
DA luiers zijn kwalitatief uitstekend en
toch superscherp geprijsd. Het hele as-
sortiment (boy en girl, van mini tot
maxi) kost slechts ƒ9,95 per pak Dat de
luiers aan de strengste kwaliteitseisen
voldoen, blijkt natuurlijk al uit het feit

jiat er per week meer dan 50.000 pakken
worden verkocht.

Ook DA drogist Wietze ten Kate is tevre
den met de luiers. "We verkopen er met
de week meer van en we horen alleen
maar tevreden geluiden" , aldus de on-
dernemer. Omdat te onderstrepen viert

hij de verkoop van het miljoenste pak DA
luiers uitbundig. " Als uw zoon of doch-
ter wordt geboren op 2 april 1998, krijgt
u van mij een gratis pak DA luiers",
klinkt het enthousiast. Dat de DA drogist
voor 2 april koos, is niet toevallig. Op die
dag wordt, ergens in Nederland, het mil-
joenste pak DA luiers verkocht Wie voor
zo'n gratis pak in aanmerking wil ko-
men, hoeft de DA drogist alleen het ge
boortekaartje te tonen.

De drogist krijgt wat betreft de DA Luiers
vooral veel vragen over kwaliteit, "moe
ders willen natuurlijk alleen het beste
voor hun kroost. En dat is logisch.
Daarom geloven ze soms niet meteen dat
een luier die zo goedkoop is, te vergelij-
ken is met een veel duurder A-merk", ver-
telt Ten Kate. "Maar als ze de DA luier
eenmaal hebben geprobeerd, zijn ze ver-
kocht", klinkt het er lachend achteraan.
'Want die vergelijking kunnen ze name
lijk makkelijk aan., Ze absorberen uitste-
kend, zitten perfect en knellen niet. Dat
hebben ook onafhankelijke tests al uitge
wezen".



Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 2 april 1998
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage ligt het onherroepelijk geworden bestem-
mingsplan "Rotonde Hackfort".

Dit plan voorziet in de mogelijkheid van aanleg van
een rotonde op het kruispunt Hackfortselaan-
Baakseweg-Kruisdijk te Vorden.

Vorden, 1 april 1998.

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

"\/ o ̂ /""
T K T V

VROUWENRAAD
VORDEN

Presenteert:

Peter Hoefnagels
die vertelt over

"De onbekende
bevrijding"

7 april 13.30 uur
"Stampertje" Dorpscentrum

Vorden

Voor iedereen GRATIS toegang

CHR. MUZIEKVERENIGING

O ICRESCENDO
HENGELO GLD.

Voorjaarsuitvoering
op 4 april a.s.

in sporthal 'De Kamp9

m.m.v. Koor 'Rhumtas'
uit Beltrum

Aanvang 20.00 uur, zaaf open 19.30 uur
entree f 5,-, donateurs vrije toegang

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 2 april 1998,
gedurende zes weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedepu-
teerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan "Herziening 1997-1, voorschriften plannen
Buitengebied".

•
Deze herziening betreft een wijziging van de gebruiks-
bepaling van de bestemmingsplannen Buitengebied
waarbij kleinschalig kamperen voor alle bouwpercelen
waar een woning aanwezig is wordt toegestaan en
beoogt verder een vrijstellingsbevoegdheid op te
nemen voor bebouwing ten behoeve van kleinschalig
kamperen waarbij de bebouwing uitsluitend op de
bouwpercelen is toegestaan en moet voldoen aan
bepaalde maatvoeringseisen.

'Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten te wenden, kan gedurende de
termijn van ter-inzage-legging tegen de goedkeuring
beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlo-
pige voorziening is beslist.

Vorden, 1 april 1998

Burgemeester en wethouders van Vorden, ^^
de secretaris, de burgemeeste^P
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

f Is beroerd voor een ander
maar 'n Union fiets

loopt lichter!
Te koop bij:

Zweverink
UW FIETSSPECIAUST

lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 28 88
Ook voor reparatie (24-uurs service) dus in 1 dag klaar
ONDERDELEN - VERHUUR EN GEBRUIKTE FIETSEN

Nog wat overjarige types

2O% korting

Kijk... en vergelijk!!!

Zfltphent«w«|IA TeletHn|0575)551885

malse
SLA
per krop o?»
Hollandse

KOMKOMMER
per stuk

SALADE VAN HET HUIS
200 gram

alle aanbiedingen zijn geldig t/m 4 apr.

heerlijk zoete

BLAUWE DRUIVEN
500 gram

198

PAPRIKA'S
rood, QM! of oroMi
500 gram

2?8

SNIJBONEN
per zakje 3?»
ROERBAK ROYAAL
400 gram

299

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat met ingang van donderdag 2 april 1998,
gedurende zes weken ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage
Irgt, de gedeeltelijk verleende vergunning op grond
van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor het
verbouwen van huize Onstein, Onsteinseweg 15.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het col-
lege van burgemeester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

Vorden, 1 april 1998

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

In verband met een
ingelaste bijeenkomst

is woensdagavond
de grote zaal

niet beschikbaar.
Wel kan men terecht in

het café-gedeelte
bodega

11Mtoffeltj*
Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. (0575) 55 17 70

Paasaktie bij (M0&KOOP

Paaseieren schilderen bij Welkoop,
voor alle kinderen van de

basisschool.
Op woensdagmiddag

8 april, tussen
14.00 en 16.00 uur.

Van 6 t/m 11 april
10 scharreleieren

voor f2^0
leeg eierdoosje meenemen

Welkoop v.o.f. Weenk-ter Maat • Stationsweg 16
7251 EM Vorden • Telefoon (0575) 55 15 83

Wij vragen op korte termijn:

ERVAREN
METSELAAR
voor het zelfstandig uitvoeren van nieuwbouw- en
onderhoudswerk

AANNEMERSBEDRIJF

BARGEMAN VORDEN
Ruurloseweg 53 • 7251 LB Vorden
Telefoon (0575) 55 12 58 b.g.g. 55 23 92

NVOB
Nederlands Verbond
van Ondernemen
in de Bouwnijverheid
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Kom genieten van onze nieuwe collectie.
Graag laten wij U kennismaken met
onze nieuwe voorjaarscollectie. Wij
selecteerden de meest smaakvolle
mannenmode van dit moment. Mode
die U als gegoten zit, van o.a. Melka,
Peter van Holland, Oxford, Lino Vera,
Signé, News, Levi's, Dodgers, Pierre
Monnée, Bueckle, Glen Gannet, Capriaro en nog
veel meer bekende modemerken. U zult verrast zijn
van onze gevarieerde collectie, zowel zakelijk als ook

casual: kolberts, broeken, jacks, over-
hemden , sweatshirts, polo's, etc.
Natuurlijk staat de koffie klaar, en....

Deze keer geen ballonvlucht of antislip cur-
sus te winnen, maar een fantastisch, geheel
verzorgd 4 gangen diner voor 2 personen

MANNENMODE

SPALSTRAAT 7-9
TEL. (0575) 46 13 83

7255 AA Hengelo (G.)

APRIL

OAME
LINDA, ROOS

EN JESSKA
*o»4cövc

12 MELROJE
llCRÉÉNLKiHT
^ EXPRESS

Muziekcafe: Discovery Karaoke KAZOE

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

Wij maken graag eeWrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrïf- glas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (Q575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenElterweg 113
7233 SM Vierakker Tegen inlevering van deze
Tel. (0575) 44 12 60 advertentie eerste rijles gratis

R08CRTSON,S
75 CL VAN 1695

VOOR 1395
GRATIS 10 ROCKS

FLORIJN JENtVW
LITER VAN 2195

VOOR 1995

Tl A MARIA
70 CL VAN 3250

VCOR2695

(.OUIWMSfflR
t .

TOKKfLWOM
NATUKfL ,TJtOHCAL Of AMAKfTTO

5O CL VAN S95
VOOK 795

GKATIS 10 WCKS

HELE LITEX
GLENfIVtICH, SOWMOKf,

VKUICHLAttlCH OF AUCHfNTOSHAN

VOOK VE PKIJS VAN 70 CL

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

COUKVO/SIEK
V.S VAN 4450
VOOR 36 95

VSOP VAN 6895
VOOR 5895

GRATIS 10 ROCKS

SAFARI
70 CL VAN 2195

VOOR 1895

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 1 april t/m dinsdag 14 april 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)
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