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Actiedag op vrijdag 23 april in Vorden:

Voedselactie voor Kosovo

iVoedselactie
voor K&SOVG

vrijdag 23 april

Dominee Maas Beitier is één van de initiatiefnemers van de voedselactie

De gezamenlijke kerken en scholen
in Vorden houden vrijdag 23 april
een voedselactie voor Kosovo. Deze
actie wordt ondersteund door de Vor-
dense^ Ondernemers Vereniging, de
Industriële Kring en diverse vereni-
gingen uit het dorp. Het is de bedoe-
ling dat inwoners van Vorden een
voedselpakket samenstellen en deze
op vrijdag 23 april vanaf 830 uur in-
leveren bij één van de kerken of scho-
len in het dorp. In Wichmond en Vier-
akker kan men tussen 830 en 10.00
uur terecht in het Withmundi-ge-
bouw. De scholen in Vorden zijn op
deze dag tot 16.00 uur geopend en de
kerken tot 21.00 uur. De voedselpak-
ketten worden door de hulporganisa-
tie Dorkas uit Andijk naar Albanië
gebracht. De coördinatie rond het in-
zamelen van de voedselpakketten be-
rust bij de Werkgroep Oost Europa
van de gezamenlijke kerken. Zij zor-
gen ook dat de pakketten bij de hulp-
organisatie Dorkas terechtkomen.

Dominee Maas Beitier is een van de ini-
tiatiefnemers van de actiedag in Vorden.
"In Nederland zijn er de afgelopen week
op vele plaatsen spontane acties opgezet
om geld of goederen in te zamelen voor
de vluchtelingen in Kosovo. Dat deed bij
een aantal mensen de vraag rijzen: kun-
nen we ook in Vorden iets doen? Iets an-
ders dan geld geven. Iets dat meer con-
creet is. Iets waar ook kinderen en jonge-
ren bij betrokken kunnen worden. En zo
kwamen we dus op het idee van een
voedselpakketactie", legt dominee Beit-

ier uit. Het is de bedoeling dat de inwo-
ners van Vorden zelf een voedselpakket
samenstellen en deze op vrijdag 23 april
inleveren bjjeen van de scholen of ker-
ken in VordP^en voedselpakket bestaat
uit l kilo bloem, l kilo suiker, een zak
rijst van 500 gram, een zak macaroni van
500 gram, 4 zakjes droge soep, l doosje
bouillon blokjes, 2 blikken groente (geen
glazen potta^ l pot oploskoffie, l pakje
losse thee.^ppak melkpoeder/babyvoe-
ding, l blik vlees/vis (geen varkensvlees)
en l fles zonnebloemolie.
De Stichting Dorkas uit Andijk - de ker-
ken hebben daar al eerdere en goede er-
varingen mee gehad - zal zorg dragen
voor het transport van de voedselpakket-
ten. De contacten van Dorkas liggen
vooral in Albanië. Een goede garantie dat
de hulp ook werkelijk aankomt op de
plek waar het nodig is. Dit transport kost
natuurlijk geld. Zo'n tien gulden voor ie
der voedselpakket. Vele bedrijven en on-
dernemers uit Vorden hebben toegezegd
om bij te dragen in deze vervoerskosten.
Zo stelt Drukkerij Weevers een bedrag
van duizend gulden beschikbaar. "Dat is
een mooi begin", zegt dominee Beitier,
die er meteen aan toevoegt dat ook par-
ticulieren een bijdrage kunnen leveren
in de vervoerskosten. "De mensen kun-
nen in dat geval een envelop met daarin
een bijdrage op het voedselpakket plak-
ken dat ze vrijdag inleveren".

Voor meer informatie over de voedselac-
tie kunt u terecht bij dominee Maas Beit-
ier (55 35 76), Arend Jan Menkveld (55 17
12) of Yvette Broekhuizen (55 34 92).

Zaterdag l mei in RKKerk in Kranenburg:»

Benefietconcert voor Kosovo
Het Vordens Mannenkoor geeft op zaterdag l mei om 19.30 uur een benefietcon-
cert in de Sint Antoniuskerk in Kranenburg waarvan de opbrengst bestemd is voor
de vluchtelingen uit Kosovo. Aan dit concert wordt ook medewerking verleend
door het Achterhoeks Vocaal Kwartet uit Keijenborg. De toegang voor het bene
fietconcert is gratis. Tijdens het concert zal er een collecte zijn waarvan de op-
brengst volledig ten goede komt aan de vluchtelingen uit Kosovo.
Om een steentje bij te dragen aan de hulp aan de vluchtelingen uit Kosovo heeft
het Vordens Mannenkoor tijdens de jaarvergadering van 12 april besloten een be
nefietconcert te geven. De bedoeling van dit concert is om veel geld om te halen
ten behoeve van de vluchtelingen uit Kosovo. Dit geld zal worden gestort op het be
kende gironummer 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties.
Voor degene die hun giften willen storten, heeft het Vordens Mannenkoor een spe
ciaal rekeningnummer bij de Rabobank in Vorden geopend: 1213.02.075, t.n.v. Vor-
dens Mannenkoor, o.v.v. Kosovo.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 april 10.00 uur ds. H. Westerink, af-
scheid Rudie van Straaten. Na afloop van de dienst

Tcoffie drinken in de Voorde; 19.00 uur Zangdienst
in N.H. Kerk dhr. Boomsma.

Hervormde kerkWichmond
Zondag 25 april 10.00 uur ds. D. van Loo uit Didam.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 april 10.00 uur ds. T.H.P. van Belzen uit
Nijverdal, Hasselt; 19.00 uur Zangdienst in de N.H.
kerk, dhr. Boomsma.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 24 april 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 25 april 10.00 uur Eucharistieviering, fa-
milieviering m.m.v. de Kerkuiltjes.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 april 17.00 Eucharistieviering.
Zondag 25 april 10.00 uur Woord- en communie-
dienst.

Weekendwacht pastores
25-26 april pastoor van Zeelst, Vorden, tel. (0575) 55
1735.

Huisarts 24-25 april dr. G.H. Sterringa, School-
straat 9, Vorden, tel. 55 1

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 24-25 april FA Kuil, Lochem, Tel.: (0573)
25 16 84. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer! 1 2, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarm-
nummer 112. De openingstijden van het kantogr
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

VOOR DIRECTE D R I N G E N D E I Ü M . P
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWI I K
Telefoon 1 1 2

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

b.s-g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: d;i}> en nacht 1 1 2
AMBULANCE: dag CMI nacht 1 1 2

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 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 09.45-10.15
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) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuis-
straat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werk-
dagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoon-
nummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314-
626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruis-
werk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereik-
baar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).

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

Steunpunt Winterswijk lel. (0543) 531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonum-
mer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Ope-
ningstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.30-
20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zater-
dag van 09.30-15.00 uur. In de schoolvakanties
worden de openingstijden verruimd.

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo 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. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.

Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.

Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.

BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ou-
deren en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.

Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.

Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.

Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.



ZONNIGE APRIL-AANBIEDINGEN

Vlaaien volgens
Limburgs recept
Calorte-arm... en goed voor 12 royale punten.

Deze week:
Christoffel vlaai

vlaai met room, gebonden kersen en een romige chocolade mousse

f 1R95
gewoon geweldig lekker! voor l l «J.

Millenium appel- of
kersen stukjes

II.75
per stuk

Hollandsche Boterkoek
altijd even lekker!

nu voor maar f4.75

Tip van de week

'Naober' brood
met ingrediënten uit de pure natuur

gezond en lekker

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

Schoonmaakbedrijf

G L
Vinkenstraat 12, Gorssel • Overweg 13, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

zoekt medewerkers voor schoonmaak werkzaamheden
voor projecten in Vorden.
Werktijden 16.30 tot 18.30 uur.

Tevens jongeren gevraagd die na 16.00 uur nog op
oproepbasis willen werken in Deventer
±2 uur

Telefoon 0575 55 24 14 graag bellen na 8 uur s'avonds

• Welke vutter, AOW-er,
WAO-er, scholier wil ons hel-
pen eenmaal per week 3-4
uur om onze mooie tuin mee
bij te houden. Familie van der
Sanden, tel. 55 41 30

• Te koop: dakpannen 1500
OVH blauw gesmoord (nieuw);
3000 vlakke Muiden (blauw);
2000 vlakke Muiden (rood);
500 Tuile du Nord (rood). Tel.
(0575) 55 65 90 of 065373
4187

• Wereldwinkel Vorden
steunt actie Kosovo! Aan-
bieding t/m vrijdag 23 april:
suiker, rijst, oploskoffie en los-
se thee. Per artikel voor Ko-
sovo 0,50 korting! Wij leveren
de artikelen vrijdag voor u in
bij de kerk

nationale actie
vluchtelingen Kosovo

ARTSEN ZONDER GRENZEN
KERKEN IN AKTIE/SOH

MEMISA MENSEN IN NOOD
NEDERLANDSE RODE KRUIS NOVIB
TEAR FUNO TERRE DES HOMMES

UNICEF NEDERLAND
STICHTING VLUCHTELING

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

Den Haag

Vrijdag 23 april:
voedselactie

Kosovo

Ons Rundvlees
een klasse apart

vers van Vordense bodem

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag

Gepaneerde schnftzels

f 1,50 per stuk

Runder SchnHzels

f l j«5 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

WORST/VLEES-

WARENSOORTEN

voor f Ij" per 100 gram!!!

gebraden Runderrollade

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigen gemaakte PIZZA'S f 10,-

WEEKENDAANBIEDING
Rib- of priklapjes
500 gram f 6,45

Runder hamburgers
5 halen 4 betalen

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4j98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Studenten steak's +

4 Boeren gehakt snitzeis

f7,95samen

Hef "verst" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

Cor de Wild Zutphen
Tel. (0575) 51 54 10

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

GEVRAAGD:

loodgieter/
cv-monteur

hulpmonteur

Installatiebedrijf

Weulen Kranenbarg ,of
Zelhem - Telefoon (0314) 62 13 64

DE LAATSTE KANS!!!!

Zaterdag 24 april om 16.00 uur sluiten wij onze deuren.
U kunt hiervan profiteren!!!

Alle cadeauartikelen, noten, zuidvruchten, cambells soepen
kwaliteitsconf iture's zoals van Woerkom, Robertsen, etc.
Treasure tea, Twinings tea, Niehoffs sappen, mosterd o.a.
Doesburgse mosterd, kaasmosterd etc., manden en andere
delicatessen voor slechts de halve prijs

U leest het goed: DE HALVE PRIJS.
Zorg dat u erbij bent en ervan profiteert, want dit is echt,

UW LAATSTE KANS !!!!
'Omdat het verser is'

Zutphenseweg IA - Telefoon (0575) 55 18 85

EZKMARK31
O Clematis

O 1 jarige perkplanten

diverse soorten f 10,00
f9,95
f5,00

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Hotel asperge 1/2 kilo

Supersla ± 1 pond
3 doos Aardbeien
Volgende week zijn wij met vakantie

KOL DEN HOF's Versmarkt
V e r s in v o o r d e l i g " O m d a t hot v o r s o r i s . .



Geboren
een toekomst
geborgen in dit kind

Geboren
een liefde
die ons oneindig bindt

Dankbaar en gelukkig verwel-
komen wij onze dochter en
zusje

SOPHIA CELINE
EUGENIA

Wij noemen haar

Sophie

28 maart 1999

Natasja, Kees en
Anne Kooien

Hengeloseweg 11
7251 PAVorden
Telefoon (0575) 55 26 60

Peter: Mark van Gorp
Meter: Eugenie Wouters

Bezoek is van harte welkom.
Graag even van te voren bellen

Hiep hiep hoera, ik krijg er
een broertje bij,

Boyd

is geboren op 14 april 1999,
weegt 3240 gram en is 49 cm
lang.

Jolien, André en Zep
Groot Roessink

Vordenseweg 84a
7255 LE Hengelo (Gld.)

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 5135 20
Fax: (0575) ji 35 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden 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. Schrifteli jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel qratis herhaald.

• Kranenburgers en om-
streken opgelet! Ik hou vanaf
a.s. donderdag 22 april ver-
koop van aardappelen,
groenten en fruit op de par-
keerplaats van Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg van
kwart voor 10 tot 12 uur.
Gaarne zie ik uw komst tege-
moet. André Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76

• Op donderdagavond 6 mei
wordt er informatie gegeven
over de Euro. U bent wel-
kom! Plaats: openbare biblio-
theek

Op donderdag 29 april a.s. zijn wij

Bertus en Mieni Dijkman-Radstake

40 jaar getrouwd.

Dit willen wij samen met onze kin-
deren en u vieren op zaterdag 1 mei
a.s.

Hierbij wordt u uitgenodigd op de
receptie welke gehouden wordt van
14.30 tot 16.00 uur in bodega 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Strodijk 25
7251 RS Vorden

Op donderdag 29 april hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vie-
ren.

Lammert Visschers
en
Diny Visschers-Smeenk

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Hoetinkhof 8
7251 XN Vorden Cadeautip

12 mei zijn onze ouders, grootou-
ders en overgrootouders 55 jaar
getrouwd.

J. Groot Roessink
en
H.J. Groot Roessil^fNorde

Ter gelegenheid hiervan is er een
receptie op zaterdag 15 mei van
15.00 tot 16.30 uur in zaal 't Wapen
van 't Medler, Ruurloseweg 114 te
Vorden. ^É

Kinderen,
Annie - Jan
Hendrik - Edith

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Voor uw belangstelling en deelneming, ons betoond
na het plotselinge overlijden van onze moeder, oma
en overgrootmoeder

JOHANNA THEODORA MARIA
JANSEN-LEENEN

betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.
Familie Jansen

April 1999
Industrieweg 1a, 7251 JT Vorden

30 april
Bedden race

Wie doet er mee
aan de beddenrace?

Voor meer info en opgave:

Willem Oldenhave (55 14 28) of
Hans ten Elshof (55 22 18)

Jouw leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip
voor ons en anderen, geven wij u kennis van het
toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader

TONNIE JURRIËNS

op de leeftijd van 52 jaar.

Vorden, 17 april 1999

Betsie Jurriëns-Schoenaker
Sandra en Gerard
Erwin en Evelien

Het Hoge 31
7251 XT Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 21 april van 19.00 tot 20.00 uur in het uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4 te Vorden.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donder-
dag 22 april om 11.15 uur in de Veluwezaal van het
crematorium, Imboslaan 6 te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crema-
torium.

In plaats van bloemen gaarne een gift aan de Ned.
Hart Stichting, waarvoor een collectebus aanwezig
zal zijn.

Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend.

Onze dierbaarste vriend

TON
heeft ons verlaten

onbegrijpelijk!

Bertus en Anny Camphuis

Vorden, 17 april 1999

Toch nog onverwachts is overleden onze dierbare
zwager en oom

TONNIE JURRIËNS

Joke en Bennie
Karin en Emiel
Peter

Henk en Ingrid
Robbie en Cyrille

In onze harten leeft een vriend,
die daar helemaal thuis is.
En die daar blijft wonen,
zelfs nu hij er niet meer is.

TONNIE JURRIËNS

Bedankt voor alles. We zullen je missen.

Wij wensen Betsie en de kinderen de kracht toe om
dit zware verlies te dragen.

Henk, Ina de Jonge
Bert, Petra

Lotte en floos
Gerwin, Inge

Julia en Maxine
Jeroen

Met grote verslagenheid hebben we kennis geno-
men van het plotseling overlijden van ons be-
stuurslid

TONNIE JURRIËNS

Tonnie was de penningmeester en vervulde een
spilfunctie in onze vereniging.
Hij was voor velen meer dan een goede vriend.
We zullen hem missen.

We wensen Betsie, de kinderen en verdere familie
heel veel sterkte toe in deze voor jullie moeilijke tijd.

Bestuur en leden
Postduiven Vereniging Vorden

• Te koop: grasmaaimachi-
ne 34 cm, elektrisch met 20 m
snoer f 120,-. Tel. 55 19 28

• Judolessen voor jongens
en meisjes vanaf 4 jaar. Elke
maandagmiddag o.l.v. rijkser-
kend en gediplomeerd leraar.
April introductielessen. Sport-
en gezondheidscentrum Vor-
den. Info tel. (0575) 55 40 91
of (0543) 51 74 67

• Gevraagd: huurwoning in
Vorden. Brieven onder nr. V
6-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Wie heeft mijn 1-jarig pik-
zwart katertje (Tarzan) met
zwart bandje gezien? Om-
geving Hengeloseweg, Del-
den. Tel. (0575) 55 16 15

• Wereldwinkel Vorden
steunt actie Kosovo! Aan-
bieding t/m vrijdag 23 april:
suiker, rijst, oploskoffie en los-
se thee. Per artikel voor Ko-
sovo 0,50 korting! Wij leveren
de artikelen vrijdag voor u in
bij de kerk

• Verhuisd: mevr. G. Mee-
nink-Ligtenbarg m.i.v. 24
april van Zutphenseweg 90
Vorden naar Burg. Vunde-
rinkhof 31, 7251 XA Vorden

• Vordens Dameskoor: koek-
actie 22 en 23 april a.s.

• Verbouwen? Tekening no-
dig? Bel voor informatie (0573)
45 12 76

• Te koop: Nissan Micra b.j.
nov. 1990, APK 3-2000 auto in
zeer goede staat. Verkoop
i.v.m. aanschaf lease-auto. Tel.
(0575) 55 32 73

• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27

• Te koop: Ford Escort 1.6
CLX b.j.'SO; Ford Escort 1.3
CL b.j.'86; Opel Kadett 1.3
b.j.'86; Peugeot 205 GT b.j.
'87. Tel. (0575) 46 27 79

• Theater Onder de Molen in
Vorden: zondag 25 april om
15.00 uur: columnist A.L.
Snijders. Entree f 15,-. Reser-
veren aanbevolen via (0575)
55 69 87

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Gezocht wegens omstan-
digheden: nieuw baasje
voor onze (waak)hond. Tel.
(0575) 55 20 83

• Te koop: antiek grenen
babykamer i.z.g.st. 2 j. oud.
Vraagprijs f850,- compleet.
Tel. (0575) 45 23 67

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? Wilt u dit beheer-
sen? Bel dan (0575) 467381

• Zondag 25 april a.s. grote
bingo, aanvang 19.30 uur.
Café-rest. d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 16 00

• Voorjaarsconcert Jubal
zaterdagavond 24 april in het
Ludgerusgebouw in Vierak-
ker. Aanvang 20.00 uur

• Hebt u nog spullen voor
de boedeldag van 29 mei
a.s.? Bel dan 55 14 86 / 55 30
81 / 55 19 61 / 55 16 73

• ledereen is een dichter.
Maandag 26 april om 20.00
uur vertelt Jaap Tempelman u
in De Keizerskroon in Ruurlo
over het dichten. Toegang
f 10,-, leden van de Kunst
Kring betalen f 7,50
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^lefbon gemeente: (O575) 557474.

f (}r^ningstrjden gemeentehuis:
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woensdagmiddag van 14.00 tot 1 7<öO imr. i

il^ondqpénstefh'nga
onderdeel burgerzaken: de laatste dinsdag
yan elke l maand, -beha Ive in Mi van 1 8.30
tot 19.30 uur (wijzigingen voorbehouden;
zie de pub! f ca tie$ in Gemeen tebuüetin}

H Spreekuren burgemeester en \
wethouders: " • : li:i ïl i l : \ -H- 1 II Ij:...;., ..... '.•:
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donderdagvan 10.00-11.00 uur m volgens
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Wethouder H: Boogaard:
donderdag van 09.00 - J 0.00 uur en volgens
afspraak > :H:-* tfffPii rïïTïmmKi "•: it J -

Afspraken kunt u, telefonisch maken
Mj de receptie va n het gemeentehuis: ;

tl Openingstijden bibliotheek:

Vrijdag van J 3.30 tot 20.30 u ur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 u ur.

XTRA VERGADERING RAADSCOMMISSIE BESTUUR,
GEMEENTEWERKEN EN MIDDELEN

OVER TRAJECTNOTA/MER NOORD-OOSTELIJKE VERBINDING

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op dinsdag 27
april 1999 om 19.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat de trajectno-
ta/milieu-effectrapportage noordoostelijke verbinding.

U kunt over dit onderwerp uw mening kenbaar maken. De raads- en commissie-
stukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te
Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de be-
handeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commis-
sie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behan-
deling van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen
stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegd

IJsselgemeenten halen Noordtak onderuit: Trajectnota/Mer onvoldoende
basis voor een tracébesluit
Vorden heeft met de gemeenten Angerlo, Doesburg, Hummelo en Keppel en
Steenderen het bureau Taken Landschapsplanning opdracht gegeven een onder-
zoek in te stellen naar de Trajectnota/MER over de Noord-oo^Jijke verbinding van
de Betuwelijn. Dit bureau heeft het onderzoek in samen^mdng met dr. M. de
Vries, docent bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam, verricht. De re-
sultaten van het onderzoek sturen de gemeenten als een gezamenlijke inspraakre-
actie naar het Inspraakpunt. De conclusie van het onderzoek is dat de ministers
van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op grond
van de Trajectnota/MER geen tracÈbesluit kunnen nemen. De ministers mogen de
oostelijke IJsseloever dan ook niet onnodig een zeer schadelijk nieuw tracé in de
maag splitsen. De vijf gemeenten bepleiten een meer integrale aanpak van de NOV.
In de Inspraakreactie stellen de gemeenten zich ook stevig teweer tegen het stand-
punt van de provincie Gelderland die voor de aanleg van de NOV is langs de ooste-
lijke IJsseloever.

De conclusies uit het onderzoek:

• de ministers van VROM, LNV en V&W werken elkaar tegen in de aanpak van de
NOV

• nut en noodzaak van de NOV worden niet afdoende aangetoond
• er wordt toegewerkt naar een tracé op de oostelijke IJsseloevers
• er zijn nieuwe, betere alternatieven denkbaar die niet duurder zijn

Het rapport legt de vinger op vele onvolkomenheden in de Trajectnota/MER, op ba-
sis van de vervoerskundige uitgangspunten, van de manier waarop de selectie van
de onderzochte tracÈs heeft plaatsgevonden en van de manier waarop de rang-
schikking van alternatieven tot Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is ge
beurd. Verder blijft de Trajectnota/MER op veel punten in gebreke door onzorgvul-
digheid, onduidelijkheid, ogenschijnlijke willekeur en onvoldoende beargumente-
ring.

Het stuit de gemeenten ook tegen de borst dat burgers voor het blok zijn gezet.
Niemand voelt zicht in staat binnen acht weken adequaat te reageren op een der-
mate omvangrijk stuk. Natuurlijk staan de vijf gemeenten niet te springen om de
NOV over hun grondgebied te krijgen. Zeker niet in de geplande vorm waarbij de
spoorlijn tussen Duiven en Zutphen hoog boven het maaiveld zou komen te lig-
gen. Zij willen echter niet beschuldigd worden van de zogenaamde NIMBY hou-
ding, "leg 'm maar ergens neer als het maar niet bij mij is".

De vijf gemeenten pleiten daarom voor een meer samenhangende aanpak van de
problematiek van het goederenvervoer, waarbij niet vanuit belemmeringen maar
vanuit kansen moet worden gedacht: ambities bundelen. Als voorbeeld zijn nieu-
we alternatieven ontwikkeld en berekend. Hieruit blijkt dat zoveel mogelijk vast-
houden aan koppeling tot maatschappelijke meerwaarde en een win/win situatie
leidt. Het kan dus wel degelijk anders!

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen zal zich over het rapport
van Taken landschapsplanning buigen en burgemeester en wethouders erover ad-
viseren.

RIJSTELLING VOOR BOUWEN WONING WEPPEL 4 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 6
lid 4.3) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Noord" voor het
bouwen van een woning op het perceel Weppel 4 te Vorden. De vrijstelling maakt het
mogelijk om een dakhelling van minder dan 45? toe te passen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
22 april tot en met 10 mei 1999, ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ie-
der schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

RIJSTELLING VOOR VERGROTEN HOOFDGEBOUW'T BEECKLAND
m

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 8,
lid 2.1 sub d en e) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West en
Zuid 1992" voor het vergroten van het hoofdgebouw van school " 't Beeckland " op
het perceel Het Hoge 41 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
22 april tot en met 11 mei 1999, ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ie-
der schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

EMEENTEHUIS OP 5, 6, 7 EN 14 MEI GESLOTEN

Op 5, 6, 7 en 14 mei is het gemeentehuis in verband met feestdagen en collectieve
vrije dagen gesloten. Op 7 mei is de burgerlijke stand voor aangiften van geboorten en
overlijden geopend van 9.30 tot 10.30 uur.

'B OUWAANVRAGEN

plaats
Hoetinkhofl02
Burgemeester
Vunderinkhofl4
Ambachtsweg 4
Burgemeester
Vunderinkhof 12
Molenweg 30
Willem
Alexanderlaan 8
Weppel 4

Lindeselaak 17,
Wichmond
Lindeselaak 19,
Wichmond

inhoud
vergroten woning
vergroten woning

aanvrager
GJ. Dijkman
G.W Tragter

J. van kranenburg plaatsen dakkapel
WC A Degenkamp vergroten woning

J.W.J. Bruggeman
J.H.W. Brink

joKrB.

R.G.M. Peters

J.F.M. Roording

bouwen serre
bouwen garage/
bergruimte
bouwen woning
met garage
bouwen helft
dubbele woning
bouwen helft
dubbele woning

datum ontvangst
08-04-99
09-04-99

09-04-99
09 )̂4-99

13-04-99
14-04-99

14-04-99

14-04-99

14-O4-99

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

OUWVERGUNNINGEN

plaats
Almenseweg 17
Hoetinkhofl27
Dorpsstraat 8c,
Wichmond
Hackforterweg 33, R.G. Krijt
Wichmond unit

aanvrager
W.H. Wilgenhof
P.G. van Asselt
D.J.G. Somsen

Weppel 3

/M
J.S. Gerritsen

inhoud
bouwen garage
bouwen bergruimte
bouwen woning
met garage
bouwen sanitaire

bouwen woning

vrijstelling

verplaatsen
hoofdgebouw

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats
het Leemgoor 12

aanvrager
L.W Bouwmeister

ANLEGVERGUNNINGEN

plaats
Ruurloseweg 124
Schuttestraat,
nabij nr. 7
de Horsterkamp 6

Zomervreugdsweg,
nabij nr. l
Baakseweg 11,
Wichmond

aanvrager
J.G. Schaafsma
Stichting Het
Geldersch Landschap
mw. C. Quarles van
Ufford-Loeber
H.W.Toonk

F.C. Hesselink

inhoud
bouwen bergruimte

inhoud
aanleggen kikkerpoel
aanleggen kikkerpoel

aanleggen kikkerpoel

aanleggen kikkerpoel
en aarden wal
aanleggen kikkerpoel



APVERGUNNINGEN

plaats
Wildenborchseweg
Galgengoorweg
Molendijk
Eikenlaan
Reeoordweg

Giezenkampweg
Reeoordweg
Schimmeldij k

aanvrager
S. Pols
G.J.B. Kruisselbrink
T. Leunk
H.W. Wesselink
mw. H.K. Brandsma

HJ.M.Wissink
J. Berenpas
H. Groot Roessink

inhoud
vellen 2 eiken
vellen 3 berken
vellen l eik
vellen 5 eiken en l berk
vellen 2 grove dennen,
2 berken en 3 acacia's
vellen 2 eiken
vellen 2 eiken
vellen l beuk

herplantplicht

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

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot intrekking vergun-
ning (art. 8.26 Wet milieubeheer Wmb en art. 3:30 Awb)

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

ligt met ingang van 23 april tot en met 6 mei 1999, ter inzage het ontwerp-besluit tot
intrekking van de aan de heer K. Meenink, Maandagweg 3, 7251 MT Vorden, verleen-
de revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 22 september 1992, voor
een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F,
nummers 2272 en 2273, adres inrichting: Maandagweg 3 te Vorden. De omvang van
het bedrijf thans is: 98 guste/ dragende zeugen, 24 kraamzeugen en 200 gespeende
biggen (730,8 kg NH3).

Strekking van het besluit:
Op verzoek van vergunninghouder hebben wij het voornemen de milieuvergunning
volledig in te trekken. Een deel van de rechten is verplaatsbaar en dat gedeelte (557,6
kilogram NH3) wordt overgedragen aan het bedrijf van heer B. Wassink, Wiersseweg
53 te Ruurlo. De Ammoniakadviescommissie Achterhoek/Graafschap bracht over de-
ze verplaatsing een positief advies uit.

Bedenkingen:
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het
ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter inzagelegging inbrengen. Schriftelijke
bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 7 mei 1999. Indien u dat wenst maken wij
uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelij k«Ëdenkingen niet bekend. U
moet dat dan wel gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 7 mei 1999. inlichtingen:
gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voom^Éen tot intrekking vergun-
ning (art. 8.25 Wet milieubeheer Wmb en art. 3:30 Awb)

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

ligt met ingang van 23 april tot en met 6 mei 1999, ter inzage het ontwerp-besluit tot
intrekking van de aan de heer H. Bogchelman, Ruurloseweg 121, 7251 LD Vorden, ver-
leende oprichtingsvergunning van 22 augustus 1972, voor een veehouderij met me
stopslag (incl. een melding van 3 oktober 1984, waarin een aantal wijzigingen zijn
doorgevoerd, zoals het vergroten van een veestalling en het oprichten van een machi-
neloods). Omvang bedrijf: 7 stuks rundvee, 9 stuks jongvee, 48 vleesvarkens en 4530
stuks pluimvee.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning volledig in te trekken, omdat gedu-
rende een periode van 3 jaar geen dieren zijn gehouden.

Bedenkingen:
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het
ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter inzagelegging inbrengen. Schriftelijke
bedenkingen moet u bij burgemeester en wethouders indienen vóór 7 mei 1999.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke
bedenkingen niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel gelijk met de bedenkingen,
schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbren-
gen tot 7 mei 1999. inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55
75 32 (doorkiesnummer), fax. (0575) 55 74 44

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeeltelijke in-
trekking vergunning (art. 8.26 Wet milieubeheer Wmb en art. 3:30 Awb)

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

ligt met ingang van 23 april tot en met 6 mei 1999, ter inzage het ontwerp-besluit tot
gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B. Wolbrink, Broekweg l, 7234 SW
Wichmond, verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 6 no-
vember 1990 voor een agrarisch bedrijf voor 120 vleesvarkens, op het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie S, nummer 128, adres inrichting: Broekweg l
te Wichmond.

Strekking van het besluit:
Vergunninghouder heeft verzocht om gedeeltelijke intrekking van zijn vergunning
om bruto 350,5 kilogram NH3 (netto 210,3 kilogram NH3) over te dragen aan het ag-
rarisch bedrijf van de heer A.F. Meijerink, Hoge Slagdijk 2, 7251 MR Vorden. Deze
rechten zijn verplaatsbaar. Op deze transactie zijn de voorwaarden van het
Ammoniakreductieplan van toepassing, waarbij voor ontvangende inrichtingen, die
minder dan 300 mol depositie veroorzaken, 40% emissie en 5% depositiekorting op
de over te dragen rechten geldt. Na afronding van de transactie neemt de depositie op
het ontvangend bedrijf toe van 185 naar 195 mol. De verplaatste emissie neemt af met

67,7% (benodigd minimaal 40%) en de depositie neemt af met 68,5% (benodigd 5%).
Aan de ARP-doelstellingen wordt dus ruimschoots voldaan. Na afronding van deze
transactie houdt vergunninghouder 17,5 kilogram NH3 over voor het houden van
schapen, waarvoor hij een nieuwe vergunning aanvraagt. De depositie neemt af van
32 naar 1,5 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan, gedurende de termijn van ter inzagelegging, zowel schriftelijk als mon-
deling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit, inbrengen. Schriftelijke
bedenkingen moet u bij burgemeester en wethouders indienen vóór 7 mei 1999.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke
bedenkingen niet bekend. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schrifte
lijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 7
mei 1999. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro milieu, tel. (0575) 55 75 32 (door-
kiesnummer), fax. (0575) 55 74 44

openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb) In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 23 april tot en met 20 mei 1999 ter inzage het ontwerp-besluit op
de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om:

de heer A.F. Meijerink
Hoge Slagdijk 2
7251 MR Vorden
Hoge Slagdijk 2
een revisievergunning voor een varkenshouderij

Strekking van het ontwerp-besluit:
Aanvrager heeft verzocht om overdracht van bruto 350 kilogram NH3 (netto 210,3 ki-
logram) afkomstig van het agrarisch bedrijf van de heer B. Wolbrink, Broekweg l,
7234 SW Wichmond. Op deze transactie zijn de voorwaarden van het Ammoniak-
reductieplan van toepassing, waarbij voor ontvangende inrichtingen, die minder dan
300 mol depositie veroorzaken, minimaal 40% emissie en 5% depositiekorting op de
over te dragen rechten geldt. Na afronding van de transactie neemt de depositie op
het ontvangend bedrijf toe van 185 naar 195 mol. De verplaatste emissie neemt af met
67,7% (benodigd minimaal 40%) en de depositie neemt af met 68,5% (benodigd 5%).
Aan de ARP-doelstellingen wordt dus ruimschoots voldaan.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
vóór 21 mei 1999. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens, als indie
ner van schriftelijke bedenkingen, niet bekend. U moet dat dan wel, tegelijk met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op
verzoek worden ingdracht tot 21 mei 1999. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. (05:^P5 75 33 (doorkiesnummer), fax. (0575) 55 74 44

'R ECTIFICAT1E

openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

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

ligt met ingang van 16 april tot en met 13 mei 1999, ter inzage het ontwerp-besluit op
de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om:

Urtica/de Vijfsprong
Reeoordweg 2
7251JJ Vorden
Reeoordweg 2
een revisievergunning voor een biologisch-dynamisch
agrarisch bedrijf

Strekking van het ontwerp-besluit:
Dit biologisch-dynamisch bedrijf wil het aantal melkkoeien met 4 stuks en het aantal
jongvee met 2 stuks uitbreiden. Hierdoor neemt de ammoniakemissie toe van 214
naar 257 kilogram NH3. De depositie ter plaatse neemt toe van 986,5 naar 1184,77
mol. Voor de uitbreiding worden ammoniakrechten van het agrarisch bedrijf van de
heer H.W. Bosch aan de Varsselseweg 22 te Hengelo Gld (108,5 kilogram NH3 bruto)
aangekocht, waarvan netto 43 kilogram NH3 wordt benut. Omdat het bedrijf van aan-
vrager dicht bij een voor verzuring gevoelig bos ligt, waardoor de depositie meer dan
300 mol bedraagt, moeten de gekochte ammoniakrechten extra (45%) worden gekort.
De 5%-depositiekorting op de te verplaatsen ammoniakrechten moet altijd worden
gehaald. Aan alle criteria van het ARP is voldaan.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
vóór 14 mei 1999.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke
bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkin-
gen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek
worden ingebracht tot 14 mei 1999. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau mi-
lieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

ERVANGEN RIOLERING ZUTPHENSEWEG

De firma Dostal start op maandag 26 april 1999 met het vervangen van het riool in de
Zutphenseweg tussen de aansluiting met de Addinkhof en de Steege.
In verband met deze werkzaamheden is de Zutphenseweg, tussen de kruising met de
Addinkhof/de Steege en de kruising met de Boonk/Dr. C. Lulofsweg, vanaf maandag
27 april 1999 tot vrijdag 30 april 1999 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Er komt
een omleiding.

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de grondwaterstand kunnen de werk-
zaamheden langer of korter duren.



De Zonnebloem werft leden
in Wichmond en Vierakker

Rondetafelgesprek in Hengelo
over gemeentelijke herindeling

Dit zijn de mensen die voorde actie op pad gaan en bij u aan de deur komen.

Van 22 tot en met 28 april houdt
de Zonnebloemafdeling Wichmond/
Vierakker een grootscheepse leden-
werfactie. Alle inwoners zullen een
brief ontvangen met informatie over
het werk van 'de Zonnebloem', met
daarbij een antwoordkaart. In de
week erna wordt de antwoordkaart
weer opgehaald en worden hopenlijk
veel ondersteunende leden geno-
teerd. Dat ondersteunend lidmaat-
schap kost slechts f 18,- per jaar. Met
dat geld kan 'de Zonnebloem' veel
doen.

'de Zonnebloem' is een vereniging die
zich richt op langdurig zieken, lichame-
lijk gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen. In de eerste plaats door hen re
gelmatig te bezoeken. Degenen die be-
zocht worden ontvangen daarbij ook het
tijdschrift 'de Zonnebloem'. Een blad dat
speciaal wordt geschreven en uitgegeven
voor zieken, gehandicapten en ouderen.

BERDIEN STENBERG
Afdeling Wichmond/Vierakker mag zich
gerust een actieve afdeling noemen. De
24 vrijwilligers bezorgen het tijdschrift
bij ongeveer 65 mensen. Aan de regiona-
le dagboottocht nemen steeds zo'n 25
mensen deel.

Dit najaar zal het druk worden in 'de
Hanzehof in Zutphen. Dan komt de
Zonnebloem-theatertoernee met onder
andere Berdien Stenberg, Robert Paul en
Frits Lambrechts. Ongeveer 25 mensen
uit Wichmond/Vierakker zullen daar bij
zijn en kunnen genieten van eenprachti-
ge show. Samen met de afdeling Vorden

wordt jaarlijks een feestmiddag georga-
niseerd. Aan de Zonnebloemvakanties
nemen elk jaar enkele mensen deel. En
tot slot: er wordt veel aandacht besteed
aan nationale ziekendag op de tweede
zondag in september. Dit jaar zal er een
oecumenische dienst worden georgani-
seerd en een groot aantal mensen zal
een attentie ontvangen.

KEURMERK
Het geld wordt goed besteed! Dat mag
'de Zonnebloem' met recht van zichzelf
beweren. In december '96 kreeg 'de
Zonnebloem' als eerste vereniging het of-
ficiële keurmerk van fondsenwervende
instellingen. Dat keurmerk is een bewijs
dat het bij 'de Zonnebloem' organisato-
risch goed in elkjw: zit en dat het geld op
een verantwoorcMmanier wordt besteed.

VEEL LEDEN
Het bestuur van de Zonnebloemafdeling
Wichmond/Vierakker hoopt op een
groot aantal nïe^^e ondersteunende le-
den. Het geld is l^ielijk hard nodig. 'De
Zonnebloem' krijgt geen subsidie en
moet het hebben van de bijdrage van on-
dersteunende leden en van de verkoop
van loten. Er zijn nu 98 leden. Het be-
stuur hoopt dat dit aantal aanmerkelijk
uitgebreid kan worden. Verdubbeld wel-
licht! Met het geld van de nieuwe onder-
steunende leden kan 'de Zonnebloem' in
Wichmond/Vierakker dan weer jaren
vooruit.

Voor nadere informatie kan contact wor-
den opgenomen met Ria Klein Kranen-
barg (44 12 69) of met Willy Hermsen (52
08 45).

Veertien gemeenten uit de Achter-
hoek doen op woensdagmiddag 28
april mee aan een rondetafelgesprek
over gemeentelijke herindeling. Ook
de gemeente Hengelo is van de partij.
Het rondetafelgesprek heeft plaats in
zaal Wolbrink in Hengelo.

De bijeenkomst in Hengelo is een reactie
op een brief van minister Peper van Bin-
nenlandse Zaken aan de colleges van B
en W in de Achterhoek. Met deze brief

wil de minister de gemeentelijke herin-
deling in deze regio op gang brengen. Er
zullen in totaal twee rondetafelgesprek-
ken plaats vinden. In de tweede helft van
mei komen de veertien gemeenten nog-
maals bij elkaar.
De volgende 14 gemeenten zijn uitgeno-
digd voor de eerste bijeenkomst: Anger-
lo, Hummelo en Keppel, Wehl, Does-
burg, Steenderen, Warnsveld, Vorden,
Hengelo, Groenlo, Ruurlo, Borculo, Nee
de, Dinxperlo en Zelhem.

Wielersport
W Vorden verhoogt
kantineprijzen
voor actie Kosovo
Voetbalvereniging Vorden verhoogt zon-
dag 25 april alle kantineprijzen tijdens
de thuiswedstrijd van het eerste elftal te-
gen Voorst met een kwartje. De extra op-
brengst van de kantine is bestemd voor
de vluchtelingen uit Kosovo. Hoofdspon-
sor Barendsen heeft toegezegd de totale
opbrengst van al deze kwartjes te zullen
verdubbelen. Het bedrag zal door de
voetbalvereniging worden aangeboden
aan de organisatie die vrijdag de Vorden-
se inzamelactie 'Voedsel voor Kosovo'
houdt. De actie van de voetbalvereniging
heeft de naam Koso-fooi meegekregen.

Bakkerij Schnrink
doet een aan actie
Brood voor Kosovo
Stichting War Child is in samenwerking
met diverse media een actie 'Brood voor
Kosovo' gestart. De opbro^st van deze
actie is bestemd voor hj^lpzetten van
mobiele bakkerijen voor de vluchtelin-
gen uit Kosovo.
Deze mobiele bakkerijen kunnen gele-
verd worden door het leger. Meel en an-
dere benodigdheden wor^n ingevoerd.
Het verse brood wordt oï^v de mensen
- die van huis en haard verdreven zijn -
verdeeld door de lokale organisaties.
Voor een dergelijke operatie is echter
geld nodig.
Tot dusver heeft War Child in samenwer-
king met andere organisaties kinderpak-
ketten en noodhulptransporten georga-
niseerd. Aangezien het aantal vluchtelin-
gen nog elke dag stijgt, is de hulp in de
vorm van brood hard nodig. Het voorstel
van War Child is u een vrijwillige bijdra-
ge van 50 cent per brood te vragen. Het
spreekt voor zich dat u vrij bent in keuze
van het brood. Bakkerij Schurink van de
Burgemeester Galleestraat doet mee aan
deze actie. U ook?

RABO OMLOOP VAN DE
GRAAFSCHAP
De organisatoren van de RTV Vierakker-
Wichmond die zich bezig houden met
de Rabo Omloop van de Graafschap op
zondag 2 mei zijn zeer tevreden over het
aantal inschrijvers bij de klassieker, en-
kel bij de Amateurs is nog inschrijving
mogelijk. De medewerking van E.H.B.O.
en Politie is voortreffelijk te noemen.
De Rabo Dikke Banden die 's middags be-
gint is voor de jeugd uit de gehele regio
vanaf 8 t/m 14 jaar. Opgeven kan door
middel van de strooifolder die op de
scholen en bij de Rabobanken komen te
liggen. Op de dag zelf is dit natuurlijk
ook mogelijk. De aan- en omwonenden
krijgen een schrijven in de bus over het
autovrij en obstakelvrij houden van het
parcours. Voor invaliden of andere moei-
lijk ter been zijnden, is er in overleg met
de organisatie natuurlijk altijd een op-
lossing. Neem dan contact op met Peter
Makkink, tel. 057S464144.

De Zonnebloem
gaat weer varen
De Zonnebloem houdt maandag 31 mei
weer haar jaarlijkse dagboottocht. Om
eens een ander deel van de IJssel te ver-
kennen, vaart men ditmaal richting
Kampen. Het vertrek is in Deventer.
Deelname aan de dagboottocht staat
open voor ouderen en hulpbehoevenden.
Kortom voor degenen die zelf niet meer
zo makkelijk een dagje uit kunnen gaan.
Er is aan boord een gids om uitleg te ge-
ven over het vaargebied, muziek en een
verloting en natuurlijk een prima ver-
zorging wat eten en drinken betreft. Er
vaart een arts mee en voldoende ver-
pleegkundigen en andere vrijwilligers,
die graag een handje helpen waar nodig
is. Voor opgave of andere informatie
kunt u zich wenden tot één van de vrij-
willigers van De Zonnebloem of contact
opnemen met mevrou T. Klein Kranen-
barg, Molenweg 4 in Vorden, tel. (0575)
55 13 47) of mevrouw R. Klein Kranen-
barg, Hackfortseweg 31 in Wichmond,
tel. (0575) 44 12 69.

Trajectnota/MER volgens vijf regiogemeenten onvoldoende basis voor Tracébesluit:

IJsselgemeenten halen Noordtak onderuit
Vijf gemeenten op de Oostelijke
IJsseloever vinden dat de ministers
van Verkeer & Waterstaat en VROM
op grond van de Trajectnota/MER
voor de Noord oostelijke Verbinding
(NOV) van de Betuwelijn geen Tracé-
besluit kunnen nemen. De ministers
mogen volgens de vijf gemeenten de
oostelijke IJsseloever dan ook niet on-
nodig een zeer schadelijk nieuw tracé
in de maag splitsen. De vijf gemeen-
ten bepleiten een meer integrale aan-
pak van de NOV. In hun inspraakreac-
tie stellen de gemeenten zich tevens
stevig te weer tegen het standpunt
van de provincie Gelderland.

Angerlo, Doesburg, Hummelo en Keppel,
Steenderen en Vorden vegen in een min-
der dan 1,2 cm dun rapport de vloer aan
met de meer dan 1,20 hoge berg papier
van NS/Railinfrabeheer en Rijkswater-

staat. In opdracht van de vijf gemeenten
heeft de combinatie Taken Landschaps-
planning bv Arnhem / Bos-Variant Zoe-
termeer, samen met dr. M. de Vries, do-
cent bestuurskunde aan de Universiteit
van Amsterdam, de Trajectnota/MER het
volgende beoordeeld:

- De ministers van VROM, LNV en V & W
werken elkaar tegen in de aanpak van
de NOV;

- Nut en noodzaak van de NOV worden
niet afdoende aangetoond;

- Er wordt toegewerkt naar een tracé op
de oostelijke IJsseloever;

- Er zijn nieuwe, betere alternatieven
denkbaar die niet duurder zijn.

Het rapport legt de vinger op vele onvol-
komenheden in de Trajectnota/MER, op
basis van beoordeling van de vervoers-
kundige uitgangspunten, van de manier

waarop de selectie van de onderzochte
tracés heeft plaatsgevonden en van de
manier, waarop rangschikking van alter-
natieven tot Meest Milieuvriendelijk
Alternatief (MMA) is gebeurd. Tenslotte is
de Trajectnota/MER als geheel tegen het
licht gehouden. Op veel punten blijft de
Trajectnota/MER in gebreke, door on-
zorgvuldigheid, onduidelijkheid, ogen-
schijnlijke willekeur en onvoldoende be-
argumentering.
Het stuit de gemeenten ook tegen de
borst, dat burgers voor het blok zijn gezet.
"Niemand voelt zich in staat binnen acht
weken adequaat te reageren op een der-
mate omvangrijk stuk. Er bekruipt je een
gevoel van machteloosheid, als je voor
zo'n opgave staat. Hier dient het failliet
van de gehanteerde procedure zich aan".
Natuurlijk staan de vijf IJsselgemeenten
bij voorbaat niet te springen om de NOV
over hun grondgebied te krijgen, zeker

niet in de geplande vorm, waarbij de
nieuwe spoorlijn tussen Duiven en
Zutphen hoog boven het maaiveld zou
komen te liggen. Desondanks willen zij
niet beschuldigd worden van de zoge-
naamde NIMBY houding, "leg 'm maar
ergens neer als het maar niet bij mij is".

De vijf gemeenten pleiten daarom in het
rapport voor een meer samenhangende
aanpak van de problematiek van het goe-
derenvervoer, waarbij niet vanuit belem-
meringen maar vanuit kansen moet wor-
den gedacht: Ambities bundelen. Als
voorbeeld van zo'n meer integrale aan-
pak zijn nieuwe alternatieven ontwik-
keld en berekend. Hieruit blijkt, dat zo-
veel mogelijk vasthouden aan koppeling
tot maatschappelijke meerwaarde en
een win/win-situatie leidt. "Het kan dus
wel degelijk anders", aldus de vijf ge-
meenten.



Vrijdag 23 april:
voedselactie

Kosovo

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

27,50
32,50

Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak

80,-

27,50

gratis
Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21 Vorden g (0575) 55 12 15

HORSTMAN

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

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel.(0575)552749 &

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta ty
Uitvaartverzorging en -verzekering

Donderdag /. vrijdag / zaterdag bij uw ambachtelijke bakker

Mocca slagroom schuimtaartje
of

slagroom schuimtaartje l O.

Suiker brood 3.

NIEUW IN VORDEN
let op het volgende Contact
Voor mPersopplijke taart,
koek of wat

l

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E

HULPORGANISATIES

Den Haag

Vrijdag 23 april:
voedselactie

Kosovo

Voor u op
smaak seA ^5

paddestoelengehakt
100 gr. 1

cervelaatworst,
grillworst,
ontbijtspek,
f700 gr. per soort)
samen voor

minute - steaks,
100 gr.

3 blefstukken

sprookjessalade,
100 gr.

495 nieuw in ons assortiment
Vergeer - kaas. Deze week
ter Kennismaking:

159 Jong belegen aan Q98
Stuk per kg. J

gebraden Canadese
rib, 700 gr.

Keurslager V1O gttl atl
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

•

Organische mest
alleen deze week

2e zak halve prijs

Net binnen:
nieuwe collectie terraspotten

Start verkoop perkplanten

Qroot l?x>ef |mk
b l c> e m e n

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

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373
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AppeKaartje
6 personen

595
m

. . j

Saucijzen

695
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Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (057
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0

•^\
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5) 55 13 84
575) 57 15 28

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

De plaatselijke
ambulance is vaak
te laat.
Met 20 gulden bezoekt de mobiele
kliniek in India twee dorpen

Met 50 gulden kan de ambulance
op Sulawesi 200 kilometer rijden

samen
werkenaan een gezonde

ontwikkeling
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HET EINDE VAN ARMOEDE BEGINT OP SCHOOL

STEUN DE NOVIB METHODE

WORD NU NOVIB DONATEOR
VOOR ƒ 12,50 PER MAAND

BEL 070 -3421777 © Oxfam
International

Ledenwerfaktie van
Bijbelgenootschap
deze week van start
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
houdt van 19 tot en met 24 april een lan-
delijke ledenwerfaktie. Door lid te wor-
den ondersteunt men het internationale

bijbelwerk. Anneke Rigterink-Verhoef
van het Hoge 86 is in Vorden contactper-
soon van de plaatselijke werkgroep van
het Nederlands Bijbelgenootschap.
'Ieder mens moet de mogelijkheid heb-
ben om een eige^^cemplaar te bezitten
van het Woord v?m God in zijn of haar
moedertaal, ongeacht cultuur of geloof.
Deze visie heeft het Nederlands Bijbelge-

nootschap (NBG). Om dit concreet te ma-
ken, bestaat de doelstelling van het NBG
uit vier hoofdpunten: het vertalen, druk-
ken, verspreiden van de bijbel en het be-
vorderen van het gebruik. Samen met
135 andere bijbelgenootschappen werkt
het NBG aan de verwezelijking hiervan.
In ongeveer 2200 talen is de bijbel of een
gedeelte ervan beschikbaar. In zo'n 2000
talen moet de bijbel nog vertaald wor-
den. Het NBG maakt daarvoor elk jaar
ongeveer 6 miljoen gulden over naar de
Wereldbond van Bijbelgenootschappen,
die vertaalprojecten en bijbelversprei-
dingsprojecten financieel mogelijk
maakt.
In Nederland werkt het NBG samen met
de Katholieke Bijbelstichting aan de
Nieuwe Bijbelvertaling. Het NBG bevor-
dert het bijbelgebruik in Nederland en
geeft daarom boeken en video's rondom
de bijbel en organiseert mini-tentoon-
stellingen en boekentafels. Het NBG is te
vens één van de initiatiefnemers van het
Jaar van de Bijbel en organiseert in dit
Jaar een scala aan activiteiten.

Voorjaarstocht VRTC
De voorjaarstocht die de VRTC 'De Acht-
kastelenrijders' zondag organiseerde
trok in totaal 230 personen. De deelne
mers konden kiezen uit twee afstanden.
Voor de route met een afstand van 40 ki-
lometer was een parcours uitgezet in de
omgeving van Hengelo, Baak, Vorden.
Hier bedroeg het aantal deelnemers 60.
De lengte van de andere route bedroeg
100 kilometer. Juist deze afstand trok de
meeste deelnemers: 170. Voor hen was
een parcours uitgezet in het rivierenge-
bied van de IJssel. De VRTC 'De Achtkas-
telenrijders' houdt op zondag 18 juli een
zomertocht met een lengte van 40 kilo-
meter.

Crosswedstrijden van
De Graafschaprijders
opnieuw afgeblazen
Het zit de crosscommissie van de Vor-
dense motorclub 'De Graafschaprijders'
tot dusver in het nieuwe seizoen niet

mee. Werd vorige week de crosswedstrijd
afgelast ook jongstleden zaterdag was
het 'Delden-circuit' te drassig voor
crosswedstrijden. De eerstvolgende
'thuiscross' wordt nu verreden op zater-
dag 15 mei. Voor de twee afgelastingen
zal het bestuur nog andere data inplan-
nen.

Heren Wildenborch
winnen eigen
klootschiettoernooi
Het herenteam van de Wildenborchse
klootschietvereniging is erin geslaagd
om zondag het door hun zelf georgani-
seerde toernooi te winnen. Aan dit toer-
nooi met een parcours rondom kasteel
de Wildenboch kon worden deelgeno-
men in de klasse voor heren, voor dames
alsmede een gemengde klasse. De lengte
van het parcours bedroeg vier kilometer.
De uitslagen waren als volgt: Heren: l
Wildenborch I- 46 schoten en 24 meter; 2
Wierssebroekweg 51 schoten- 26 meter; 3
Stokkink I - 54 schoten en 77 meter. Da-
mes: l Hackfort 69 schoten en 21 meter;
2 Wildenborch 80 schoten- 3 meter. Ge-
mengd: l Broek uit Ruurlo 61 schoten en
50 meter; 2 Wildenborch II- 61 schoten-
38 meter; 3 Wildenborch I - 62 schoten-
78 meter.

Vrijdag 23 april:
voedselactie

Kosovo

Duivensport

De leden van Postduivenvereniging Vor-
den hebben het afgelopen weekend met
hun duiven deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Heverlee over een afstand
van circa 150 kilometer. De uitslagen wa-
ren als volgt: G en H Boesveld l, 2, 9;
J.Burgers 3, 5; CBruinsma 4, 10, 11, 12,
13, 14; A en A Winkels 6, 7, 8, 15, 16, 17;
H. Stokkink 18; H. Eykelkamp 19; J. Mey-
er 20.

GELEDEN

'EEN STIL EN GERUST LEVEN MET DE BESCHERMING VAN DE POLITIE VAN VORDEN'IMI

Veldwachters
en jachtopzieners

Er waren eindjaren twintig drie politie-
mensen in Vorden. Twee van de ge-
meente en een van het rijk. Twee van
hen hadden een hond: rijkspolitieman
Bos, die op de Nieuwstad woonde, en
Kamphuis van de gemeentepolitie. Dan
was er nog polïtie-Wonnink, die achter
het gemeentehuis een ambtswoning
had.

Ze zullen waarschijnlijk wel rangen
hebben gehad, maar daar keek nie-
mand van de bevolking naar. Ze waren
'politie' en dat wilde zeggen datje als
Vordenaren het gevoel had dat je het
mede aan hen te danken had dat je in
het dorp en in de buurtschappen met
elkaar 'een stil en gerust leven' had. Zo
werd het , met gebruikmaking van de
traditionele woordkeus, gezegd en zo
was het goed. Drie veldwachters.

Wonnink moest niet alleen voor orde en
rust in het dorp zorgen, hij moest - ge-
holpen door zijn vrouw - koffie en thee
zetten voor de mensen die in het ge-
meentehuis werkten. En voor de ge-
meenteraad die maandelijks op een
ochtend van toen tot twaalf uur verga-
derde onder leiding van burgemeester
Arriëns. Nadat de vergadering was geo-
pend en het punt 'ingekomen stukken'
achter de rug was, tikte Wonnink op de
deur en kwam met een grote kan koffie
binnen, gevolgd door zijn vrouw die sui-

kerpot en melkkan droeg. Een bode had
de gemeente toen nog niet, enkele jaren
later besloot de raad deze functie in te
stellen. Wonnink had nóg een verant-
woordelijke taak, hij moest ook zorgen
voor de mensen in 'het hok'. Achter het
gemeentehuis was het arrestantenlo-
kaal, de plaatselijke gevangenis zoge-
zegd. Hier konden mensen 'ter bewa-
ring worden ingesloten' en omdat
Wonnink de politieman was die het
dichtst bij het hok woonde, moest hij
meestal de arrestanten 'water en brood'
brengen. Er zaten zelden mensen in het
hok en ze kregen waarschijnlijk ook wel
erwtensoep en boerenkool als de vrouw
van Wonnink die gerechten kookte,
maar volgens 'de volksmond' vond de
verzorging plaats met water en brood.
Je hoorde weinig over het gebruik van
de lokaliteit, een enkele keer werd ie-
mand die van buiten kwam en in het
dorp - op een bank of ergens op een
stoep - een overmatige hoeveelheid al-
coholisch vocht had ingenomen, enige
tijd 'ter ontnuchtering' ingesloten.
De Vordense politie was rechtvaardig en
streng, maar wilde de gevolgen van
overtredingen en misdaden niet zelf
straffen, daar was de rechtbank voor. In
omliggende plaatsen gebeurde het wel
dat als 'de diender' na enig speuren een
fietsendief te pakken kreeg, de man in
de kraag werd gevat en in het arrestan-
tenlokaal werd gezet.

Wonnink was vaak te vinden in de
buurt van het gemeentehuis. Op zon-
dagmorgen stond hij bij de Hervormde
kerk vanwege de overheidstaak de rust
te bewaren tijdens de eredienst.
Kamphuis deed zijn dienst vrijwel
steeds op de fiets, evenals rijksveld-
wachter Bos, die altijd vergezeld was
van zijn hond.

De veldwachters gingen er in de regel al-
leen op uit. Bang waren ze niet.
Overigens wie in Vorden de politie 'iets
deed' kon er op rekenen buiten de ge-
meenschap te raken. Op een draf weglo-
pen kon er bij door, maar: handen thuis
houden.
Dan waren er nog twee mannen in
Vorden die politietaken hadden in het
veld: de jachtopzieners. In de jaren
twintig, dertig waren bekend Rotman
uit Delden en Olthof uit Veldwijk. Zij be-
streden vooral stroperij en waren bij
nacht en ontij in het veld.

Veldwachter Bos had een vrij zware
stem en hij kon met overtuiging deelne
men aan samenzang, maar vlot rit-
misch zingen lag hem niet. Hij was aan
het eind van een lied altijd iets achter,
een of twee noten. Helemaal niet erg, zo
hoorde veldwachter Bos bij de Vordense
gemeenschap.
De veldwachters en de jachtopzieners
in de jaren twintig en dertig in Vorden -

ze 'stonden in aanzien bij het volk'.
Veldwachter Kamphuis was (met eer-
bied) gevreesd en geëerd vanwege zijn
optreden 'als er iets was', als iemand uit
Vorden was aangehouden wegens dief-
stal, vernielingen, overmatig alcoholge-
bruik, burenruzie. Dan trad veldwach-
ter Kamphuis - de anderen trouwens
ook - op 'om het kwade te weren en het
goede te bevorderen'.

Als de veldwachter zei: Ik kom van-
avond na het eten nog even bij jullie,
dan vreesden ze het bezoek en ze keken
er ook naar uit. Dan praatte Kamphuis -
evenals de anderen - na over wat er was
gebeurd. Het feit van overtreding of
misdrijf werd niet verdoezeld, maar dan
wees de veldwachter op het verkeerde,
op het verdriet dat was teweeg gebracht
en hij probeerde de overtreders te over-
tuigen van het zondige van hun daden.
Het kwam ook voor dat er dan over spijt
en berouw werd gesproken. Als er 'iets
was gebeurd' zagen de mensen wel op
tegen het bezoek van de veldwachter.
Maar meestal zei de veldwachter ook
dat het mogelijk is een nieuw begin te
maken.
De mensen voelden het: de overheid -
ook als ze zich aandient als politie en
justitie - is er 'u ten goede'.

GJ. BREUKER



kostuum op maat
bij modecentrum Teunissen kunt u uw eigen
kostuum samenstellen, geen maatproblemen meer
als u een groter jasje of broek wilt.
of als u een vestje bij uw kostuum zou willen.
bij ons hebt u het voor het zeggen.
'mix op maat' is ontworpen door frans molenaar en
verkrijgbaar in marine en antracietgrijs, in 1 of 2 rij
colbert.

natuurlijk vindt u bij ons mode voor ieder
draagmoment. of u nu gekleed naar een feestje wilt,
of sportief uw vrijetijd door wilrorengen, wij hebben
de perfecte outfit voor u.
dankzij een groot aantal bekende modemerken.

gerry weber
rosner
ravens
frankenwalder
essentio
moment by moment
tru
seda
en vanaf volgende week ook
bandolera

modccentrum

mannenmode vindt u bij ons voor
alle gelegenheden, wat dacht u
van sportieve broeken met
zakken op het been, en dan
gecombineerd met een medische
spencer, u vindt bij ons goede
merken in een prettige sfeer.

peter van holland
trans molenaar
oxtord
desch
state of art
new bondstreet
rosner voor mannen
melka
ledüb

stuk voor stuk merken met een
uitstraling voor de man die weet
wat hij wil.

bij aankoop van een kostuum of
combinatie krijgt u van ons
een echte zijden stropdas t.w.v.
79,95 gratis

men's only
vrijdag en zaterdag hebben wij
voor alle mannen
een bijzondere attentie.

ruurlo
bij uw aankoop deze week
vanaf f 150,- aan damesmode
krijgt u een waardevolle
essentio tas gratis
(zolang de voorraad strekt)

dorpsstraat 22
tel. (0573) 45 14 38



Tennis
VORDENS TENNISPARK
UITSLAGEN 2E SPEELDAG
ZATERDAGCOMPETITIE
Heren: Vorden l - Varsseveld l afgebro-
ken; Vorden 2 - Lochem 2 4-2; Gorssel 2 -
Vorden 3 5-1.
Junioren gemengd t/m 14 jr.: Mail. Molen
l-Vorden l 4-1.
Meisjes t/m 14jr.: Loenen l -Vorden l 2-4;
Vorden 2-TC Zuid l 3-3.

ZONDAGCOMPETITIE
Heren: Altec l - Vorden l 3-3. Dames: De
Hoven l - Vorden l 0-6. Gemengd 35+:
Overdinkel 2 - Vorden l 4-1. Heren 35+:
Vorden l - Aalten l 4-2. Junioren
Gemengd: Vorden l - Top 3 8-0; Vorden 2 -
Dieren 3 6-2. Junioren Jongens: Ugchelen
l-Vorden l 5-1.

WOENSDAGCOMPETITIE
Junioren Gemengd t/m 12 jr.: Lochem l -
Vorden l 4-1. Jongens t/m 12 jr.: Gorssel l
- Vorden l &0. Junioren Gemengd t/m 10
jr.: Vorden l - Beinum l 5-0; Vorden 2 -
Braamveld l 5-0.

DINSDAGCOMPETITIE
Dames: Welgelegen l - Vorden l 4-2;
Vorden 2 - Bergh l 0-6.

DONDERDAGCOMPETITIE
Dames dubbel: Vorden l - Laerveld l 3-1.

Paardensport
L.R. & P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 17 april was er weer het jaarlijk-
se concour voor de paarden in Vorden.
Hier werden weer enkele prijzen be-
haald. Amelie Overmars behaalde met
Mant een eerste prijs in de Ml dressuur
met 160 punten. Irene Regelink behaalde
met Lea tevens een Ie prijs in de L-dres-
suur met 171 punten. In de klasse B dres-
suur behaalde An-Charlotte Zoeten met
Luuk een derde prijs met 159 punten.
Zondag 18 april waren de ponies aan de
beurt. Hier werden de volgende prijzen
behaald.
B-dressuur: Janneke Heuvelink met
Lombardo een tweede prijs met 163 pun-
ten. Leonie Pol met Starlight een tweede
prijs met 168 punten. Nicole Lentink met
Verona's Bo-Gi een zesde prijs met 158
punten.
L-dressuur: Frederieke Gotink met Lady
een eers te prijs met 163 punten. Elodie
Stokman met Aifhia een eerste en twee-
de prijs met 165 en 166 punten. Anne
Marie Kornegoor met Lixico een derde
prijs met 154 punten.
B-springen: Frederieke Gotink met Lady
een Ie prijs; Sandra Kappers met
Nieuwmoeds Patrick een derde prijs;
Nicole Lentink met Offen Minos een der-
de prijs.
L-springen: Sandra Kappers met La Belle
Banoe een derde prijs; Bart Hartman met
Sissi een tweede prijs.

Zijspanrace

Het zijspanduo Wim Verweij meren en
Koen Kruip uit Vorden doet zondag 25
april mee aan het Open Nederlands Kam-
pioenschap zijspanrace in het Gelderse
Hengelo. Verweij meren en Kruip willen
zich tijdens deze race revancheren nadat
ze op Tweede Paasdag waren uitgevallen
tijdens de paasraces in Assen. Dit was de
eerste wedstrijd die meetelde voor de Ne
derlandse Kampioenschappen.
"De Varsselring in Hengelo is mijn thuis-
circuit", zegt bakkenist Koen Kruip. "We
zullen daar laten zien wie de beste zij-
spancombinatie van Nederland is." Wim
Verweij meren is de laatste drie jaar Ne
derlands Kampioen geworden. Dit is het
eerste seizoen dat hij samen met Vorde
naar Koen Kruip rijdt. Samen komen ze
uit voor het Wima Racing Team.

Skeeleren

STERKE SEIZOENSOPENING VAN
ARJAN MOMBARG
Bij de eerste baanwedstrijd in Utrecht
over 500 m. en 10 km. eindigde Arjan

Mombarg afgelopen zaterdag op een uit-
stekende 5e plaats in het eindklasse
ment. Bij de series van de 500 m. werd hij
6e en bij de 10 km 4e. De wedstrijd was
de Ie in een serie van 6 wedstrijden, die
op het beton van de kunstijsbanen wor-
den verreden. Aan de wedstrijd namen
40 skeeleraars deel, waaronder bekende
namen uit het schaatspeloton.
Voor Mombarg was dit zijn eerste wed-
strijd als A-rijder. Vorig seizoen eindigde
hij als eerste bij de B-rijders in het klasse
ment om de Wildkampbokaal. Het sei-
zoen voor de kopman uit de ploeg van
Ecotrans/FreeWheel bestaat uit zo'n 40
wedstrijden, waarvan het grootste ge
deelte op de weg wordt verreden.
Han Donderwinkel uit Brummen, dit sei-
zoen acterend als C-rijder kwam ook in
Utrecht aan de start. Hij eindigde in de
tweede helft van het peloton.

ABNAMRO biedt ondernemersvereniging kerstboom aan.

Burgemeester Kamerling opent
nieuwe kantoor met champagne

APRIL

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

21 HVG Wichmond st. SOHO
21 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
21 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
21 HVG Dorp dia's int. Vorden
23 Damesclub Medler feestavond
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
26 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
27 NCVB financieel Project Filipijnen
27 Soos Kranenburg
28 ANBO Bridgeclub BZR in

Dorpscentrum
28 Welfare handwerkmiddag Wehme

MEI
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

2 HSV de Snoekbg^^ Senior wedstrij-
den

3 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
5 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
5 HVG Linde, eigen avond
6 Bejaardenkring, Reisje
6 HSV de Snoekbaars, Jeugdkompetitie
7 ANBO "Overgezond leven" door Ned.

Hartstichting in 't Stampertje
10 Bridgeclub Vorden in 't

Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg
11 Damesclub Medler, Fietstocht
12 HVG Wichmond, Slotavond
12 Welfare, Voorjaarscontactmiddag

Wehme
12 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
12 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
15 Klein Axen, Keetje de Jong "Zelf

inzicht via het onbewuste"
17 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
19 HSV de Snoekbaars,

Seniorwedstrij den
19 HVG dorp Vorden dhr. Petri over

Blindenbibliotheek
19 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
19 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
20 HVG Wildenborch "De drie Jantjes"
20 PCOB Jaarvergadering
20 HSV de Snoekbaars, Jeugdkompetitie
24 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
25 Soos Kranenburg
25 NCVB Vorden, afsluiting seizoen
26 Welfare Handwerkmiddag Wehme
26 Bridgeclub BZR Vorden in 't

Dorpscentrum
26 HSV de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
26 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Boedeldag
31 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum

Burgemeester E.J.C. Kamerling heeft
vorige week vrijdag het geheel ver-
nieuwde en uitgebreide kantoor van
de ABN AMRO in Vorden officieel geo-
pend. Het deed dit door middel van
het openen van een champagnefles.

Tijdens de officiële receptie had bankdi-
rekteur G. Neijenhuis een verrassing in
petto voor voorzitter mevrouw Sueters
van de Vordense Ondernemers Vereni-
ging. Hij bood haar een cheque aan ter
waarde van duizend gulden en vertelde
erbij dat de ABN AMRO bank dit jaar
graag de grote kerstboom voor de NH
Kerk wil verzorgen. "De la^te grote
kerstboom van deze eeuw",^Psprak de
heer Neijenhuis. Mevrouw Sueters was
zeer verrast met gift van de ABN AMRO
Bank. "Er heeft zich tot op heden nog
geen bedrijf gemeld dat dit jaar de kerst-

boom wil sponsoren. Dus ik neem deze
cheque graag aan", aldus mevrouw Su-
eters die de boom van dit jaar omdoopte
tot de ABNAMRO boom.

Zaterdag 17 april hield de ABNAMRO
bank open huis. Tijdens dit open huis
konden de bezoekers een tentoonstelling
bezichtigen van de oudheidkundige ver-
eniging. Oud Vorden heeft ter gelegen-
heid van de heropening van het bankge
bouw een foto-expositie ingericht met
uitvergrotingen van zeventig oude an-
sichten. Door C. Bosch en J. van den
Broek zijn een groot aantal oude foto's
en ansichten voor deze tentoonstelling
uitgezocht die een beeld geven van Vor-
den in vroegere jaren. De tentoonstelling
is nog tot 8 mei tijdens de openingsuren
van de bank voor iedereen te bezichti-
gen.

Inzamelingsactie"Voor
Kosovo in Wichmond
levert 1.600 gulden op
De geldinzamelingsactie voor de vluch-
telingen uit Kosovo van de katholieke
kerk in Vierakker ̂ n de hervormde kerk
uit Wichmond heeft vorige week don-
derdagavond ruim zestienhonderd gul-
den opgebracht. Tijdens deze avond was
de hervormde kerk in Wichmond geo-
pend zodat iedereen uit Vierakker en
Wichmond hier zijn gift kan deponeren.
De geldinzamelingsactie begon vorige

week donderdagavond om 19.30 uur met
het luiden van de klokken van de beide
kerken in Vierakker en Wichmond. Het
ingezamelde bedrag is inmiddels overge-
maakt naar giro 456 van Kerken in Aktie.
Dit is een van de Samenwerkende Hulp-
organisaties van giro 555. Kerken in Ak-
tie was direct vanaf het begin al actiefin
het geven van noodhulp aan de vluchte
lingen uit Kosovo. De geldinzamelingsac-
tie in Wichmond en Vierakker loopt nog
tot eind mei. In beide kerken staat een
bus waar men na afloop van de kerk-
diensten terecht kan voor giften ten be
hoeve van de vluchtelingen in Kosovo.

Nieuwe shirts voor Sociï

De dames van volleybalvereniging Socii zijn door Smederij Oldenhave uit Delden in
het nieuw gestoken. Op de foto staand van links naar rechts: Elke Oldenhave, Ans
Arendse, Judith Garritsen, Marisca Rossel, Carolijn Hasselo, leider Derk Pardijs, Wil-
ma Oldenhave en Erik Oldenhave. Zittend van links naar rechts: Dianne Pardijs, Ger-
dien Bouwmeester, Marian Weer en Tiny Klein Haneveld. Op de foto ontbreken trai-
ner Bert Hendriks, Wilma Looman en Ans Wullink.



stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting
Ouderenzorg Ruurlo-Vorden

beheert twee woonzorgcentra
in deze regio;
de Bundeling in Ruurlo en
de Wehme in Vorden

Voor de technische dienst in de Wehme zoeken wij op korte termijn belangstellenden voor
de functie van:

onderhoudsmede werker m/v
(voor 36 uur per week). Het woonzorgcentrum de Wehme bestaat uit 49 appartementen
intramuraal en 63 appartementen extern.

Functiedoel: Het leveren van technisch onderhoud aan gebouwen, (aan)leunwoningen, alge-
mene ruimten en installaties. De werkzaamheden vinden plaats op basis van een onder-
houdsschema.
Functie-omschrijving, o.a.: Schilderwerk binnen; Het in bewoonbare staat brengen van
woningen voor nieuwe bewoners; installatiewerkzaamheden; kleine (ver)bouwwerkzaam-
heden; het ophalen van huisvuil en schoonhouden van de gangen van het hele complex
Functie-eisen: kennis van onderhoud en elektrotechniek op LBO/MBO-niveau; sociale vaar-
digheden voor een respectvolle omgang met ouderen; uitdrukkingsvaardigheid voor het
voeren van gesprekken met ouderen en het melden van bijzonderheden; zelfstandig kunnen
werken
Arbeidsovereenkomst : Bepaalde tijd (in eerste instantie)
Arbeidstijd : 36 uur per week
Ingangsdatum : Zo spoedig mogelijk
Salaris : Schaal 4 (volgens CAO-verzorgingshuizen)

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 28 april a.s. richten aan: Stichting Ouderenzorg
Ruurlo-Vorden, t.a.v. afdeling personeelszaken, Nieuwstad 32, 7251 Al Vorden. Voor meer
informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur bellen (0575) 55 73 06 en vragen naar de heer
H. Heuvelink, technisch medewerker

Alles voor
uw tuin

o.a.
vijverfolie 0,5 p.nf 4,00
vijverfolie 1,0 p m 7,50

Voor afwerking:
stenen, turf, keien,

planten, zand, enz. enz.
Verder voor uw tuin:

plantringen, palisaden, ste-
nen, keien, obeliskus,
waterbronnen, enz.
Voorbeelden aanwezig.

Wordt gratis thuis bezorgd
of (gratis) gebruik van onze

aanhanger
Kom vrijblijvend eens kijken bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Zaterdag 24 april

Achterhoeks gerechten buffet
Omlijst met Achterhoekse cultuur en amusement
Aanvang: 19.00 uur. Prijs: 5

Restaurant

de Timmerieë
Lochemseweg 16 Warnsveld Tel. 0575-431336 Fax.0575-432244
E-mail: aq.maalderink@worldonline.nl www.etrade.nl/timmeriee

£OSMAN
•GROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en
K wekerij

Vanaf heden te huur

KERSTBOMEN
IN POT

VOOR FEESTEN
EN PARTIJEN

Kervelseweg 23
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 462619

„ol l«" l k e n

worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend ^/u meer *nM JJJ,
• Comfortabel

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

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Agrarische
medewerkers (m/v)

Zoek je afwisselend werk in de agrarische
sector of daarbuiten? Wij zijn voor agrarische en aanver-
wante bedrijven op zoek naar medewerkers voor alle voor-
komende werkzaamheden. Zowel fulltimers als parttimers

zijn welkom. Gemotiveerd? Reageer dan zeker!
Bel voor meer informatie René Pot (Oost-

Gelderland) of GerritWeenk (Midden-
Gelderland), 0900 - 9896.

'arische

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Palingkwekerij/rokerij

Argo
Te koop verse of
gerookte paling
Voortseweg 8 • Toldijk

Telefoon (0575) 46 37 43

Groot assortiment

tuinmeubelen
partytenten

parasols ftz.
de meubelen zijn in kunststof,
hout, metaal (Royal Garden)

aluminium enz.
Met vele aanbiedingen.

Wordt gratis thuis bezorgd.
Bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Speciale
aanbieding

Vlaggenmast
aluminium wit, incl. knop, 6 meter, excl. vlag

slechts

wit rv.s,

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

A
BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT

bouwbedrijf
de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 ax hengelo gld.

Met spoed gevraagd voor onze
machinale werkplaats
voor langere tijd

machinale
timmerman
Wij kunnen u bieden:
• werk in een moderne en

volgens de arbo-eisen
ingerichte werkplaats

• CAO-Ionen volgens bouw
• samenwerking in een team

van 4 werkplaatstimmerlieden

Jacks om in
gezien te worden:

Da's Duthler!
Sportieve jacks, polo's, vrijetijds
pantalons en shirts in effen en
met dessins. Kortom voor de
zomerse herenmode gaat u dus
naar Duthler Zutphen!

• Jacks vanaf 149,50

uth/ervmode
z u t p h e n

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



Nieuwe shirts

Voetbalvereniging Vorden en Van Zeeburg & Visser Makelaardij o.g. Assurantiën zijn
al lang met elkaar verbonden. Ook nu weer heeft dit bedrij f gemeend het Dl Team
van een nieuwe outfit te voorzien. Het moge duidelijk zijn dat dit door alle betrokke-
nen zeer op prijs werd gesteld.

Inhoud voedselpakket
De gezamenlijke kerken en scholen in Vorden houden vrijdag 23 april een voed-
selactie voor Kosovo. Het is de bedoeling dat inwoners van Vorden een voedsel-
pakket samenstellen en deze op vrijdag 23 april vanaf 8.30 uur inleveren bij een
van de kerken of scholen in het dorp. In Wichmond en Vierakker kan men tus-
sen 8.30 en 10.00 uur terecht in het Withmundi-gebouw. De scholen in Vorden
zijn op deze dag tot 16.00 uur geopend en de kerken tot 21.00 uur.

Een voedselpakket bestaat uit:

Vrijdag 23 april:
voedselactie

Kosovo

-1 kilo bloem
-1 kilo suiker
- een zak rijst van 500 gram
- een zak macaroni van 500 gram
- 4 zakjes droge soep
-1 doosje bouillon blokjes
- 2 blikken groente (geen glazen potten)
-1 pot oploskoffie
-1 pakje losse thee
-1 pak melkpoeder/babyvoeding
-l blik vlees/vis (geen varkensvlees)
-1 fles zonnebloemolie

Voor meer informatie over de voedselactie kunt u terecht bij:

- dominee Maas Beitier (55 35 76)
- Arend Jan Menkveld (55 17 12)
- Yvette Broekhuizen (55 34 92)

Biej ons
in a n Achterhoek
"Meneer, mag ik u iets vragen?".
"Oh jaowel, a'j maor gin geld wilt want dat he'k toevallig neet biej mien". 'k
Fietsen vegange zondagmeddag argens in de umgeving van ' Vodd'n too een
kearl en een vrouw, ok op de fletse, mien anheeln. An de taal te heurn waarn 't
gin Achterhookers, ok wonnen ze hier neet nao'k later gewaar wodn.
"Als we deze weg volgen, komen we dan langs de acht kastelen?". "Now nee,
dan zit iej vekeerd, dan mo'j trugge en dan rechtsaf.
"Maar al die gele stippen op de bomen, is dat niet de route?". "Dat zo'j denken
jao, geal op dr gruune beume, dat bunt de Voddense kleurn. Maor dit is wat an-
ders, die beume wilt ze allemaole van de sokken slaon". "Wat zegt u?".

"Now, kappen bedoeln ik. Ze hebt mien veteld dat ze d'r ene vanachter een
computer ehaald hebt die ok al 's iets oaver 't milieu eleazen had. Den hebt ze
alle beume laotn kleurn die d'r volgens um uut mossen. En dat bunt t'r nogal
wat, 't zal d'r kaal van wodn langs de weg.
"Maar mag dat kappen dan zomaar?".
"O, jaowel, de gemeente gif zich eigens vegunning, dat hoeft ze ons neet te
vraogen". "Wonderlijke wereld" zeien ze en traon de fletse op, op zuuk nao de
acht kastelen.

"'s Aovunds kree'w Toon van de Spitsmoes en Riek op de koffie en die veteln ik
't verhaal van de fietsers. "O", zei Toon,"daor wet ik nog een mooi verhaal
oaver. Mien neave had biej zien huus een boom die hee graag weg wol hem-
men. Den was um boaven de kop egruujd zo te zeggen. Kruuwagens vol loof
mos e d'r 's harfsens van opruumen en d'r gruujen ok nog niks onder. Hee had
al een paar keer een kapvergunning anevraogd maor die kreeg e neet. Den
boom was te "beeldbepalend" zoat ze dat nuumt.

Tot ze op een dag wat beume biej um in de buurte ok zo'n klodder geale varve
gawen. Dat brach um op een idee. Hee haaln zich in 't darp een pot geale wea-
genvarve en smeern ok een kladde op zien boom. Too de zagers een hötjen later
met de gemerkte beume an 't opruumen gingen nommen ze ok zien boom
met. Too den boom an stukken op de grond lei vroog hee ze op de koffie. "Dat
heb iejluu wel vediend", zei e maor hee praotn maor neet oaver zien boom.
Daor was den vuulk op een goedkope meniere af ekommen. Zo ziej maor, a'j de
kop maor gebruukt kö'j de hande in de tesse laotn, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Vorden zingt "special99

er in deZondagavond 25 april
Dorpskerk weer Vorden

Deze keer een heel speciale, want het is
precies 3 jaar geleden dat er met dit suc-
cesvolle zangevenement is begonnen en
daarom komen deze keer de meest aan-
gevraagde verzoekliederen van de afgelo-
pen 3 jaar aan bod. Dus de mooiste, be-
kendste en meest geliefde liederen uit
het Liedboek, Joh. de Heer, Opwekking
en andere bundels. Het belooft dus een

bijzonder mooie zangavond te worden.
Er zal een korte overdenking worden ge
houden door de bekende dominee Pieter
Boomsma uit Nijverdal en dhr. W. Kui-
pers uit Apeldoorn maakt met zijn fraaie
orgelspel het geheel compleet. Hij zal
vooraf al reeds een aantal fraaie liederen
ten gehore brengen.

Na afloop is er gelegenheid om in 'de
Voorde' onder het genot van koffie of
thee bij te praten.

Gehandicaptenplatform biedt wethouder Boogaard rapport aan:

Platform onderzoekt bereikbaarheid gebouwen
Het Gehandicaptenplatform Vorden
heeft in samenwerking met de
Wetenschapswinkel van de Universi-
teit Twente een onderzoek verricht
naar de bereikbaarheid, toeganke-
lijkheid en bruikbaarheid van 31
openbare gelegenheden in Vorden.
De resultaten van het onderzoek zijn
vastgelegd in een rapport dat donder-
dag jl. door een afvaardiging van bei-
de organisaties is aangeboden aan de
wethouder van Welzijn en Sociale
Zaken, de heer H. Boogaard.

Het rapport geeft een analytisch beeld
van de mate waarin mensen met een
functiebeperking openbare voorzienin-
gen kunnen bereiken én gebruiken. Zo
luidt de beoordeling van de bereikbaar-
heid van de gebouwen over het alge-
meen positief. De toegankelijkheid van
de meeste locaties wordt redelijk ge
noemd.

In zowat de helft van alle onderzochte
gebouwen zijn obstakels in de vorm van
drempels, te smalle doorgangen of losse
spullen aangetroffen die een vlotte pas-
sage verhinderen. Tevens zijn sommige
bezoekersruimten door hun ligging niet
of nauwelijks toegankelijk voor mensen

met een functiebeperking. Dit springt
het meest in het oog bij de biliotheek,
waar zorg-verzekeraar Amicon op de eer-
ste verdieping een informatiepunt heeft.

De toetsing van de bruikbaarheid van de
aanwezige voorzieningen laat een nega-
tief beeld zien. Van de 82 onderzochte
voorzieningen is slechts 42.7 procent be-

reikbaar én op rolstoelhoogte. Een zelfde
percentage is wel bereikbaar, maar niet
op rolstoelhoogte en 14.6 procent is niet
bereikbaar. Volgens de onderzoekers zijn
in de meeste gevallen simpele aanpassin-
gen voldoende om de bereikbaarheid en
bruikbaarheid te verbeteren.

Een kritische noot plaatsen zij bij voor-
zieningen zoals de nooduitgangen. Als
ze al aanwezig zijn, wordt de doorgang
veelal belemmerd door een stoep of trap,
te weinig ruimte, losse obstakels of ze
zijn gewoon veel te smal. In totaal zijn er
Op 20 locaties sanitaire voorzieningen
aanwezig waarvan 4 over een aangepast
toilet beschikken. In de horecasector is
het Dorpscentrum de enigste die in deze
laatste faciliteit voorziet.

Tenslotte concluderen de samenstellers
van het rapport onder meer dat ook
mensen met een functiebeperking op
een volwaardige wijze moeten kunnen
deelnemen aan de sociale en economi-
sche activiteiten.
Daarvoor is volgens hen een aangepast
voorzieningenniveau onontbeerlijk. De
inhoud van het rapport kan daarbij de
gebouwenbeheerders uitstekend als lei-
draad dienen.



Voetbal
HSC '21 - WVORDEN 3-1
In de 5e ronde van de beker moest
Vorden aantreden in en tegen hoofdklas-
ser HSC '21 uit Haaksbergen. Met een
bus, ter beschikking gesteld door Yvonne
en Wilbert Grotenhuys, trok de Vordense
strijdmacht inclusief supporters africh-
ting Haaksbergen. Aangezien HSC dit
jaar waarschijnlijk kampioen wordt,
werd vooraf aan het duel rekening ge-
houden met een grote nederlaag. Vorden
kreeg echter veel ruimte en benutte deze
optimaal, zodat Vorden niets onder deed
voor de tegenstander. De eerste kansen
waren zelfs voor Vorden en doelman
Ensink moest handelend optreden na
een schot van Ronald Visser. Vooral Mark
Sueters was de eerste helft duidelijk aan-
wezig en leidde een aantal goede aanval-
len in.
Toch was het HSC dat op voorsprong
kwam. Na een doorkopbal was het Erwin
Looms die, overigens vanuit buitenspel-
positie, doelman Besselink passeerde en
1-0 aantekende in de 30e minuut. De rest
van de wedstrijd legde Erik Oldenhave de
spits van HSC aan de ketting. De wed-
strijd speelde zich voornamelijk op het
middenveld af en echte kansen waren
aan beide kanten niet te bekennen. Met
1-0 gingen beide ploegen rusten.
Na rust zette Vorden alles op alles en was
wederom via Ronald Visser gevaarlijk,
maar hij miste de kans op de gelijkma-
ker. Uit de tegenaanval scoorde Peter
Visser in de 50e minuut 2-0 en passeerde
daarmee de uitblinkende Marinho
Besselink. Een minuut later wist Vorden
de marge terug te brengen tot l doel-
punt. Het was Mare van der Linden die
uit een vrije trap van Ronald de Beus
raak kopte en de aansluitingstreffer
maakte. Vorden zette nogmaals aan en
Ronald Visser kwam alleen voor doel-
man Ensink maar schoot daarbij recht
op de doelman, waardoor de voorsprong
behouden bleef. In de 86e minuut be-
paalde Emiel de Vries de eindstand op 3-
1 na een goede actie van de linksbuiten
van HSC. Vorden kon terugzien op een
hele goede wedstrijd, waarbij vooral
Marinho Besselink zich in de kijker speel-
de. Opgetogen, maar wel vermoeid bega-
ven de Vordense spelers zich weer rich-
ting Vorden. Hierbij bedankt W Vorden
Yvonne en Wilbert Grotenhuys voor het
ter beschikking stellen van de spelers-
bus.

VORDEN - DAVENTRIA 0-5
Afgelopen zondag zijn de resterende 39
minuten van de gestaakte wedstrijd te-
gen Daventria uitgespeeld. Vorden dicht-
te zich vooraf al weinig kans omdat met
een achterstand van 0-2 aan de wedstrijd
moest worden begonnen.
Vorden probeerde direct vanaf het begin
een treffer te forceren en legde veel na-
druk op de aanval. Mark van der Linden
speelde als diepe spits, doch kon weinig
potten breken tegen de kopsterke achter-
hoede van Daventria. Met de hoge ballen
in het strafschopgebied had de achter-
hoede weinig moeite.
Daventria counterde in de 10e minuut
naar 0-3 en Vorden hield het voor gezien.
Vorden wist zich geen enkele kans te
creëren. Het was veel te gehaast aan het
voetballen en de schoten uit de tweede
lijn van Dennis Wentink en Mare Sueters
brachten de keeper niet in de proble-
men.
Daventria scoorde zelfs met goed uitge-
voerde counters nog twee doelpunten,
waarmee Vorden tegen een grote neder-
laag aanliep. Met nog drie wedstrijden te
gaan wordt het wel heel erg spannend
voor Vorden. De kansen op lijfbehoud
zijn nog volop aanwezig, maar dan moet
komende zondag thuis tegen hekken-
sluiters Voorst gewonnen worden. Voorts
speelt Vorden nog uit tegen KCVO te
Vaassen en thuis tegen ABS.

UITSLAGEN
Vorden Dl - De Hoven Dl 0-2; WHCZ D5 -
Vorden D2 0-10; Erica El -Vorden El 3^;
Vorden E2 - Erica E2 5-10; Vorden E4 - SHE
E2 6-3; Vorden E3 - Warnsveldse Boys E3
1-2; AZC E4 - Vorden E5 0-2; Brummen F2
-Vorden Fl 1-2; Vorden F2 - Be Quick F3 2-
2; Vorden F3 - Oeken F2 1-0; Warnsv. Boys

F7-Vorden F4 94).
Vorden Al - DVOV Al 1-5; Oeken BI -
Vorden BI 2-3; Vorden Cl - Steenderen Cl
11-1.
Vorden l - Daventria l 0-5; Kilder 2 -
Vorden 2 2-2; Ernst 3 - Vorden 3 1-0; De
Hoven 5 - Vorden 5 1-8; Vorden 6 - Ratti 3
4-6.

PROGRAMMA
Vorden Dl - Be Quick Dl; Warnsv. Boys
D3 - Vorden D2; Brummen El - Vorden
El; WHCZ E5 - Vorden E2; Vorden E4 -
Oeken E2; Dier. Boys E3 - Vorden E3;
Vorden E5 - Be Ojuick E4; Vorden Fl - Erica
F2; Warnsv. Boys F3 - Vorden F2; Warnsv.
Boys F5 - Vorden F3; Vorden F4 - Gaz.
Nieuwl. F4.
Vorden BI - Diepenveen BI.
Vorden l - Voorst 1; Vorden 2 - Neede 3;
Vorden 3 - Keyenb. Boys 2; Eibergen 4 -
Vorden 4; Vorden 5 - WHCZ 2; Sociï 5 -
Vorden 6.

RATTI
PROGRAMMA
Do. 22^1-'99: Ratti l - Meddo 1; Dames l -
Vios B. 2.
Za. 24A-'99: Ratti 5 - Apeldoorn CSV 8;
Oeken BI - Ratti BI; Ratti Cl - Warnsv.
Boys C2.
Zo. 25-4-'99: GSV '63 l - Ratti 1; Sociï -
Ratti 2; AZC 6 - Ratti 3; Ratti 4 - Dierense
Boys 5; Witkampers 2 - Ratti dames 1.

SOCIÏ
UITSLAGEN
Sociï l - Steenderen l 2-1; Sociï l - Ruurlo
l 2-6; Sociï 2 - Eibergen 4 7-0; Sociï 3 -
Doesburg 4 2-1; Be Quick 6 - Sociï 4 0-7; Be
Quick 7 - Sociï 5 4-0; Sociï 6 - Epse 5 2-1;
Sociï B - Warnsveldse Boys B 2-3; Baak D -
Sociï D 4-3; Sociï E - AZC E 5-5; Sociï F -
Warnsveldse Boys F 0-3.

PROGRAMMA
Dierense Boys 3 -Sociï 3; Vorden 4 - Sociï
2; Sociï 4 - Erica '76 8; Sociï 6 - AZC 7.
Sociï l - Gorssel 1; Sociï 2 - Longa '30 5;
Sociï 3 - ̂ fcnderen 2; Sociï 4 - Ratti 2;
Sociï 5 - Vowen 6; SHE 5 - Sociï 6.
Dierense Boys B - Sociï B; IJsselstreek D -
Sociï D; Sociï E - Voorst E; Sociï F - AZC F.

l v o e t b a l
VELOCITAS KAMPIOEN
Afgelopen maandag haalde het Vordense
zaalvoetbalteam Velocitas de kampioens-
titel binnen. Het duel tegen SSSE uit
Eibergen werd met 4-9 gewonnen. Door
deze overwinning is Velocitas niet meer
in te halen door de concurrentie en pro-
moveert het naar de Ie klasse.
Velocitas nam in de wedstrijd een 0-1
voorsprong door Erik Oldenhave. Bij zijn
eerste balcontact verschalkte hij de keep-
er met een lob over 30 meter. Toen Rob
Enzerink uit een corner voor 0-2 binnen
punterde leek het een makkie voor het
team uit Vorden te worden, maar SSSE
gaf zich niet zo gemakkelijk gewonnen.
Met een goed meevoetballende keeper
maakte ze het Velocitas zeer moeilijk. De
keeper uit Eibergen scoorde met een
snoeihard schot die onhoudbaar was
voor z'n "collega" Wenneker. Vlak voor
rust scoorde Oldenhave z'n 2e goal: 1-3.
Doordat SSSE de 2e helft te slap begon
kon Velocitas tot 1-5 uitlopen. Rob
Enzerink strafte een fout van de keeper
af en Ronald de Beus scoorde na een snel-
le counter. De ploeg uit Eibergen scoorde
tegen toen een afstandschot van richting
werd veranderd. Velocitas werd behoor-
lijk in de verdediging gedrukt, maar met
snelle counters kregen ze steeds kansen
om de voorsprong uit te bouwen. Vooral
Dennis Wentink was vrij ongelukkig in
z'n afwerking. Bij verschillende pogin-
gen bleek de keeper een te grote sta in de
weg. Dick Smit wist het net wel te vin-
den. Na een mooie aanval met een snel 1-
2tje voor de goal schoot hij 2-6 binnen.
Het werd 3-6 toen weer een schot van
richting werd veranderd. Na een goede
pass van Wentink kon Jeroen Tijssen de
bal vanaf de zijkant van het veld keihard
binnen schieten. De bal verdween via de
binnenkant van de paal achter de keeper.
Ook nu scoorde SSSE na een treffer van
Velocitas. Uit een mooie aanval werd de
bal achter doelman Wenneker getikt.

Met nog een paar minuten op de klok
zette Velocitas nog één keer aan. Ronald
de Beus omspeelde zijn tegenstander op
de achterlijn en legde goed terug op
Oldenhave. Deze kon eenvoudig binnen
tikken. Net voor het laatste fluitsignaal
schoot Tijssen een cornerbal van Jan
Groot Jebbink weer via de binnenkant
van de paal binnen. Thuisclub SSSE hoef-
de niet meer af te trappen, 4-9 bleef de
eindstand.
Na de wedstrijd werd aan aanvoerder
Enzerink een oorkonde namens de KNVB
uitgereikt. Toen ook de supporters met
bloemen de zaal binen kwamen kon het
feest beginnen. Het is nog lang onrustig
geweest bij sponsor De Herberg.
Er wachten Velocitas nog 3 wedstrijden
voordat de competitie er op zit. In deze
wedstrijden zal getracht worden de onge-
slagen status te behouden. Vrijdagavond
speelt Velocitas thuis in sporthal 't
Jebbink tegen te Paske uit Aalten.

Volleybal
DASH l - DYNAMO NEEDE 3-2
Zaterdag speelde het eerste damesteam
van de Vordense volleybalvereniging
Dash haar laatste thuiswedstrijd van het
seizoen tegen de dames van Dynamo
Neede. Het uitduel werd eerder dit jaar
door Dash gewonnen met 2-3. Reden
voor enig optimisme; Dash is gaandeweg
het seizoen sterker geworden en had za-
terdag thuisvoordeel. In de eerste set
leek een walk-over in het verschiet. Dash
overklaste de tegenstander met een goe-
de pass en een sterke blokkering en haal-
de de set eenvoudig met 15-4 binnen.
Maar volleybal zou geen volleybal heten
als na een dergelijke setoverwinning
vaak een terugslag te zien valt. Dynamo
kreeg meer grip en speelde na de veld-
wissel een prima partij volleybal en
kwam bij middels 4-1, 5-3 en 7-14 op set-
stand. Dash liet zien waartoe het van-
daag de dag toe in staat is en knokt terug
tot 10-14, daarbij Eî |mo een volle rota-
tie op 14 houdend Helaas voor de
Vordensen duurde deze set met haar 29
minuten niet lang genoeg en maakten
de gasten het verhaal af tot 10-15.
De derde rondgang bleek weer voor Dash
te zijn; in 17 minulj^Ken schone 15-6 op
het scorebord. De vierde set was opnieuw
voor de vrouwen uit Neede. Regelmatig
werd een voorsprong in punten uitge-
bouwd tot een verdienstelijke 11-15. De
invallende jeugdspeelsters Femke Grie-
vink en Dieuwertje Pelgrum konden het
tij evenmin keren als de basiszes.
Opnieuw een ralleypointset om de win-
naar aan te wijzen. Dash begint slecht en
kijkt al snel tegen een 3-7 achterstand
aan. Een time-out van coach Louis
Bosman met daarin een op z'n zachtst
gezegd pittige toespraak tot de meiden
in het veld bracht verandering en 7-7 op
het scorebord. Bij 7-8 voor Dynamo wordt
van veldhelft gewisseld. Dynamo loopt
door tot 8-10; opnieuw een time out aan
Vordense zijde met enkele pittige ter-
men.
Dash schudt wakker en scoort er op-
nieuw lustig op los. Gevolg is een stand
op het scorebord via 8-9 en 9-11 naar een
comfortabele 13-11. Bij deze stand moet
Anoek Dalhuisen, wat wisselvallig spe-
lend en met een mindere service, op de
service plaats maken voor de jeugdige
Sanne Elbrink, nadat eerder Mirjam Boel
hetzelfde lot had getroffen ten favure
van Femke Grievink. Ook jeugdspeelster
Diewertje Pelgrum had haar visitekaart-
je reeds afgegeven tijdens de derde set.
Allen werden op de spannende service-
plaats in het veld gebracht. Ondanks dat
en de toch wel aanwezige zenuwen doen
allen koelbloedig wat van hen wordt ver-
wacht en serveren goed. In de laatste ral-
leypoint set serveert Sanne zelfs de wed-
strijd uit met twee mooie opslagen. Een
spannende wedstrijd, met vaak mooi ral-
leyvolleybal en twee wisselende ploegen
die goed en slecht spel geregeld afwissel-
den. Dat Dash tenslotte aan het langste
eind trok mag als verdiend en als ver-
dienste beschouwd worden. Het spel was
meer allround, technisch beter en leuk
om naar te kijken.
De rekenmeesters hadden becijferd dat
drie punten in deze wedstrijd absoluut

onaantastbaar de veilige zevende stek
zouden garanderen. De puntenmachine
bleef op twee steken; de concurrentie
deed ook goede zaken, d.w.z. dat Dash nu
nog slechts één puntje nodig heeft voor
de zevende plaats, maar dat klassebe-
houd vrijwel zeker is. Volgende zaterdag
speelt Dash de laatste wedstrijd van het
seizoen uit tegen Set Up '65 in Ootmar-
sum.

BOEMERANG - DASH 2 3-1
Wat afgelopen zaterdag de kampioens-
wedstrijd had moeten worden Dash ein-
digde in een grote teleurstelling. Dash,
die nog maar 2 punten verwijderd was
van het kampioenschap kon deze één na
laatste wedstrijd niet winnen. Het in gro-
te getale meegereisde publiek zag een
wedstrijd waarbij Dash niet op eigen ni-
veau speelde.
De Ie set liet Dash Boemerang zijn gang
gaan en stond Boemerang al gauw op
voorsprong. Deze set werd dan ook ge-
wonnen door Boemerang met 15-8.
De 2e set werd spannender. Dash ging
goed van start en stond al snel voor met
5-1, maar Boemerang liet het daar niet
bij zitten. De gehele set ging het gelijk op
maar dit keer trok Dash aan het langste
eind en won de set met 14-16.
Waarschijnlijk moe gestreden liet Dash
het er de 3e set bij zitten: 15-5 voor
Boemerang. In de 4e set leek Dash de
touwtjes weer in handen te hebben. Bij
een 12-4 voorsprong leek de buit al bin-
nen. Niet was minder waar. Door een ge-
brek aan lengte aan het net had Dash
geen weerwoord tegen de harde aanval-
len van Boemerang. Dash heeft deze set
geen punt meer gescoord en verloor dan
ook met 15-12. Teleurgesteld keerde het
team terug naar Vorden. Aanstaande za-
terdag zal de laatste wedstrijd gespeeld
worden, thuis tegen het 6e geplaatste
Savico. De laatste kans voor de Dames
om kampioen te worden in de 3e divisie,
maar dan moet er wel gewonnen wor-
den!

UITSLAGEN
Heren eerste klasse: Dash l - Baderi
Dynamo 2 1-3; Heren tweede klasse:
Access / BVC 3 - Dash 2 0-3; Heren derde «•'
klasse: Huevo '85 - Dash 3 3-0; Heren der-
de klasse: Dash 4 - Side Out 4 2-2; Dames
derde div.: Dash - Baderi Dynamo 3-2;
Dames derde div.: Boemerang - Dash 2 3-
1; Dames eerste klasse: Dash 3 - Baderi
Dynamo 2 3-1; Dames tweede klasse:
Dash 4 - Overa l 3-0; Dames derde klasse:
Access/BVC 2 - Dash 5 3-0; Dames vierde
klasse: Tornado 3 - Dash 7 3-0; Meisjes A:
Dash Al - Baderi Dynamo Al 3-0; Meisjes
C2: Huevo '85 C3 - Dash C2 1-3; Jongens
C3: Dash C3 - Baderi Dynamo C2 0-3.

*
PROGRAMMA
Heren eerste klasse: Tornado l - Dash l ;
Heren tweede klasse: Dash 2 - Overa l ;
Heren derde klasse: Dash 3 - Willems
Gemini; Heren derde klasse: Avanti 3 -
Dash 4; Dames derde div.: Set Up '65 2 -
Dash; Dames derde div.: Dash 2 - SNS
Savico; Dames eerste klasse: Avanti l -
Dash 3; Dames tweede klasse: Avanti 2 -
Dash 4; Dames derde klasse: Dash 5 - Side
Out 4; Dames derde klasse: Dash 5 - Side
Out 4; Dames derde klasse: Dash 6 - Side
Out 5; Dames vierde klasse: Dash 7 - Rivo 4
5; Meisjes A: Longa '59 A2 - Dash Al;
Meisjes Cl: Dash Cl - KSV Cl; Meisjes C2:
Dash C2 - Willems Gemini C2; Jongens
C3: Avanti C3- Dash C3.

Bridge
BRIDGECLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN 12 APRIL 1999
Groep A: 1. Busscher / Graaskamp 65%; 2.
Bergman / Walter-Kilian 55,8%; 3.
Hendriks / v.d. List 55%. Groep B: 1. Rossel
/ Warringa 68,7%; 2. Beek / Vreeman
62,2%; 3. echtp. Koekoek 59%.

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WO. 14 APRIL 1999
Groep A: 1. mv. v. Gastel/hr. Costermans
64.5%; 2. dms. Gerichhausen / Hendriks
56.3%; 3. dms. v. Asselt / Vruggink 56.3%;
4. mv. Smit / hr. Kloosterman 55.4%.
Groep B: 1. dms. Brinkman / Visser 61.1%;
2. dms. Machiels / Kamp 54.2%; 3. mv.
Lamers / hr. Kip 51.4%.



Veel keuze en mogelijkheden
bij Groot Roessink Bloemen
"Leuk is dat hè?", zegt een mevrouw
tegen een man die bij het stalletje
staat om een boeketje bloemen te ko-
pen. Zij bekijkt de diverse boeketten
en bepaald haar keus. Het geld gaat
in het potje, waarna zij het erf van de
familie Groot Roessink aan de Vor-
denseweg verlaat. Het stalletje met
bloemen aan de weg van Hengelo
naar Vorden zal voor velen bekend
voorkomen. In het stalletje staan, als
het weer het toelaat, boeketten en ei-
eren. Het unieke van het stalletje is
dat het dag en nacht geopend is en de
klant zelf het bedrag moet depone-
ren in de bus. Groot Roessink Bloe-
men is gevestigd aan de Vordenseweg
84 in Hengelo.

Het stalletje is de aanzet geweest voor de
familie Groot Roessink om, naast het ge
mengd bedrijf, met bloemen te begin
nen. "Nu hebben we alleen nog maar 55
melkkoeien. In 1990 zijn we heel voor-
zichtig begonnen met snijbloemen voor
de veiling", zeggen Gerrit Groot Roessink
en zoon André. Door de jaren heen had
het stalletje al zo veel bekendheid gekre
gen dat klanten steeds vaker vroegen
naar andere soorten snijbloemen. Het as-
sortiment werd dan ook uitgebreid met
meerdere snijbloemen zoals chrysanten.
Later kwamen daar heesters en vaste
planten bij. De mond tot mond reclame
nam steeds meer toe. Daarom werd ook
perkplanten en potterie in het assorti-
ment opgenomen. 'Wij leveren ook veel
aan veilingen en kopen daar ook in". In
het seizoen kweekt Groot Roessink een
aantal van deze snijbloemen en snij-
groen zelf op zijn l 1/2 ha grond.

Wat niet iedereen weet is dat in de ver-
koopruimte, de vroegere deel, een uitge-
breid assortiment (losse) snijbloemen
staat. Hier kan de klant naar eigen keuze
een boeket samenstellen of zich laten ad-
viseren. Ook voor bruids- en grafwerken
bent U bij Groot Roessink Bloemen aan
het juiste adres. Wilt U iets bijzonders, in
aantal of soort, dan kan dit meestal op
bestelling verzorgd worden. De klant kan
verder kiezen uit een hoeveelheid van
verschillende vazen, glaswerk, zink, riet
en potten voor buiten. De sortering ka-
merplanten en hangplanten maakt het
geheel compleet. De doe-het-zelve kan
naar hartelust snuffelen tussen allerlei
losse materialen, zoals diverse mossen,
tillandsia, schelpen, mais, veren, ge-
droogd fruit, oase, kaarsen en lint. In het
voorjaar zijn er volop perkplanten te
koop voor aantrekkelijke prijzen. Ook
voor potgrond is men bij Groot Roessink
Bloemen aan het goede adres. Voor het
terras kan een keus gemaakt worden uit
een keur van potten en manden.

Op het bedrijf van Groot Roessink Bloe-
men worden onder deskundige leiding
ook bloemschikcursussen gehouden. Ie-
dere maand van september tot en met ju-
ni heeft men dan één keer les. Voor indi-
viduele groepen (bijvoorbeeld kinderpar-
tij rjes, gelegenheidsgroepen) bestaat de
mogelijkheid om met of zonder begelei-
ding de cursusruimte voor een geschikte
prijs te huren. Groot Roessink Bloemen
verzorgt ook rondleidingen voor groe-
pen van meer dan tien personen. Er
wordt uitleg en informatie gegeven over
het bedrijf en er kan eventueel een
workshop bijgehouden worden.

Kinderdagverblijf
leniemienie
zoekt vrijwilligers
Kinderdagverblijf leniemienie in Warns-
veld is op zoek naar enkele vrijwilligers
die de leidsters één of meerdere dagde
len in de week willen assisteren. Het kin-
derdagverblijf is gevestigd op het terrein
van Spectrum Gelderland Oost. leniem-
ienie verzorgt de kinderopvang voor me
dewerkers van Streekziekenhuis Het
Spittal, de Eefdese Tehuizen en het Spec-
trum Gelderland Oost waaronder ook
Nuova in Vorden en het Berkelpaviljoen

in Zutphen vallen. Voor meer informatie
kan men bellen met Karin Kamermans
of Jeannet BouwmAer: 58 08 99.

Jong Gelre
Terwijl de Jong Gelre leden uit Vorden
donderdag 22 april een avondje in Lo-
chem gaan zwemir^L worden de leden
van de voormalige^Rdeling Warnsveld
die avond bij 'D'n Olde Kriet' in Wich-
mond verwacht. Daar zal mevrouw
Leemstra van het instituut verslavings-
zorg stedendriehoek aan de hand van
een video het een en ander komen ver-
tellen over verslavingen van drugs en al-
cohol.

Zwemopleidingen
zwembad 'In de
Dennen' van start
Maandag 3 mei zal in het zwembad 'In
de Dennen' begonnen worden met de
opleidingen voor het nieuwe zwem ABC,
alsmede met de overige opleidingen. Be
langstellenden kunnen zich deze week
tot en met vrijdag 23 april nog opgeven.
In de week van 26 tot en met 29 april zal
de lesindeling worden samengesteld,
waarover men nog bericht zal ontvan-
gen.
Tevens bestaat de mogelijkheid om nog
tot en met vrijdag 23 april in het bezit te
komen van een voordelig zwemabonne
ment voor het komende zwemseizoen.
Inschrijfformulieren voor de zwemoplei-
dingen en abonnementen zijn verkrijg-
baar tijdens de openstelling van de open-
bare bibliotheek te Vorden en in de och-
tenduren op het zwembad.
Maandagavond 26 april wordt er in de
kantine van het zwembad "In de Den-
nen" voor de ouders die hun kinderen
hebben opgegeven voor het nieuwe
zwem ABC een speciale informatieavond
gehouden. Tevens kan men zich deze
avond nog voor de.zwemlessen en ande
re opleidingen opgeven.
Het verwarmde openluchtzwembad "In
de Dennen" aan de Oude Zutphenseweg
7 wordt zaterdagmiddag l mei geopend.
De zwemabonnementen kunnen dan te
vens in ontvangst worden genomen.

Oranjevereniging
neemt afscheid
van Johan Norde
De Oranjevereniging in Vorden heeft af-
scheid genomen van voorzitter Johan
Norde, die sinds 1991 deze functie heeft
bekleed. Norde vond het na 8 jaar 'welle
rjes' en de tijd rijp dat een ander de voor-
zittershamer zou overnemen. Bestuurs-
lid Erik Knoef bedankte hen^ijdens de
ledenvergadering van voriglPveek voor
de tijd die hij aan de Oranjevereniging
heeft besteed. Knoef typeerde Norde als
"De man die altijd op tijd op de juiste
plaats was". Frank Meulenbroek wordt de
nieuwe voorzitter. g^
Johan Norde kijkt met veel pRier terug
op zijn voorzitterschap. "We hebben de
afgelopen jaren heel veel hoogtepunten
gehad. Eerst de festiviteiten rondom 50
jar bevrijding met met bezoek van Com-
missaris van de Koningin Terlouw aan
Vorden en vorig jaar het honderd jarig
bestaan van de Oranjevereniging in Vor-

den en het 25-jarig bestaan van het Ge
west Achterhoek en üemers. Na acht jaar
voorzitter te zijn geweest vond ik het tijd
dat iemand anders die taak ging overne
men. Hierbij wil ik graag de Vordense ge
meenschap bedanken voor de prettige
samenwerking en voor het vertrouwen
dat ze de afgelopen acht jaar in mij heb-
ben gesteld", aldus de heer Norde.
De Oranjevereniging nam vorige week
tevens afscheid van Ingrid Heerink die al
een aantal jaren het kinderprogramma
tijdens Koninginnedag heeft verzorgd.
Zij verhuist binnenkort naar Tilburg.
Nog een afscheid en wel in de persoon
van Hilda Hissink die sinds 1993 als se
cretaresse fungeerd. Zij was de schakel
tussen Oranjevereniging en de bank. In
de toekomst zal Joanne Hendriksen de
kinderactiviteiten voor haar rekening ne
men. Het 'muzikale gedeelte' bij de Oran-
jevereniging komt voortaan onder de
hoede van Maarten Graaskamp.

Voorjaarsconcert Jubal
Muziekvereniging Jubal staat weer in de
startblokken om op zaterdagavond 24
april een enthousiaste muziekavond te
verzorgen in het Ludgerusgebouw in
Vierakker. Voor het eerst in de bijna 50-ja-
rige geschiedenis van Jubal zal er een
groot aantal leerlingen op het podium
zitten die een halfjaar geleden vol over-
gave aan klarinet, dwarsfluit en trom-
mel zijn begonnen.
Naast de leerlingen zullen natuurlijk de
drumband onder leiding van instructeur
Willy Tijssen en de harmonie onder lei-
ding van Marcel Voskamp hun beste mu-
zikale beentje voorzetten. De avond zal
worden afgesloten door harmonie en
drumband gezamenlijk in een tempera-
mentvolle Zuid-Amerikaanse sfeer.

Plattelandsvrouwen
Vorige week dinsdagmorgen vertrok een
groep dames van de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen in Vorden rich-
ting Spakenburg. Er werd een bezoek ge
bracht aan broodbakkerij Het Stoepje.
Men werd ontvangen met koffie en cake.
Daarna was er een rondleiding door de
bakkerij. Na de lunch vertrok het gezel-
schap naar Baarn voor een bezoek aan
kasteel Groeneveld. Nadat verteld was
over de geschiedenis van het kasteel kon-
den de dames rondkijken. Ook waren er
verschillende exposities te zien. Na nog
een heerlijk diner vertrok men huis-
waarts.

AfHfpril doet wij hij wil!
Sucadeiappen

kilo van; 22,98 voor «i,«f O

is.

Bildstar
3 kiio voor 5,99 voor f* p ïf ïf

Herschi
diverse smaken

Chrysanten
a,uD bos van 5,95 voor 3,95

Elke maandag -» bruine bollen
6+ 2 GRATIS

Elke dinsdag -* witte bollen
6+ 2 GRATIS

De beste aanbieding van de week

Mosterdham AH Goudse kaas
100 gram voor 1,69 LICHT BELEGEN, kilo van 13,90 voor 9,90

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 72 05



/ i:
Hij l'.tlah kunt n vooral u\\ dagel i jkse boodschappen terecht.

.n \ \ c docn ei' a l les aan om liet \\ inkelen \oor u aangenaam Ie maken,
oort ook hij, dat \ \e ons best doen om u /eer seherpe prij/en aan te bieden.

Deze week spetterende aanbiedingen bij:
tddtl Botterman

Uien
net è 5 kilo nu

Aardappelen
'Bimenda' nu

Jonge kaas
l kilo van 12,98 voor

Coberco halfvolle melk
l V? literpak

Coberco vanillevla
polyfles 1/1 liter

Coberco volle melk
polyfles 1/1 liter

1.99
3.49

l"
L55
2.49
1.75

Ook deze week een nieuwe waardebonfolder
met een totaalkorting van f57,41

Aanbiedingen geldig van maandag 19 april t/m zaterdag 24 april • Drukfouten onder voorbehoud

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag
IH van 9 tot 12 en van
»§ii%. 2 tot S uur kunt u

(0800-05W gratis bellen met
OMriix* onze service-afde-

t>, „X ling. Daar kunt u
ook terecht voor het

^tódres van de Edah bij u in
de buurt.

Ikga
voor
Edah!
BOTTERMAN

Raadhuisstraat 53 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 20 00
Openingstijden: maandag t/m woensda^)8.00-20.00 uur

donderdag van 08.00-2 l.^Bmr
vrijdag 08.00-18.00 uur, zaterdag OTOO-17.00 uur

De 3 principes van l-dah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Seherpe prij/en.

Edah is er nu ook op internet: http://www.edah.nl

Verhuisd: A.G. Oosterink
m.i.v. 23 april 1999
van lnsulindelaan 16, Vorden naar

Hengel ose weg 41, 7O21 ZS Zei hem
Telefoon (0314) 62 20 97

Vrijdag 23 april:
voedselactie

Kosovo

gordijnstoffen?

ploegstoffen
natuurlijk!

Portret van een dorp op de
grens van twee eeuwen

Helaas was de redactie verhin-
derd een foto te maken van het
Paasvuur op de Kranenburg.

Toch hoort die foto thuis in de rubriek Tradities en gebruiken' die ver-
telt wat er in ons dorp gebeurt op het gebied van oude folklore.
Als u dus in kleur of zwart/wit nog zo'n foto hebt: leen hem ons even
zodat hij een plaats kan krijgen in 'Vorden '99', het portret van een
dorp op de grens van twee eeuwen.
Ook als u andere recente foto's hebt van ons dorp: we zullen die
graag ontvangen en indien mogelijk plaatsen. Zo kunt u ook uw aan-
deel leveren in de totstandkoming van het boek dat straks, aan het
eind van deze eeuw, een kostelijk bezit zal zijn voor ieder die houdt
van ons mooie dorp. Ook uw persoonlijke mening over Vorden in de
vorm van een hartekreet of gedicht is welkom.

Bijdragen voor 'Vorden '99' kunt u toezenden of afgeven aan de
Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3, 7251 BA Vorden. Alle inzendin-
gen worden, indien gewenst, geretourneerd na gebruik.

Binnenkort kunt u intekenen op deze uitgave bij de Openbare
Bibliotheek en Boekhandel Bruna. Dan is ook een dummy beschik-
baar die laat zien hoe royaal het boek wordt uitgevoerd. De voorinte-
kenprijs is f 24.50 (na verschijnen op 1 september a.s. f 29.50).

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

Drie uitvoeringen van
scholengemeenschap
't Beeckland in Vorden
Op 21, 22 en 23 april brengen leerlingen
van scholengemeenschap 't Beeckland in
Vorden het toneelstuk 'Lieve Anne' op de
planken. Voor het derde achtereenvol-
gende jaar gaan de leerlingen het toneel
op om hun acteertalent aan het publiek
te tonen. In de afgelopen maanden is er
weer druk geoefend op de teksten, het ac-
teren en het duidelijk spreken. Het to-
neelstuk wordt opgevoerd in de schouw-
burg van Spectrum Gelderland Oost aan
de Vordenseweg 12 in Warnsveld.

'Lieve Anne' is een verhaal in een ver-j^
haal. Het heden en het verleden lopen
door elkaar heen. De hoofpersonen zijn
Anne Frank en Mira. Mira is een illegale
vluchtelinge uit Joegoslavië die door een
aantal leerlingen van een school opge-
vangen wordt. Haar verhaal is verweven
met dat van Anne Frank. Het stuk is een
aanklacht tegen discriminatie en fascis-
me. De leerlingen die in het stuk optre-
den zijn zich er erg van bewust dat hun
onderwerp pijnlijk actueel is. Het zal dan
ook veel mensen aanspreken. Ook al is
het onderwerp beladen en zijn er scènes-,
bij die droevig zijn, heeft het toch een "
lachwekkende, spannende en ontroeren-
de momenten.

SNEU Tankstation

Groot
Jebbink

Om ons team te versterken!
Zoeken wij een parttimer voor ons tankstation.

Wat wij zoeken is:

Werktijden zijn:

Iemand die representatief is
Iemand die klant gericht is
Iemand van tenminste 17 jaar
Iemand die zelfstandig kan werken

Zaterdag van 8:00 tot 14:30 of 14:30 tot 21:00
Zondag van 9:00 tot 15:00 of 15:00 tot 21:00

Sollicitaties kunt u richten aan Patricia Harmsen of Jan Groot Jebbink
Rondweg 2 / Postbus 108 Vorden 0575-55.22.22



25 april:

koud-, warm- en
nagerechtenbwffet

f29,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen.

Meimaand: 3-gangen aspervemenuffS,-
Zondag 9 mei Moederdagbuffet f 35,-

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

PVC-AFVOERBUIZEN

110x3,2 mm

125x3,2 mm ff00 per meter

Voile pokkttttn op oamoog.

Een compleet assortiment
hulpstukken uit voorraad leverbaar.

Prij«n lijn «cl. ITW. Franco vanaf ( 300, «ui. ITW.

BORCULO (Gld.)
Wildkamp tel. 0545-272795
••••••••••••••••••••••••••••d*

Hét adres voor:
• japonnen

(t/m maat 55
+ tussenmaten)

• rokken
• blouses
• damespantalons
• T shirts &

zomertruien
• zomerjacks

• overhemden

• colberts
• herenpantalons

Ook hebben wij
in voorraad:
• dames- en

herenondergoed
• nachtkleding

• enz. enz. enz.

Openingstijden:
maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag:
09.00 - 12.00 uur
13-30 - 18.00 uur

zaterdag:
09.00 - 12.00 uur
13-30 - 16.00 uur

woensdag
de gehele dag gesloten

Bent u slecht ter been of
hebt u geen vervoer, dan
kunt u ons natuurlijk bellen.
Wij komen graag bij u thuis
met onze collectie, dus . . .

tot zf9ns!
P.S. Voor elke nieuwe
klont een attentie!

Komt u vrijblijvend kijken aan de
Lochemseweg 120 te Harfsen
telefoon (0573) 43 12 02

Konijnen-actiemiddag woensdag 28 april 15.00-17.00 uur
Wij enten uw konijn op deze dag tegen een gereduceerd tarief in tegen dodelijke konijnenziektes. Graag van
te voren even aanmelden.

DE GRAAFSCHAP DIERENARTSEN • Kampstraat 2, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 14 20
• Wildenborchseweg 33, Ruurlo, tel. (0573) 45 12 00 • J.F. Oltmansstraat 3a, Steenderen, tel. (0575) 45 12
66 • Het Hoge 9, Vorden, tel. (0575) 55 12 77 • Marga Klompélaan 126, Zutphen, tel. (0575) 57 11 01

Concert Vocal Sound
en Back Corner op
25 april in Zutphen
Het Warnsveldse koor Back Corner geeft
zondagmiddag 25 april samen met Vocal
Sound uit Gorile een dubbelconcert in
de buitensociëteit van de Hanzehof in
Zutphen.
Vorig jaar is Back Corner te gast geweest
bij Vocal Sound voor een gezamenlijk co-
nert in de concertzaal in Tilburg. Dit
concert was bijzonder succesvol. Een goe-
de reden om deze samenwerking te her-
halen in een dubbelconcert maar dan
voor publiek uit deze regio.

Vocal Sound brengt een repertoire be-
staande uit oude popsongs tot heden-
daagse hits en staat onder muzikale lei-
ding van Ton van Baest. Back Corner zal
onder leiding van dirigent Juliëtte Du-
more ook een populair repertoire bren-
gen, aangevuld en afgewisseld door mu-
zikale en vocale solo's en duetten. Deze
worden uitgevoerd door enkele leden
van het koor.
Kaarten voor het dubbelconcert in de
Buitensociëteit zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij kantoorboekhandel
Hulshoff en The Readshop in Warnsveld.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Columnist Snijders
in Theater Onder
de Molen in Vorden
De bekende columnist en schrijver A.L.
Snijders leest op zondagmiddag 25 april
voor uit eigen in werk in Theater Onder
de Molen in Vorden. Snijders is onder an-
dere columnist voor het Gelders Dagblad
en schreef boeken als 'Ik leef aan de rand
van de wereld' en 'De taal is een hond'.
Het optreden van Snijders wordt afge-
wisseld met muziek van 'Het Mill Trio'
bestaande uit jazzpianist Hans Kwakker-
naat, bassist Bas Rietmeijer en zanger Bo-
ris Tomas.
Snijders trad eerder op in theater Onder
de Molen en is op veler verzoek - vanwe-
ge zijn unieke vertelkunst en eigenzinni-
ge voordracht - opnieuw uitgenodigd.
Theater Onder de Molen is gevestigd aan
de lindeseweg 29 in buurtschap Linde
bij Vorden. Reserveren aanbevolen via
0575-55 69 87. Zie ook advertentie.

KEUKENS
SANITAIR

WAND-EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN

H
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573)452000 BOUWMATERIALEN

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

WORD NU NOVIB DONATEUR
V O O R / 12,50 PER MAAND
BEL 070-3421777

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)

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Optredens vanjovink, Kas Bendjen en The Hurricanes:

24 april H Aiove Party

Op zaterdag 24 april is het dan weer zover. Op de dag voor de Internationale beken-
de wegraces in Hengelo houdt de Hamove in samenwerking met Bennie Leferink van
Kermex Evenementen uit Baak voor een tweede keer een grandioos feest. Aan deze
avond werken in totaal drie groepen mee:Jovink & de Voederbietels, Kas Bendjen en
The Hurricanes. Het feest heeft plaats in een grote feesttent vlakbij het circuit de Vars-
selring.

Vaccinatie tegen
dodelijke
konijnenziektes
Jaarlijks worden vele konijnen het slacht-
offer van twee dodelijke infectieziektes:
myxomatose en Rabbit Haemorrhagic
Disease (RHD). De beide ziektes worden
overgebracht door stekende insecten zo-
als vlooien en muggen. Infecties komen
dan ook met name in de zomermaanden
voor. Een konijn dat besmet raakt met
myxomatose zal slijmgezwellen krijgen
op oogleden, oren, geslachtsdelen en
anus. Bijkomende bacteriële infecties
met etterende wonden leiden binnen
acht tot tien dagen tot de dood van het
konijn. De symptomen van RHD zijn ho-
ge koorts, bloederige neusuitvloeiing en

een moeilijke ademhaling. Vaak sterft
het konijn zo snel dat men niet eens in
de gaten heeft dat het diertje ziek is ge-
weest.
Het is mogelijk om uw konijn tegen bei-
de virusinfecties te laten vaccineren. En-
ting is mogelijk vanaf een leeftijd van
acht weken. Vanaf een week na de inen-
ting is uw konijn beschermd tegen be-
smetting. De bescherming duurt een
halfjaar en is dus voldoende om de in-
sectenrijke periode te overbruggen. De
Graafschap Dierenartsen in Hengelo,
Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zutphen
bieden de entingen op woensdagmiddag
28 april tegen een gereduceerd tarief aan
op een speciale konijnenaktie-iniddag.
Het is raadzaam om van te voren telefo-
nisch uw bezoek aan te melden. Zie ook
advertentie.
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