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Burgemeester Kamerling biedt zwembad kunstwerk aan:

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

Burgemeester E.J.C. Kamerling heeft
afgelopen zaterdag het bestuur van
de vereniging van zwembad 'In de
Dennen' een kunstwerk aangeboden
bij de opening van het nieuwe zwem-
badseizoen. Het gaat hier om een
speelobject voor kinderen die bij het
voetenbad ter hoogte van het terras
is geplaatst. Het kunstwerk werd en-
kele jaren geleden al symbolisch aan-
geboden door het college nadat het
zwembad geheel gerenoveerd was. Op
advies .van de gemeentelijke advies-
commissie beeldende kunst kreeg
kunstenaar Jan Snoeck uit Den Haag
de opdracht het ontwerp voor het
beeld te maken.

De opdracht aan de kunstenaar luidde
een beeld te ontwerpen dat naast artis-
tieke kwaliteiten moet beschikken over
zodanige kwaliteiten qua materiaalkeus
en afwerking dat het door kinderen als
speelobject gebruikt kan worden. Verder
moest het beeld een oriëntatiepunt op
het zwembad vormen. Het ontwerp werd
door de commissie, college en het zwem-
badbestuur goedgekeurd.
Naar het oordeel van de adviescommis-
sie beeldende kunst slaagde de kunste-
naar erin volledig aan de geformuleerde
opdracht te voldoen. Hij voegde zelfs een
extra element toe door van het kunst-
werk een waterspuitend speelbeeld te
maken, wat de relatie met het zwembad
nog meer verbeeld.

Volgens burgemeester Kamerling heeft

het beel^pel weg van een zeehondje.
"Maar heoeuke van kunst is dat ieder-
een er weer iets anders in kan zien", al-
dus de burgemeester. Er zal door het
zwembad een prijsvraag worden uitge
schreven. De deelnemers hieraan dienen
het gewij^^van het kunstwerk te raden
en moge^^en originele naam voor het
beeld bedenken. Het kunstwerk kost in
totaal 30.000 gulden. De helft van dit be-
drag komt voor rekening van de ge-
meente Vorden. De andere helft is be-
taald door de provincie Gelderland.

Bestuurslid M. Gabriël van de vereniging
Vordense Bad- en Zweminrichting "In de
Dennen' bedankte burgemeester Kamer-
ling voor het kunstwerk en vertelde dat
het zwembad de afgelopen tijd een ware
metamorfose heeft ondergaan. "Zo is het
bad fantastisch aangekleed en is de kan-
tine helemaal opgeknapt. Verder zijn wij
met een bedrijf uitLochem bezig om
hier nieuwe speeltoestellen te plaatsen.
Diverse speeltoestellen die hier stonden
waren verouderd en voldeden niet meer
aan de wettelijke normen. Toen wij hoor-
den dat het speeltoestellenbedrijf uit
Lochem op zoek was naar een locatie om
haar artikelen uit te stallen, zijn we daar
gelijk op ingesprongen. We hopen op de
ze manier op een goedkope wijze aan
nieuwe speeltoestellen te komen. Voor
het bedrijf uit Lochem is zwembad 'In de
Dennen' een mooie locatie om de speel-
toestellen uit te stallen en voor ons is dit
een goedkope wijze om aan speeltoestel-
len te komen", aldus Gabriël.

Moeder-verwen-aktie
bij Welkoop Vorden
Speciaal voor moederdag heeft Welkoop
Vorden weer een leuke aktie georgani-

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
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seerd. Behalve de geraniummarkt op 8
en 9 mei kan iedereen vanaf 12 jaar mee
doen aan een prijsvraag. Degene die -
door een slagzin af te maken - op de
meest treffende manier kan uitleggen
waarom zijn of haar moeder de allerlief-
ste moeder is, maakt kans op eenwaar-
debon voor moeder. Deze waardebon,
welke Welkoop in samenwerking met
Salon Marianne beschikbaar stelt, geeft
recht op een complete gezichtsbehande-
ling in de schoonheidssalon aan de
Dorpsstraat. Een mooi cadeau en pure
verwennerij waar de allerliefste moeder
heel erg van zal gemeten. Kom dus snel
naar de Welkoopwinkel en neem een
wjedtfnjdformulier mee.

Hervormde kerk Vorden
Zondag W mei 10.00 uur Ds. Helder uit Winterswijk;
19.00 uur dhr. J.H.J. Letterman, Taizédienst in de
Gereformeerde Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag W mei 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

Kapel de Wildenborch
Zondag W mei 10.00 uur ds. M. Beitier.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag W mei 10.00 uur ds. HA. Speelman; 19.00
uur Taizédienst in Geref. kerk, dhr. J.H.J.
Letterman.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 9 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag W mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
VoTUCo.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 9 mei 17.00 uur Woord- en
Communiedienst.
Zondag 10 mei 10.00 uur Eerste H. Communie,
Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
10-11 mei pastoor J, Nijrolder, Baak, tel. (0575) 44
1291.

Huisarts 9-10 mei dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen èf een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevalleiMjü niet tot deze spreek-
uren kunnen wachter^parne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
9-10 mei D. Stolk. Ruurlo. tel. (0573) 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur. ^^

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. On der h oudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon
(0575) 551256.

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

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

V
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 4141. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-1130 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



Het Allerlekkerste voor de
Allerliefste f?

'n Heerlijke Waal volgens Limburgs recept
calorïe-arm on goed voor 12 royale punten

Cerise-Bavaroise Vlaai
Romig en fris. Echt iets voor moeder

14.95
Voor maar

kleinere Cerise Vlaai
goed voor 6 punten

8.50
Voor

moederdag Slagroomtaart
van 22,50

Voor 19!95

Voor moeders Verwen Ontbijt
diverse soorten verwenbroodjes,
o.a. Croissants, Duitse, Franse en

Italiaanse broodjes
Ook om zelf thuis af te bakken.

Moeders een prettige dag gewenst

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

Zaterdag 9 mei voor moederdag
elke klant een Echte Groenteman Verrassing!!!

598
•

/ valencia Late<ttffttff(KC(M f

niet zomaar een Sinaasappels
groente winkel...

15 voor 496

Panklare

Andijvie
500 gram

49

NIEUWE OOGST!!

Malta's of
geschrapte 4 98
krieltjes per kilo ••

Salade van
de dag
200 gram

49

Natuurlijk uit eigen keuken

IJsbergsla
stamppot

398
g

Meloenen-
mix

2.49
200 gram

VRIJDAG EN ZATERDAG GROOT TOMATEN SPEKTAKEL!
Vela soorten proevon on keuren!

Aanbiedingen geldig van ma 4 mei t/m zat. 9 mei
R A U W K O S T - E X O T E N

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

Samenleven doe je
niet alleen

Stem
6 mei

Geboorte-
kaarten

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Moederdag Verwendag
Lekker fris, lekker makkelijk:
SLAATJES, per stuk f 6,95

WOENSDAG 6EHAKTUA6
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

OONDERDA8 SCHNITZELDA8

Gepaneerde
Schnitzels

f 1j50 per stuk

VRIJDAG PIEKENOAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f 1j~

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. Varkensrollade
100 gram f 1,98

Ham-prei salade
100 gram f 1,48

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes f 10,—

2 pizza1* f 10,—

WEEKENDAANRIEDING

Magere hamlapjes
1 kiio f 9,98

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Slavinken +

4 Boomstammetjes
samen ff 7,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

Zondag 10 mei

Verwennen mag, dus kom bij
BARENDSEN een cadeau halen

om moeder te laten stralen

Zie ook onze folders met vele
speciale MOEDERDAG-tips

BARENDSEN
Vorden

Zutphenseweg 15 - Tel. (0575) 55 21 59

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Visser
M O D E

Vf «RASSEND vttiz»^6

Wij zoeken voor ons verkoopteam een enthousiaste,
representatieve

PART-TIME VERKOOPSTER
(voor plm. 13 uur per week)

Wij denken aan iemand die:
- het liefst een opleiding en/of ervaring heeft in de (mode)

verkoop,
- affiniteit met dames-, heren- en kindermode heeft,
- graag mensen adviseert bij hun keuze,
- flexibel inzetbaar is.

Wij zien uw geschreven sollicitatie met pasfoto graag voor 15
mei tegemoet t.a.v. de heer en mevr. Elbrink, Burg. Galléestraat
9, 7251 EA Vorden

r l Witte broodjes

275 „X 6 voor ^rf« f

^ Roomboter Croissants ̂
A 99

S, nuVr* S

*S fÉ vrijdag en zaterdag pP X^
Moederdag schuimtaart

L, « 11!5 > )

V_ ECHTE rOTI
| tAKKtH|U-"

Echte Bakker
VAN ASSELT

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



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

• Koekactie Vordens Da-
meskoor op 7 en 8 mei

• Wij zoeken iemand die af en
toe komt koken, vegetarisch
en culinair. Brief naar Kiefs-
kamp, Lindeseweg 6, 7251 N K
Vorden

• Kom naar de open avond
van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen op 13 mei
om 19.45 uur in De Herberg

• Te koop: aanhangwagen
i.g.st. Tel. (0575) 55 29 55 na
18.00 uur

• Te koop: Renault 5 bouwj.
1985. Prijs f 950,-. Tel. (0575)
55 18 91

• Koekactie Vordens Da-
meskoor op 7 en 8 mei

• Gezocht voor de maandag-
en/of vrijdagochtend: een flin-
ke hulp voor schoonmaak- en
huishoudelijke werkzaamhe-
den in vakantieboerderij. In-
lichtingen tel. (0575) 55 28 28

• Te koop: platte wagen met
nieuwe vloer, geschikt als huif-
karonderbouw f 350,-. Set
ponytuig en set paarden-
tuig. Tel. (0575) 55 34 58

• Donkere meubels/keu-
kens/klokken worden weer
blank (licht). Vraag vrijblij-
vende informatie Corantiek/
CB Renovatie. Tevens uw
adres voor loogwerk, restau-
ratie en houtwormbehande-
ling (0544) 46 39 54, mobiel
06-55143833

• Rommelmarkt 9 mei a.s.
bij de molen Het Hoge 66 van
10.00 tot 15.00 uur. Heeft u
nog spullen (geen grote)?
Inleveren 8 mei van 17.00 tot
18.00 uur bij de molen. Af-
halen kan ook tel. (0575) 55
28 71 of 55 30 60

• Te koop: Cairn Terrier-
pups met stamboom, getest
op levershunt, lid NCTC. Tel.
(0575) 51 95 93

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

• 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

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

Dirk Pasman &
Joke Rossel

gaan trouwen op donderdag 14 mei
1998 om 11.30 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

Ons adres:
Wilhelminalaan 18
7251 EN Vorden

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 16.30 tot 18.00 uur in
't Pantoffeltje te Vorden.

Op zaterdag 9 mei a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

J. W. Oortgiesen
H.G. Oortgiesen-Eggink

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.00 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Mei 1998
Ruurloseweg 113
7251 LD Vorden

In plaats van kaarten

Op woensdag 20 mei a.s. hopen wij
met onze kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen ons 55-jarig huwelijk
te vieren. ^

B.H. Enzerink
en
H. Enzerink-Reurink

Gelegenb l̂ tot feliciteren van 15.00
tot 17.od^ur in zalencentrum De
Luifel in Ruurlo.

Hertenweg 5
7255 NE Hengelo (Gld.)

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis van het plot-
seling overlijden van mijn lieve man, onze zorgza-
me pa en opa

MARINUS REGELINK

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: A.B. Regelink-Tiessink

Nijkerk: Marinus Regelink
Thea Regelink-Hengeveld

Mare t, Jeroen

Vorden: Bert Regelink
Elsbeth Regelink-Broekgaarden

Susan en Frank,
Ronald en Jasmijn,
Michiel

Vorden: Dick Regelink
Ina Regelink-Maalderink

Dennis, llse

Hengelo (Gld.): Bertha Ruesink-Regelink
Gerrit Ruesink

Marian, Wilma, Sandra

Hummelo: Gerda Garretsen-Regelink
Henk Garretsen

René, Liesbeth

Vorden, 30 april 1998

'Groot Venhorstink'
Deldensebroekweg 2a
7251 PL Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 5 mei plaatsgehad
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Wees er als de
kippen bij

t-^ /^y \v

4 Kakelburgers +
500 gram Kipfilet

LET OP LET OP

zaterdag 23 mei i.s.m. Sursum Corda
grote gegrilde haantjes aktie

LET OP LET OP

Gegrilde kipfilet, cervelaat,
boterhamworst
(100 gr. per soort)

samen voor
Kalkoenschnitzel,

595

Moederdagsalade,
100 gr.
Oosterse kip-kerrie,
per 100 gr.
Kip Calypso,
100 gr.

69

98

35
• WVB • ».^^ ̂  • m*^-^m mm mm V^H^» mg —^ _^ i \s \s w f •

(per 4 stuks gratis bakje 4 65 Kalkoenham,
kerriesaus) 100 gr. 100 gr.

Keurslager

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

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

iffsNEELTJE HOLSBEEKE-KUPERUS

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost welke
ons dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrij-
ven, betuigen we hiermede onze oprechte dank. In het
bijzonder hen die haar in haar laatste uur hebben bijge-
staan.

Uit aller naam,
H.J. Holsbeeke
kinderen en kleinkinderen

Vorden, mei 1998

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

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

Opvoering bijbelse musical

vrijdag 8 mei • zaterdag 9 mei
in Ons Huis te Hengelo (Gld.)

20.00 uur • zaal open 19.30 uur
entree f 7,50 • kinderen f 5^

voorverkoop van kaarten boekhandel WoHon

Oecumenische samenwerking
Herv. Gemeente R.K. Parochie

Fff/sponsoring: (0575) 46 59 96

Mede mogelijk gemaakt door:

-Wissink
Juwelier • Opticien

Spalstraat 15 • Hengelo (Gld.)

Samenleven doe je
niet alleen

Stem
6 mei

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATA:
6 juni-29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77.50 P4).

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

• HERBALIFE brengt even-
wicht in ons lichaam. Wilt u in
gewicht AANKOMEN, wilt u in
gewicht AFVALLEN, wilt u
meer energie of een sportpro-
gramma: HERBALIFE kan u
helpen. Bel voor meer infor-
matie of voor een afspraak:,
Femy Bokstart, 't Gotink 22,
Ruurlo, tel. 0573-453718.
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M Telefoon gemeente; (0575) 55 74 74.

m Telefax gemeente: (0575) 557444,

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
S30 tot12,00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

MAv(mdopensteUingafd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zyn van
18.30*20.00 uur (zie publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgsmeester en
wethouders:
Burgemeester EJ.G Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 • 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. MuIderge-MeuJenbroefc; don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13,30 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vonden
en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minu-
ten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris
van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat
dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de vooMÜter een tweede in-
spraakronde invoegen. ^P

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 12 mei 1998
om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- vervanging verwarmings- en warmwaterinstallatie in sportha^rjebbink;
- managementrapportage mei 1998;
- intergemeentelijke samenwerking Hengelo-Steenderen-Vorden;

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 12 mei 1998 om
19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- bestemmingsplan "'t Olde Lettink";
- managementrapportage mei 1998;
- uitvoering Landschapsbeleidsplan, seizoen 1998-1999.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 13
mei 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- managementrapportage mei 1998.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 mei 1998 om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:

- vervanging verwarmings- en warmwaterinstallatie in sporthal 't Jebbink;
- bestemmingsplan "'t Olde Lettink";
- intergemeentelijke samenwerking Hengelo-Steenderen-Vorden;
- uitvoering Landschapsbeleidsplan Vorden, seizoen 1998-1999.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda
staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissiever-
gadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het on-
derwerp waarover u wilt spreken.

dinsdag 12 mei 1998:

woensdag 13 mei 1998:

- hetElshof;
- het Vogelbosje;
- het Jebbink (vanaf de Burgemeester Galleestraat tot de

Decanijeweg).
- deBoonk;
- het Jebbink (vanaf de Steege tot deBoonk).
- Stationsweg;
- Hoetinkhof (voor huisnummer 58 t/m 78);
- Hoetinkhof (voor huisnummer 83 t/m 115);
- Hoetinkhof (voor huisnummer 63 t/m 65);
- Brinkerhof (voor huisnummer 28 t/m 40);
- Brinkerhof (voor huisnummer 64 t/m 66).

donderdag 14 mei 1998: - Hertog Karel van Gelreweg;
- Hendrik van Bramerenstraat;
- Graaf van Limburg Stirumstraat;
- Storm van 's Gravesandestraat;
- van Heeckerenstraat.
- Dokter C. Lulofs;
- Berend van Hackfortweg.
- Het Hoge.
- Margrietlaan;
- Brinkerhof (voor huisnummer 2 t/m 16);
- Brinkerhof (geasfalteerde gedeelte vanaf Het Hoge tot het

einde).

vrijdag 15 mei 1998:

maandag 18 mei 1998:
dinsdag 19 mei 1998:

Afhankelijk van het weer en de vervuiling van het riool kan de reiniging langer of kor-
ter duren.

Stank
Bij de reiniging kan enige rioolgeur vrijkomen. U kunt deze rioolgeur in huis voorko-
men door wasbakken, schrobputjes en dergelijke af te dekken met een natte doek en
de deksel van de wc dicht te doen.

Bij de inspectie komt geen rioolgeur vrij, zodat voorzorgsmaatregelen om rioolgeur te
voorko men niet nodig zijn.
Als u nog vragen heeft over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
heer S.E.F. Berends van de afdeling gemeentewerken.

J^ l IJDELIJKE VERKE&MAATREGELEN

In verband met een bodemsanering bij het voormalige benzinestation Koekoekstraat
l te Vierakker, hebben burgemeester en wethouders besloten om de Koekoekstraat en
de Hackforterlaan vanaf de Vierakkersestraatweg tot aan de Kruisdijk van 11 mei 1998
tot en met 23 mei 1998 af ̂ Muiten voor alle bestuurders, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer. ^P
Met pijlen zullen burgemeester en wethouders een omleidingsroute aangeven.

'B OUWAANVRAGEN

plaats
Vierakkersestraat-
weg37
Biesterveld 53
Biesterveld 82
Veldwijkerweg l
Biesterveld 49
Lindeseweg 20

aanvrager
Stichting beheer
Ludgerusgebouw
H.W. Olthaar
D.Hofs
EJLM.Wesselink
PAJ. van Dijk
R.Schreve

inhoud datum ontvangst
verbouwen en vergro- 23-04-1998
ten verenigingsgebouw
bouwen woning 23-04-1998
bouwen woning 23-04-1998
verbouwen woning 24-04-1998
bouwen woning 27-04-1998
verbouwen woning 27-04-1998

J1 VERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN28 april 1998:

BOUWVERGUNNINGEN

plaats
Zutphenseweg 24

aanvrager
Helmink woning-
inrichting BV

inhoud vrijstelling
uitbreiden winkel- bodemonder-
ruimte zoek vergroten

hoofdgebouw

MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats
Kerkhoflaan 7

aanvrager
J. Muntjewerff

SLOOPVERGUNNINGEN

plaats
Ruurloseweg 28

aanvrager
L.MX. Gelens en
JJJi.Tiemeijer

inhoud
bouwen serre

inhoud
slopen kapschuur

vrijstelling

EINIGING EN INSPECTIE VAN DE RIOLERING

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.

Volgende week start de firma SITA met het reinigen van een gedeelte van het riool in
Vorden. Enkele dagen later inspecteren ze het gereinigde riool.
De riolering wordt in de volgende wegen gereinigd en geïnspecteerd:
maandag 11 mei 1998: - de Haar;

- de Bongerd;

ESTEMMINGSPLAN " T OLDE LETTINK"

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de horeca-activiteiten van 't Olde
Lettink, Almenseweg 35-27 te Vorden, uit te breiden.- Be-voormalige boerderij en



schuur direct ten westen van 't Olde Lettink mag de eigenaar gebruiken als logiesac-
commodatie. Als de gemeenteraad dit bestemmingsplan vaststelt, verandert de be-
stemming van het perceel Mispelkampdijk 9 van agrarisch bedrijfin burgerwoning.

NTERGEMEENTEUJKE SAMENWERKING HENGELO-STEENDEREN-
VORDEN

De drie colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hengelo,
Steenderen en Vorden hebben afgesproken dat zij de gemeenteraden van die ge
meenten voorstellen om maximaal samen te werken. Dit betekent dat:

- bestaande vormen van samenwerking vooralsnog ongewijzigd worden voortge-
zet;

- bij nieuwe taken/ontwikkelingen de drie gemeentebesturen verplicht zijn nut
en noodzaak van samenwerking te onderzoeken; oriënterende gesprekken over
samenwerking over automatisering zijn al begonnen;

- bij noodsituaties zullen de drie gemeenten elkaar, waar mogelijk, wederzijds
hulp en bijstand verlenen;

- intergemeentelijke samenwerking met andere gemeenten kan alleen in beeld
komen na en in overleg met de drie gemeentebesturen;

- toetreding van andere gemeenten tot het uit deze drie gemeenten bestaande
samenwerkingsverband alleen mogelijk is met instemming van de drie ge-
meenteraden.

Samenvoegen van de drie gemeenten is nog niet in beeld , maar willen de col!.e-
ges van burgemeester en wethouders niet uitsluiten.
Als de gemeenteraden besluiten tot samenwerking, dan zullen een stuurgroep en
meerdere projectgroepen aan het werk gaan om een samenwerkingsplan op te stel-
len. In het najaar van 1999 zullen deze gemeenten dan, voorzover dat op onderdelen
al niet eerder is gerealiseerd, moeten samenwerken.

UVOERING LANGSCHAPSBELEIDSPLAN VORDEN, SEIZOEN 1998-
1999

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om ƒ 72.000,— beschik-
baar te stellen voor de uitvoering van het landschapsbeleidsplan en om beleidsregels
gemeentelijke projecten landschapsbeheer vast te stellen.

De belangstelling van particulieren en instellingen voor deelname aan de uitvoering
van het Landschapsbeleidsplan is groot. 18 deelnemers hebben zich al gemeld.
Voor de aanleg van een bomenpad rond kasteel Vorden door de werkgroep Leefbaar-
heid willen burgemeester en wethouders een bedrag van ƒ 2000,— uit het budget
1998-1999 reserveren omdat zij dit een waardevol educatief project vinden.

"Morsen lissen we
O OO *r*trtd Koeh (36)

al op 't strand."

Rabobank Reizen selecteert de leukste en voordeligste iast-minute reizen

voor u. Zon/zee en strand, een actieve vakantie of een culturele reis. Met

de auto, bus, boot of vliegtuig. Onze aanbiedingen staan elke zaterdag ver-

meld in de reisbijlage van de Telegraaf. U kunt ook kijken op internet:

www.rabobank.nl waar u de meest actuele aanbiedingen vindt. Maar u kunt

ook altijd even bij ons binnenlopen. Aivast een prettige vakantie.
Rabobank

Reizen

Voor voorde l ige re izen gaat u naar de Rabobank .

- Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05

Verras moeder
\rnet zo'n lekkere

SPROKKEL
TAART

j 3 rstó

J. WIEKART
Burg. Galleestraat 6, Vorden

Tel. 55 17 50

Waar heb je dat gekocht?

Daar hebben ze zó veel mooie gezellige
cadeautjes.

Voor elke moeder wel iets
en moeders verdienen het mooiste

WOONDECORATIES & CADEAUS
5, Vprden, tel. (0575) 55 13 34

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 7 mei 1998,
gedurende vier weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 31 maart 1998
ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Buiten-
gebied Deldenseweg 8".

Dit plan beoogt de geldende agrarische bestemming
(met bouwperceel) te wijzigen in een bestemming
voor burgerwoondoeleinden. Tevens biedt het plan de
mogelijkheid om een gedeelte van de voormalige
boerderij op het perceel te verbouwen tot - en te
gebruiken als - recreatiewoning.

Zij die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken kunnen, gedurende de genoemde
termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij gedepu-
teerde staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

Vorden, 6 mei 1998

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

Dinsdag's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

£ei & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 24^g>--/vorden » (0575) 55 12 15



GELEDEN

'OP-NEER-OP, DAT IS DE LETTER I'

Carbid,
de school en Gosen

Het had een mooie en zelfs een enigs-
zins ontroerende dag moeten worden,
die eerste maandag in april begin jaren
dertig in de christelijke school op Het
Hoge: van griffel naar pen in het kinder-
leven. Het was steeds een grote beleve-
nis als in april het nieuwe schooljaar be-
gon.
Niet alleen voor de 'school met den bij-
bel' aan de Baakseweg overigens. Het
gold daar in het bijzonder voor de twee-
de klas. Ruim een half uur voor de
schoolbel zou luiden was de juf van de
tweede klas in het lokaal in de weer.
Deze dag was een heel bijzondere: de
kinderen zouden voor het eerst met
inkt schrijven.
De juf - In 't Hout was haar achternaam
- het was oneerbiedig voor kinderen
van de tweede klas haar voornaam te
weten, laat staan uit te spreken - de juf
dus, keek of in alle tweepersoons ban-
ken voor elke leerling een inktpotje zat.
Daar waren gaten voor in de banken ge
boord en een ijzeren schuifje kon de
inktpotten afsluiten. Alle banken waren
van een potje voorzien en nadat ze dit
had vastgesteld ging de juf naar het
leermiddelenlokaal waar meester
Rouwenhorst, haadee-es, hoofd der
school, een kast opende en de juf een
fles, voorzien van een schenkkurk, aan-
reikte.
Daarop begaf juf In 't Hout zich een
beetje plechtig naar het lokaal voor de

tweede klas en schonk nauwgezet in elk
potje een scheut zwarte inkt. Tweede
kwaliteit, maar goed genoeg voor het
onderwijs op de lagere school. Er was
ook eerste klas inkt: die was bestemd
voor de vulpennen van de meesters,
maar bovenmeester Rouwenhorst had
liever dat de meesters en de juffen met
een gewone kroontjespen schreven.
Alle potjes waren gevuld en toen ging
de schoolbel. Enkele ogenblikken later
was het lokaal gevuld met meer dan
twintig kinderen uit het dorp en de om-
geving. De eerste les was luisteren naar
een verhaal uit de bijbel. Daarna stond
schrijven op het rooster en dat was die
morgen een plechtig en spannend ge-
beuren.
In de eerste klas waren griffel en lei de
hulpmiddelen geweest waarmee kinde-
ren de eerste beginselen van schriftelijk
menselijk verkeer werd bijgebracht. In
de tweede klas werd je grote eer waar-
dig geacht: de juf deelde houten pen-
houders met kroontjespennen uit en
elk kind kreeg een klein schrift met lijn-
tjes.
Toen sprak de juf: schuif de inktpotjes
maar open. Daarop ging de les voort
met kijken naar het voorbeeld dat de juf
met krijt op het bord schreef: de letter i.
"Op-neer-op" zei juf In 't Hout. Dat is de
i. Nu jullie, moedigde juf de kinderen
aan. Doe een klein beetje inkt aan de
pen en probeer heel mooi te schrijven.

Het had een fijne les van drie kwartier
kunnen worden. Als er geen carbidlan-
taarns waren geweest.
Ze waren er wel, fïetslampen die in het
duister een schijnsel verspreidden dat
tot stand kwam nadat vochtig carbid
gas het verwekt i nde kop van de lamp.
Daar was een brander, een pot met een
gaatje en het dan met een lucifer aange-
stoken gas verspreidde licht. Aldus kon
men in het donker fietsen met lichtend
schijnsel. Brandende achterlichten ken-
de men nog niet. Toen de eerste rijwiel-
lampen met een dynamo (van de Empo)
in de handel kwamen, rezen daar bij tal
van Vordenaren protesten tegen. Als je
met zo'n nieuwerwetse lamp van de
fiets stapte, stond je meteen in het don-
ker. De carbidlamp daarentegen bleef
trouw branden, ook als je naast de fiets
stond. Met carbid kon je niet alleen de
fietslamp laten branden, kinderen kon-
den er ook mooi mee spelen als ze thuis
stukken uit de voorraaddoos hadden ge-
pakt. Je kon het laten sissen als je spuw-
de op een stukje of als je - maar dat
mocht eigenlijk niet - als je er een heel
klein beetje op plaste.
Gosen uit de tweede klas had carbid in
de zak - in de boksentesse zogezegd.
Zou carbid gaan sissen als je er inkt op
doet? zei Lammert, die naast Gosen in
de schoolbank zat. Ik zal het eens met
een stukje proberen, zei Gosen en haal-
de carbid uit de zak. Hij wilde het mid-

dendoor breken maar de juf keek en
Gosen werd zenuwachtig. Dan het hele
stuk maar, fluisterde hij en voorzag de
inktpot van een vers stuk carbid, dat
ogenblikkelijk deed wat volgens de ver-
kopers van dit goed - de fietsenmakers
Kuypers, Barink en Bervo - ging gebeu-
ren: het siste enorm, bruiste en bracht
gas voort.
Wat is dat daar? riep juf en liet zich van-
af haar hoge stoel achter de lessenaar
glijden.
De inkt bruiste het potje uit en bank,
vloer en Gosen werden getekend door
het zwarte vocht. Ik probeer het met de
handen tegen te houden, maar dat wil
niet, zei Gosen en keek hulpvragend de
juf aan.
Roep meester Rouwenhorst, gebood de
juf het kind dat het dichtst bij de gang-
deur zat. Weldra verscheen het hoofd
der school en zag wat inkt en carbid ge
zamenlijk tot stand hadden gebracht.
Gosen moest na afloop van de school-
tijd bij de bovenmeester komen en
kreeg een briefje mee voor zijn ouders:
wilt u zorgen dat Gosen voortaan geen
carbid meeneemt naar school?
Dat verbod gold vanaf de volgende dag
trouwens voor alle kinderen en het
bleef geldig tot de laatste carbidlan-
taarn uit het Vordense was verdwenen.

GJ.BREUKER

A. HEITKONIfi
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANOTL

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

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Voedselallergie en voedsel-
intolerantie thema in mei
De Gezondheidswijzer Zutphen, in-
formatiepunt op het gebied van
gezondheid, ziekte en gezondheids-
zorg, besteedt in de maand mei spe-
ciale aandacht aan Voedselallergie
en voedselintolerantie'.

Mensen met voedselallergie kunnen hef-
tig reageren op stoffen in de voeding. De
term voedselallergie betekent: afwijken-
de reactie van het afweersysteem op
voedselbestanddelen. Bij voedselintole-
rantie is er wel sprake van overgevoelig-
heid maar er treedt geen reactie van het
afweersysteem op, de klachten kunnen
echter hetzelfde zijn als bij voedselaller-
gie.

Tegenwoordig worden termen als voed-
selallergie en voedselintolerantie veel-
vuldig gebruikt. Alleen door goed onder-
:oek en met behulp van van deskundige
Begeleiding en aangepaste dieetregels
kürtnen klachten zo veel mogelijk voor-
komen worden.

i en voedselallergie kan verschillende
klachten geven, bijvoorbeeld eczeem,
acute huidzwellingen, maag/darmpro-
blemen, maar ook gedragsproblemen en

klachten aan de luchtwegen als astma,
bronchitis, aanhoudende verkoudheid
en dergelijke.

Veel aandacht is er de laatste tijd in dit
verband ook voor geur-, kleur- en smaak-
stoffen in de voeding. ZorgGroep Oost
Gelderland organiseert bij voldoende
belangstelling een thema-avond over dit
onderwerp. In de Gezondheidswijzer ligt
een intekenlijst.

Informatie over voedselallergie en voed-
selintolerantie in de vorm van brochu-
res, folders en adressen van instanties als
de Nederlandse Voedselallergie Stich-
ting, het Landelijk Informatiecentrum
Voedselovergevoeligheid, het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding en BAS, de
Nederlandse Vereniging voor hyperacti-
viteit zijn verkrijgbaar via de Gezond-
heidswijzer Zutphen, die gevestigd is in
de inloopruimte van het Patiënten servi-
cebureau in de hal van Het Spittaal, tele-
foon (0575) 59 22 01.

Voor deze en andere informatie op het
gebied van ziekte en gezondheid is de
Gezondheidswijzer dagelijks geopend
van 0930-16.30 uur.

Stem af op

DRUKKERIJ
WEEVERS

dan bent u
er zeker
van dat uw
drukwerk
tot in de
puntjes
verzorgd
wordt

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - E-mail: info@weevere.nl - ISDN 551329

Filialen:
Zutphen
Ruurto
Zelhem

Wevodruk
Studio Contact
Wee vers Druk

Agentschappen:
Warnsveld Readshop
Hengelo M. Massellnk, Margriethof 30

Drogisterij Marianne
Steenderen R. van Veldhuizen, Begonlastraat 3
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BOERDERIJ
L E Z E R S R E I Z E N

Het onafhankelijk agrarisch vakblad BOERDERIJ
organiseert speciaal samengestelde groepsreizen
waaraan gelijkgestemden uit de Nederlandse
agrarische sector deelnemen.

Een kleine greep uit het aanbod:

Amerika
Canada
Griekenland
Denemarken
Schotland
Engeland
Oostenrijk
Zwitserland

Alle reizen worden begeleid door een ervaren Nederlandse
reisleider(ster).

Voor informatie over en boeking van de BOERDERIJ LEZERS-
REIZEN gaat u naar het Rabobank Reisbureau.

Rabobank
Graafschap-West

17 vindt onze reisbureaus:
Vorden Zutphenseweg 26 tel.
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel.
Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

MEI
••mmm
P.P.M.
BAND BK NKK

voofverkoop: FOCUS - RADSTAKE - CITY LIDO
entree voorverkoop ƒ 22.SO - 700! f 25.

HEMELVAART HERMES HOUSE
BAND

JEJAM MAJOR
LEAGUE

Udobar:FETSANDIHEBEAUHFULS

MARKTVERENIGING VORDEN

Vrijdag 8 mei a.s.

Speciale MOEDERDAG-markt
waardebonnen-aktie met vele mooie prijzen

Het bestuur.

2 bos snijbloemen naar keuze U,"D

Heel veel KAMERPLANTEN voor MOEDERDAG

3 Grote pot anjers voor in de tuin l U, U U

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Veevoederhandel H. Vlogman

idelaar in Koudijs-Wouda kwaliteits voeders:
* Rundveebrok *Paardenbrok
* Pluimveevoeders *Varkensvoeders

l H. Vlogman
Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

tel. 0575-552959/fax. 0575-551327

KQUDUS-WQUDA
MENGVOEDERS D A A R Z I T M E E R I N !

Zaterdag 9 mei
zowel in Vorden als Warnsveld

De jaarlijkse

^.
Meer dan 30 soorten

geraniums en fuchsia's
met daarbij alle soorten perkgoed

Plaats:
9 mei Burg. Galleestraat te Vorden van

9.00 tot 17.00 uur
9 mei Winkelcentrum Dreiumme

te Warnsveld
van 9.00 tot 17.00 uur.

Graag tot ziens!

Georganiseerd door de plaatselijke bloemist J. W. Elbrink.

Bloemsierkunst & Hydro
Breng uw eigen bloembak mee,
wij planten de door u gekochte
geraniums of perkgoed tegen In-
levering van de door ons geplaatste
advertenties of strooifolder gratis
in potgrond Vorden/Wamsveld

tT 0575-55 14 36 - Fax: 0575-55 10 75
Goed bereikbaar.



V o c t b ei l

Nacompetitie feit voor Vorden l
Na een 1-4 overwinning op het reeds ge-
degradeerde Beatrix uit Hoenderloo
heeft het eerste elftal van Vorden zich
verzekerd van een plaats in de nacompe
titie: een uit- en een thuiswedstrijd tegen
Spel. Brummen. Anders dan de uitslag
doet vermoeden speelde Vorden afgelo-
pen zondag een moeilijke wedstrijd, het
speelde onrustig, vele foute passes lagen
daaraan ten grondslag.
Niet dat Beatrix de geelzwarten in verle-
genheid bracht, want de gedoodverfde
degradant toonde weinig initiatief; We
kunnen gewoon niet beter zou hun trai-
ner na de wedstrijd zeggen! Toch waren
zij degenen die op voorsprong kwamen.
Jeroen Tijssen schoot de bal op ongeluk-
kige wijze achter de Vordense doelman
Besselink, een onverdiende en onver-
wachte achterstand maar voor Vorden
een teken om een tandje hoger te scha-
kelen, hetgeen leidde tot een nog groter
overwicht, en dus ook betere kansen
voor Vorden, de gelijkmaker kon niet uit-
blijven, aldus geschiedde, in de 43 mi-
nuut kopte Dennis Wentink een feilloze
vrije trap van Rob Enzerink binnen. Een
dikverdiende 1-1 ruststand.
Vanaf de aftrap van de tweede helft liet
Vorden blijken met minder dan 3 punten
geen genoegen te nemen en draaide Bea-
trix de duimschroeven aan wat in de 65e
minuut leidde tot de bevrijdende 1-2.
Een gave voorzet van Hans van Dijk werd
door Peter Hoevers onhoudbaar binnen-
gekopt. Hiermee was het Hoenderloos
verzet gebroken en kon Vorden uitlopen
naar een 1-4 einduitslag. 1-3 door Mark
Sueters die zijn eigen solo fraai afrondde
en 1-4 na een 'bekeken' afstandschot
door Rob Enzerink gaven het krachtver-
schil weer. Vorden kan zich gaan voorbe-
reiden op de nacompetitie.
Zondag speelt Vorden eindelijk weer een
thuiswedstrijd, het betreft de laatste
competitiewedstrijd tegen Epse, waarna
nog 2 nacompetitie wedstrijden volgen.

Uitslagen
Beatrix l - Vorden 11-4; Grol 4 - Vorden 2
3-3; Markelo 4 - Vorden 3 0-3; Vorden 4 -
Steenderen 3 10-1; Vorden 5 - Rheden 5 3-
5; Vorden 6 - Sociï 5 8-2; Zutphania Dl -
Vorden Dl 6-2; Vorden El - WHCZ El 1-1;
Vorden E2 - WHCZ E5 6-0; Warnsveldse
Boys E5 - Vorden E3 0-9; Zutphen Fl -
Vorden F3 15-6; Vorden F2 - Gazelle
Nieuwland F3 8-1; Vorden F4 - Erica '76 F3
2-2.

Programma
8 mei: Egfried Booltink Memorial:
Vorden 2 - Rigterbleek 3.10 mei: Vorden
l - Epse 1.

S.V. RATTI
Uitslagen jeugd
Ratti Dl - Eibergen D2 2-2; Reunie E3 -
Ratti El 10-6; Witkampers F2 - Ratti Fl 1-
3.

Programma
Ratti Dl - G.S.V. '63 Dl; E.G.V.V. El - Ratti
El; Ratti Fl - KI. Dochteren Fl; Lochuizen
Fl - Ratti F2.

Socü
Eefde E-Socii E 0-5, WHCZ F-Socii F 5-1,
SVPV 1-Socii l 2-3, Socü 2-Vios B 3 1-6,
Steenderen 2-Socii 3 1-3, Socü 4-SHE 4
4-4, Vorden 6-Socii 5 7-2,Stokkum 3-
Socü 6 3-0,

Programma
Socü F-WHCZ F, Socü E-De Hoven E.

D u i v c n s p o r t

PVVorden
Leden van PV Vorden hebben het afge
lopen weekend met hun duiven deel-
genomen aan een wedvlucht vanaf
Den Bosch over een afstand van circa
80 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: M.
Tiemessen 1; AA Jurriens 2; HA Eykel-
kamp 3, 6,14; J. M. Meyer 4, 5, 7, 9; H.E.
Pasman 8; GA Wesselink 10, 20; G en
H. Boesveld 11; Maria Olieslager 12,13;
A en A Winkels 15, 16; H.Stokkink 17;
DJ. Gotink 18; E.Bruinsma 19.

Enquête aanleg fietspad Vorden-Kranenburg:

Kwaliteitsborging heeft resultaat
Werken met een garantie voor zeer
beperkte overlast heeft resultaat. Dit
geeft de uitslag van een enquête aan
die gehouden is onder de aanwonen-
den van het nieuwe fietspad langs de
Ruurloseweg. De bewoners zijn in het
algemeen tevreden over de wijze
waarop de provincie Gelderland de
aanleg van het eerste gedeelte van het
fietspad Vorden-Kranenburg heeft
gerealiseerd.

Het fietspad is het eerste project van de
provincie dat onder zogenaamde kwali-
teitsborging is aangelegd. Met de gege-
vens uit de enquête kan de provincie in-
spelen op de wensen en behoefte van de
aanwonenden van het (nog aan te leg-
gen) tweede deel van het fietspad.
De provincie Gelderland streefde bij de
aanleg van het fietspad naar een zo goed
mogelijke verstandhguding. Hiertoe had
zij een aantal doelen gesteld zoals:

- zo goed mogelijke informatie via brie-
ven, voorlichtingsavonden en persbe-
richten voor de lokale media;

- het zo zorgvuldig mogelijk afwikkelen
van zaken als: inspraak, bezwaren,
grondaankoop, aanpassing van riool-
en nutsvoorzieningen;

- rekening houden met wensen van de
aanwonenden en daar gehoor aan ge-
ven voor zover dit binnen de budget-
ten mogelijk was;

- de bereikbaarheid van de woningen
zo goed mogelijk te houden;

- overlast tijdens de werkzaamheden zo
beperkt mogelijk te houden;

- nemen van verkeersmaatregelen voor
een zo groot mogelijke veiligheid;

- plotseling ontstane problemen zo snel
en zo goed mogelijk op te lossen.

Door het houden van een enquête pro-
beerde de provincie te peilen of de gestel-
de doelen zijn gehaald. Op een uitzonde
ring na is dit gelukt.

ENQUÊTE
De enquête is naar 67 personen of bedrij-
ven verzonden. Er zijn 25 formulieren te-
rug ontvangen. Dit is 37,3% waardoor de
enquête representatief te noemen is. De
aankoop van grond van de aanwonen-
den werd door alle respondenten positief
ervaren. In 72% werd de informatie en
communicatie als goed beoordeeld, ter-
wijl 92% te spreken was over de bereik-
baarheid.

CONCLUSIE
Er is een behoorlijke respons op de en-
quête met veel spontane voorstellen voor
verbeteringen. Op een enkeling na zijn
de respondenten tevreden over de werk-
wijze en het resultaat. Een punt van aan-
dacht vormen de belangen van bedrijven
langs het tracé. Wanneer het tweede deel
van het fietspad wordt aangelegd, wordt
dezelfde werkwijze die voor het eerste
deel gold, zeker herhaald en waar nodig
verbeterd worden.

Tennis
SV Sociï
Uitslagen: Socü - L.T.C. Zutphen Jeugd 2-
3; Sociï - Laerveld Mix 3-2; Zevenaar - Sociï
Heren 5-1; Neede - Sociï 40+ 3-3; Sociï -
Vragender 7-5.

Programma
Almen - Sociï Jeugd; Gorssel - Sociï Mix;
Sociï - Braamveld Heren; Sociï - De Kei
40+.

Vordens Tennispark
Uitslagen zaterd2^fc>mpetilie
Heren De Koem 2^orden l 1-5, heren
Ruurlo 1-Vorden 2 4-2, heren Vorden 3-
Lochem 4 4-2, heren 40+ Vorden l-'t
Elderinck l 3-3, heren 40+ Vorden 2-
Ruurlo 2 3-2, juniojwi gemengd tot en
met 14 jaar Vorden^Rall Molen l 2-3, ju-
nioren jongens tot en met 14 jaar LTC
Zutphen 1-Vorden l 4-2, Junioren jon-
gens tot en met 14 jaar Vorden 2-
Rietschap l 6-0, junioren jongens tot en
met 17jaarRietstap 1-vorden l 6-0, junio-
ren meisjes tot en met 14 jaar Vorden 1-
Lochem l 0-6.

Zondagcompetitie
Gemengd Winterswijk 2-Vorden 3-5, ge-
mengd 35+ Elden 1-Vorden l 2-3, heren
Vorden 1-Ready O l 0-6, heren 35+
Vorden 1-Almen 13-3, junioren gemengd
tot en met 17 jaar Zevenaar 1-Vorden 11-
7.

Wielersport

Rudi peters derde in Almelo
Op donderdag 30 april werden diverse
criteriums verreden. Ook de RTV-ers re
den erin mee.
In Tiel behaalde Reynold Harmsen uit
Warnsveld een goede 10e plaats; win-
naar werd Van Heeswij k uit Schijndel.
Arne Kornegoor en Paul Wolbrink vielen
elk in hun criterium, respectievelijk in
Tiel en in Apeldoorn, voor deze 2 renners
was er veel materiele schade en diverse
schaafwonden.
Rudi Peters behaalde een 3e plaats te
Almelo op een ontzettend slingerend
parcour werd z'n wedstrijd over 60 km
verreden. Winnaar was Jan Posthuma uit
Vroomshoop. Ook startte Peters op zon-
dag 3 mei in Liessel, daar behaalde hij
een 5e plaats. De gebroeders Wilco en
Marcel Helmink reden deze dag ook in
Liessel. Ze eindigden in het peloton; de
afstand van deze klassieker "Ster van
Brabant" was 120 km.
De ATB-er Edwin Zeevalkink behaalde in
de sportklasse een 13e plaats, dit alles ge
beurde in Havelte op een super zwaar
parcour, er waren in zijn klasse 150 ver-
trekkers. Ook Martin Weyers reed goed
in deze wedstrijd, hij behaalde een 22e
plaats.

Bridge

Bridgeclub 'BZR Vorden'
uitslagen van woensdag 29 april 1998
Groep A: 1. v. Gastel / Costermans 67.1%;
2. v. Burk / Hendriks 56.3%; 3. mv. / hr.
Führi Snethlage 55.2%.
Groep B: 1. Hooyveld / v. Leuvensteijn
Breukink 74.4%; 2. mv. / hr. Scholten
66.1%; 3. Jaburg / Knoppers 55.7%.

Bridgeclub Vorden
uitslagen 27 april Groep A: 1. Vruggink /
van Asselt 58.9%; 2. WarriM| / Rossel
55.2%; 3. Hoftijzer /Hoftpfr 53.1%.
Groep B: 1. den Ambtman / Vruggink
59.1%; 2. den Elzen / den Elzen 56.8%; 3.
Brandenburg / Eijerkamp 53.4%.
De heren Büsscher en Graaskamp zijn
kampioen geworden van jat seizoen
1997/1998. W

V i s s e n
De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" heeft zondagmorgen voor
de senioren een wedstrijd gehouden in
het Twente Kanaal bij Almen. In totaal
werden er 122 vissen gevangen met
een totaal gewicht van.29,5 kg.
De uitslag was als volgt: l R. Golstein
26 vissen- 6200 gram; 2 J. Groot Jebbink
11 stuks- 4000 gram; 3 W. Althusius 13
stuks-2900 gram; 4 W. Vreeman 13
stuks-2350 gram; 5 V. Eijkelkamp 7
stuks-3900 gram. De volgende wed-
strijd vindt plaats op woensdag 20 mei.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen houdt op
woensdag 13 mei een open avond.
Vrouwen die geïnteresseerd zijn in de
bond zijn dan van harte welkom. Deze
avond verzorgt de stichting Soho een Ie
zing en demonstratie. De stichting Soho
bestaat sinds 1984 en traint honden voor
mensen met een motorische of auditieve
handicap. Zodanig, dat ze handelingen,
die voor een gehandicapte wat moeilijk
liggen, uit handen kunnen nemen.
Gehandicapten komen zelfstandiger, on-
afhankelijker van mensen en hulpmid-
delen in het leven te staan.
In de pauze van deze open avond kan
men de werkstukken van de cursussen
van het afgelopen seizoen bezichtigen.
Tevens zullen de diverse interessegroe
pen zich presenteren. De avond wordt
gehouden in zaal de Herberg.

Taizédienst
Zondagavond 10 mei wordt er weer een

Taizédienst in de Gereformeerde Kerk ge
houden. Tijdens deze dienst zal er wor-
den gezongen en gebeden en wil men sa-
men stilstaan bij wat er om ons heen al-
lemaal gebeurt.
Tevens wil men uw aandacht vestigen op
de reis naar Taizé van deze zomer. In de
week van 18 tot en met 26 juli zal een
groep uit Vorden een week verblijven in
Taizé om zelf eens te ervaren hoe het is
om met duizenden jongeren - gelovig en
ongelovig - samen te zijn en te vieren dat
er geloofd wordt en mag worden. Men
kan zich tot l juni aanmelden voor de
reis bij Christien Vaags (55 39 79).

AG E N DA
MEI
[edere dag:

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

6 HVG linde eigenavond
6 BZR Vorden in 't Stampetje
6 ANBO klootschieten bij 't Olde

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

Spieker in Delden
11 Bridgeclub Vorden in het

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

Lettink
14 HVG Wildenborch Sketches en

gedichtjes
14 PCOB in 't Olde Lettink
14 N.B.V.P. Fietstocht
14 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijden
19 Soos Kranenburg dhr. Gabriël
20 HSV de Snoekbaars Senior wedstrij-

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

Lettink
21 ANBO Dagfietstocht v.a. Marktplein
26 NCVB middag tocht
26 N.B.V.P. Agrarische P.R. reis
27 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
27 handwerkmiddag in de Wehme
28 Bejaardenkring Dorpcentrum
30 HSV de Snoekbaars senior

wedstrijden
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Laminaat-
parket

woonkamerkwaliteit

AEROBIC DANCE
CENTRE RUURLO

Beleef de sensatie
Beleef de sensatie van Kangoo'robic op

de Kangoo Jump. Kangoo'robic is
swingend, verend en stimulerend.
Kangoo'robic doe je op sepciale

schoenen: de Kangoo Jump.
De schoen zorgt voor een nieuwe

impuls tijdens aerobiclessen,
zowel in- als outdoor.
=(binnen en buiten)

Inlichtingen en aanmeldingen:
tel.: 0573 - 45 33 54 (Gerlande Gude)

+ gratis gebruik van legsetje
indien voorradig

diverse kleuren
uit voorraad leverbaar

van 45,- per m2

nu29!

Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

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

Zondag i 7 mei
klootschieten met barbecue

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Ei Telefoon (0573) 44 12 02

per m

GIRO DEVENTER

4O4O4O

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

meeneemprijs (pakinhoud 2 m2)

INCLUSIEF GARANTIE
INCLUSIEF BTW

OP = OP

Lochem
Parket & Tapijt

Molenstraat B - Lochem (centrum)
Tel. (0573) 258952 - Fax (0573) 25 89 64

Open dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur

de grootste collectie

6;

in nedertand
88 modellen, vele kleuren

Hoofdstraat 39, Tel. 0575 491349

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

weg 19. 7251 JTVorcien - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

KLUVERS VORDEN C. V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

Voor moederdag is
onze sortering

perkplanten enorm
uitgebreid.

Dé <0<mup«chMfa«i*

VAKANTIETIJD
voor uw caravan/aanhanger:

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

WTOBAMDfN

Onze prijzen zijn
altijd inclusief

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.

tel. (0575)
462779

1948 1998

BOUWMATERIALEN
Ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum en het feit dat wij al 25 jaar

BECKER KEUKENS
adviseren, verlenen wij tot en met 31 mei aanstaande in elk geval

25% KORTING op inbouwapparaten. Deze korting kan zelfs oplopen tot
50% bij aankoop van een complete keuken.

Door middel van een speciale actie dingt u mee naar zelfs

1OO% KORTING op door u gekochte apparaten.
Komt u vrijblijvend overtuigen van de ongekende mogelijkhedeh op het

gebied van keukeninbouwapparaten: inductie-kookplaten, combi-magne-
trons, vaatwasmachines, ovens, schouwkappen, kokend waterkranen etc.

EN OOK ONZE BECKER KEUKENS
in de nieuwste modellen. Deze moet u gewoon even zien!

25% tof f OO% korting op inbouwapparaten
Openingstijden dagelijks tot 18.00 uur • vrijdags doorlopend tot 21.00 uur

zaterdags van 09.00 tot 13.00 uur (overige tijden op afspraak)
Spoorstraat 28 • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 20 00

Boedeldag
Op zaterdag 30 mei wordt

er weer een boedeldag gehouden
van 10.00 tot 15.00 uur

bij de prachtig gelegen oude boerderij
van mevrouw A. Schouten

Baakseweg 1 te Vorden.

Op ouderwetse manier zullen goederen
die beschikbaar gesteld zijn

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

Gemeente Vorden een warm
hart toe dragen worden aangeboden.

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

op deze dag niet aangeboden



Mllziekproject op school 'Het Hoge'
Eind april stond anderhalve week
lang alles op School 'Het Hoge' in
het teken van de muziek. Al vóór de
eigenlijke start van dit project had-
den alle groepen versieringen ge-
maakt in de vorm van verschillende
muziekinstrumenten, die in elke
ruimte van de school werden opge-
hangen of aangeplakt. Ook 'echte'
instrumenten werden op grote
schaal vervaardigd: toeters en bel-
len dus, maar de slagwerkproduc-
ten waren favoriet.

Aanleiding tot dit geheel vormde het
jubileum van juf Van Muyen: ze werkt
al weer 25 jaar op onze school. Ter ere
van haar en tot vermaak van de kinde-
ren voerden haar collega's vrijdagoch-
tend 17 april de musical "Liedje ge-
zocht" op. Het werd een groot succes:
vooral bij de in het stuk voorkomende
playback-show werden onvermoede ta-
lenten zicht- en hoorbaar. Voor de be-
geleiding van de kinderen en het uitde-
len van de tractaties zorgden, behalve
de ouderraad, veel andere vrijwilligers.

Maar ook andere gasten traden in deze
periode op voor alle groepen in de
school: onder andere mevrouw Wul-
link (accordeon), mevrouw Boerstoel
(viool) en de heer Boerstoel (klarinet).
Er was een uitgebreide tentoonstelling
te bewonderen van muziekinstrumen-
ten en -boeken op tafels in de gangen;
de kleuters hadden hun eigen play-
back-show, groep 8 hield een disco-
middag, het 'schoolorkest' - alle kinde-
ren dus - trokken in een lange optocht
over het plein met hun zelfgemaakte
instrumenten; kortom, er gebeurde,

zoals dat heet, te veel om op te noe-
men.

Stoelendans
Toch mag één activiteit niet onge-
noemd blijven: die van dinsdagmiddag
21 april. Er vond toen een stoelendans

plaats met alle kinderen op het grote
plein: 320 leerlingen in één spel! Voor
de muziek zorgde - en dit mag voor
Vorden uniek genoemd worden - een
selectie uit de beide muziekkorpsen
Concordia en Sursum Corda! ('Sursum
Cordia' dus, volgens de jubilaresse, die

op ijsjes tracteerde.) Het werd een
groot feest met polonaise na afloop.
De laatste vrijdag 24 april trad als 'af-
sluiter' de muzikale artiest/clown Di
Stefano op voor alle groepen. Voor alle
betrokkenen gold: druk, druk, maar
wat was het leuk!

Volop perkplanten
De nieuwe verkoopruimte naast het
pand van Kluvers aan de Zutphenseweg
is klaar. De verkoopruimte is ingericht
met potgrond, meststoffen, knaagdie-
renhokken en rennen. Verder zijn er spe-

ciaal voor moedere veel perkplanten
ingekocht. ^r
De foto- en weegdag van Denkadog op
woensdag 29 april is een groot succes ge
weest met ruim vijftig honden op de fo-
to. De kinderen die nog geen prijsje heb-
ben opgehaald vo^fcle kleurplaat kun-
nen dit alsnog doro, want bij Kluvers
heeft iedereen prijs.

Biej ons in d'n Achterhoek
"Zo, iejluu bunt netjes op tied, de koffie steet al te wachten".
Toon en Riek kwammen langs umme met ons nao 't vuurwerk te gaon op diz-
zen koneginnedag. Wiej wazzen trouwens al 'n heeln dag met mekare op pad
ewes. Eers nao de aubade biej 't gemeentehuus. Dan mo'j wel op tied 't bedde
uut maor 't is de moeite toch ok wel weer weerd. Veural dit jaor met al die bal-
lonnen d'r biej was 't extra feestelijk. En de natuur d'r ummehen mek op zich
de wandeling d'r hen al lonend.

Umme de vogel better te konnen zien hebbe wiej nao de aubade eers maor een
paar oranjebitters gebruukt. De vrouwluu leetn ons onze gang maor gaon, die
woln met alle geweld tillevisie kiekn. Begriepelijk want an de Koneginne is
meer te zien dan an den vogel. Toon was nog zowat koning ewodn maor 't zat
um vandage now eenmaol neet met, ok op ander gebied neet.

Hee was nao de meddag nao de beddenrace ewes, 'n neave van um deij ok met
en hee wol wel 's zien wat den d'r van maakn. Maor too hee weer biej huus
kwam kreeg e van Riek goed deur de bene. "Da'j met ow goeie pak 't hoender-
hok ingaot, mo'j 's zien hoo'j d't uut ziet. lej zit knats vol pluuze van de hoon-
derveern". 't Kosten Toon heel wat moeite umme Riek uut te leggen dat 't van
de kapotte matrassen van de beddenrace kwam. Die stoaven jao 't hele darp
deur.

Maor goed, wiej gingen now nao 't vuurwerk. Zo tegen negen uur kostern wiej
met volle andren op 't kasteel an. Too'w onder de boage an de opriejlaan deur
leepn zei Toon: "Den had t'r haos neet estaon he'k wel eheurd". "Waorumme
dat dan neet?".
"Jao, 't schient dat 't met de vergunning neet helemaol in orde was. Te late ane-
vraogd meschien. 'k gleuve dat ze de boage veurig jaor wel een maond heb la-
otn staon veur z'um wegehaald hebt. En dat was neet zo 't heurt. Een betjen
sluchterigheid meschien. Daorumme kregen ze now gin vergunning in eerste
instantie. En 't bliekt ok nog dat ze dat te late te heurn kregen umdat ze de post-
busse neet leag ehaald hadn. Op 't leste is alles nog goed ekommen maor 't was
wel kentjen boord."

En dat was dan ok metene de enigste min op dizzen koneginnedag biej ons in
d'n Achterhoek.

H. Leestman

Garage Looman BV lost mysterie op:

De nieutve Clio onthult
Het mysterie is opgelost. Garage
Looman BV in Zelhem teeft op 23
april de nieuwe RenauflÊClio ont-
huld. Daarmee is meteen een einde
gekomen aan alle geruchten die in
Zelhem de ronde deden. Het gaat
om de bijzonder vorm gegeven Clio
die Garage Looman BV zo angstval-
lig verborgen hield.

Talloze automobilisten uit de omgeving
van Zelhem hebben de afgelopen weken
de showroom al bezocht in de hoop een
glipm op te vangen van het nieuwe mo-
del. "Het bleek dat er vertrouwelijke dos-
siers met informatie in omloop waren",
zegt de heer Looman. "Daar zaten tevens
pasjes bij die toegang gaven tot een afge-
sloten deel van onze showroom. Een aan-
tal genodigden heeft dus in het geheim
al kennis kunnen maken met de nieuwe
Clio".

Deze speciale behandeling was onder-
deel van de campagne 'Only for tour
eyes'. Maar nu staat het model open en

bloot in de showroom en kan iedereen
de Clio bewonderen. "Het is een fantasti-
sche auto, we hebben tot dusver alleen
maar zeer enthousiaste reacties gekre-
gen. De eigenwijze vormgeving van het
model springt direct in het oog. Deze
heeft hij duidelijk gemeen met de
Twingo en Kangoo", aldus de heer Loo-
man. "Daarnaast is deze Clio voorzien
van een buitengewoon compleet veilig-
heidspakket, dat uniek is in zijn klasse."
Een speciaal optiepakket (Elégance),
bestaande uit mistlampen en lichtmeta-
len velgen, wordt ter gelegenheid van de
introductie van de nieuwe Clio aangebo-
den op de versies RN en RT. De Clio's RXE
en Si zijn reeds standaard voorzien van
mistlampen.

De nieuwe Clio staat vanaf dit moment
klaar voor een uitgebreide kennisma-
king. "We raden iedereen aan om snel
langs te komen voor een proefrit. Met de
uitermate scherpe prijs verwachten we
dat de Clio een regelmatig succesnum-
mer wordt."

Concert Concordia
op zaterdag 9 mei
Muziekvereniging "Concordia" geeft
zaterdag 9 mei een voorjaarsconcert
in het Dorpscentrum. Zoals gebruike-
lijk komen ook de leerlingen van
Concordia voor het voetlicht. Zij heb-
ben samen met Mark Heuvelink en
met wat steun van het grote orkest
goed gerepeteerd om het publiek
hun 'kunnen' te laten horen. Ook het
harmonieorkest wil laten horen dat
ze vorderingen maakt.

Voor de pauze speelt Concordia onder
leiding van Hugo Klein Severt wat zwaar-
der werk. Zo wordt een van de nummers
gespeeld waarmee Concordia in juni op

concours gaat. Tevens is er een stuk dat
gespeeld wordt ter ondersteuning van
Marije Hulleman die deze avond open-
baar examen doet op D niveau. In de zaal
zit een jury die haar prestatie zal beoor-
delen.

Na de pauze speelt Concordia in op 50
jaar televisie en worden er tunes ten ge-
hore gebracht uit bekende TV-series. De
drumband van Concordia verzorgt deze
avond eveneens een optreden. De band
onder leiding van Bert Lamers hult zich
nog in stilzwijgen over het te brengen
programma. Dat moet een verrassing
blijven.
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Voor meer foto's van het
Koninginnefeest in Vorden
zie onze internetpagina.

Ons internetadres is:
http://www.weevers.nl/contact

Tijdens het kinderbaZ in het Dorpscentrum werd er een ko-
en koningin gekozen. Dit jaar waren dit Mathijs

Bochelman en Lianne van Langen .



Basisschool in Kranenburg komt vijftig- tot vijfenzeventig duizend gulden tekort voor inrichting gymzaal:

De Kraanvogel zoekt donateurs
Basisschool De Kraanvogel in Kra-
nenburg komt tussen de 50.000 en
75.000 gulden tekort voor de inrich-
ting van de gymzaal aan de achterzij-
de van het pand. Nadat op 3 maart
met de bouw begonnen was, werd De
Kraanvogel geconfronteerd met en-
kele tegenvallers. Het gevolg hiervan
is dat de realisatie van het gymlokaal
duurder uitvalt dan verwacht. Het
schoolbestuur wil de begroting van
de bouw sluitend maken door het be-
drijfsleven in Vonden te benaderen
met de vraag of ze geld willen done-
ren voor de inrichting van het pand.
Er is inmiddels een speciale pr- en do-
natiecommissie opgelicht onder lei-
ding van mevrouw H. Sueters die de
winkeliers en bedrijven in Vorden per
brief gaat aanschrijven. Het is de be-
doeling dat de gymzaal in september
in gebruik kan worden genomen.

Op dit moment wordt er aan de achter-
zijde van basisschool De Kraanvogel in
Kranenburg hard gewerkt aan de bouw
van een gymlokaal. Nadat wethouder M.
Aartsen op dinsdag 3 maart de eerste te
gels van het schoolplein had gelicht, be-
gonnen de eerste vrijwilligers met het
bouwrijpmaken van de grond. In totaal
hebben zich honderdvijftig vrijwiligers
aangemeld voor de bouw van het gymlo-
kaal. Dit geeft aan dat de plaatselijke be-
volking van Kranenburg voor honderd
procent achter dit project staat. Verder is
het op deze manier mogelijk om de
bouw van het gymlokaal zo goedkoop
mogelijk te houden.
De aanleiding van de bouw van de gym-
zaal is het feit dat basischool De Kraan-
vogel uit haar jasje groeit en een extra lo-
kaal nodig heeft. Toen ik hier tien jaar
geleden kwam te werken, had De Kraan-
vogel 41 leerlingen. Inmiddels is dit aan-
tal uitgegroeid naar 90", vertelt direk-
teur Wim Gudde. Volgens de gemeente-
lijke onderwijsvestigingsverordening
heeft een basisschool met een omvang
van 76 leerlingen recht op vier lesloka-
len. Aangezien De Kraanvogel ruim bo-
ven dit aantal leeringen zit en slechts
drie leslokalen heeft, komt de school in
aanmerking voor een vierde leslokaal.
Dit vierde lokaal wordt vanaf het nieuwe
schooljaar ingericht in het huidige gym-
lokaal. Daarvoor in de plaats komt er aan
de achterzijde van de school een geheel
nieuwe sportzaal die ook voor verenigin-
gen en sportclubs uit Kranenburg kun-
nen worden gebruikt.

"Het wordt een mulirunctionele ruimte
die bedoeld is voor allerlei doeleinden.
Naast de gymlessen van de Kraanvogel
kunnen ook verenigingen de sportzaal
afhuren. De sportzaal krijgt een eigen in-
gang. Dus de verenigingen die 's avonds
gebruik maken van de accommodatie
hoeven niet via de school naar binnen",
vertelt Wim Gudde.

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van het sportlokaal aan de achterzijde van basisschool De Kraanvogel. Op de achtergrond zien we Ferdy
Schmitz die voor de school de hele bouw op video vastlegt.

Het is niet de bedoeling dat het nieuwe
pand een dorpshuisfunctie gaat krijgen.
Het gebouw kent dan ook geen kantine.
Er komen in de nieuwe sportruimte twee
kleedkamers met douches waarvan het
mogelijk is om ornÉn kleedkamer ook
voor ander doeleincren zoals vergaderin-
gen te gebruiken. Ook peuterspeelzaal
Het Kraankuikentje zal hier vanaf het
nieuwe schooljaar gevestigd worden.

In het kader van ̂ Pgemeentelijke on-
derwijsvestiginsverordening heeft De
Kraanvogel recht op een subsidie van
337.000 gulden. De gemeente Vorden
heeft daar nog een extra subsidie van
300.000 gulden bijgedaan. Aangezien de-
ze 637.000 gulden te weinig is voor de
bouw van de gymzaal, moest het school-
bestuur op zoek naar andere geldbron-
nen.
"Aanvankelijk gingen we uit van een to-
taalbedrag van 850.000 gulden. Dit bete-
kende dat we dus nog ruim twee ton no-
dig hadden. Nadat het schoolbestuur
60.000 gulden beschikbaar had gesteld
uit de algemene reserves bleef er nog
150.000 gulden over. Dit bedrag proberen
we terug te verdienen door een groot
aantal werkzaamheden zelf te doen. In
totaal hebben zich daarvoor 150 vrijwilli-
gers aangemeld. Helaas werden we de af-
gelopen maanden met enkele tegenval-
lers geconfronteerd met als gevolg dat de

bouw van de sportzaal meer gaat kosten
dan we oorspronkelijk hadden begroot.
Zo viel de aanleg van de sportvloer
25.000 gulden duurder uit en waren de
inrichtingskosten van de gymzaal veel
hoger dan verwacht. Met nfl^ de gym-
toestellen zijn schikbarend duur. Verder
hadden wij bepaalde dingen helemaal
over het hoofd gezien en niet meegeno-
men in de begroting. Je moet daarbij
denken aan kapstokhaken^oor in de
kleedkamers en buitenverlBting voor
bij de nieuwe fietsstalling", aldus Gudde.

Tekort
Door al deze extra kosten gaat de bouw
van de sportzaal geen 850.000 gulden
kosten maar 900.000 tot 925.000 gulden.
Door nóg meer werkzaamheden zelf te
doen dan oorspronkelijk gepland, hoopt
De Kraanvogel een gedeelte van dit drei-
gende tekort weg te werken. Het school-
bestuur wil de begroting van de bouw
sluitend maken door het bedrijfsleven in
Vorden te benaderen met de vraag of ze
geld willen doneren voor De Kraanvogel.
Er is inmiddels een speciale pr- en dona-
tiecommissie opgericht die de winkeliers
en bedrijven in Vorden per brief gaat aan-
schrijven.
Direkteur Wim Gudde benadrukt in zijn
verhaal dat de vrijwilligers die zich bezig
houden met de bouw van de sportzaal al-
lemaal professionals zijn die in het dage-
lijks leven ook als metselaar of timmer-
man werkzaam zijn. "Het is dus niet zo
dat hier allemaal beunhazen aan het
werk zijn en dat het gymlokaal over een

paar jaar in elkaar stort omdat het niet
goed gebouwd is", aldus Wim Gudde.

Exploitatie
Volgens direkteur Gudde is ook het mo-
gelijk om de inrichting van het gymlo-
kaal over enkele jaren uit te smeren.
"Maar we zouden het wel jammer vin-
den als we niet alles tegelijk kunnen
leveren. Verder lopen we op die manier
het risico dat we straks te weinig geld
hebben om de sportzaal te exploiteren.
We krijgen jaarlijks van het rijk een sub-
sidie voor het onderhoud van 650 vier-
kante meter. Met de nieuwbouw erbij ko-
men we straks uit op 950 vierkante me-
ter. Dus we zitten bijna vijftig procent bo-
ven onze norm. Doordat het schoolbe-
stuur altijd heel zuinig is geweest in het
verleden en de ouders altijd voor ons
klaar staan als het gaat om klussen zoals
reparatiewerk en tuinonderhoud, zien
wij de toekomst met vertrouwen tege-
moet. Toch zou het jammer zijn als we
de komende jaren vanwege de inrichting
van de gymzaal geen geld opzij kunnen
zetten voor de exploitatie van de school.
Want hoe je het ook went of keert, je
neemt natuurlijk wel een bepaald risico.
Je zou over een aantal jaren maar net
met een hele dure reparatie worden ge-
confronteerd. Dat moet je wel kunnen
betalen. Daarom zou het heel prettig zijn
als het bedrijfsleven en de schoolleveran-
ciers die door de pr- en donatiegroep
worden benaderd een steentje bijdragen
aan de realisering van de sportzaal", al-
dus Wim Gudde.

Eerste lustrum voor
Het Kraankuikentje

Direkteur Wim Gudde van De Kraanvogel

Peuterspeelzaal Het Kraankuikentje
ui Kranenburg viert maandag 11 mei
haar 5-jarig bestaan met een feestelij-
ke avond. Deze avond heeft plaats in
basisschool De Kraanvogel aan de
Eikenlaan 22 waar de peuterspeelzaal
gevestigd is.

Het lijkt nog maar net geleden dat de
peuterspeelzaal werd opgericht door een
groep enthousiaste ouders en niet te ver-
geten inspirator Wim Gudde van de
Kraanvogel. Toch zij er alweer vijf actieve
peuterjaren voorbij. Inmiddels hebben
heel wat peuters onder leiding van

Warna Nijenhuis en Cobi Romeijnders
kennis kunnen maken met Kabouter
Huizepluis en alle andere activiteiten en
spelletjes van Het Kraankuikentje. Want
het gaat op de peuterspeelzaal om spel,
wennen in een groep en vooral gezellig-
heid voor de peuters.

hi het kader van het eerste lustrum is er
een speciale feestcommissie opgericht
die bestaat uit Marian Knoef, Henriette
Weenk en Joline Luitjens. Deze feestcom-
missie houdt op maandagavond 11 mei
een feestelijke bijeenkomst in basis-
school De Kraanvogel.
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CONFITURE perwekpot

949

T*5

om te knabbelen...

BORRELNOTEN
250 gram

Moederdag
surprise. • .

Voor een hart-ige
verrassing gaat u
naar uw eigen
BAK'KERN
bakker

«£&Uw BAK'KERN bakker:

Banketbi

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73

VERS, /# ̂  At

4»,neker

SCHOEIMIVIODE

-VORDEN
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06

249

VPDRUKKERIJ
WEEVBIS
VORDEN - TE. (0575) 551010 - FAX (0575| 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

GI

ZorgGroepOostGelderland

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

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

Uw meubels
versleten ? <
Wij stofferen snel en voordelig.

Iaat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

— P
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, 7231 AB Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenElterweg113
7233 SM Vierakker Tegen inlevering van deze
Tel. (0575) 44 12 60 advertentie eerste rijles gratis

een

voor:

Schoonheidssalon/Kapsalon

S n 11
hi LJ i cd v e

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
Tel. (0575) 55 14 23

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

alpha-helpende m/v

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

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

Arbeidsvoorwaarden
Het uurloon bedraagt bij 23 jaar en ouder maximaal
/ 15,36 (inclusief doorbetaalde vakantie en
8% vakantietoeslag), en is bij een maximum van
11,1 uur per week belastingvrij.

Informatie
Voor het maken van een afspraak en het verkrijgen
van informatie kunt u terecht bij mw. H. Isfordink.
Van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 10.00 uur. Telefoon (0575) 54 38 00.

Had u I mei ook hef
schaamrood op de kaken staan?

Wel een fantastische

Koninginnedag gevierd,

maar geen lid van de

ORANJE VERENIGING?

'Dat gebeurt me volgend jaar
niet weer'. Ik geef me op als
O lid O commissielid
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Bedrag f Minimaal f 10,-

Doe deze advertentie in een enveloppe en stuur deze naar
Oranje Vereniging Vorden, Antwoordnr. 2007, 7250 ZX
Vorden (postzegel niet nodig)

DE GROEN EN DOEN WINKEL

Moederdagaktie
Vrijdag 8 en zaterdag 9 mei

Geraniummarkt
Speciale moederdagaktie

Stamfuchsia van f 19,95

voor f 9,95

Bacopa hanging basket

van f 13,95

voor f 9,95

Tot ziens bij Wel koop

VORDEN

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



9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32,7251AJ Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

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

Vrijwilligers gevraagd
Voor de Dagopvang voor ouderen wor-
den vrijwilligers gevraagd die enkele
uren per week de activiteitenbegeleid-
ster wil ondersteunen in de activiteiten.
De dagopvang is voor zelfstandig wonen-
de ouderen van maandag tot en met vrij-
dag in de Wehme, Nieuwstad 32 , tele-
foon 55 73 00.

Ongelukken
Elk jaar worden 240.000 ouderen slacht-
offer van een ongeval in of om huis.
Jaarlijks overlijden 1700 ouderen door
een ongeval thuis, worden er 30.000 in
een ziekenhuis opgenomen en komen er
86.000 op de eerste hulpafdeling terecht
voor letsels die thuis zijn opgelopen.
De grote meerderheid van de verwondin-
gen en dodelijke ongevallen ontstaat
door gemene valpartijen. Zo struikelen
veel ouderen bij het opstaan uit bed of
stoel. Bij bukken of hoog reiken raken ze
vaak uit balans en bij het gebruik van
vaste trap of los trapje komen zij vaak le-
lijk ten val.
De veiligheid van ouderen in en om huis
laat duidelijk te wensen over. Er zijn ver-
schillende instanties die informatie
materiaal hebben over maatregelen die

genomen kunnen worden om ongeluk-
ken te voorkomen.

Deze maatregelen betreffen:
- meer licht in gangen of bij stoepen en
drempels.
- een nachtlichtje voor het geval men er
's nachts uit moet
-verwijderen van losse kleedjes.
- gebruik van een anti-slipmat onder
kleedjes en op vloer in bad- of douche-
ruimte.
- verwijderen van zachte vloerbedekking
op traptreden of deze voorzien van anti-
slipneuzen.
- het leiden van snoeren langs plinten.
- verwijderen van drempels.
- het aanbrengen van handgrepen in gan-
gen, bij stoepjes en in het toilet.
- gebruik van hulpmiddelen om bukken
zoveel mogelijk te voorkomen.

De Stichting Welzijn Ouderen heeft di-
verse brochures met tips over veiligheid
in huis en het gebruik van hulpmidde-
len die de kans op ongelukken aanzien-
lijk verkleinen. Eén daarvan bevat o.a.
een test om de veiligheid van uw huis na
te gaan. Deze en andere brochures zijn
op ons kantoor verkrijgbaar. Voorkomen

is beter dan genezen!

Rijtest voor Ouderen
In tegenstelling tot eerdere publicaties
kunnen wij melden dat de belangstel-
ling voor de rijtest dit jaar heel redelijk
was; groter zelfs dan vorig jaar. Wij zul-
len deze test in 1999 zeker weer op het
programma zetten!

Expositie-ruimte
In ons nieuwe kantoor willen wij oude-
ren die schilderen als hobby hebben de
mogelijkheid bieden hun werken ten-
toon te stellen d.m.v. een wissel-exposi-
tie. De ons bekende groepen en individu-
ele hobbyisten zijn hiervoor reeds bena-
derd. Alle overige amateurs die hiervoor
belangstelling hebben kunnen zich wen-
den tot onze coördinator, mevrouw Van
Uden (55 34 05) of tot mevrouw Venhuis
(55 19 45).
Voor meer informatie over bovenstaande
en vrijwilligerswerk of andere onderwer-
pen kunt U zich wenden tot SWOV,
Nieuwstad 32, tel: 553405. In verband
met de Feestdagen op 5 en op 21 mei a.s
is de Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Nieuwstad 32 gesloten.

Op het eerste gezicht is 't misschien ver van uw bed: kinderen

maken krijgen met een verstoorde thuissituatie en daardoor in aanraki

komen met jeugdhulpverlening. Maar wist u dat het vandaag de dag maa

liefst l op de 20 kinderen in Nederland overkomt? Nu bestaan er geluk-

kig allerlei vormen van hulp en zorg. Vele mensen zetten zich elke dag

in om deze kinderen toch een toekomstperspectief te bieden.

Er is echter één probleem dat ook zij meestal niet kunnen oplossen:

voor de dingen die écht kleur brengen in een kinderleven is vaak geen

geld. Net als hun leeftijdgenootjes, zouden al die kinderen met minder

kansen 't prachtig vinden om bijvoorbeeld lid te zijn van een sport-

vereniging. Of eens samen op zomerkamp te gaan. Of wat spulletjes te

hebben om hun eerste "eigen" kamertje in te richten. Kinderhulp is het

fonds dat zich al bijna 40 jaar inzet om zulke kinderdromen in vervullinj

te laten gaan. Helpt u 'n handje?

die te

NTER

NATIONAAL FONDS KINDERHULP

Brinkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer, tel.: 0570 - 61 l 899, fax: 05,70 - 645 602

Internet www.kinderhulp.nl, e-mail: receptie@kinderhulp.rH(

VOOR KINDEREN

404O4O
(£?

MINDER KANSEN

Digitale
camera

wilt u een foto in Contact,
bijvoorbeeld van uw winkelpand

of een product dat u wilt verkopen
en extra onder de aandacht wilt

brengen?

Neem dan eens contact met ons
op.

Wij zijn in het bezit van een
digitale camera.

Wij zorgen er dan voor dat de foto
wordt geplaatst in uw advertentie

of bij een redactioneel stuk.

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - E-mail: info@weavers.nl - ISDN 551329

Amnesty International
vraagt aandacht voor
situatie in Honduras
Deze week gedenken we dat het 53 jaar
geleden is dat de Tweede Wereldoorlog is
afgelopen. Op 4 mei nemen we ons alle-
maal voor dat zoiets nooit meer mag ge-
beuren. Tegelijkertijd zijn er nog steeds
landen waar de mensenrechtensituatie
abominabel is zoals in Honduras. Daar
werd op 10 februari Ernesto Bustülo door
onbekende mannen doodgeschoten.
Door middel van brieven aan de regering
in Honduras proberen de thuisschrijvers
van Amnesty International hier verande-
ring in te brengen.

Ernesto Bustillo was de regionale coördi-
nator van de niet-gouvernementele orga-
nisatie Commissie voor de Verdediging
van Mensenrechten (Goden). Bustillo had
al eerder dreigementen ontvangen van
een groep die zich Los Justicieros de la
Noche noemt. Deze groep heeft in de
cember 1997 vijf en zeventig mensen-
rechtenactivisten bedreigd.

De openbare aanklager heeft een onder-
zoek geopend naar de dood van Sandoval
Bustillo. De toenemende bedreigingen
van mensenrechtenactivisten in Hondu-
ras lijken in verband te staan met pogin-
gen om ernstige mensenrechtenschen-
dingen te onthullen en de autoriteiten
beweren de schuldigen te straffen.
Bustillo was bezig met een onderzoek
naar de dood in april 1997 van Candido
Amador Recinos, een activist voor de
rechten van inheemse volken.

Amnesty thuisschrijvers schrijven deze
maand onder andere aan de autoriteiten
van Honduras en zij vragen het het be-
staan van "doodseskaders" in Honduras
te onderzoeken. Zij zullen daarnaast hun
bezorgdheid uitspreken over de veilig-
heid van de CODEH-leden en de overheid
verzoeken onmiddellijke maatregelen te
nemen om hun veiligheid te garanderen.
Wanneer men net als de Vordense thuis-
schrijvers elke maand voorbeeldbrieven
van Amnesty International wilt ontvan-
gen dan kan men zich opgeven bij Ank
Wallenburg (55 23 37) die de voorbeeld-
brieven bezorgt of bij Leni Lamers (44 13
41) die dat in Wichmond doet



CITY LIFE
T-shirts
2 modellen
mt. S-XL 6 kleuren
norm. 19,95 nu:

PERSIVAL
T-shirtpiraatbroek

100% katoen
mt. M-XL norm. 19,95

AKMO-
WORKS
tuinbroek
vanaf:

advertentie
geldig
t/m 16 mei.'

mode voor het héle gezin

fashion
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDE-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENSeSè:

Te koop:

BUXUS
GEKNIPTE MODELLEN

Los vanaf 10,00
In pot vanaf 17(50

Haagbuxus 1,40

Telefoon (0575) 46 48 18
na 19.00 uur

VORDEN
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

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

Maandags de hele dag gesloten

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

222-

Uw FOSCH-dealer:

VALLE VERZASCA
herwen moeder eens met wat leuks
voor buiten. Hierin bieden wij u een
breed assortiment van tuinmeubelen
tot vijverartikelen

• 5-delig teakhouten tuinset van 2395,- nu voor

• Goudvis 7-10 cm, 10 voor

• Sfeervolle Mexicaanse terrashaarden vanaf

m Groot assortiment tuinornamenten o.a. brons

• Zuurstofplanten 3 voor

• Vijverfolie 0,5 mm, per m2

m Vijverfolie 1 ,0 mm, per m2

m Rode breuksteen en moraine per kilo

m Tuinschermen vanaf

• Biofilters en vijverpompen

• Gratis water testen

Aanbiedingen geldig t/m 21 mei

f 0,-

3,95
8,25

0,25
50,-

R. Mullink
Bronkhorsterstraat 9 • Keijenborg • Autotelefoon 0653-182829
Geopend iedere zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Tevens Hemelvaartsdag geopend

Eerste lustrum Kwekerij De Heesterhof:

Particulier weet de weg
te vinden naar Hengelo
Kwekerij De Heesterhof van Gerrit en
Ada Lubbers in Hengelo (G) bestaat
vijfjaar. Gerrit die als postbesteller
bij de PTT zijn brood verdiende, zegde
zijn baan op om voor zichzelf te be-
ginnen met een kwekerij. In het voor-
jaar van 1993 begon Gerrit met de ver-
koop in Bekveld. Al snel bleek dat de
beschikbare grond veel te klein was
om uit te breiden.

"Ook de ligging van het perceel, aan het
eind van een doodlopende weg, was een
probleem", zegt Ada. De contacten die
Gerrit had als postbode kwam hem goed
van pas. Bij diverse mensen maakte hij
zijn wensen kenbaar. Het "netwerken" le-
verde succes op. Gerrit vond een perceel
aan de Varsselseweg waar nu het bedrijf
al weer enkele jaren gevestigd is. Ada:
"Inmiddels heeft daar ook al weer uit-
breiding plaats gevonden. Een gedeelte is
opnieuw ingeplant met taxus, buxus en
coniferen".
Kwekerij De Heesterhof is zo'n 2 ha groot
Gerrit teelt zelf taxus en coniferen. De af-
nemers zijn ondermeer Bloemveiling
Holland, Groencentrum Bemmel, hove-

niers en particulieren. Met name de ver-
koop aan particulieren is de laatste jaren
enorm toegenomen. Kwekerij De
Heesterhof heeft in de eerste vijf jaren
een grote klantenkring en naamsbe-
kendheid opgebouwd.
Ada: "Ons streven is om de particuliere
verkoop verder uit te breiden door exclu-
sieve planten in het assortiment op te ne-
men". Particulieren kunnen bij Kwekerij
De Heesterhof kiezen uit een groot as-
sortiment eenvoudige en exclusieve
planten. De planten zijn overzichtelijk
en alfabetisch opgesteld en zijn voorzien-
van een foto-etiket. "Op bestelling is bijna
'alles' verkrijgbaar", aldus Ada. Voor iede-
re tijd van het jaar heeft de Hengelose
kwekerij wel wat te bieden. Het voorjaar
wordt een feest met bloemen, in de zo-
mer de rozen en rond kerst de bomen en
de bakjes. Bij Kwekerij De Heesterhof
doet u altijd wel ideeën op en staan ga-
rant voor goede kwaliteit, scherpe prij-
zen en deskundig advies.
Kwekerij De Heesterhof is gevestigd:
Varsselseweg 20 (richting Varsselring),
Hengelo (Gld.) - Tel. (0575H62892 of 06-
53362-300.
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Helmink Meubelen bestaat 40 jaar! Een jubileum dat zo bijzonder is dat we
het ook heel bijzonder willen vieren. Tot 31 december 1998 kunt u profiteren
' van feestelijke acties en aanbiedingen. En een spetterende kraslotenactie met

tot 100% kans op gratis kopen!
Want Helmink doet niet kinderachtig. Bij besteding van elke ƒ100,- ontvangt u

tijdens ons jubileumfeest een kraslot. Elk lot is prijs, met een bedrag van ƒ5,- tot
ƒ100,-. Bij een aankoop in 1999 wordt het totale bedrag in mindering gebracht. Dus

hoe meer loten, hoe lager uw aankoopbedrag in 1999 uitvalt. Dat wordt een feest!

EIKEN
BUFFETKAST
Afm. 143x209x48 cm.

Kras!

Van 3185,-
Nu voor 2895.-
MASSIEF EIKEN
EETTAFEL
Afm. 140x85 cm.

Nu voor

MASSIEF EIKEN
FAUTEUIL
Lage rugleuning 725.-
Hoge rugleuning 749.-

Vörden -
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

H E L M I N K

BANKSTEL
in origineel lamous
Ook in leeruitvoering.
2+3 zits combinatie.
Van 4450,-
Nu voor 39951-
EIKEN
SALONTAFEL
Afm. 130 x 70 cm.
Van 1095,- voor 995.-

HELMINK
i neubelen

KLASSIEK
BANKSTEL
Bekleed met een zachte
veloursstof, voorzien van
binnenvering. 4095.-

M A A

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

M
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WERELD-AANBIEDING
PROFITEER VAN ONZE MOEDERDAG-PRIJZEN

ELECTRO
WORLD

DE
WERELDZAAK
DIE JE KENT

Deskundige
voorlichting

Gratis
thuisbezorgen

Eigen
technische

dienst

SE N EC 'RO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46
VORDEN' Dorpsstraat 8
ZUTPHEN Nieuwstad 45
'Bang & Olufsen dealer

tel. 0575-441264
tel. 0575-551000
tel. 0575-543202

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

Voorjaarsmarkt bij De Heesterhof
vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur

Alles voor tuin, terras en balkon

Het voordeel is: 'de kwaliteit
kom, kijk en doe uw voordeel

Zaterdag kunnen de gekochte planten in een straal van 5 km gratis worden thuisgebracht.
Daarbuiten tegen een kleine vergoeding.

"Wij hebben het volgende:
geraniums staande als Oostenrijkse hang • hangpotten • kuip- en

terrasplanten • perkplanten • hele mooie stamfuchsia's • geurende
stamrozen • vaste planten vanaf f 1,50 met foto-etiket • een groot

assortiment planten in pot

Varsselseweg 20 nabij de Varsselring • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 28 92

ONDERHOUD KAN OOK
IN FLEURIGE KLEUREN

Misschien zijn uw huis en uw bedrijfspand
aan onderhoud toe.
Denk eens aan een karakteristieke kleurenkeus.
,We maken graag een persoonlijk advies voor u.
En natuurlijk zorgen we voor kwaliteitswerk.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo (Gld.), Zelhemseweg 21, tel. (0575) 46 40 00
Zelhem, tel. (0314) 62 19 98



Opening
Na een ingrijpende verbouwing van ruim drie maanden, ;'s aan
eindelijk net einde in zicht!
Want op zaterdag 16 mei a. s. openen wij de deuren van ons ver-
nieuwde café-restaurant.

Van 15.00 tot 22.00 uur nouden wij open huis en zouden net
leuk vinden om u te begroeten in onze vernieuwde zaak!

Fam. EiJRelkamp
ram. Ten Have

't ̂ tOapen van

Ruurloseweg 114
7251 LZ Vorden
Telefoon 0575)556634
Fax 0575) 55 63 75

Uiteraard legt u moeder straks eens extra in de watten. Bij dat heerlijke

kopje koffie, schenkt u haar natuurlijk voor deze speciale gelegenheid

een lekker likeurtje. Wij hebben al die lekkernijen ieuk ingepakt voor u

klaarstaan! Zo doen wij voor deze dag toch ocÉÉpts extra's voor u!

BAILEY'S
Irish Cream

TIA MARIA
Koffielikeur

Dl SARONNO
Amaretto

Heineken actiekoffer 9,95*. Passoa the passion drink 19,95. Dry Lustau sherry, medium dry/f ino 8,95.

j&B scotch whisky 29,95. De Kuyper vieux 21,95. Bokma jonge graanjenever 22,95.

Boomsma vlierbessen/bramengenever 17,95. Ie Printemps sauvkjnon blanc SOd 11,95.

Dm aanbieding H geldig t/m 16 mei IW8

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,72S1 EB Vorden

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

Ruim en vrij parkeren • Gratis bezorgen BOT ;R

Hortensia diverse kleuren

Aronskelk
Goud vis 1 o voor
Grote kruik
Groot assortiment perkplanten,
ten, geraniums en kuipplanten.
Kuipplanten op stam o.a.
Datura Cestrum, Margriet,
Malva enz.

l 5f5U

9,95
f Of 00
f5,50

zomerplan-

ORDEN

Ruurloseweg 65a • Vorden
Telefoon (0575) 55 36 71

Zondag 10 mei Moederdag

geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

Bij besteding van f 10,-
een leuke attentie cadeau

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

' ?nt u beslist de winnaar

Het theater dichtbij.

Een groots geluid. Een groots beeld. Een groots concept.

De BeoVision Avant brengt u heel dicht bij het theater

in de huiskamer. Met een breedbeeld (16:9) beeldbuis,

ingebouwde videorecorder, actieve stereo luidsprekers en

een gemotoriseerde voet.

3 jaar garantie

BANG 8.OLUFSEN

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel.(0575)441264

VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00

ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

OOIT KIEST U VOOR MOOIST



Vraag om spaarkaart

Spaaractie is suc
cesvol: koper van
VW-Geschenkbon
wordt beloond
met korting

Bij aankoop van elke 10 gulden
aan VVV-Geschenkbonnen
heeft u recht op een Gulle
Gevers stempel. Met volle
Gulle Gevers Spaarkaarten
krijgt u korting op tal van arti-
kelen zoals een espresso-appa-
raat, een Delsey koffer, horlo-
ges en een fototoestel.

Ook kunt u kiezen voor reductie
op arrangementsprijzen van
Bilderberg Hotels. Vraag bij het
W V-kantoor naar de Gulle
Gevers Geschenkenfolder en de
spaarkaart.

Er zijn weer 25 VVV-Geschenkbonnen
te winnen van 100 gulden

In deze woordpuzzel zitten 19 woorden/woordcombinaties
verborgen die iets te maken hebben met de VVV-Ceschenkbon
en haar vijfde lustrumfeest. Zoek al die woorden op en streep
ze weg.
De weg te strepen woorden zijn:

ATTENTIE
BLYMAKERTJE
DANKJE
FEEST
GELIEFD
GESCHENKBON
GUL

JUBILEUM
KRYGEN
LEUK IDEE
NAAR EIGEN KEUS
OVERAL TE KOOP
PERSOONLYK

POPULAIR
PROFICIAT
SIERENVELOPPE
SUCCES
VOLTREFFER
VYFENTWINTIG

Woordzoeker 25 jaar VW-Geschenkbon
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De woorden staan van links naar
rechts [en omgekeerd], van
boven naar beneden [en omge-
keerd] en diagonaal. Een letter
kan meerdere keren afgestreept
worden. De letter ij staat in de
puzzel als y.
Als u het allemaal goed doet
houdt u 20 letters over die achter
elkaar geschreven de tekst vor-
men van een slogan.

Oplossing vóór f5 juni 1998
uitsluitend per briefkaart zenden
naar: CGI, Postbus 669, 3800
AR Amersfoort.
Er zijn maar liefst 25 VVV-
Geschenkbonnen van 100 gul-
den te winnen, De prijswinnaars
ontvangen persoonlijk bericht.
Correspondentie over de uitslag
is niet mogelijk.

Laat uw vrienden of familie eens de sterren van
de hemel eten met een Nationale Diner Cheque
Smaken verschillen. En dat is
rhaaï goed ook. De een wil
elke week Chinees. De ander
gaat op avontuur bij de
Mexicaan. Fijnproevers zoe-
ken het bij klinkende namen.
Daf is zo leuk aan eten in
Nederland. Voor
iedereen is er wel
iets bijzonders te
beleven, Als u
uw vrienden of
familie de volle
vrijheid wilt geven dan bent
u het beste uit met de
Nationale Diner Cheque. Want
de ontvangers van uw cadeau

kunnen bij meer dan 1.100
gerenommeerde restaurants
terecht.
Kiezen op soort keuken, intie-
me of uitbundige sfeer, attente
of vrijblijvende bediening,
geeft al veel pret vooraf. De

cheques zijn bij de VVV-
£f kantoren ver-

• " f}l krijghaar vanaf
50 gulden.
Wedden dat u
daar een stralen-

de lach mee oproept?
En daar doet u het toch ook
voor: een geschenk dat leuk is
oiïi te geven en te ontvangen!

Al 25 jaar een goei gebaar, te VVV-Gescbenkbon
Van de vele geschenkbonnen die in Nederland verkrijgbaar zijn. is er maar één'
die er met kop en schouders bovenuit steekt: de VW-Geschenkbon. Al 25 jaar
uw nummer één favoriet. Logisch, want de gelukkige kan er in meer dan 35.000
winkels iets mee kopen wat z i j o f h i j echt leuk . " . . ' , ;. •. . ' . . ' . : . ' . . . . .
vindt. En als men het liever gebruikt voor een GT^ nöo^hönUK^n
theater, hotel of attractiepark, dan kan dat JMJ gebCnenKOUH
pok. Hij is zo veelzijdig, dat hij daarmee eni<
in zijn soort is. De VW-Gescnenkbon, alttji
voor een kado naar eigen wens.

Dit is allemaal
mogelijk via de

VVV
Lidmaatschappen, vergunningen,
CJP, museum jaarkaart, NJHC-
lidmaatschap, visvergunning.
Boekingskantoor voor: arrange-
menten, bungalow-vakanties,
dagtochten voor groepen, hotels,
parachutespringen.
VVV Ticket Point: evenementen
en beurzen [entreebewijzen],
[pop]concerten en theaters.
Kado's: VVV-Geschenkbon,
Nationale Diner Cheque, souve-
nirs.
Kaarten en gidsen: autokaarten,
stedengidsen, fietskaarten, cam-
pings, wandelkaarten, wandelpa-
den lange afstanden, waterkaar-
ten.
Informatie: bezienswaardighe-
den, dagattracties, dagtochten,
evenementen, musea, restaurants,
tentoonstellingen.
Wederverkoop van: Center Parcs,
EuroRelais, Gran Dorado.

Zin in een concert of
een avondje uit?

Haal een Ticket
Point Parade bij
hetWV-kantoor
Voor toegangsbewijzen voor
concerten, [ spo r t Jman i l e s t a -
ties, theaters en beurzen kunt u
terecht bij een VVV Ticket
Point. Hier kunt u gratis een
Ticket Point Parade k r i j g e n
met een actueel overzicht van
activiteiten.

VVV TICKET POINT

Verkrijgbaar bij VW-kantoren

Belgeldkaart:
Dé telefoonkaart
voor goedkoop
internationaal

bellen
Heeft u vrienden of familie in het
buitenland en u wi l t graag zo
goedkoop mogelijk internationaal
bellen, dan is de Belgeldkaart van
de VVV een t ip voor u. U bespaart
met deze kaart minimaal 20% en
maximaal 80% van uw telefoon-
kosten. Met de Belgeldkaart kunt
u met elk land buiten Nederland
telefoneren. Praktisch is ook dat u
kunt kiezen uit kaarten voor onder
andere Europa, USA en intercon-
tinentale landen. De Belgeld-
kaarten zijn bij meerdere VVV-
kantoren te koop in waarde van
ƒ 25,-, ƒ 50,- en/ 100,-.

De verpakking van het cadeau is al
een felicitatie op zich***

(icef de veelzijdige VVV-Geschenkbon. Voor een
avondje uit, een alledaagse aankoop of een bijzon-
dere attentie. Zo'n leuk cadeau verdient een opval-
lende verpakking: de sierenvelop. Dat is een speci-
aal vormgegeven envelop met een speciaal thema.

Voor een goede vriend die net verhuisd is bijvoorbeeld.
Of een familielid die Abraham of Sarah gaat zien. Maar er zijn

nog veel meer toepasselijke ontwerpen. Aan u de keus. Het
resultaat is altijd een blij gezicht...

Maak kans op een VVV-Geschenkbon en een Super-familie
kerstarrangement Circus Renz in december 1998

Beste jongens en meisjes!
De jarige VVV-Geschenkbon vind je in 1998 terug tijdens de voorstellingen
van Nederlands Nationaal Circus Herman Renz. Bij het dichtstbijzijnde
VVV-kantoor kun je vragen wanneer Circus Renz bij jou in de buurt
komt. Als je de tekening op deze pagina zo origineel en mooi x»
mogelijk van kleuren voorziet en vóór 15 jun i 1998 opstuurt x ..-''
naar: VVV-Geschenkbon, Postbus 669, 3800 AR y ̂  \c£
Amersfoort ding je mee naar de volgende prijzen:
• een Super-familie kerst-arrangement Circus Renz in
december 1998 voor 2 volwassenen en 2 kinderen;
• één van de 25 VVV-Geschenkbonnen van 25
gulden waarmee je onder andere iets kunt kopen
in speelgoedzaken, boekwinkels en cd-winkels.

Vul duidelijk alle gevraagde gegevens in op de
kleurplaat!
Veel plezier en erg veel succes. /

/
/

/
/ /

ƒ /

• - • * • ( \j

• il oooo



een pagina vol nieuws en vragen over

ae toekomst
van een kerk

U hebt het waarschijnlijk al gehoord: het kerkbestuur van de
RK- parochie in Vorden heeft een moeilijk besluit moeten
nemen. Eén van haar twee kerkgebouwen, namelijk de
Antoniuskerk op de Kranenburg, kan om financiële redenen
niet meer worden benut voor regelmatig kerkelijk gebruik.
Veel mensen betreuren dat. Nu het besluit is gevallen is echter
wel de vraag: wat moet er met het gebouw gebeuren? De kerk
is ruim een eeuw geleden gebouwd door de bekende architect
P.J.H.Cuypers. Zo'n prachtig gebouw kun je toch niet slopen
of laten verloederen?

Wat zijn de mogelijkheden
voor de toekomst?
De opgave waar we als werk-
groep voor staan is lang niet
eenvoudig: hoe breng je een
kerkgebouw dat zijn oorspron-
kelijke functie heeft verloren,
weer tot leven? Vooral als je
ervan uit wilt gaan dat het
gewijde karakter van de kerk
een aantal beperkingen oplegt.
Want uitgangspunt van de
werkgroep is dat de Antonius-
kerk geschikt moet blijven
voor (incidenteel) gebruik als
kerk zodat ook het interieur
niet ingrijpend mag worden
veranderd.

Contact met stichting
Daarom werd allereerst contact
gezocht met de stichting 'Oude
Gelderse Kerken' die in onze
provincie al een aantal kerk-
gebouwen beheert die niet
meer uitsluitend als kerk wor-
den gebruikt. Kerkbesturen
worden geadviseerd en men is
bereid onder bepaalde voor-
waarden het beheer van een
kerk over te nemen. De stich-
ting voert ook overleg met sub-
sidiegevers voor het groot on-
derhoud van de gebouwen.
Deze stichting gaat er echter
wel van uit dat een kerkgebouw
een functie moet vervullen in
een gemeenschap en door deze
moet worden gedragen.

Twee mogelijkheden
Onze werkgroep onderzoekt in
elk geval twee mogelijkheden:
a naast incidenteel kerkelijk
gebruik kan worden gedacht
aan gebruik als vergaderruimte
voor grotere bijeenkomsten en
voor culturele uitingen als
concerten e.d. Een voorbeeld:
in de maand juni zullen de
besturen van de Oranjevereni-
gingen van Gewest Oost-
Gelderland en Liemers in de
Antoniuskerk een jubileum-
bijeenkomst houden, waarbij
ook de Gelderse commissaris
van de Koningin zal spreken.
Verdere mogelijkheden worden
onderzocht.

b de stichting van een per-
manent museum en centrum
voor heiligenbeelden. Het
blijkt namelijk dat zo'n
museum in Nederland niet
bestaat. Er zijn wel musea voor
kerkelijke kunst, maar daar
wordt geen bijzondere aan-

dacht gegeven aan deze beel-
den, die in de kerk, maar ook
vaak in het individuele leven
van een mens zo'n belangrijke
rol hebben gespeeld. .
Je zou kunnen zeggen dat er op
dit moment een nieuwe beel-
denstorm aan de gang is. Veel
beelden worden geruimd om-
dat er nogal wat RK-kerken
worden gesloten. M* beelden
verdwijnen vaak Hrr zolders
of komen terecht in de handel
of op rommelmarkten. Door
een verzameling beelden aan te
leggen, deze tentoon te stellen,
eventueel te res^fceren, te
registreren en er roorlichting
over te geven zou een centrum
kunnen ontstaan waardoor de
Antoniuskerk weer een zin-
volle bestemming krijgt. Bo-
vendien zijn er dan ruimere
subsidiemogelijkheden en zul-
len wellicht ook particulieren
voor dit bijzondere doel
bijdragen willen geven. Verder
beschikt Vorden niet over voor-
zieningen voor toeristen bij
slecht weer. Dit Heiligenbeel-
denmuseum, in zijn opzet u-
niek in Nederland, zou daarin
voor een deel kunnen voorzien.
Kortom: u ziet dat er wordt
nagedacht over wat er mogelijk
is. Er wordt ook onderzoek
verricht. Als alle mogelijkhe-
den zijn onderzocht worden ze
binnenkort in een rapport
voorgelegd aan het kerkbe-
stuur. We hopen dat het dan
mogelijk zal zijn te melden dat
een flink aantal inwoners van
Vorden, door donateur te wor-
den van de op te richten vrien-
denstichting, het eens is met
ons streven de Antoniuskerk
voor de toekomst te behouden.

Een aantal inwoners van Vor-
den wil zich inzetten voor het
behoud van de kerk op de
Kranenburg. Ze werken samen
om te zoeken naar een zinvolle
bestemming van het gebouw.
Ook al omdat de kerk voor
velen een symbool is van
droevige of vreugdevolle mo-
menten uit hun leven.
Dat zijn niet alleen leden van
de RK-parochie. Ook mensen
die geen lid zijn van de RK-
kerk denken en werken mee. Ze
vormen samen een werkgroep
die plannen opstelt, onderzoek
doet, financiële bronnen aan-
boort, kortom zich in wil zetten
voor het behoud van de kerk.
Gewoon, als 'vrienden van de
Kerk op dé Kranenburg'
Omdat - vinden ze - de kerk
een belangrijk monument is.
En een cultureel bezit „waar
we zuinig op moeten zijn.

Waarom is de
Antoniuskerk
zo bijzonder?
Het bijzondere aan de Antoni-
uskerk is vooral de neo-
gotische bouwstijl die hier op
een voortreffelijk wijze tot
uitdrukking wordt gebracht. Op
een manier zoals alleen een
architect als Dr. P.J.H. Cuypers
(1827-1917) dit kon realiseren.
Hij kan gerust de grootste ker-
kenbouwer van zijn tijd ge-
noemd worden. Dat blijkt
vooral uit zijn eerste bouwwer-
ken. En daar hoort de Antonius-
kerk op de Kranenburg ook bij.
Na de kerken van Veghel en
Oeffeit was dit de derde kerk
die hij bouwde. Redenen ge-

Vrienden van
de Kerk op de
Kranenburg

Deze pagina, belangeloos be-
schikbaar gesteld door de
uitgever van 'Contact', vertelt
u alles over een actie om, met
steun van de inwoners van
onze gemeente, de fraaie Anto-
niuskerk een nieuwe en zin-
volle toekomst te geven.

wie zijn de leden
van de werkgroep?
Meer dan dertig inwoners van on-
ze gemeente hebben zich spontaan
bereid verklaard mee te werken
aan deze aktie om de Antoniuskerk
een zinvolle toekomst te geven.
Dat zijn:

L.A.M. Bleumink
Kranenburg/Vorden
J.D. Bouwmeister - Wichmond
P.G.J. Breukink Zutphen
E.V. Gatacre - De
Wiersse/Vorden
DJ. baron van Dorth
tot Medler - Amsterdam
G.C. baron van Dorth
tot Medler - Hengelo (G)
J.F. Geerken - Vorden
N.H.A. van Goethem - Vorden
B. Gosselink -
Kranenburg/Vorden
H.L.H. Havekes - Vorden
A.J.A. Hartelman- Vorden
C. Hommel - Kranenburg/Vorden '
E.J.C. Kamerling - Vorden

J.W.M. Lucassen - Kranenburg/
Vorden
H.J.A. Mombarg - Kranenburg/
Vorden
J.A. Norde - Vorden
H.J.A. Nijenhuis Kranenburg/
Vorden
W. Nijenhuis - Eefde
A.J.H. Plattel -
Kranenburg/Vorden
J.M. Reintjes-Waarle -
Kranenburg/Vorden
B.Th. Rondeel - Vorden
H. van Rijn - Kranenburg/Vorden
A. Schroer - Vorden
L.T.J. Slütter - Vorden
H.G.A.Sueters-Sessink
Kranenburg/Vorden
G.J. Tolkamp - Vorden
G.H. Vaags - Vorden
M.J.C.T. Veldkamp-Vinken
Vorden
G.C. Voerman - Vorden
L.B.M. Westerhof- Vorden
L.G.Weevers - Vorden
A.D.A. Wolbert - Hengelo (G)
H.G. Wull ink - Vorden
J.Th.WuIlink-Kauffman - Vorden

De Antoniuskerk op de Kranen-
burg... een prachtig bouwwerk
waarvoor een nieuwe bestemming
moet worden gevonden

noeg dus om de Antoniuskerk
bijzonder te noemen.

Hoe komt een betrekkelijk klein
kerkdorp als Kranenburg aan zo'n
machtig mooie kerk? Een kort
historisch overzicht geeft hierover
du^Bjkheid.
Totüe Reformatie omstreeks 1600
was de Dorpskerk in Vorden de
kerk voor iedereen. Deze kerk
kwam toen in hervormde handen
en het rooms-katholieke volksdeel
werd het kerken verboden. Deze
gingen toen over tot het houden
van geheime diensten. Dat
gebeurde soms op boerderijen. De
kapel op het Medler was evenwel
de belangrijkste plaats waar dien-
sten werden gehouden. Na 1725
maakt men gebruik van de wat
ruimere schuurkerken op de Kra-
nenburg (bij wat nu 't Elshof heet).

Heiligenbeelden... wellicht een
nieuwe bestemming voor de
Antoniuskerk?

waarom zijn donateurs belangrijk?
Er is een grote kans dat onze werkgroep tot het advies komt het
beheer of eigendom van de kerk over te dragen aan de Stichting
'Oude Gelderse Kerken'. In dat geval - zo is ons bij
verkennende besprekingen al gebleken - stelt deze Stichting als
voorwaarde dat er donateurs nodig zijn die het bewijs vormen
dat de inwoners van Vorden er waarde aan hechten dat de kerk
behouden blijft en dat ze een functie heeft in onze gemeenschap.
Bovendien kan met de bijdragen van de donateurs een deel van
de jaarlijkse kosten worden betaald voor klein onderhoud,
verwarming, verzekering e.d.
Daarom zullen deze week
door middel van een huis aan
huis bezorgde brief alle in-
woners van Vorden worden
benaderd. Daarbij wordt aan u
gevraagd of u bereid bent do-
nateur te worden van een
officieel op te richten stichting
'Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg'. De leden van de
werkgroep hopen uiteraard op
veel positieve reacties op dit
verzoek. Het welslagen van
onze opdracht: een goede
toekomst te creëren voor de
Antoniuskerk, hangt daar voor
een groot deel van af.
Uw antwoord op onze vraag is
niet bindend. Dat wil zeggen
dat we u alleen zullen vragen

uw toezegging om donateur te
worden gestand te doen als we
slagen in het vinden van een
goede en zinvolle bestemming
voor de kerk. Lukt dat niet of
zou u het niet eens zijn met het
definitieve plan, dan hebt u het
recht uw toezegging in te
trekken.
Uiteraard houden we u op de
hoogte van de verdere ontwik-
kelingen. In elk geval willen
we u hartelijk danken voor uw
besluit straks, als een en ander
naar wens verloopt, lid te
worden van de Stichting die
vindt dat de Antoniuskerk als
kerkgebouw moet blijven be-
staan en een goede bestem-
ming moet krijgen.

In 1795 kwam er vrijheid van
godsdienst. Het duurde echter nog
tot 1834 voor men de beschikking
kreeg over een kerk, gebouwd op
de Anthonikamp, praktisch op
dezelfde plaats waar nu de
Antoniuskerk staat.
Zo'n twintig jaar later bleek deze
kerk te klein. Geld voor vergroting
of nieuwbouw was er niet. Boven
verwachting zou er toch een
nieuwe kerk komen dank zij de
geldelijke steun van Josephine
barones van Dordt tot Medler. In
1856 sloot zij een overeenkomst
met de beroemde bouwmeester Dr
P.J.H. Cuypers. Haar broer Theo-
door, met wie zij op de Wien-
tjesvoort woonde, hielp haar bij de
uitvoering.
Elf jaar duurde de bouw. Telkens
lag het werk stil . Pas in 1867 had
Cuypers zijn werk voltooid. Een
gedenksteen in het portaal meldt
dat de kerk op 25 september 1867
door Mgr. Schaepman, Aartsbis-
schop van Utrecht, is geconsa-
creerd.

lt Komt in de bus\
Deze week vindt u bil uw post
onze brief die door PTT wordt
bezorgd. Een brief met een
antwoordkaart waarop u 'ia'
of 'nee' kunt antwoorden op
ons verzoek donateur te wor-
den van een officieel op te
richten Stichting 'Vrienden
van de Kerk op de Kranen-
burg'. We hopen dat het 'ja'
wordt en dat bovendien zoveel
inwoners van Vorden dat
zullen zeggen dat we verder
kunnen gaan met onze
plannen.
\Jw kaart zal volgende week
bij u worden opgehaald door
een van de vrijwillige mede-
werk(st)ers aan onze actie.
Het is natuurlijk mogelijk de
kaart mee te
geven in een
gesloten en-
velop wan-
neer u daar-
aan om
privacy- j Vrienden van
overwegingen |de Kerk op de
de voorkeur J Kranenburg
geeft.



Kom naar de Inventum demonstratie!
demonstratie op vrijdag 8 mei van
Kom naar de demonstratie en overtuig u in onze win-
kel van de verbluffende eenvoud waarmee de Inventum
broodbakmachine het lekkerste brood van de hele
wereld bakt... Zonder dat iemand een hand uitsteekt,
moeiteloos en met wonderlijk gemak laat u uw
Inventum dat soort brood bakken dat u en uw
huisgenoten het lekkerst vinden...

Maak de
bakker in u
wakker en
kom kijken! •

Nu tijdens de actie:
1 Kg. Soubry bloem

voor witbrood
gratis bij aankoop
van een Inventum
broodbakmachine.

14.OO tot 21.0O uur
Kom zelf kijken en proeven: de Inventum koude
zone friteuse. Lekkerder heeft u het nog nooit op
tafel gezet. Bakluchtjes? Mooi niet.
U gaat écht warm lopen voor de
koude zone_/riteuse, de
smakelijkste aanwinst die
Inventum u kan bieden.
Helemaal demontabel=
écht schoonmaakgemak!

Broodbakmachine
vanaj

f279,-

De kuip gaat zo
in de vaatwasser!

Tijdelijk: f 5,- op uw bank
of giro bij aankoop van

Remin vloeibaar frituurvet!

ELIESEN ELECTRO
VORDEN Dorpsstraat 8 tel.(0575)551000

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Voor het
vervaardigen

van

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Nu boeken

Mallorca

Gran Canaria

Kreta

Malta

Lesbos

Turkije

aren.
nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 495,-

f 645,-

f 565,

f 495,-

f 795,-

f 545,-

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u naar de Rabobank

Rabobank
Reizen

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05

Spaar mee voor Fleurig

voorjaarsvoordeel
Luxe set Keukendoeken

Gratis stempel bij besteding
van ƒ5.-. Spaar tot 20 juni.

Haal meteen een spaar- KEURSLAGERIJ
kaart bij uw Keurslager! VLOGMAN

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

VOOR
MOEDER

op zoek naar:

• een goede cd
• een kandelaar

voor buiten
• iets moois

voor in huis
• iets om te lezen
• iets om te knutselen

Kom dan naar:

SUETERS
Chipknip
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