
Woensdag 26 mei 1999
61 e jaargang no. 13

Kopij: vóór maandagmorgen 09.00 uur:
Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG Tel. (0575) 551010 • Lid NNP
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 551010 • Fax 551086 • ISDN 557370
E-mail: contact@weevers.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867 Overname advertenties berichten verboden

Nog geen tweehonderd bezoekers op Kosovo benefiet popfestival:

Belangstelling voor benefietfestival valt tegen
Aan de publiciteit en de bands
heeft het absoluut niet gelegen.
Toch waren er afgelopen maan-
dag - Tweede Pinksterdag -
maar een kleine tweehonderd
bezoekers op het Kosovo bene-
fiet popfestival in 't Pantoffeltje
in Vorden afgekomen.
Organisator André Schroër van
Caz Management weet ook niet
precies wat de oorzaak is van
deze matige belangstelling als
hij op maandagavond terug-
kijkt op het benefietfestival.
"Het programma was beregoed.
Ik heb wat dat betreft diverse
complimenten gehad. Nee, dit
festival verdiende gewoon veel
meer publiek", aldus André
Schroër.

Het Kosovo benefiet popfestival be-
gon 's middags vanwege de matige
belangstelling een uur later. Rond
drie uur kondigde zangeres Caz -
die de hele dag de centrale presen-
tatie in handen had - op geheel ei-
gen wijze de Groenlose band De
Gracht aan. De Grollenaren trok-
ken zich niets aan van de matige
belangstelling en brachten met
veel enthousiasme hun repertoire
dat hoofdzakelijk bestond uit
nieuwe nummers. Geen band dus
die voortborduurt op oude liedjes
maar telkens weer nieuwe zelfge
schreven composities aan het re
pertoire toevoegt zoals de huidige
single 'Niemand zoals jij'.

De Gracht doet op dit moment ver-
woede pogingen om landelijk
door te breken maar de als eerste
uitgebrachte single Twee perfecte
handen' en de huidige schijf
'Niemand zoals jij' hebben nog
niet dit resultaat opgeleverd. Een
mogelijke oorzaak is misschien
dat de bandleden het atonaal iets
te mooi willen doen.^P muziek
komt daardoor als erg 'druk en
vol' over en dit gaat ten koste van
de eenvoud. Deze eenvoud is bij-
voorbeeld wel terug te vinden op
hun debuutalbum 'Bevroren ja-
ren' die begin 199^^itkwam.
Misschien moeten ze^laar nog
weer eens een keertje naar luiste-
ren.

Na De Gracht was het de beurt aan
De Drie Keien. Dit trio wordt ge
vormd door Jan Kruip, Henry
Wolters en Jan Manschot. Je moet
er van houden zullen we maar zeg-
gen. De Drie Keien zorgden zeker
voor 'even heel wat anders' maar
het handjevol bezoekers dat er op
dat moment was, zat zo te zien
niet echt te wachten op het muzi-
kale theateroptreden van het
Lichtenvoordse trio. Van een heel
ander kaliber was Clemens van de
Ven. Wat een muzikant, wat een
charisma, wat een podiumbeest
en wat een stem. Als je je ogen
dicht deed, was het soms net alsof
Torn Waits op het podium stond.
En het swingde de pan uit.

Visboer Van de Groep veertig j aar in Vorden:

Vanaf volgende week Hollandse Nieuwe
Visboer Lammert van de Groep
uit Spakenburg heeft in zijn le-
ven heel wat harinkjes en lek-
kerbekjes verkocht. Dit jaar zit
hij veertig jaar in het vak.

Heel langzaam is de heer Van de
Groep nu aan het afbouwen. Twee
of drie keer per jaar op vakantie is
hem niet vreemd. Vroeger toen hij
samen met zijn moeder in de vis-
kraam stond was dat wel anders.
Toen was het onmogelijk om de
viskraam een paar weken aan de
kant te zetten en moest er keihard
gewerkt worden. In zijn neven
Marco en Frans heeft Lammert
van de Groep twee perfecte opvol-
gers gevonden. Maar ook zelf mag
hij nog graag een visje verkopen.
En de heer Van de Groep weet pre
cies hoe hij zijn viskraam - waar-
mee hij elke dinsdag op het
Marktplein in Vorden staat - moet
promoten. "Zet maar in de krant
dat volgende week het nieuwe ha-
ringseizoen begint. Hollandse
Nieuwe, vers van het mes. Vanaf
dinsdag l juni te koop op met
Marktplein in Vorden", lacht de al-
tijd goed gehumeurde Lammert
van de Groep.

De heer Van de Groep heeft jaren-
lang samen met zijn moeder in de
kraam gestaan. "Ze heeft nog tot
haar 87e gewerkt", zegt hij trots.
"Dat is nu zo'n tien jaar geleden. Ik
denk dat heel veel mensen uit
Vorden haar nog wel weten te her-
inneren". Enkele jaren geleden
overleed de moeder van Lammert

van de Groep. Volgens de
Spakenburgse visboer is het heel
gezond om een paar keer in de
week vis te eten. "In vis zitten on-
verzadigde vetzuren en werkt het
cholesterol verlagend", aldus Van
de Groep. De visverkoop in
Nederland is in de loop van de ja-
ren flink gestegen. Ook vishandel
Van de Groep uit Spakenburg
heeft dat gemerkt. 'Vroeger kwa-
men de mensen bij ons de vis koud
afhalen en bakten ze het thuis.
Tegenwoordig bakken wij het voor
de mensen. Dat is net zo makkelijk
en de mensen hebben ook thuis
geen rommel meer. Momenteel
wordt er erg veel kibbeling gege
ten. Daar is ongelooflijk veel vraag
naar en de kibbeling is ook een
van onze specialiteiten", aldus
Lammert van de Groep.
Volgende week begint het nieuwe
haringseizoen. Normaal gespro-

ken komt de Hollandse Nieuwe
eind mei op de markt, maar dit
jaar is dat met een week uitgesteld
om het vetgehalte van de haring
nog wat op te voeren. "Je zult zien
dat de haring die we volgende
week in Vorden verkopen precies
goed is", zegt Lammert van de
Groep. Het afgelopen jaar kreeg de
haring van vishandel Van de
Groep het predikaat 'zeer goed' en
zaten de heer Van de Groep en zijn
neven Marco en Frans bij een test
van het Algemeen Dagblad bij de
beste zeven haringkramen van
Nederland. Wie de Hollandse
Nieuwe van vishandel Van de
Groep wil uitproberen, kan vanaf
volgende week dinsdag terecht op
het Marktplein in Vorden. "En op
de toonbank hebben we stukjes
Hollandse Nieuwe klaarliggen, zo-
dat de klanten van tevoren kun-
nen proeven", aldus Van de Groep.

Vervolgens betrad De Amsterdam-
se zangeres Cindy Peress het podi-
um. Ze speelde een mix van blues,
rock, jazz, funk, folk en soul.
Eigenlijk heel divers. Daarna was
het de beurt aan Unit en Soylent
Green. Het Kosovo benefiet popfes-
tival werd afgesloten door Caz.
'The small lady with the big voice'
zette samen met basgitarist
Frankie, drummer Mauricio en de
gitaristen Jan-Wilm en Rozy een

puike show neer. Een goede afslui-
ter van een festival dat absoluut
meer publiek verdiende. Hoeveel
het Kosovo benefiet popfestival in
't Pantoffeltje nu precies heeft op-
geleverd voor de hulp aan de
vluchtelingen uit Kosovo, is op dit
moment nog niet bekend.
"Volgende week zullen we via
Weekblad Contact het exacte be
drag bekend maken", aldus André
Schroër.

Goede opkomst
bij Openlucht
Pinksterdienst
Begunstigd door het redelijk
goede weer hield de Raad van
Kerken eerste Pinksterdag
een Pinksterdienst

op het voor deze gelegenheid
omgedoopt "kerkenveld" bij het
Kasteel Vorden. Namens geza-
menlijke kerken van Vorden kon

B.Hartelman een grote
welkom heten. Hij on-

derstreepte vervolgens nog eens
de actualiteit van het motto
waaronder deze viering werd ge
houden: 'Er is een plek voor ie
dereen'.
|̂ ^ in deze tijd waarin vele
mWsen van huis en haard ver-
dreven worden, komt dit motto
wel heel dichtbij onze voordeur
te staan. Ook onze gemeente her-
bergt een aantal asielzoekers.

Ook al spreken wij niet hun taal,
er is wel één taal die zij ook ver-
staan, namelijk de taal van de
liefde en respect voor elkaar.
De dienst werd voorgegaan door
Ds M. Beitier en past. J. van
Zeelst, en muzikaal begeleid
door het R.K. "30-plus- koor", on-
der leiding van de heer F. Smeets.
Als teken van de zeven gaven van
de Heilige Geest werden tijdens
de dienst door de kinderen de
zeven kleuren van de regenboog
onthuld, al speelde de sterke
wind wel even parten.
Die wind kwam overigens wel
weer goed van pas bij de pink-
stergroet van de kinderen welke
met ballonnen naar alle winds-
treken werd gestuurd. Het was
een ongedwongen gebeuren
waarbij zowel voor als na de
dienst gelegenheid was om met
elkaar onder het genot van een
kopje koffie pinkstergroeten uit
te wisselen. Teruggezien kan
worden op een mooie viering.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 mei 10.00 uur ds. Oortgiesen, Ede. Na afloop koffie drin-
ken in De Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 mei 10.00 uur ds. F2. Ort, Dieren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 mei 10.00 uur de heer H.G. Dijkman; 19.00 uur de heer N.
Esmeijer, Hoenderlo.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 29 mei 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 30 mei 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. Cantemus Do-
mino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 mei 17.00 woord- en communiedienst.
Zondag 30 mei 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
30-31 mei pastoor J. van Zeelst, Vorden, telefoon (0575) 551735.

Huisarts
29-30 mei dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, telefoon (0575) 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER Telefoon 1 1 2

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDV\T:I:R: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 1 1 2



Weekenddiensten
Tandarts 29-30 mei P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (0573)
452513. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

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

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

Politie tel. (0575) 5512 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 Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur.Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575)44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
1230 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tuSsen 8.00 en 12.30 óp telefoonnummer 0314-62 61
40, Overige zaken: 0314-626126.

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst Meldadrës tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgèrusgebouw: donder^
dag 15.15- 16.15 en 19.30- 20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

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

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 -17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg, Inloop
spreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude
Bornhof 55-56, Zutphen* tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen
van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWÖV) Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05. Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenajarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05,
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV.
tel. 553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP V A N :
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER

Telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 !5()
b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: da;4 en nacht 112
AMBULANCE: daiï en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven 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.

• Wij zijn verhuisd en wo-
nen nu aan de Banenkamp 5
in Kranenburg. Ons tele-
foonnummer blijft (0575) 46
15 66. Fam. B. Mullink

• Toneeluitvoering Buurt-
vereniging Delden vrijdag-
avond 28 mei 20.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden. Ie-
dereen is van harte welkom

• Boedeldag op zaterdag 29
mei a.s. Baakseweg 1 te Vor-
den, aanvang 09.30 uur. Komt
allen! Org.: Veiling Commissie
Vorden

• Te koop wegens lease-auto:
Rat Uno 75 SX ie 1.5 3-deurs,
b.j. 1992, km-stand 95.000,
elektr. bedienbare ramen, cen-
trale portiervergr. Vier nieuwe
banden, zeer goed onderhou-
den. Info (0575) 55 12 02 (na
18.00 uur)

• Te huur: partytent type
Holiday 50 a 60 personen.
G&E-verhuur (0573) 45 26 41

itemieuwe methode!
Ipen u uw gewicht te

beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info A. Eijsink, (0575) 57 21 27

• Opheffingsuitverkoop to-
taleffeandelsvoorraad ge-
brunV goederen, antiek en
curiosa. Alles voor halve prij-
zen of te.a.b. Alles moet weg
i.v.m. beëindiging boerderij-
opslagruimte! Uitverkoop al-
léén op vrijdag en zaterdag
vanaf 10.00 tot 17.00 uur. De
Stegge 9, Lievelde (nabij Erve
Kots). Voor telefonische voor-
informatie (0544) 46 39 54,
mob. 06-55143833

• De Zutphense nieuwe tijd-
beurs. Zondag 30 mei van
11.00 tot 17.00 uur in de
Hanzehof

• Te koop: herderpups Ter-
vurense x Mechelaar, geb. 21 -
4-'99, groeien in huiselijke
kring op, lief voor kinderen.
Ingeënt en ontwormd. Vakan-
tie-opvang is mogelijk. Tel.
(0575) 52 71 24

• Te koop: Nissan Primera
2.01 b.j. '91 4-deurs, APK jan.
2000, vraagprijs f 7900,-. Tel.
(0575) 52 71 24

• Te koop 800 stuks mooie
OVH dakpannen (romeins)
grijs/blauw, prijs n.o.tk. Tel.
(0575) 46 20 17

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

• Heeft u 5, 10, 15 kilo on-
der-/overgewicht? En u wilt
dit beheersen? Info bel/fax
dan (0575) 46 72 22

• De toneelgroep van de
Deldense Buurtvereniging pre-
senteert: 'De binder van het
darp' a.s. vrijdagavond om
20.00 uur in het Dorpscentrum.
Komt u ook?

NIEUW - NIEUW - NIEUW
Cowboyvlees

een dun lapje vlees op speciale manier gemarineerd
lekker In de pan of op de barbecue

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

f 1,50 per stuk
Runder Schnitzels
ff IjfO per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor I Ij"" per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram Boterhamworst
f 0,98

250 gram Kookworst

f2,45

ZATERDA6 BIEFSTUKDA6
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,'

WEEKENDAANBIEDING

Karbonades
5 halen 4 betalen

DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4j98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 slavinken +
4 hamburgers

f 7,95samen

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

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Schoonmaak- en

S>orsteenveegbedrijf

L i M M o
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting

Ouderenzorg Ruurlo-Vorden

beheert twee woonzorgcentra

in deze regio;

de Bundeling in Ruurlo en

de Wehme in Vorden

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

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

Functie-eisen:
- Werkt volgens rooster alle voorkomende diensten
- (Werktijd dagelijks tussen 07.00 en 17.00 uur)
- Collegiale instelling

Arbeidsovereenkomst
Arbeidstijd
Ingangsdatum

O-urencontract
Oproepbasis
Zo spoedig mogelijk

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 3 juni 1999 richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u dagelijks tussen 09.00 en 10.00 uur bellen (0575-557302) en
vragen naar de heer R. Sanders, hoofd keuken.



Allemachtig
Is t niet prachtig
Op 21 mei 1999
Een "kearltje" d'r bie
Spieker

Tim

op 't

Jan Willem Borgman

Jan Borgman
Erna Roeterdink
en Dirk

21 mei 1999
't Spieker
Heerlerweg 1
7233 SG Vierakker
Tel. (0575) 44 16 18

Wij zijn heel erg gelukkig met
de geboorte van onze zoon en
ons broertje

Robert

Gerard en Dirry
van Til-Beumer
Paulien en Jordy

19 mei 1999
Koekkoekstraat 15
7233 PB Vierakker
Tel. (0575) 52 19 36

Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van

Karlijn
ANNEMARIE
GERDINE KARLIJN

21 mei 1999
Carl, Christine &
Gerben
Geessi n k- S loetjes

Burg. Vunderinkhof 10
7251 XA Vorden
Tel. (0575) 55 27 60

We bedanken eenieder die
meegeleefd heeft tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn man

GERRIT WILLEM
BRINKMAN

De aandacht die geschonken
is, helpt om de herinnering aan
hem te laten voortleven.

Namens allen,
Eta Brinkman-de Vries

ÊOSMAN
•GROEN S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en
Kwekerij

Vanaf heden te huur

KERSTBOMEN
IN POT

VOOR FEESTEN
EN PARTIJEN

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

Wij gaan trouwen!

Peter Wentink
en

Nienke Hiddink

Op donderdag 3 juni 1999 geven wij elkaar het ja-
woord om 10.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening is om 11.00 uur in de
Remigiuskerk te Hengelo (Gld.).

Ons adres:
| Middenweg 28
| 7255 WT Hengelo (Gld.)

1949 1999

Op donderdag 3 juni a.s. hopen wij
i

G.A. Heijink en J. Heijink-Rietman

samen met onze kinderen en klein-
kinderen ons 50-jarig huwelijksfeest
te vieren.

U bent van harte welkom op de re-
ceptie van 15.00 tot 17.00 uur in
hotel-café-restaurant 'De Hoofdige
Boer', Dorpsstraat 38 te Almen.

'Nieuw-Smeenk'
Lage Lochemseweg 27
7231 PK Warnsveld

, v ---- . ------ - - - - ------------------------------ .

Zaterdag 29 mei zijn wij 40 jaar ge- J
trouwd.

Wim Harmsen A
Dika Harmsen-Rosttl

Dit willen wij samen met onze kinde-
ren en kleinkinderen vieren op vrij-
dag 4 juni.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30
tot 17.00 uur in zaal 't Wapen van 't
Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

Mei 1999

't Lebbink
LJndese Enkweg 1
7251 N H Vorden

.f**§ Tonny Jufoéris
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF ,

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL/FAX (0573) 45 11 61

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden zoete Galia Meloenen 2 voor 5?°

3e gratis
Vaste lage prijs...!
Hagelwitte champignons soo gr 2?5

De echte Framboos Rabarber kilo 1?5

Verse aardbeien zo van het land naar de klant

KOL D EN HO F's Versmarkt

Steel de harten
van

Mexicaanse vleesrolletjes
per stuk

169 5 gepaneerde
scnnitzels

minutesteak,
WO gr.

gebraden runder-
rollade, wo gr.

beenham
100 gr.

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

00

kip-kerriesalade,
^69 100 gr.

Babi Pangang,
per 100 gr.

£m~ champignonrollade/1^ 79
WO gr.

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat hem dierbaar
was, is toch nog onverwacht van ons heengegaan,
mijn innig geliefde ĵ n, onze lieve vader en opa

GATOIT WILLEM
GROOT ENZERINK

'Wim van t Boerte'

27 juli 1922 t 20 mei 1999

J.T. Groot Enzerink-Seesink
Kinderen en kleinkinderen

't Boerte
Deldensebroekweg 21
7251 RD Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden dinsdag
25 mei op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

VERHUISD
Jo Nijendijk-Tjoonk

van Lage Lochemseweg 23
naar

Prunuslaan 2
7231 ES Warnsveld
Tel. (0575) 43 12 26

Tevens nog hartelijk dank
voor het bezoek en

kaartjes tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en

Zuytvenne

Op 12 mei ontvingen wij het bericht van het overlij-
den, op de leeftijd van 77 jaar, van onze oud-mede-
werker en oud-collega

HENDRIK VAN DORSTEN
(Henri)

ERELID VAN ONZE PERSONEELSVERENIGING

Zijn inzet voor ons bedrijf en onze vereniging laat een
blijvende goede herinnering bij ons achter.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Directie en
Personeelsvereniging Gems

Vorden, mei 1999

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop
oude 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

• Unieke verkoop van prach-
tige terracotta buitenpotten.
Tot 70% korting. Totale leeg-
verkoop. LJndeseweg 9, Vor-
den, t.o. kasteel Kiefskamp van
10.00 tot 17.00 uur

• Te koop: bejaardenfiets in
prima staat. Tel. 55 28 05 na
18.00 uur

• De openbare bibliotheek
verkoopt nu afgeschreven
tijdschriftjaargangen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

N. MEEK
gediplomeerd
pianostemmen

17O,-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)



QEMEENTE ftULLETIN YORDEN

Telefoon gemeente:
(0575)557474

Telefax gemeente:
(0575)557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12DO uur.

VONDOPENSTELLING
BURGERZAKEN

Op l, 15 en 29 juni is de afdeling
bestuur, onderdeel burgerzaken,
van 18.30 tot 19.30 uur geopend
voor alle lokethandelingen.
In de maand juli zijn er geen
avondopenstellingen, de eerstvol-
gende is op 31 augustus 1999.

'IJDRAGEN VOOR PRO-
JECT IN KENIA EN VOOR

KOSOVO

Burgemeester en wethouders ge-
ven aan een medisch project in
Kenia een bijdrage van f 0,25 per
inwoner, in totaal f 2089,50.
Kosovo krijgt f 0,50 per inwoner
(f 4179.—). Medewerkers hebben
voor Kosovo ADV-dagen beschik-
baar gesteld, wat een bedrag van
f 3.150,-oplevert.

ESTEMMINGSPLAN BUNGALOWPARK MOSSELSEWEG

Burgemeester en wethouders van Vorden hebben met ingang van maan-
dag 24 mei tot en met 20 juni 1999, op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage gelegd
het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 april 1999 onge-
wijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Bungalowpark Mosselseweg".
Dit plan maakt de bouw van maximaal 31 recreatiewoningen op het per-
ceel Mosselseweg l mogelijk. Tevens verandert de agrarische bestem-
ming voor de aanwezige boerderij in een bestemming voor (burger)
woondoeleinden.

Zij die zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan hebben inge-
diend en zij die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn ge-
weest zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken kun-
nen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indie-
nen bij gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

f£
f

ANLEG FIETSPA^N GROOT ONDERHO UD
LANKHORSTERSTRAW

De provincie heeft subsidie toegekend voor de aanleg van een fietspad
langs de Lankhorsterstraat, tussen de Baakseweg en het sportcomplex.
Binnenkort start aannemingsbedrijf Dostal met de aanleg. Ook wordt de
rijbaan opnieuw geasfalteejj^ Verder willen burgemeester en wethou-
ders enkele extra maatreglB nemen om de verkeersveiligheid op de
Lankhorsterstraat te verhogen. Op het weggedeelte tussen het sportcom-
plex en de gemeente Hengelo komen fietsstroken. Verder komen er pla-
teaus (verhoogde kruisingen) bij de Walterslagweg, de Polweg, de uitrit
van het sportcomplex en de Dorpsstraat. Na de reconstructie geldt op de
Lankhorsterstraat tot de gemeentegrens een maximumsnelheid van ze-
stig kilometer per uur. Een tekening van de verkeersmaatregelen kunt u
inzien op de afdeling Gemeentewerken in de Boerderij. Tot 24 juni aan-
staande kunt u uw zienswijze over deze extra verkeersmaatregelen ken-
baar maken aan burgemeester en wethouders (liefst schriftelijk).
Binnenkort volgt meer informatie over de uitvoering van de werkzaam-
heden.

Openbare voorbereidingsprocedure
In de raadsvergadering van 29 juni 1999 wordt de Verordening leerlin-
genvervoer gemeente Vorden 1999 behandeld. Door de invoering van de
Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en artikel
127 van de Wet op het voortgezet onderwijs is een nieuwe verordening
nodig. De belangrijkste veranderingen bestaan uit de invoering van een
drempelbedrag voor de eerste 6 kilometer in plaats van een verplichte ei-
gen bijdrage en een aanpassing van de draagkrachtafhankelijke bijdrage.
In de verordening is tevens een overgangsregeling opgenomen.

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Vorden 1999 ligt vanaf 27
mei vier weken ter inzage op de afdeling Welzijn van het gemeentehuis.
U kunt in deze periode uw zienswijze schriftelijk of mondeling aan ons
kenbaar maken. De commissievergadering waarin deze verordening be-
sproken wordt vindt plaats op 15 juni 1999. Wij ontvangen uw reacties
graag voor deze datum, zodat de commissie van uw zienswijze op de
hoogte kan worden gesteld. Belangstellenden en belanghebbenden kun-

nen tijdens de commissievergadering inspreken vóór de behandeling
van het agendapunt.

Inlichtingen bij Frans Huisman, afdeling Welzijn
doorkiesnummer 0575-557498

EFENALARM OP 2 JUNI 1999 OM 12.00 UUR

Op dit tijdstip klinken de sirenes. U weet wat u moet doen als de sirene
op een ander tijdstip klinkt:
• ga direct naar binnen
• sluit deuren en ramen
• zet de radio of televisie aan en stem af op omroep Gelderland.

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving intrekking vergunning
(art. 8.25 Wmb en art. 3:33 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 28 mei tot en met 8 juli 1999, ter inzage het besluit
tot intrekking van de aan de heer H. Bogchelman, Ruurloseweg 121, 7251
LD Vorden, verleende oprichtings-vergunning ingevolge de Wet milieu-
beheer van 22 augustus 1972, voor een veehouderij met mestopslag (in-
clusief een melding van 3 oktober 1984, waarin een aantal wijzigingen
zijn doorgevoerd, zoals het vergroten van veestallingen en het oprichten
van een machineloods op het perceel Ruurloseweg 121 te Vorden, kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie D, nummer 1559. De omvang van
het bedrijf is: 7 stuks rundvee, 9 stuks jongvee, 48 vlees-varkens en 4530
stuks pluimvee.

Strekkin^an het besluit:
Burgen:^Pter en wethouders hebben besloten de milieuvergunning vol-
ledig in te trekken, omdat gedurende een periode van 3 jaar geen dieren
meer zijn gehouden.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de be^kken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;^^
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vOOr 9 juli 1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde ter-
mijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de
terinzage-legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is
beslist.
Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32
(doorkiesnummer), fax. (0575) 55 74 44

IEUW RAADSLID VOOR DE GEMEENTE VORDEN

Mevrouw M. Aartsen-den Harder heeft ontslag genomen als raadslid van
de gemeente Vorden omdat zij zitting heeft genomen in provinciale sta-
ten van Gelderland. In verband daarmee is de heer J. Klein Lenderink,
Hackforterweg 16 te Wichmond benoemd tot raadslid. Het onderzoek tot
toelating van de heer Klein Lenderink vindt plaats in de raadsvergade-
ring van 29 juni 1999, waarna in de raad van 31 augustus 1999 de heer
Klein Lenderink de eed of belofte kan afleggen en starten met zijn werk-
zaamheden als raadslid.

afval apart
MOOI MEEGENOMEN



Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039

Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

"Kan ik voor een uitvaar^
zelf de muziek bepalen?"

"U kunt van tevoren in een 'Persoonlijk laatste wensen formulier'
vastleggen welke muziek u op uw uitvaart wilt. Dan bepaalt u zelf of
u een klassiek stuk van bijvoorbeeld Mozart wenst of een moderne
popsong. Muziek kan voor mensen een heel bijzondere betekenis
hebben en kan de uitvaart heel persoonlijk maken. Monuta beschikt
over een muziekarchief met een ruime keuze uit muziekstukken.
Maar ook uw eigen cd of bandje kan voor de plechtigheid worden
gebruikt. Deze en 49 andere vragen over uitvaarten vindt u terug in
het handige boekje: 50 vragen over het laatste afscheid."

Dif boekje ligt gratis voor u klaar bij John Box.

Ook voor vragen kunt u bij hem terecht. Bel: (0575) 55 27 49.

Het Jebbink 4a, Vorden.

Monuta V
leder z'n eigen wens.

131. Vorden, Contact ed. Vorden, wo, John Box (4kol=l72mm) - 4 kol. 88 (incl.)

Jansen & gal
autoschadcbedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

E 2S

Vlaaien volgens Limburgs recept
Keuze uit ruim 30 soorten.

Calorie-arm... en goed voor 12 royale punten.
Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers gemaakt met
verse room, vers fruit en géén conserveringsmiddelen.

DIT WEEKEND
Zwitserse Appel-Bavaroise vlaai

lekker fris en romig

voor maar fis;95

Müsli kruidkoek
royaal gevuld met noten en rozijnen

f 450
voor

Zeeuwse bolussen

f 450
5 voor

elke donderdag 5 broden voor

f12?5

Echte Kaiser Brötchen

12?°5 voor

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

,75)55tf"
Morden-

Reparatie van wasautomaten,

drogers, koelkasten.

SNELLER KAN NIET

Cor de Wild Zutphen
Tel. (0575) 51 5410

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
OLIFANT
JENEVtK

LT* VAN 2495
VOOK 2095
+ tOKOCKS

GLfN TAUOCH
WHISKY

LTR VAN 2995
VOOK2695
+ 10 KOCKS

PASSOA
70CL VAN 2395

VOO* 1995
i- 10XOCKS

ML
PASSOA

SMI*NOFF
VOOKA

LTKVAN3t95
VOO* 2795

i- 10 *OCKS

MMQN

^/

8ACAKDI LIMON
GXATIS 2

ONGWINKGLAZCN
70 CL 2995

50 KOCKS

OF 81'SStN

LTXVAN 1995
VOOK 1695

+ 10KOCKS

H âMm
PA*AO€

VICUX
LTK VAN 2395

VOOR 1995

+ t O *OCKS

Slijterij
Yvonne
Dorpsstraat

SUPER DE BOER
en Wilbert Grotenhuys
18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

APPEL OF Pit*

70CL VAN 1695

VOO* 1395
+ 10*OCKS

-HUISDEVOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

l lui\ De Voursl in l.i'lde bitdl een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwfl i jksp ln l i t ighc id
•" recepties en (bru i lo t l s jpar ly ' s
•" produktpresenlat ics

•• vergaderingen en congressen

*• besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eeldc
Tel.: (0575) ?4 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) si 35 o?
E-mail: hu i sde voorst (n univcrsal .n l
www.huisdtvoorsl.nl

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514



F3 van Vorden Kampioen
In navolging van de D2 en E4
jeugd werd op woensdag 12 mei
het F3 team kampioen.

Met een 0-1 overwinning op Oeken
F2 was de titel voor de Vordense
pupillen. Het winnende doelpunt
werd gemaakt door Frank Hid-
dink, die met maar liefst 31 doel-
punten topscorer is geworden.
Aantal gespeelde wedstrijden is
10, waarvan er slechts een verlo-

ren werd. De overige wedstrijden
werden allemaal gewonnen, met
een doelsaldo van 52 voor en 8 te
gen. Het F3 team bestaat uit de vol-
gende spelers: Sander Greven,
Frank Hiddink, Karlo Huinink,
Michel Loman, Jorn Michielsen,
Tobias Platenburg, Rik Schröer,
Daan Wiegerinck, Riek Woesten-
enk en Bas van der Veen . Leiders
zijn Eddy Hiddink en William van
der Veen.

'Oud-Vorden'
Het is nog maar zo'n veertig
jaar geleden dat we allemaal
nog druk bezig waren met ka-
chels, fornuizen en haarden en
de daarbij horende kolen cokes
en antraciet.

Er was dan ook een grote mate van
herkenning bij de leden van de
oudheidkundige vereniging "Oud-
Vorden" toen die afgelopen woens-
dag het kachelmuseum in Vrieze-
veen bezochten tijdens hun jaar-
lijkse excursiereis. Naast de bij de
meesten bekende modellen wor-
den hier ook heel zeldzame exem-
plaren in allerlei uitvoeringen ge
tqond. Haast teveel om in een kort
tijdsbestek allemaal te bewonde
ren.

Datzelfde kan ook gezegd worden
van het Rijssens museum de
Oosterhof, het volgende doel van
het reisgezelschap. In een fraai,
prachtig gelegen, gebouw worden
hier diverse antieke voorwerpen
tentoongesteld .Van strijkijzer tot
knipmuts en van oude munten tot
porcelein. Haast teveel om alles
goed tot zijn recht te laten komen.
Al met al was het voor de leden
van genoemde vereniging een zeer
leerzame middag die met een
overdadige koffietafel werd afge
sloten.

Flinke deelname
Rabo/Dash yolley-
baltoernooi
Woensdag 26 mei begint in de
sporthal 't Jebbink het Rabo/Dash
volleybaltoernooi. Er bestaat een

goeie belangstelling voor dit toer-
nooi. Liefst 26 teams hebben zich
ingeschreven. Ploegen die zijn sa-
mengesteld uit families, buurten,
bedrijven, verenigingen en uit zul-
len komen in of de Rereatieklasse
of in de klasse Prestatief.
Echter niet iedereen kan deelne
men. Zo worden in de recreatieve
poule geen volleyballers toegela-

ten die normaal competitievolley-
bal spelen. Overigens treft men in
deze categorie tal van ludieke na-
men. Wat te denken van het team
dat zich heeft ingeschreven onder
de naam " Koeien- Melk- En-
Bierpartij"!
In de categorie Prestatief mogen
maximaal drie spelers tegelijker-
tijd worden opgesteld die competi-
tievolleybal spelen. Behalve woens-
dag 26 mei wordt er gespeeld op
donderdag 27 mei; vrijdag 28 mei
en woensdag 2 juni. De finalewed-
strijden vinden voor de prestatieve
volleyballers plaats op donderdag
3 juni, terwijl de recreanten de fi-
nalewedstrijden op vrijdag 4 juni
spelen.

Duivensport

De Leden van de postduivenver-
eniging Vorden hebben met hun
duiven deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Reims over een af-

stand van circa 360 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: A en
A. Winkels l, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 17;
C. Bruinsma 2, 3, 13, 16, 19, 20;
H. Stokkink 7; M. Olieslager 9;
G. en H. Boesveld 10, 12; J. Meyer
14; H. Eykelkamp 18.

Voetbal

Uitslagen Socii
Socii 1-Steenderen l 2-1, Reunie 3-
Socii 2 0-0, Erica 5-Socii 3 frO, Socii
4-Epse 4 1-6, Rheden 4-Socii 5 8-1,
Brummen 7-Socii 6 8-0, Erica B-
Socii B 3-1.

Programma
Socii 3-Brummen 3, Ratti 3-Socii 5,
Socii 6 -Ratti 4.

MEI

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

26 Bridgeclub BZR Vorden: Dorps-
centrum

26 HSV de Snoekbaars:
seniorwedstrijden

26 ANBO: klootschieten 't Olde
Lettink

27 Bejaardenkring: Dorps-
centrum

29 Boedeldag
31 Bridgeclub Vorden: Dorps-

centrum

Contact
Foto's Kosovo
benfietfestival
Voor meer foto's van het
Kosovo benefietfestival zie
onze internetsite
www.contact.nl

Portret van een dorp op de
grens van twee eeuwen

bespaart u :

vergeet ze niet!
Geef voor de vergeten

vluchtelingen

. IV l u ĉ h t e l i n gv>—l —"^

GIRO 999
an 28-2517 HZ Den Haag

Bij Boekhandel Brunaen de Openbare Bibliotheek ligt een dummy ter
inzage van 'Vorden '99'. Een boek in het juiste formaat en omvang. De
eerste 16 pagina's van de dummy zijn bedrukt en geven u een goed
idee van de veelzijdige inhoud van dit boek over uw eigen dorp. Het is
uitgevoerd in een sJttug omslag met een kleurige tekening van de
Dorpskerk, gemaaWwoor de 10-jarige Daphne Waarle.

Dit voor een deel in kleur uitgevoerde boek bevat circa120 pagina's
groot formaat (A4) en kost f 29.50. Maar voor wie tijdig intekent is de
prijs slechts f 24.50. Er wordt dan een exemplaar voor u gereserveerd,
zodat u, als het in september verschijnt, zeker bent van een exemplaar.

Atlete We/// Cooman let op haar voeding

"Ik kies voor licht verteerbaar en snel te bereiden"
Voor sporters is het van groot belang om uitgebalanceerde maaltijden te nuttigen
om tot wereldprestaties te komen. Een groot aantal van de benodigde ingrediënten
voor een gezond en sportief leven, zijn in kalfsvlees terug te vinden. Ook atlete Nelli
Cooman vindt voeding erg belangrijk: "In mijn sportcarrière was het met name van
belang dat het vlees licht verteerbaar is, het lichaam verwerkt de voedingsstoffen
dan sneller."

Nelli Cooman, wereldtopper op de 60 meter

Nelli Cooman werd in 1964 gebo-
ren in Paramaribo (Suriname). In
haar jeugdjaren verhuisde ze naar
Nederland waar ze pas op 16 jarige
leeftijd met 'de moeder aller spor-
ten' begon. Daarvoor was ze
natuurlijk altijd al met vriendinne-
tjes hardloopwedstrijdjes aan het
doen, maar haar atletiekloopbaan,
letterlijk, begon pas in 1980. Al
meteen evenaarde ze het Neder-
lands jeugdrecord op de 60m. Op
gewone gympen wel te verstaan. Ze
liep ontelbare wedstrijden bij de
clubs AVR in Rotterdam en ATC in
Haren. Maar haar allermooiste
wedstrijd liep ze op 23 februari in
1986, toen ze het wereldrecord 60
meter indoor (7.00 seconden) op
haar naam schreef. Schijnbaar en
passant werd ze daarnaast maar
liefst negentien keer nationaal kam-
pioen en zes keer Europees kam-
pioen. Natuurlijk staan trainingen

onder professionele begeleiding,
lenigheid en conditie aan de basis
van goede prestaties, maar ook uit-
gebalanceerde voeding is hiervoor
essentieel.

Topprestaties
De voedingsdeskundigen die het
menu voor topsporters samenstel-
len, zoeken naar de juiste balans
tussen vitaminen, mineralen, eiwit-
ten en andere belangrijke voedings-
stoffen. Cooman: "In mijn carrière
moest ik na mijn trainingen en
wedstrijden kleine hoeveelheden
voedsel tot mij nemen, dat snel
moest verteren. Heel vaak at ik dan
een stukje kalfsvlees." Kalfsvlees
bevat een groot aantal voedingsstof-
fen die nodig zijn voor toppresta-
ties. Bijvoorbeeld ijzer. Vooral voor
lopers is dit van groot belang omdat
deze stof een grote rol speelt in het
transport van rode bloedlichaam-

pjes. Zij transporteren de zuurstof
van de longen naar de spieren. Hoe
meer zuurstof de spieren krijgen,
des te beter en langer ze zullen blij-
ven werken.

Snel
Kalfsvlees bevat naast een groot
aantal vitamines ook magnesium.
Deze stof gaat vermoeidheid tegen.
Voor atleten die topprestaties willen
neerzetten is het van wezenlijk
belang dat deze voedingsstoffen in
elke maaltijd voorkomen. "Natuur-
lijk at ik ook vaak verschillende
soorten groente", vertelt Nelli
Cooman. Maar meestal gecombi-
neerd met een stukje kalfsvlees.
Niet alleen omdat ik kalfsvlees
heerlijk vind om te eten. Maar zoals
iedereen weet, ben ik gek op snel-
heid en wat mij dan ook erg aan-
spreekt van kalfsvlees, is dat het
snel te bereiden is."



Vierhonderd gulden gratis
U koopt cc n Auping Auronde. In mei of in j u n i 1999. Compleet
met 2 Auping spiralen (dwarsgespanncn) en 2 comfortabele Auping
matrassen. Kige i i l i j k wilt u ook een achterwand.l v indt de hoogste het
mooist. Hn bovendien biedt die de meeste ruimte. G*td gemaakt: u kr i jg t
van ons de hoge tegen de pri js van de lage. Dat Mreelt u zo'n f400,-.

Wat kan slapen toch mooi zijn.

On/i- dr.iU'i's kcnni'ii de actievoorwaarden.

auping
Komt u snel langs?

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

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V. LICHTENVOORDE

Wessels Afwerkingsbedrijf BV is een onderaannemingsbedrijf in de
woning- en utiliteitsbouw en als zodanig gespecialiseerd in het project-
matig uitvoeren van tegelwerken voor nieuwbouw en renovatiewerken.

Ons bedrijfis opgericht in 1973 en is gevestigd op het industrieterrein in
Lichtenvoorde en we werken momenteel met 60 mensen.

Forse uitbreiding van onze orderportefeuille en activiteiten
maken dat wij een vacature hebben voor

-10 ERVAREN TEGELZETTERS •
- LEERLING TEGELZETTERS -
-1 ERVAREN KITTER -
Wij vragen:
- enige ervaring in de bouw en bereidheid tot vakopleiding
- een hoge mate van enthousiasme en flexibiliteit
- zelfstandig kunnen werken
- rijbewijs B en een leeftijd tussen 18 en 35 jaar.

Wij bieden:
- loonbetaling volgens Bouw CAO
- prima secundaire arbeidsvoorwaarden
- een vaste en zelfstandige baan
- plezierige werkkring.

Heeft u belangstelling richt uw brief dan aan Wessels Afwer-
kingsbedrijf BV, Postbus 86, 7130AB Lichtenvoorde of neem
contact op met de heer W. Hegeman, telefoon 0544-371042.

Bij aankoop van een tuinset
hout, kunststof, aluminium, me-

taal of rotan

10% KORTING
Bg. 4 kussens - kussentas

GRATIS
m.u.v. aanbiedingen

nog enkele kussens met

25% KORTING
bij:

GOOSSEN;
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 38
Maandagmorgens geslol'

BURO'S
50,nu vanaf

SPANNEVOCEL
M E U B K L - E N TA P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

JNd31TUlïl3.r D V zoekt voor één van haar cliënten,
een ondernemend echtpaar,
waar woon-en werksituatie één zijn,

een allround

huishoudster
taken:
• het dagelijks schoonmaken van woonvertrekken en 2 kantoren
• het ontvangen van gasten en verzorgen van koffie, thee etc.
• dagelijks boodschappen doen en voorbereiden van lunch en diner

men biedt:
• keurig salaris
• auto tijdens werkuren (dus: rijbewijs noodzakelijk)

Geïnteresseerden kunnen - met opgave van werkervaring - schriftelijk
reageren aan Marrumar bv, postbus 1122, 7230 AC Warnsveld

Buitenkans!
D* Micro Uma:
Standaard o.a. stuurbekrachtkjing en
bestuurder sairbag.
Extra uitgerust met:
• speciale Limabekleding ook op de portieren
• brede stootstnps
• zilverkleurige middenconsole
• schuif/kanteldak met wegschuifbaar zonneschei
• buitenspiegels in carrosseriekleur
• speciale wielcovers (op 1.3).

Extra voordeel: ƒ 1.OOO,-!

3 jaar garantie, 2 jaar gratis onderhoud
en 1 jaar gratis all-riskverzekering.

De spraakmakende 3»2»1-
actie van Nissan: 3 jaar

garantie, 2 jaar gratis onderhoud
en 1 jaar gratis all-riskverzekering
op uw nieuwe Micra, Almera of
Primera. En Nissan rijden wordt
nóg interessanter als u kiest voor

de wel heel bijzondere Micra Lima.
Want dan krijgt u bovenop uw
3*2*1-voordelen namelijk ook nog
/ 1.000,- extra actievoordeel.
Onze 3»2«1-actie loopt
tot en met 31 mei 1999.
Dus wacht niet te lang. Tuink«bootit.

3-3-1 -Actie geldt bij aankoop en regil

AUTOBEDRIJF

HERWERS

nel. verwndertngabifdrage en kotten raklaar maken,
e ter mrage bij de Nissan dealer. Wijzigingen voorbehoodei

DOETINCHEM Rakhorstweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!



vertrouwen

Speciaal voor actieve beleggers heeft de Rabobank een nieuwe

hypotheek: de Flexibele BeleggingsHypotheek. Daarmee kunt u

zelf beslissen waarin u belegt. U hebt de keus uit alle aandelen,

obligaties en beleggingsfondsen die aan de AEX staan genoteerd.

Zo oefent u zelf invloed uit op het rendement en het risico. En kunt

u de samenstelling van uw portefeuille altijd wijzigen. Wilt u meer

weten, neemt u dan een kijkje op onze internetsite: www.rabobank.nl Rabobank

Met de Flexibele BeleggingsHypotheek
beslist u zelf waarin u belegt.

Woensdag 26 mei

Grof volkoren

Donderdag 27 mei

Kokospunten

f3ï00

f600

Vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei:

f5?5
NIEUW: Bananencake

Dat smaakt naar., meer.

Verkooppersoneel gezocht
voor ons ALDI-filiaal

in Vorden

Belangstellenden kunnen voor informatie bellen met

mevr. S. van Harten, tel. (0529) 45 93 08

De originele Wolky's (m/v) vindt u bij:

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixpiein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78

Poppenshow
^pdgemaakte

üev<eve, leuke, maffe en deftige poppen
zaterdag 29 mei van 10.00 tot 18.00 uur
zondag 30 mei van 10.00 tot 18.00 uur
maandag 31 mei van 10.00 tot 21.00 uur

Vrije entree

Voor de nieuwe cursus, aanvang september as.,
zijn er nog enkele plaatsen vrij.

Hofstraat 7, 7255 CH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 41 60

29 mei t/m 12 juni

Kras&Verras
Kom naar de
Kras&Verrasdagen
bij uw warme
bakker. Maak
kans op een
reischeque
t.w.v. f 2.500.-
(hoofdprijs),
een van de
200 verzilverde
etagères of een
tractatie van de
bakker.
Bij elke besteding
van f 5.- krijgt
u een kraskaart!

Echte Bakker
Mff

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

DE
K r u i s B E r G
Hotel Café Restaurant

Partycentrum

Het 'witte goud' van De Knasberg

Mei-keuzemenu
Voorgerecht

Verse gebonden aspergesoep
rijkelijk gevuld met room en bieslook of

Salade van gemarineerde asperges
met reepjes gerookte /alm

Hoofdgerecht
Asperges met een duo van lamsmedaillon

en kalfsmedaillon
overdekt met een zachte rozenmarijnsaus of
Asperges met Gelderse achterham
boterjus en een huisgemaakte eiersalade

* Beide gerechten worden geserveerd met een
aardappelgarnituur en salades van bet huls

Nagerecht
Cassisparfait

met een bosvnichtensaus of
Frisse ijsdrank 'De Kruisberg'

lekker ter afsluiting met sekt en sinaasappelijs

Prijs ƒ 37,50
Reserveren gewenst.

LunchCafé open van 12.00 tot 14.00 uur.
A la carte Serre-restaurant open van

Kruisbergseweg 172 Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23



Biej ons
in d'nAchterhook
"Zo, 's effen kiekn wat e hier nog neudig had". Gert Jan Nekkers kreeg
't pepierken uut de tesse waor zien vrouw de boodschappen op had
eschreven. Twee supermarkten was e al af ewes. Hier was dit in de
aanbieding en daor was dat goedkoop. Umme d'r gek van te wodn,
von e. A'j alles in ene winkel haaln waa'j in minder dan de helfte van
de tied klaor met de boodschappen. Maor jao, zo was zien wouw now
eenmaol.

Hee had trouwens al moeite genog um in ene winkel alles te vinden.
Maor wat mo'j at de vrouw met een gebrokn pols zit. Vanwekke met
't dweiln, ok al zo'n wark uut de middeleeuwen, was ze uuteglierd op
de gladde vloer en met 'n arm vekeerd trechte ekommen. Daor zat ze
now met in 't gips. En kon hee op zien vri'jen zaoterdag 't huuswark
doen.

'n Gulden veur de winkelkarre had e nog los in de tesse. Wach, die
geraniums. Die kon e toch neet biej de fletse laotn staon, dan nom 'n
ander die soms met. 't Waarn d'r dan wel maor zesse maor hee had
t'r toch altied nog een tientjen veur betaald biej de gruune winkel.
Hee zetn ze maor in de karre dan had e d'r zicht op. Hee sjouwen de
supermarkt zo'n keer of drie op en neer veur e alles had.

Biej de kassa vroogen ze um of e de pas biej zich hadde. Nee, wel 't
riejbewies a'k mien legetimeren motte, maor wiej bunt hier toch
neet in 't buutenland?". Nee, de winkelpas bedoeln ze maor daor had
Gert Jan gin weet van. "A'k zo neet betaaln kanne pleer ik ow de boel
hier neer en bun'k weg". Oh nee, dat was de bedoeling neet.

Weer in huus staln e alles op 't aanrech uut. Dan kon Narda, zien
vrouw, zien of 't klopn. "Ik dachte da'j de geraniums biej de gruune
winkel zoln haam". "He'k ok edaon, hier he'j 't bonnetjen". "En biej
de supermarkt staot ze ok op de kassabon". "Vedraaid, 'k hadde ze op
de karre ezet, dan heb ze ze mien daor ok nog weer laotn betaaln".
Van armoe mos Gert Jan de fietse weer op en zien dat e zien geld weer
kreeg. Zo geet 't a'j neet opeleid bunt veur huusman, biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman.

Hartstichting
dankt collectanten
en inwoners
De jaarlijkse collecte tijdens de
Nationale Hartweek van 18 tot en
met 24 april heeft dit jaar
f2225,95 opgebracht. De Neder-
landse Hartstichting bedankt haar
vrijwilligers, collectanten en ge-
vers van harte voor het behalen
van dit goede resultaat!
De Hartstichting besteedt de op-
brengst van de collecte aan onder-
zoek, patiëntenzorg, preventie en
voorlichting. En dat is hard nodig,
want hart- en vaatziekten zijn nog
steeds volksziekte nummer één.
Jaarlijks sterven er 52.000 mensen
aan. Vele tienduizenden mensen
moeten leven met de dagelijkse ge
volgen van een hart- of vaatziekte.
Daarom blijft de Hartstichting
zich inzetten. Dat kan alleen dank
zij de steun van de Nederlandse be-
volking.

Bridge

Boedeldag
Stichting Veiling Commissie Vor-
den houdt op 29 mei haar jaarlijk-
se boedeldag bij mevr. Schouten,
Baakseweg 1. Er zijn een groot aan-
tal artikelen in de aanbieding zo-
als kasten, tafels en stoelen, ledi-
kanten maar ook potten en pan-
nen, snuisterijen voor binnen en
buiten en speelgoed ontbreken
niet. Verder zijn er nog zeer veel
mooie boeken en L.P.'s. Dit alles
wordt omlijst door een lekker kop-
je koffie en een gezellig stukje mu-
ziek.

De opbrengst van deze boedel-
dag is ten bate van alle kerken
in de gemeente Vorden.

Ledenwerfactie
Zonnebloem
De ledenwerfactie, die onlangs ge
houden werd in Wichmond en
Vierakker is zeer succesvol verlo-
pen. Maar liefst 112 nieuwe leden
hebben zich aangemeld. Bestuur
en vrijwillgers van de Zonne
bloem, afdeling Wichmond-Vier-
akker zijn bijzonder dankbaar dat
zovelen de Zonnebloem een warm
hart toedragen.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen einddrive ^fc 17 mei
1999
1. Gille/de Bruin 68,5%; 2. den
Ambtman/Thalen 62%; 3. echtp.
Hoftyzer 61,1%; 4. ten Have/de
Dycker 59,3%; 5. Vreeman/Beek
58,3%; 6. Groot-BramaMigchelaar
58,3%. W
Uitslagen periode 1998-1999
1. Bergman/Walter Kilian 56,4%; 2.
van Burk/Hendriks 54,7%; 3.
Busscher/Graaskamp 53,5%.

Dam m en

DAMNACHT VAN VORDEN
De door Damclub Dostal Wegen-
bouw georganiseerde 14e Dam-
nacht van Vorden zit er op. Liefst
67 enthousiaste deelnemers wer-
den op woensdagavond 12 mei om
22.00 uur toegesproken door de
heer Vrielink van de Rabobank en
voorzitter Geerken.
Henk Ruesink maakte op Hemel-
vaartsdag 08.00 uur de balans op.
Brabander Anton van Berkel sloot
de voorronde van 13 partijen af
met 8 overwinningen op rij en een
eerste plaats. Maar Erno Prosman
(Gouda), oud-kampioen van Neder-
land, won afgetekend de eerste fi-
nalegroep (o.a. winst op Van Ber-
kel), en bleef als enige het gehele
toernooi ongeslagen. Een prestatie
op zich. Cracks als Evert Dolle
kamp (Rotterdam) en Rein van der
Pal (Heerenveen, winnaar in 1995
en 1996) werden derde en vierde.
Dostal-speelster Nina Jankovskaja
had uitzicht op veel meer maar
moest genoegen nemen met de
derde finalegroep, die zij won.
Mark Klein Kranenbarg en Mario
Daamen kwamen uit in de 5e
groep en eindigden zo bij de eerste
dertig.
In de eerste Klasse was Harry Vos
uit Hengelo succesvol met een der-
de plaats. Eddy Hoebink, eveneens
'Hengelo, won de 3e groep. Arnoud
de Greef uit Hengelo was een klas-
se apart in de Tweede Klasse. In de
finale wist hij als enige van alle
deelnemers alle 5 zijn partijen te
winnen. Tweede en derde werden
Danny Dix uit Brummen en Alfons
van Zuijlen uit Warnsveld.

Dwaaltuin
'Het Heelal'
Dwaaltuin Het Heelal is een met
beelden, schilderijen en gedichten
ingericht doolhof, waarin een la-
byrint verborgen ligt. Het verschil
tussen deze twee dwaalwegen is te
vergelijken met het verschil tussen
het mannelijke en het vrouwelij-
ke. Het doodlopen in de verdeeld-
heid van het mannelijke doolhof
verandert hier al wandelende in
de levensloop door de eenheid van
het vrouwelijke labyrint.

Op kunstzinnige wijze wordt in
Dwaaltuin Het Heelal vormgege
ven aan het verlangen om deze
verandering ook in de samenle
ving zichtbaar te maken. Een
ruimtewandeling door Het Heelal
laat kennismaken met de herin-
tredende godin en is voor zowel
volwassenen als kinderen een aan-
bevelenswaardig avontuur. Het
Heelal is gelegen op een lommer-
rijke plek aan de Almenseweg 63.

Aan de expositie wordt meege
werkt door Marcel Douwe Dekker,
Auke Bergsma, Miquel Penso, Inge
Nijhof, Hans Christiaan Weeme
ring, Freetje Meijer, Jaro Muller,
Margot van Ewijk en Janke Anne
ma, Conny Pauw, Joop v.d. Bos,
Theo Lalleman, René Ijzermans,
Jan Schouten, Maarten van Gent
en Bruno van Klaveren. Muziek:
Piet Legerstee en Michel Banabila.
Openingstijden: l juni tot en met
18 september. Op maandag geslo-
ten.

Nationale collecte
voor de epilepsie-
bestrijding
VAN 31 MEI T/M 5 JUNI 1999
Wederom zullen meer dan 40.000
vrijwilligers met de collectebus
langs de deur gaan om iedereen in
de gelegenheid te stellen een bij-
drage aan dit belangrijke werk te
geven. Ook in onze regio zal men
bij u aanbellen.
Epilepsie is een verzamelnaam
voor een aantal tijdelijke storin-
gen in de hersenfunctie. Epilepsie
komt het meest voor bij kinderen.
Met de juiste medicatie kunnen
veel mensen goed leven met epi-
lepsie. Maar een afdoend medicijn
voor iedereen is er no gniet. En er
moet nog veel gedaan worden! Op
het gebied van wetenschappelijk
onderzoek, het actualiseren van
het voorlichtingsmateriaal, het
verlenen van financiële steun aan
mensen die de meerkosten, ver-
oorzaakt door de epilepsie, niet
kunnen betalen etc.
Om de activiteiten blijvend te kun-
nen uitvoeren is men volledig af-
hankelijk van giften. Daarom
durft men wederom een dringend
beroep te doen voor een gulle bij-
drage aan de collectant.
Als volkomen onverwacht het
noodlot toeslaat en iemand gecon-
fronteerd wordt met epilepsie,
dan is het goed te weten dat men
op z'n medemens kan rekenen.

COLLECTANTEN GEZOCHT!
HELP ONS...
Onze collecte is volledig afhanke
lijk van de inzet van vrijwilligers
en hulp daarbij is altijd van harte
welkom.

Info: mevr. Groot Enzerink, Mispel-
kampdijk 34.

Nederlandse Bond
van Plattelands-
vrouwen
De leden van de Plattelandsvrou-
wen gaan op dinsdag l juni hun
jaarlijkse fietstocht maken. Dit
jaar gaat men richting Gorssel en
brengt men een bezoek aan "Via-
Via" Antiek en Interieur. Men vert
rekt vanaf het marktplein.

Stichting Vluchtelingen
Werk Zutphen/Warnsveld/
Vorden bestaat 10 jaar
Op vrijdag 28 mei a.s. staat de
Stichting Vluchtelingen Werk
stil bij het 10-jarig bestaan.
Vluchtelingen Werk is in de
loop van die 10 jaar een organi-
satie die continu in ontwikke-
ling was en nog steeds met als
centrale doelstelling de opvang
en begeleiding van asielzoekers
en vluchtelingen in de bovenge-
noemde gemeenten.

De wijze waarop aan deze doelstel-
ling uitvoering wordt gegeven is
zonder meer professioneel te noe-
men, zonder dat men als stichting
te kort doet aan een gezonde dosis
idealisme dan wel bevlogenheid
die de vrijwilligers bezitten om
zich om niet in te blijven zetten
voor hen die huis en haard hebben
moeten achterlaten op de vlucht
voor geweld en/of vervolging!

De actualiteit drukt ons op dit mo-
ment meer dan ooit op het feit dat
er waar dan ook op elk moment
een brandhaard kan ontstaan met
alle dramatische gevolgen van
dien. Het drama dat zich op dit
moment voltrekt in Kosovo laat
zien waarom mensen op de vlucht
slaan. Men hoopt dat dit doet in-
zien dat Kosovo helaas hierin niet
uniek is.

Op dit moment vluchten vele
mensen van overal op de wereld
voor vergelijkbare situaties.

Op 28 mei aanstaande is iedereen
van harte welkom aan zalencen-
trum "de Brug" aan de Thorbecke
straat 2 te Zutphen. Dan organi-
seert men een discussiemiddag
met alle aanwezigen onder leiding
van de Stichting Dialoog met als
centraal thema: "De positieve
kanten van het hebben van vluch-
telingen in ons midden."

Vanuit de ervaring, inmiddels 10
jaar, is men er als vluchtelingen-
werkers van overtuigd dat de bij-
drage die vluchtelingen aan de sa-
menleving kunnen leveren van
grote waarde kan zijn. De grote
vraag hierbij is men ook bereid om
met een dergelijke bril naar de me-
demens (ook al heeft hij/zij moe
ten vluchten), te kijken.

Tenslotte nog dit, mocht men
meer willen weten over het werk
dat de Stichting Vluchtelingen
Werk verricht of heeft men inte
resse in vrijwilligerswerk binnen
de Stichting dan kan men contact
opnemen met: dhr. Gidie Ritzer-
veld, telefoon: 0575-543137 tijdens
kantooruren.

Toneeluitvoering
Deldense Buurtvereniging
Vrijdagavond 28 mei geeft de
Ddfense Buurtvereniging in
heWorpscentrum de jaarlijkse
toneeluitvoering. Dit keer
wordt het stuk 'De binder van
het darp' opgevoerd. Een blij-
spel in drie bedrijven dat ge-
hê în het dialect wordt ge
spmrd.

Hoofdpersonen in dit blijspel zijn

Albert en Jan de Haan. Zij hebben
een boerenbedrijf. Hun zuster
Greet doet de huishouding. Op
een dag valt Jan in de binder, de
oude oogstmachine van Albert
Haan. Vanaf dat moment zal het
er in huize de Haan heel anders
aan toe gaan dan Albert gewend
was.
De uivoering is voor idereen toe
gankelijk.

Uitgebreid programma

'Midpointmeeting 70'
Elk jaar komen er een aantal
buitenlandse jongeren uit on-
der meer Ierland, Engeland.
Amerika, Japan, Australië naar
Nederland toe om hier ervaring
op te doen op de landbouw- en
tuinbouwbedrijven. De Stich-
ting Uitwisseling te Beren ver-
zorgt deze stage, die varieert
(afhankelijk van de tak van het
bedrijf) tussen de drie maan-
den en een jaar.

Zo halverweg hun verblijf in Ne
derland is er een zgn. "Midpoint-
meeting" dat wil zeggen dat de
eerste ervaringen dan worden uit-
gewisseld. In samenwerking met
de PJG Regio West Achterhoek
worden donderdag 27 mei zo'n 70
buitenlandse jongeren in het
Dorpscentrum te Vorden ver-
wacht.

De Stichting Uitwisseling zal dan
samen met hen de "tussenstand"
opmaken waarbij deze donderdag
met name de Japanners uitvoerig
aan de hele groep hun belevenis-
sen in Nederland zullen belichten.
Aan het eind van de dag is het een
drukte van belang in het Dorps-
centrum want dan komen ook de
gastgezinnen om de jongens en
meisjes op te halen en er uiteraard
kennis mee te maken. De buiten-
landers verblijven onder meer in
Vorden, Laren, Almen, Steenderen,
Warnsveld en Hummelo.

Donderdagavond 27 mei staat er
pen wpfktriid klnotsrhiptpn on hpt

programma. Dat wordt gehouden
in Harfsen met aansluitend disco
in zaal "Buitenlust" te Harfsen.
Vrijdagmorgen 28 mei wordt er
om 9.30 uur op het bordes van het
gemeentehuis te Vorden een
groepsfoto gemaakt met aanslui-
tend een vossenjacht op de vrij-
dagmarkt in Vorden, gevolgd door
een picknick nabij het gemeente
huis. Voor s'middags staat een be
zoek aan de klompenfabriek Sue
ters in de Keyenburg op het pro-
gramma.

's Avonds gaat het gezelschap naar
de 'Bosrand' in Vierakker waar de
buitenlandse jongeren een impres-
sie zullen verzorgen uit hun land
van herkomst. Zaterdagmorgen 29
mei wordt in de buurt van Laren
een bedrijf bezocht waarbij ook
staatssecretaris Vlieg in't Hart aan-
wezig zal zijn. ( Er wordt trouwens
nog overlegd welk bedrijf). De be
doeling van dit bezoek is dat er
tekst en uitleg wordt gegeven over
'erfbeplanting'.

Zaterdagmiddag is er in en rond-
om het zwembad in Laren een zes-
kamp. Voor de zaterdagavond
staat er een feestavond in de "Ze
ven Stenen" in Steenderen op het
programma. Dit feest wordt muzi-
kaal opgeluisterd door de band
'Kiek-Doar-Us'.
Na een gezamenlijke lunch, zon-
dagmorgen in het Dorpscentrum
gaan de jongens en meisjes in de
loop van de middag weer terug
naar hun s



Voor uw tuin, tuinverlichting
onderhoudsvrij

10% KORTING
Plantringen, Palisaden, Keien, oblis-
kus, Wilderbronnen, voorbeeldtuin

aanwezig goederen worden GRATIS
bezorgd

Anti wonkeldoek voorkomt doorgroei
van onkruid voor aanleg vijver:

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

Vijverplanten, vijverpompen sproei-
ers enz.

Wilt u ondergrondse spoeiinstalatie
kom vrijblijvend eens kijken .

Wij geven u alle informatie en even-
tueel prijsopgave.

Voorbeeldtuin met sproeiinstalatie
aanwezig dit alles bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Palingkwekerij/rokerij

Argo
Te koop verse of
gerookte paling
Voortsi-weg 8 • Toldijk

Telefoon (0575) 46 37 43

Massieve Bourgogne vloer
20 m', gelakt/geolied

reeds vanaf 114,- m

Tevens diverse aanbiedingen in

Laminaatvloeren

P5™*reeds vanaf

SPANNEVOGEL
M E U B E L - F.N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo GId, tel (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Komt u binnen... en bekijk in onze bouwmarkt
het uitgebreide assortiment binnen- en buiten-
deuren. In diverse stijlen en prijsklassen.

Hardboard binnendeuren
83x201,5 c m, stom p

Van 51, -nu voor

Hardboard binnendeuren
83x211,5 cm, stomp

Van 63,50 nu voor

45,
53.'

Kozijn vuren stomp en opdek
56 x 90 mm, stomp CO 95
Van 78,65 voor U t-1

Kozijn vuren stomp en opdek
•̂k. ^fe

56x114 mm
Van 78,65 voor

Kozijn hardhout
56 x 90 mm, stomp
Van 88,15 voor

62,
70.

Kozijn hardhout
56x114 mm, stomp
Van 100,35 voor

50

30

BouwCenter HCI: ook voor alle soorten
scharnieren en deurbeslag!

BouwCenterSHCI
BouwCenter HCI Hengelo GId Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl

toom: maandag Vm vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.flp1 -00 uur, zaterdag 10.00 -16.00'uur.
wmarkt: maandag t/m vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19ÜO- 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16,00 uur.

K E U S I S R U I M E R B I J H C I

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Gemotiveerde
medewerkers (m/v)

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-
Nederland is dé arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in
de agrarische sector als in andere sectoren zoals cultuur-
technische, loon- en grondverzetbedrijven, bedrijven in de
grond-, weg- en waterbouw en hoveniers. Wij zijn voor
deze ondernemers op zoek naar medewerkers voor alle

voorkomende werkzaamheden. Zowel fulltimers, part-
timers als vakantiewerkers zijn welkom. De belo-

ning is goed. Gemotiveerd? Reageer dan
zeker! Bel René Pot (Oost-Gelderland)

°f Gerrit Weenk (Midden-Gelder-

ferische ^d).0900-9896.

Bedrijfsverzorging
oost-Nederland

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

TUIN-ENPARKBEREGENING
SWÜdkomp levert
J technische artikelen
l direct uit voorraad,
• zoals o.a.:

• • leidingen, sproeiers en pompen

• • druppel- en sproeislangen

• • koppelingen.

SNIKKERS

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-
tje op uw bruiloft of bedrijfs-
feest, neem dan muziek uit de
sixties met de band:

Q-SELECT

&
°o

9 kg pak gratis bezorgd!

f 39,95
OMO
VIZIR
SUNIL

DOBBELMAN
WITTE REUS

f 49,95
ARIEL
DASH
ALL

DIXAN
PERSIL

Actie Actie
gratis familiekaart 4 personen

Attractiepark Slagharen
t.w.v. f 100- bij aankoop van:
3 pak Omo, Sunil, Ariël of Dash

Wees er snel bij! op = op

Bel: 0575-53 09 53
Zwanevlot 48 - Zutphen

OO

BORCULO(GlrJ.)
tel 0545-272795

LUITEN (Ov.) 3
W HO Kamp tel. 0523-682099 (hoofdkantoor)

Speciale bonden voor uw
caravan en aanhanger

extra draagvermogen
Nieuw:

steenslagschade wegwerken zonder spuiten

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

R t£TAt A N Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo GId., tel.

AUTOBANDEN <0575)462779 • °°k 'A
en op zaterdag geopend



Tapijt 'Valencia'
Bruin/antra op 400 breedJ

Incl. ondertapijt

Van,

Tapijt 'Manchester'
Beige/mais of antraciet.
400 cm breed, op jute
Per meter nu voor

Tapijt 'Cordoba'
Ecolook in bruin en f
mais, 400 breed.
Per meter van 119,- voor

*Alle tapijten worden gratis gemeten en
gelegd (met uitzondering van trappen
en couponnen!)

Vonden
Zutphenseweg 24

ï*£ Tel. 0575-551514

Parade bouclé tapijt
Iwaar woonkamertapijt

in beige en bruin
400 cm breed.
Van 2té,- nu

NU /yo«-
Vinyl 'Carisma'

In groen, blauw, geel
of terra. 400 cm breed.

Per meter nu

Gordijn velours
'Chapelle'

l *« f Kleur bruin

ÜHBBI

HELMINK
meubelen

van nu 29?
Eibergen
| .W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545 - 47419O

H E L M I N K MA M B l J U T H U I S

Vrijdag 4 juni

feesttent
café *t Haantje

RuuHo
Voorverkoop bij
Weikoopwinkels

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

Zei hem
Tel. 0314-622267

v. o. f.

nveegbedr i j f

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

STENEN
BESTRATING

DAKPANNEN
SYSTEEMVLOEREN

ISOLATIEMATERIALEN

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

Diverse aanbiedingen in:

perkplonten
mooie hangplanten

Volop chrysantstekken in vele kleuren

Wij vullen uw terraspot naar eigen keuze

Groot Roessinlc
b l o m m e n w

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
\^ Telefoon (0575) 46 1622 J

KASTEEL POP BAAK
zondagmiddag 6 juni

in een grote tent t.o. Kasteel Baak

(uit Friesland)

*

aanvang 15.00 uur, einde 22.00 uur

Kaarten in voorverkoop vanaf 7 mei bil:
café V Hoefc/e Henaelo (Gld.) • café De Tol Velswijk

• café Herfkens Baak • café Meezen Steenderen

Dierenpension
HET VERZORGADRES VOOR UW HUISDIER TUDENS UW VAKANTIE

Modern nieuw pension met computer-
gestuurde verwarming, ventilatie en
alarminstallatie.

• Hondenpension
•Cattery
• 2 keer per dag wordt uw hond

uitgelaten in ruime speelweide
• Trimmen en wassen van uw hond

mogelijk
• Dierenartscontrole DAP Steenderen
• Paardenstalling met buitenbak

Inlichtingen:
Herman Eskes, Voortseweg 3a
7227 NH Toldijk - Telefoon (0575) 46 15 89

SPAAR SELECT
| Belastingvrij Sparen | Lijfrente | Bedrijfssparen |

Spaarleasen | Hypotheken |

Spaar Select is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de
meest toonaangevende adviesbureaus op het gebied

van financiële dienstverlening.
Wij zijn gespecialiseerd in een breed 'levenassortiment',

wat onder meer wil zeggen: sparen, beleggen,
spaarleasen en hypotheken.

Spaar Select is niet gelieerd aan een bepaalde bank
of verzekeringsmaatschappij.

Spaar Select is sponsor van de schaatsploeg met
Gianni Romme en Jan Bos.

Wij zoeken voor het kantoor in Doetinchem:

A. Supervisors
(leeftijd vanaf 25 jaar en in bezit van auto, flexibele werktijden)

B. Medewerkers
Bent u gestopt met werken, maar heeft u toch zin om

af en toe iets te doen?
(Voor diverse werkzaamheden, geen verplichting,

leuke vergoeding, in bezit van auto)

Interesse?
Bel naar 0314-327805 en vraag naar Ria Gosselink

of Paul Mokkink

1,2 en 3 drs. kasten

100,-vanaf

DE *SPANNEVOGEL
M F. U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

6 juni klootschiettoernooi
't Proathuus
aanvang 13.00 uur • opgave mogelijk voor heren,
dames, gemengd • per team maximaal 1 lid van
de NKB of AKF • er wordt alleen met houten klo-
ten gegooid.

Inschrijfgeld f 15,- per team. Opgave mogelijk tot
6 juni

V.O.F. klompenfabriek

Annex Museum

Heeft de beste kwaliteit
en zeer goede service
en messcherpe prijzen

ledere vrijdag tot 14.30 uur gesloten. Verder alle
dagen open en ook 's avonds uw leverancier voor
alle soorten en merken

• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed

• klompschoenen
• laarzen
• werkschoenen
• werkkleding + pantoffels
• TNO-goedgekeurd

't Past als bast, eigen fabricage
U kunt ons ook dinsdags op de Veemarkt
in Doetinchem vinden.

Goede kwaliteit tegen
ongelooflijke lage prijzen

Kom, kijk en overtuig uzelf. Goede koop en niet duur.
U bent van harte welkom
Uilenesterstraat 10a • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48



oh tn&t EMU/îr

AH 'vleesdag'

AH Rundertartaar

kil? van 17,90 VOOF :5J|9,90

4H 'Vleeswarendag'

Varkenslever

100 gram 0,99

AH'Sapdag'

AH Sinaasappelsap

liter nu 1,49

t%f

AH 'groentedag'

aardbeien
500 gram 1,99

AH 'Chipsdag'
Croky doublé crunch
3 halen 2 betalen
van 4,77 voor 3,18 V

AH'Luierdag'

Pamper Jumbopak

nu 82,99 voor 68,99

oh
kg.4,98

Koken gaat beter met de beste
pannen!
Nu korting tot fI. 120,- op zeven
soorten pannen van het Zwitserse
merk 'Sigg' met bonuskaart of
airmiles

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 12 05

MetroPost Zutphen

zoekt

serieuze
bezorgers

die 3 dagen per week enkele uren post kunnen
bezorgen in Vorden en omstreken. Liefst vroeg-
gepensioneerden of WAO-er.

Voor info bel: (0575) 51 37 19

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta Y
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Heren sandaal
Kleur zwart en bruin

Van 89,95 voor

Kleur zwart en grijs
Van 79,95 voor

ASHION
,/t

Dick en Amielies Helmink
Spuistraat 32 Hengelo C lel. (O575) 46 18 84

VAKANTIE IS
NIET VANZELF-

SPREKEND

tamelijk gehandicapt-

zieken en geh<»i i 11 i.i.ir gaan

Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakan-
ties'Giro 145. Breda.

'OOK IK HELP MEE

Giro 145

de Zonnebloem

i

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huLsdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Vordense vlaai

f O95
nu M Urn

Gevulde koeken
en/of rondo's

Krentebollen
halen *) betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Vanaf dinsdag 1 juni op het marktplein
te Vorden

AN DE GROEP
uit Spakenburg
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