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Overname advertenties berichten verboden

Prijswinnaars VUUrwerkaCtie Oecumenische viering

Raad van Kerken

Van 18 tot en met 25 januari
wordt wereldwijd de jaarlijkse
week van gebed voor de eenheid van de christenen gehouden. Elk jaar wordt het voorbereidend materiaal door een ander land aangeleverd. Deze keer
vertegenwoordigers van de
Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Het thema van deze week is: 'Gezegend zij God
die ons in Christus gezegend
heeft'.
Dit zijn prachtige woorden uit oen
loflied aan het begin van de brief
van de apostel Paulus aan de christenen in Efeze. Het zijn woorden
die in een notendop samenvatten
waar het in het christelijk geloof
om gaat: gelovigen prijzen God als
antwoord op de zegeningen die zij
door Christus van God ontvangen
hebben. Kernachtiger valt het bijna niet te zeggen.
Voor het bijzondere jaar 2000 zijn
de teksten van de week van gebed
voor de eenheid van de christenen
voorbereid door een werkgroep
van de Raad van Kerken in het
Midden-Oosten. Vertegenwoordigers van de vier 'geloofsfamilies'
van orthodoxe, oosters-orthodoxe,
rooms katholieke en protestantse
Tijdens de verkoopdagen van vuurwerk eind december hield de firma Barendsen een grote vuurwerkactie. Uit kerken hebben daarvoor samengede vele ingeleverde kassabonnen werden drie prijswinnaars getrokken. De uitslag was 1. cheque ter waarde van werkt. Het zijn mensen die wonen
f500,- voor de heer B. Stern, Hoetinkhof; 2. vuurwerkpakket ter waarde van f150,- voor de heer J. Eulink, De in dezelfde regio waar 2000 jaar
Hanekamp; 3. vuurwerkpakket ter waarde van f 100,- voor de F. Radstake, Brinkerhof. Op de foto reikt de heer geleden Jezus van Nazareth werd
F. Barendsen de cheque uit.
geboren en waar hij later zijn werk
van verkondiging en genezing be
gon. In Hem is God de mensen op
een zeer bijzondere en intense wijze nabij gekomen. Christenen geloven dat daarmee de geschiedenis een beslissende wending heeft
UUKWEKKAKTIi

CHEQUE
1500

Soepactie
Operation
Friendship

Voorlichting over nieuw
openbaar vervoerssysteem

Gedurende de week van 24 tot
en met 29 januari houdt de
afdeling Vorden van Operation
Friendship een 'soepactie', die
wat hen betreft absoluut niet in
de soep mag lopen! In die week
worden van deur tot deur soepblikken verkocht.

Donderdag 27 januari organiseert het Gehandicaptenplatform Vorden in de bovenzaal
van het Dorpscentrum een
voorlichtings- en discussiebijeenkomst over het onderwerp
'Introductie Collectief Vraagafhankelijk Vervoer*.

In juli en augustus aanstaande
ontvangen 18 gastgezinnen uit
Vorden en omstreken buitenlandse gasten. Dat gebeurt in het kader
van een jeugduitwisselingsprogramma dat wordt georganiseerd
door Operation Friendship Nederland. De gasten zijn afkomstig uit
de Verenigde Staten van Amerika
en uit Tsjechië.
De afdeling Vorden is druk doende
om met verschillende zogenaamde
'fund-raise' acties geld bij elkaar te
brengen. Dit geld is hard nodig om
het het drie weekse uitwisselingsprogramma te financieren. Naast
de bekende autowasacties heeft
Operation Friendship Vorden deze
nieuwe soepactie op touw gezet
die, naar zij verwacht, letterlijk en
figuurlijk in de smaak zal vallen.
De soep wordt in genoemde week
door de leden huis-aan-huis verkocht. Hiertoe heeft het 'soepcomite' Vorden in wijken verdeeld
en elke wijk toegewezen aan een
groep of leden die zorgen voor een
goede taakverdeling.

Hieraan wordt medewerking verleend door H. Boogaard, wethouder van Welzijn en Sociale Zaken
in de gemeente Vorden; G. Bakker,
medewerker van de Federatie Ge
handicaptenraad te Utrecht; A.
Knol, consulent Regionale Patiënten/Consumenten Federatie Stedendriehoek en M. van Hagen,
werkzaam bij de provincie Gelderland, afdeling Wegen, Verkeer en
Vervoer. De algemene leiding van
deze bijeenkomst is in handen van
mevrouw H. Stam. beleidsfunctionaris bij het instituut voor ondersteuning van maatschappelijke

ontwikkelingen in Gelderland. Tijdens het eerste deel van het middagprogramma wordt het voor
Vorden nieuwe vervoerssysteem
door de sprekers vanuit diverse invalshoeken belicht. Na de pauze
worden de aanwezigen ruimschoots in de gelegenheid gesteld
tot het stellen van mondelinge of
.schriftelijke vragen.
Het te bespreken vervoerssysteem
beweegt zich tussen de andere vormen van openbaar vervoer en beoogt de verplaatsingsmogelijkhe
den van met name ouderen en
mensen met een functiebeperking
meer ruimte te bieden. Belangrijke
aandachtspunten hieromtrent zijn
bijvoorbeeld het gebruiksgemak,
de reikwijdte van het zonesysteem,
het tariefniveau en de reismogelijkheden voor vervoer van deur tot
deur. (Zie ook de advertentie elders
in dit blad.)

De kinderen van de zondagsschool
en kindernevendienst zullen ook
meedoen met een eigen dienst in
een nevenruimte van de Christus
Koningkerk en voor de allerkleinsten is er kinderoppas aanwezig.
Tijdens de dienst zal er een collectie worden gehouden voor de
werkgroep Partnergemeente OostEuropa van de Vordense kerken
die onlangs een succesvolle voedselactie heeft gehouden voor de
minderbedeelden uit Sighet in
Roemenië. De opbrengst van de
collecte is voor de transportkosten.
Na afloop van de dienst treedt de
R.K. parochie op als gastheer voor
een gezamenlijk kopje koffie.
De Raad van Kerken nodigt een ieder van harte uit om deze bijzondere viering mee te maken.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag23 januari 10.00 uur Gebed voor de Eenheid in de Christus
Koningkerk.Voorganger ds. M. Beitier m.m.v. Cantemus Domino.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 januari 10.00 uur ds. A. Hagoort en frater B. Broekman.
Oecumenische dienst in de R.K. kerk.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 januari 10.00 uur Gebed voor de Eenheid in de Christus
Koningkerk. Voorganger ds. M. Beitier m.m.v. Cantemus Domino;
19.00 uur ds. R. Fernhout, Daarle.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 22 januari 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 23 januari 10.00 uur oecumenische dienst Raad van
Kerken. Voorganger ds. M. Beitier m.m.v. Cantemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 januari 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 23 januari 10.00 uur oecumenische dienst.

Toneeluitvoering
Toneelgroep Vierakker/Wichmond
geeft binnenkort weer haar jaarlijkse uitvoering. Dit jaar is het de
klucht 'Ach vader lieg niet meer',
geschreven door Hans Kirchoff.
Het speelt zich af in het huis van
de familie van der Steen. De familie van der Steen wil op vakantie,
maar vader van der Steen en zijn
schoonzoon hebben daar niet zo

gekregen. De viering van het jaar
2000 doet daar met extra nadruk
bij stilstaan.
In het kader van deze week van gebed voor de eenheid zal de Raad
van Kerken in Vorden een oecumenische viering houden op zondagmorgen 23 januari aanstaande
in de Christus Koningkerk aan Het
Jebbink. Dus Hervormd, Gereformeerd en Rooms-Katholiek samen
onder één dak.
Voorganger in deze bijzondere
dienst is ds. M. Beitier en er is muzikale medewerking van het kerkkoor Cantemus Domino onder leiding van mevrouw A. Strik. Leden
van de liturgische commissie van
de Raad van Kerken die samen
met ds. Beitier de dienst hebben
voorbereid, zullen ook meewerken.

veel zin in. De heren gaan liever alleen stappen. Om niet op vakantie
te hoeven bedenken ze een plan.
Maar door onverwachte gebeurtenissen werken de heren zich danig
in de nesten. Hoe vader en schoonzoon dit oplossen kunt u zelf zien
op vrijdagavond 4 en zaterdagavond
5 februari in het Ludgerus-gebouw
te Vierakker.

Weekendwacht pastores
23-24 januari Pastoor Zandbelt, Keijenborg, tel. (0575) 461314.
Huisarts
22-23 januari dr. Haas, Christinalaan 18, tel. (0575) 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.

Weekenddiensten

Tandarts 22-23 januari J.H. Hagedoorn. Lochem, telefoon
(0573) 251483. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag/zondag
11.30-12.00 uu r.
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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
reken'ng gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

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 apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (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. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie. Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 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 uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.00-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tal el tj e-dek jejnfo/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 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 mannen 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.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16. behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

• Moeders opgelet: dit is de
oplossing voor carnaval. Verkleedkleren te huur voor kinderen en volwassenen. Ruime
keus, alle maten. Het Stroo 21,
Vorden, tel. (0575) 552138

• Trouwen in een hemelsblauwe snoek! De perfecte
auto voor koninklijk vervoer.
Bel vrijblijvend: Annette Schootstra (0575) 555176 of 0651222370
• Gezocht: flexibele oppas
aan huis voor 2 kinderen van
O en 2 jaar; voor 1 a 2 dagen
per week. Hermsen-Bouwmeester, tel. (0575) 5542447
554345
• Plezier met judo. Elke
maandagmiddag 15.50-16.40
uur tot ± 7 jaar; 16.40-17.35
uur tot ± 10 jaar; 17.35-18.30
uur 11 jaar en ouder. Eerste
drie lessen gratis; 3 x judopak
in bruikleen. Sport- en gezondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67a, tel. (0575)
554091; (0543) 517467

• Gevonden: dameshorloge
zaterdagmiddag ± 13.45 uur
bij de visboer in Vorden. Wil de
echte verliezer het ophalen bij
A. Beeftink, Joostinkweg 12,
• Ik maak graag een plan met Vorden
u voor een slank & fit maar
vooral gezond millennium:
Bel vrijblijvend voor info: mevr.
A. Eijsink, tel. (0575) - 572127
• Te koop: prachtige antieke
3-zits bank. Bekleed met
donkerblauw velours. Vaste
prijs f2.500,-. Tel. (0575)
552996
• Zuiver en versterk uw
lichaam Aloe Vera producten Jannie Nijkamp 0575521316 of Bea Brinkman 0575
-553632
• Zondag 23 januari a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorpsstraat 25, Wichmond, tel.
(0575) 441600
• Tekenen en schilderen. In
Reurles Huus wordt vanaf 27
januari acht donderdagavonden tussen 19.30 en 22.00 uur
schilder- en tekenles gegeven.
Voor de gehele cursus betaalt
u inclusief materiaal en administratiekosten f 217,50. KunstKringleden betalen f 20,- minder. Informatie: (0573) 452075
• Mandala. Hetty ter Horst zal
u de mandala leren ontdekken. Op 25 januari kunt u voor
f20,- een proefles volgen. Wilt
u de andere drie lessen ook
volgen dan betaalt u daar nog
eens f 62,50 voor. Informatie:
(0573) 452075
• De Harmonie van Ruurlo
verbeeld. De kunstschilder
Manuel dos Santos uit Lochem
wil een groep 'creatievelingen'
begeleiden bij het maken van
een grote wandafbeelding van
Sofia's Lust. Op zaterdag 22
januari vindt om 10.00 uur in
Reurles Huus een voorbespreking plaats. Een kans om met
zoiets leuks mee te doen kan
men niet laten lopen!
• Toneeluitvoering. Toneelgroep Vierakker - Wichmond
brengt op de planken de
klucht: 'Ach vader lieg niet
meer' een spel in drie bedrijven geschreven door Hans
Kirchoff. Vrijdag 4 februari en
zaterdag 5 februari in het Ludgerusgebouw te Vierakker.
Aanvang 20.00 uur; zaal open
19.30 uur. Kaarten in voorverkoop op vrijdag 28 januari van
18.30 tot 20.30 uur f 6- per
stuk; kaarten aan de zaal f 7,50
• TC RENOVATIE: alles onder 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • verzamelhal • kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; inen verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11
69
• Te koop: 80 grote hooibalen bij Koning, Barchem, tel.
(0573) 556605

Oostenrijkse week
de Alpen naar de Lage Landen
deze week speciale aanbiedingen

Tiroler vlaai
Heerlijke
verse vlaaien
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'n heerlijke creatie
voor maar
'n heerlijke frisse
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12 royale punten

tM JT 95
m ^Jm

Gezond kan ook lekker zijn!

Korn Spitz Brötchen
£. 'n krokant meergranenbroodje
^JpF een eigen smaak.
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Ter kennismaking deze week
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Toffee-Pecannoten cake
'n overheerlijke cake die
blijde gezichten tovert
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Contactjes

Alles
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Ook hebben wij voor u
de originele

Het cement
tussen vraag en
aanbod!

lekker

Sacher Torte

Iedere donderdag: 5 broden voor

12.'95

Zie ook onze dagaanbiedingen
Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Eko voeders
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

Donderdag 27 januari om 14.00 uur
in het Dorpscentrum
-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)
Huis De Voorst in liefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechligheid
«• recepties en (hmilofis)party's

«• productpresentaties
«•
••
«•

vergaderingen en congressen
besloten diners
tiniidsluiis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg K), 1111 MA Hcfdc
Tel.: (0575) 5 - t 5 - t 5 4 / 5 1 3 5 2 0
Fax: (0575) 51 3505
l-i-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

voorlichtings- en
discussiebijeenkomst
o.l.v. mevr. H. Stam, Stichting Spectrum te Arnhem.
Onderwerp:

'Introductie
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer3
Sprekers:
H. Boogaard, wethouder gemeente Vorden
A. Knol, consulent RP/CF Stedendriehoek
G. Bakker, medewerker Gehandicaptenraad Utrecht
M. van Hagen, medewerker provincie Gelderland
Dit is een initiatief van Gehandicaptenplatform

Vorden

Hengelsportvereniging 'De Snoekbaars'

JAARVERGADERING
op dinsdag 1 februari 2000 in café-restaurant 'De Herberg'
Dorpsstraat 10 te Vorden, aanvang 20.00 uur
organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt met spoed een

bezorger(-ster) voor Vorden
min. leeftijd 15 jaar

donderdag
20 januari
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Wij bieden: • een goede verdienste f 60,- per week
• maar 45 minuten werk per dag • dus ongeveer
f 12,- per uur • 4 keer per jaar f 75,- bonus
• per 13 weken bezorgen f 75,- extra bonus
• diverse andere extra vergoedingen
• gratis regenpak • gratis krant
• ook bezorging mogelijk van maandag t/m woensdag
of van donderdag t/m zaterdag

Reageer dus snel op dit aantrekkelijke
bijbaantje en bel: (0575) 55 28 86

mm

G
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OUW AANVRAAG
aanvrager

Plaats

Koekoekstraat 7, J.W. Regelink
Vierakker

inhoud

datum
ontvangst

verbouwen bergruimte tot veestal

11-01-2000

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 19.30 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. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

m~

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats

aanvrager

Vosheuvelweg l GJ. Oldenhave

vrijstelling

inhoud

verbouwen duivenschuur tot bergruimte

Hamsveldse
weg 10

W.T.B. Wolsing

bouwen kapschuur

Hoekendaalseweg 5

EJ. Berenpas

bouwen garage an- -nieuwbouw
nex dierenverblijf -oppervlakte
garage

Holtmaet 2

R.E. Benjamins

bouwen bergruimte

Biesterveld 14

M.J. van Dijk

bouwen duivenhok

Kappen
Plaats

aanvrager

inhoud

P. van Vollenhovenlaan 12

R. van der Heide

4 beuken
(maat 8-10)

vellen l berk

Galgengoorweg 6 GJ. Visschers

vellen 3 arrierikaanse eiken

Het Hoge 2

vellen 2 fijnsparren

H.E. Aalderink

van Lennepweg 2 J.W. Pennings

afzetten 1040 m2 diverse
houtopstanden

Overige vergunningen
Gemeente
Ontheffinghouders Wijziging periode waarbinnen
Vorden
kleinschalig
vijf extra kampeermiddelen mokamperen
gen worden geplaatst (verg gewijzigd m.i.v kampeerseizoen 2000;
perioden zijn nu:
- woensdag voor Hemelvaart tot
wensdag na Pinksteren
- donderdag voor pasen t/m zondag na pasen;
- de zomervakantie gedurende
toen weken.
Ontheffing gewijzigd op 29
december 1999.
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag
om vergunning (art. 3:44 Awb)

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 21 januari tot en met 2 maart 2000, ter inzage
het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
de heer GJ. van Ark
adres:
Wildenborchseweg 19
woonplaats:
7251 KB Vorden
adres van de inrichting:
Wildenborchseweg 19 en 16
om revisie-vergunning voor: een agrarisch bedrijf met rundvee, kampeergelegenheid en taveerne
De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage en wel vóór 3 maart
2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van êe beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

ET MILIEUBEHEER
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrech (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van 21 januari tot en met 17 februari 2000, ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

herplantplicht

Boshuisweg l
Vereniging Natuur- vellen 4 beuken
en 3, Vierakker monumenten

b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben
ingebracht;
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.

naam aanvrager:
adres:
woonplaats
adres van de inrichting:
om revisie-vergunning voor:

de heer J. Hammers
Lankhorsterstraat 19
7234STWichmond
Lankhorsterstraat 19
een agrarisch bedrijf met zoogkoeien,
jongvee, opfokzeugen en pony's

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 18 februari 2000. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk
aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot 18 februari 2000.
Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33
(doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

IJZIGING BELEIDSREGELS
OPENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben de beleidsregels voor de openbare
voorbereidingsprocedure gewijzigd. Vanaf heden kan iedereen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis deze beleidsregels inzien bij
de afdeling bestuur in de units.
De wijziging heeft betrekking op het van kracht worden van het ontwerp
besluit. Indien er geen zienswijzen zijn ingebracht krijgt het ontwerpbesluit de status van besluit op de dag volgende op die van de termijn voor
het indienen van zienswijzen. Zijn er wel zienswijzen ingebracht dan
moeten deze worden teruggekoppeld naar het bestuursorgaan dat het
ontwerpbesluit heeft genomen.
Ook heeft de wijziging betrekking op besluiten van algemene strekking
en besluiten die niet van algemene strekking zijn (die niet voor iedereen
gelden). Besluiten van algemene strekking worden voor iedereen ter inzage gelegd; besluiten die geen algemene strekking hebben worden voor
belanghebbenden ter inzage gelegd.

CTIEREGENTON
In april/mei 2000 organiseert het Waterbedrijf Gelderland samen met de
gemeente Vorden een actie regenten. De actie die al in de meeste Achterhoekse gemeenten is gehouden is bedoeld om drinkwater te besparen.
Niet voor alle klusjes rond het huis is immers schoon en helder drinkwater nodig. Regenwater is schoon genoeg, bijvoorbeeld voor het autowassen, tuin sproeien en ramen wassen. Door regenwater te gebruiken
helpt u bewust mee aan een beter milieu.
Elke burger in Vorden krijgt de gelegenheid om een regenton te bestellen. Een ton van 200 liter kost (60,-, een onderzetblok (25,- en een regentonautomaat kost (14,-. Via een huis-aan-huismailing kunt u uw bestelling plaatsen.
Een regenton met toebehoren staat ter bezichtiging in het kasteel en in
het koetshuis van het gemeentehuis te Vorden.

Wij zijn dankbaar en blij met de
geboorte van onze dochter

Marit
MARIT FENNIGJE
ELISABETH
9 januari 2000
Herbert en Annelies
Ruiterkamp-Bekman
Graan voor Visch 17410
2132 ZL Hoofddorp
Tel. 023-5628566
Een enkel woord
een gebaar
het doet zo goed
als je iemand, die je lief hebt
missen moet.
De overweldigende belangstelling na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame
vader, opa en overgrootvader
HENDRIK JAN
RIETMAN
heeft ons diep getroffen.
De waardering voor zijn persoon, zoals die bleek uit uw
woorden van medeleven en
troost, de vele kaarten en bloemen is voor ons een grote
steun.
Hiervoor onze hartelijke dank.
HJ. RietmanOortgiesen
Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkind
Warnsveld, januari 2000

'n gepeperd
a la menuutje

Als ik dood ga
hoop ik datje erbij bent
dat ik je aankijk
datje mij aankijkt
dat ik je hand nog voelen kan
dan zal ik rustig doodgaan
dan hoen niemand verdrietig te zijn
dan ben ik gelukkig.
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Na een langdurig geestelijk lijden, geven wij kennis
van het geheel onverwachte overlijden van mijn vader,
schoonvader en mijn opa Moppie

FRITS VAN LINGEN
in de leeftijd van 67 jaar.

00

Erna en Alex Poelder-van Lingen
Sanne

4pepersteaks 1U

Zutphen, 9 januari 2000
Correspondentie-adres:
Het Kerspel 36
7251 CV Vorden

katen
varkenshaasjes,

Overeenkomstig de wens van Frits, heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

100 gr.

beenham,

89

WO gr.
• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

varkensreepjes,

• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?

bij 500 gr. gratis
roerbaksaus, 100 gr.

Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden, Jl|.h /
Telefoon (0575) 552928

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
en wie kan voelen watje hebt doorstaan.

2
2

69

645

100 gr.

2Q5

gebr. kipfilet,
100 gr.
kip-kerriesalade,

2—

~

100 gr.

Ananasbavaroisevlaai
en chïpolatavlaai
95

Het cement tussen vraag en aanbod!

FRÉ ROTHMAN

- f O.

leder z n
eigen wens.

Vorden, 13 januari 2000

195

boerenmetworst,

Zutphensewcg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Tot ons groot verdriet is toch nog onverwachts van
ons heengegaan onze zorgzame vriend

Familie Stapelbroek

100 gr.

Keurslager

Contactjes?

op de leeftijd van 69 jaar.

Spinata Romana,

Mueslibolletjes
^} halen § betalen
\.

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥

-w°

Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel.(0575)552749

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

Roombotercake

Uitvaartcentrum:

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

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

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

)

Echte Bakker
VAN ASSÈLT

'jftjTJfH
L-fCHTE

f&II

IBAKMMU-Ü

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (057f i) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0£>75) 571528

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.
CONSULENTES
gevraagd voor verkoop van Oeps

Kinderkleding
Vereisten: auto, eigen klantenkring
's Avonds beschikbaar in de maanden maart/april
Bellen tussen 20.00 en 22.00 uur
024-3787112 / 024-J562260

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
D

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

Bruidsbeurs
Jeanet's Bruidsboutique uit Voorst
houdt een grote bruidsbeurs op
zondag 23 januari 2000 in zaal Bello te Hall. Tijdens deze bruidsbeurs wordt de nieuwste collectie
bruidsmode 2000 gepresenteerd.
Ook ziet men op het podium de
exclusieve herenmode van Welvering Mannenmode uit Dieren en
damesmode van Trofana Fashion
uit Apeldoorn, voor de moeder
van de bruid, en natuurlijk ook
voor andere vrouwelijke gasten.
Romantische bruidslingerie van
Vanité Lingerie uit Eerbeek en kindermode van Hocus Pocus uit
Apeldoorn maken de modeshow
compleet. Tevens werken aan deze
bruidsbeurs vele bedrijven mee
die een steentje kunnen bijdragen
aan een perfecte huwelijksdag. Bij
Taxi Jochems kan men kiezen uit
vele trouwauto's. De bruidsmakeup kan verzorgd worden door
Faces make-up en voor verzorgde
handen en nagels kan men terecht
bij Debbie's Nagelstudio. Reisburo
Nijenhuis zorgt voor een onvergetelijke huwelijksreis en de trouwreportage laat men natuurlijk

vakkundig verzorgen door Ben
Buunk Fotografie. Voor een uniek
bruidsboeket en alles op het gebied van aankleding met bloemen
kan men terecht bij Bloembinderij
Roei Wagenaar en de trouwkaarten vindt men vast en zeker in de
grote collectie van Drukkerij van
Mierden. De lekkerste bonbons
worden handmatig geproduceerd
bij bonbonatelier Janson uit
Zutphen, die sinds kort ook unie
ke en heerlijke bruidstaarten
maakt. Een grote collectie trouwringen vindt men bij Juwelier de
Haan uit Eerbeek en voor de juiste
bril slaagt men bij Bril 73, van Tongeren Opticiens, ook uit Eerbeek.
Hoe men op verantwoorde wijze
nog een paar kilo's afvalt voor de
grote dag vertelt Bodycare International. Voor huwelijkskado's bijvoorbeeld in de vorm van een
mooi servies, kan men terecht bij
Tabor Huishoudelijke Artikelen,

jaarver- streefver- totaal streefbruik m' bruik m1 verbruik m1

30
38
45
53
61
68
76
83
91
98
106
114
125
136
148

1400
1600
1800

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

z
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159
•

266
332
398
466
531
597
665
729
799
864
930
997
1097
1195
1296
1395
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H.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP

Vrijdagavond 7 januari was er een
dressuurwedstrijd voor paarden
in Gorssel, hier behaalde August
Koster met Kronos een eerste prijs
met 171 punten, mede door dit be-

Oudheidkundige
vereniging

Martien Brunshorst met Hoffman's Rubin een eerste en vierde
prijs met 166 en 164 punten. Ook
zij werd Kringkampioen. Ninette
Brunshorst met Grace werd tweede
in de klasse M2. Martien en Ninelte
mogen naar de Gelderse indoorkampioenschappen in Nijkerk op
18 en 19 februari. Ook behaalde
Irene Regelink met Hea behaalde
een eerste prijs met 164 punten in
de klasse L. Er was ook een dressuurwedstrijd voor paarden. Hier
behaalde Annie Kornegoor met
Kristel een zevende prijs met 163
punten. Zaterdag 15 januari was er
een springwedstrijd voor paarden
in Lochem hier behaalde Inge Regelink met Lea een vijfde prijs in
de klasse B.

Er zullen niet zo heel veel mensen
zijn die kunnen zeggen dat ze de
halve wereld hebben afgefietst.
Degene die dat wel kan, Jan Bloemendaal uit Bredevoort was de
eerste donderdag van het nieuwe
jaar uitgenodigd door de vereniging 'Oud-Vorden' op de Niejaorsvesite'. In een goed bezet 'Pantoffeltje' vertelde Jan Bloemendaal
voor de pauze over zijn fietstochten
door Afrika en Azië. Na de pauze
toonde hij vele dia's van zijn reizen door Noord- en Zuid Amerika.
Dankzij de bakkwaliteiten van de
familie's Bosch, Ilbrink en Reindsen
kregen de aanwezigen ook volop
de gelegenheid de inwendige mens
te versterken. Samen met de goede
voordracht van de spreker werd
het daardoor een hele gezellige
avond.

Fam.J. HUITINK

Actie Zuinig Stoken

800

Paardensport

haalde resultaat werd hij Kringkampioen in de klasse B. Zaterdag
waren de L-ruiters aan de beurt.

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

GELDERLAND - FLEVOLAND

1000
1200

Geerligs woonservicewinkel heeft
werkelijk alles om het huis op en
top aan te kleden en voor alle vragen over verzekeringen kan men
terecht bij B. Lammers, adviseur
Tiel-Utrecht Verzekeringen, INGgroep. En als men tot slot Zaal Bello heeft gezien, dan zal men ook
daar beslist een bruiloft willen vieren. Tussen de shows door heeft
men ruimschoots de tijd om deze
stands te bezoeken (zie advertentie).

Gi AS5

BRUIDSBEURS
in Zaal Bello te Hall

Zondag 23 januari
van II.30 tot 17.30 uur

Jeanet's Bruids & Beautytx
Welvering Mannenmode,
Trofana Fashion. ApeldooJ
Vanité Lingerie, Eerbeek
Juwelier de Haan, |érbeek
Hocus Pocus Kirulermode, Apeldoor
Bloembinderij Jföel Waienaar. Eerbj
Ben Buunk Fotografie, herbeek
BonbonateliefTansory Zutphen
Taxi Jochems, tierer
Drukkerij van Hi
Reisburo NijenhulsKttaeek
Faces Make-up, Arnhem'
Debbie's Nagelstudio/Eerbeek
Geerligs Woonservicewinkel, Eerbeek
Tabor Huishoudelijke Artikelen, Eerbeek
Bril 73. J. van Tongeren Opticiens. Eerbee)
r Bodycare International, Zwolle
V/
|al Bello, Hall
.j
^Lammers, Tiel Utrecht Verzekeringen, INtf groep

Kaarten a f. 10,- (incl. Koffie en iets leWtlj's) zijn
^Verkrijgbaar aan de zaal en teVeserveren bij
^
Bruids & BeautyboutiQue, tel: 0575-502032

QUICK STEP

WITLOF kl. l

1•49

NAVELINA'S
SINAASAPPELS

5 •99

PANKLARE ROERBAKMIX

2•99

Hierbij gratis bakje kruiden
Aanbiedingen geldig ma. 17 jan t/m zat. 22 jan.

geen lijm nodig
sneller en netter werken
startplaats zelf te kiezen
richting van het plaatsen zelf te kiezen
geen ongewenste voegen meer
verhoogde vochtweerstand
recycleerbaar
pas gelegde vloer onmiddellijk te betreden
tot 3 maal toe hermonteerbaar
10 jaar garantie op slijtvastheid
Dealer:
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39

IC'te-rSlB' Warnsveld

VLAAI VAN DE WEEK:

Chocoladevlaai f 10,-

'de woonwinkel van Warnsveld'

Jel. (0575) 52 61

32

Tevens verzorgen wij al uw stoomgoed

*****

Choc nut cake f 5,25
Melkchocolade cake met
hazelnoten
*****

Cocoskoeken met chocola
f 1,00 per stuk
*****

Vezelbroodjes
6 halen 5 betalen
*****

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Vers gebakken
oliebollen 10 voor f 8,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Met ingang van februari gelden voor
onze winkel de volgende openingstijden
maandags gesloten
dinsdags
open van 09.00 tot 12.30 uur
woensdags
open van 09.00 tot 12.30 uur
donderdags
open van 09.00 tot 12.30 uur
vrijdags open van 09.00 tot
12.30 en 13.30 tot 20.00 uur
zaterdags open van 09.00 tot
12.30 en 13.30 tot 16.00 uur

Burg. Galleestraat 6
Vorden

Tien nieuwe lokalen voor
't Beecldand aan Het Hoge
In Vorden hebben we het
kunnen waarnemen: aan
Het Hoge wordt druk gebouwd. Zo af en toe veroorzaakt die activiteit
een stevige overlast voor
de buurt. Voor de buren
aan "de overkant", de leerlingen van basisschool
Het Hoge, is het erg verleidelijk om van tijd tot
tijd eens uit het raam te
kijken als grote kranen
geweldige vloerplaten
hoog door de lucht vervoeren naar de plaats
waar deze de komende jaren de voeten van de leerlingen over zich heen zullen voelen gaan. De meesters en de juffrouwen
moeten in deze tijd veel
extra inspanning leveren
om iedereen bij de les te

houden. Deze drukte zal
nog enige tijd aanhouden, maar we weten beslist zeker dat het resultaat van het bouwwerk
straks velen zal verrassen.
Woensdagmiddag, juist
voor het begin van de drie
Open Dagen zal de eerste
steen worden gelegd door
mevrouw Nijhoff, die jarenlang directrice was
van 't Beeckland.
De bouwactiviteit is het ge
volg van een intensief overleg dat de afgelopen jaren
heeft plaatsgevonden tussen het schoolbestuur en
het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur vindt
het voor Vorden een belangrijk gegeven dat er Voortge-

zet Onderwijs wordt verzorgd in de plaats.
Door twee fusies, eerst het
samengaan van de vroegere
huishoudschool en de landbouwschool en vervolgens
de verbintenis die 't Beeckland is aangegaan met het
Ulenhof College in Doetinchem, heeft de kleine scholengemeenschap zich kunnen handhaven tussen de
grote onderwijsinstellingen
in de omliggende plaatsen.
Er kan zelfs worden vastgesteld dat 't Beeckland een
flinke groei heeft doorgemaakt: van 281 leerlingen
in 1990 is het aantal in januari 2000 gestegen naar
415 leerlingen. In de loop
van de jaren zijn er vier
noodlokalen gebouwd. De

laatste jaren werd er echter
voortdurend gekampt met
ruimtegebrek. Alle ruimtes
in de school werden zeer intensief gebruikt om de lessen te verzorgen.
Door de scholengemeenschap werd er dan ook een
zucht van verlichting geslaakt toen voor de zomervakantie het bericht van de
gemeente kwam dat er geld
beschikbaar werd gesteld
om te kunnen bouwen.
Als alles volgens plan verloopt, zal het gebouw aan
Het Hoge in juli voor ge
bruik gereed zijn. Na de zomervakantie kan er les worden gegeven in de bestaande en in de nieuwe lokalen;
bij elkaar zijn er dat dan
twintig.

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

BIJNA DE GEHELE
WINTERCOLLECTIE
GAAT NU VOOR DE

HALVE PRIÏS
DE DEUR UIT!
Proliteer van deze sensationele uijierkoop,
\ want gekker kan het niet!!!

uuntc

REINDERS]

mode voor het héle

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

VMBO = MAVO EN VBO
Het onderwijs is voortdurend in beweging. Voor ve
len buiten en binnen de
school is het nog nauwelijks
bij te houden wat er alle
maal anders is dan vroeger,
't Beeckland is onderdeel
van een grote scholenge
meenschap: het Ulenhof
College, scholengemeenschap voor VWO (met Latijn), HAVO en VMBO. De afdeling in Vorden, dus 't
Beeckland zoals we deze locatie blijven noemen, is het
deel van de scholengemeenschap waar VMBO wordt
aangeboden. In Doetinchem wordt onderwijs verzorgd in VWO, HAVO en VMBO.
Het VMBO (Voorbereidend
Middelbaar Beroeps Onderwijs) is bedoeld als voorbe
reiding op verdere studie in
het Middelbaar Beroeps Onderwijs. VWO en HAVO zijn
bekende schooltypes, maar
inhoudelijk is daarin veel
veranderd; denk maar aan
de grote leerlingendemonstraties die er zijn geweest
en alle beroering die er
daarna is ontstaan over het
studiehuis in bovenbouw
van HAVO en VWO.
Het VMBO is een geheel
nieuwe onderwijssoort; we
zullen hierop wat verder ingaan.
Deze onderwijssoort is in de
plaats gekomen van MAVO
en VBO. Die twee types onderwijs bestaan niet meer.
Waar vroeger een MAVO- of
een VBO-diploma werd uitgereikt, zal in het vervolg
een VMBO-diploma worden
gegeven aan leerlingen uit
het VMBO.
In het VMBO is er sprake van
leerwegen die ten doel hebben een leerling via een be
paalde weg voor te bereiden
op het Middelbaar Beroeps
Onderwijs. Deze leerwegen
zijn:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte
leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Om nu enigszins een idee te
krijgen wat dit inhoudelijk
betekent, kunnen we het
beste een vergelijking maken met datgene wat tot nu
toe bekend was bij velen.
- De theoretische en ge
mengde leerweg zijn qua
zwaarte en niveau verge
lijkbaar met een MAVO
opleiding waar voor alle
vakken een D-niveau programma wordt gevolgd.
Het verschil tussen deze
beide leerwegen is dat er
bij de gemengde leerweg
sprake is van een beroepsvoorbereidend vak in de
bovenbouw. Je zou van de
gemengde leerweg kunnen zeggen als we even de
oude termen hanteren:
Het is een MAVO opleiding met een beroepsge
richt vak De overeenkomst tussen de beide
leerwegen is dat ze allebei
bedoeld zijn om leerlingen voor te bereiden een
Middelbare Beroepsopleiding niveau 4, welke een
doorstroomkwalificatie
geeft voor het Hoger Be

roepsonderwijs. Van beide leerwegen kan tevens
worden gezegd dat ze een
mogelijkheid geven aan
leerlingen om door te
stromen naar HAVO-4.
- De kaderberoepsgerichte
leerweg is wat betreft niveau en inhoud te verge
lijken met het C-programma zoals dat tot nu toe
werd geëxamineerd op
Mavo- en VBO-scholen.
Het is een leerweg die
leerlingen voorbereid op
een Middelbare Beroepsopleiding niveau 3; een
opleiding die geschikt is
als voorbereiding voor kaderfuncties in de diverse
beroepenvelden.
- De basisberoepsgerichte
leerweg leidt eveneens op
voor een Middelbare Be
roepsopleiding, maar via
deze leerweg is men toe
laatbaar tot niveau l of 2.
De basisberoepsgerichte
leerweg is qua zwaarte te
vergelijken met het huidige A- B-programma in het
voorbereidend beroepsonderwijs.
Op 't Beeckland worden de
gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg
en de basisberoepsgerichte
leerweg aangeboden.
Als leerlingen in de bovenbouw moeten kiezen voor
een beroepsgericht programma kunnen ze kiezen
uit drie sectoren: Zorg en
Welzijn, Economie, Land-en
Tuinbouw.
De keuze voor een van de
sectoren betekent dat leerlingen naast de algemeen
vormende vakken een programma uit een van de drie
sectoren krijgen aangeboden ter voorbereiding op
het vervolgtraject in het
Middelbaar Beroeps Onderwijs.
De omvang van dat beroepsgerichte programma is
maar heel beperkt als leerlingen in de gemengde leerweg zitten. Voor leerlingen
in kader- en basisberoepsge
richte leerweg is het uitge
breider.
Ouders en leerlingen die
een keuze moeten maken
voor een school voor Voortgezet Onderwijs kunnen op
de basisschool meer informatie krijgen over de verschillende vormen van
voortgezet onderwijs.
Als u en jullie meer willen
weten over 't Beeckland is
het goed om aanstaande zaterdag een bezoekje te brengen aan de scholengemeenschap aan Het Hoge. De
school is dan open voor alle
belangstellenden.
Zie hiervoor ook de advertentie elders in dit blad.

Contactjes?
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Ook in 2OOO blijven we U verrassen

Januari Knallers
Een goed begin, is de halve prijs!!!

AH
HAMBURGERS

AH ZAANSE SNIJDERS

ch

AHSCHOUDERKARBONADE

WIT/BRUIN/VOLKOREN

800 gram

fJ

van 15,98 voor

AH GOUDSE KAAS UCHT BEUGEN

CHIQUITA
BANANEN

AH KIPPENBOUT

kg

6j

kg
van 3,25 voor *

PAGE
TOILETPAPIER

AH MAGERE VRUCHTEN

FANTA ORANGE
1,5 LITER
2E PAK HALF GELD

YOGHURT DIV. SMAKEN

2e pak half geld
2 pak a 8 rol
van 12,98 voor

liter van 2,99 voor

f,49

2 fles
van 4,78 voor

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.OO - 2O.OO uur
Vrijdag
Zaterdag
ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

LET OP!!!!
Vanaf 10 januari 2000
Twintigtal artikelen voor half geld

8.0O - 21.OO uur
8.OO - 17.OO uur

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

OPERATION FRIENDSHIP
II INTERNATIONAL YOUTH VENTURE
A F D E L I N G
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Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van vrijdag 21 januari tot en met
donderdag 2 maart 2000, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het besluit van gedeputeerde staten van Gelderland tot onthouding van goedkeuring van en het bestemmingsplan "Bungalowpark
Mosselseweg"
Het plan beoogde de geldende bestemming voor kampeerdoeleinden van het perceel Mosselseweg 1 te wijzigen in een (nader uit te werken) bestemming voor maximaal 31 recreatie-bungalows. Tevens zou de geldende
agrarische bestemming voor de aanwezige boerderij
worden omgezet in een bestemming voor woondoeleinden.
Een ieder die bezwaar heeft tegen de onthouding van
goedkeuring kan, gedurende de termijn van ter-inzagelegging, beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen de beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Het besluit tot onthouding van goedkeuring treedt in
werking daags na afloop van de termijn van ter-inzagelegging, tenzij om voorlopige voorziening is gevraagd.
Het besluit treedt dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vorden, 19 januari 2000.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

Jansen & gal
autoschadebedrijf
Autoschadereparaties

Grote soepactie

aan alle merken onder garantie

van 24-29 januari van deur tot deur

Autoglasservice

DRUKKERIJ

Leenauto gratis etc.

1 blik voor f 4,- of 2 voor f 7,U steunt ons toch ook?!

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

WEEVERS

BOVAG

"Stel
dat mijn
kind...
ook zo ziek en uitgehongerd was."
Violet Falkenburg vraagt uw aandacht
voor hulpouders voor kinderen in de

j

KORTING

derde wereld. Met een klein bedrag
geeft u hen daarginds een toekomst...
Word hulpouder.

Helpen heeft
wél zin!

e

Postbus 2480, 1200 CL Hilversum
Tel.: (035) 628 49 84
Fax: (035) 623 76 10
E-mail: icsfleuronel.nl
Giro 70730

GEEF EEN KIND DE
KANS VAN ZIJN LEVEN

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

GEMEENTE
VORDEN

Bij aankoop van 2 liter

FLORIJN
naar keuze

Slijterij en wijnhandel
[SUPER DE BOER]
ALT
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

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

Rockband (tijdelijk) weer bij elkaar:

AfscheidstoerCAZ
De populaire rockband CAZ is
weer terug van weggeweest. De
drie band leden en zangeres Ca/
spelen deze maand in de streken waar CAZ populair was en
nog steeds is. In de provincies
Gelderland, Overijssel, Drenthe,
Brabant en Limburg zal de komende weken onder de noemer
'Afscheidstoer CAZ' in totaal elf
optredens worden gegeven.
"Waar halen ze zo'n wijf als Caz
vandaan? Allemachtig, zó oprecht
beestachtig, dat kan nooit van hier
komen." Wees gerust, dat is ook
niet zo. Gekooid en geketend is ze
overgebracht uit haar vaderland
'Mandelaland' Zuid-Afrika. "Dacht
je dat Ozzie Osbourne al een heel
podiumbeest was, moet je die Caz
eens gaan zien. Deze kleine zange
res met de strot van een nest brullende leeuwenwelpen. Uit zelfverdediging heeft haar bepaald niet
kinderachtige band zich maar naar
haar genoemd. En dan ook nog
eens in hoofdletters geschreven:
CAZ. De rockbitch Caz - werkelijke
naam Dilane Smith - is 27 jaar oud
en afkomstig uit Johannesburg.
Drie jaar geleden besloot ze ZuidAfrika te verlaten om vanuit WestEuropa de wereld te gaan veroveren. Zij kwam in contact met André
Schröer uit Vorden en vroeg hem
haar manager te worden. Er werd
een band geformeerd van profes-

Uitnodiging

sionele muzikanten met elk een eigen uitstraling. Behalve Caz zelf zit
de band dus ook vol pit. Achter de
broek gezeten door het ritmetandem Indonesische bassist Frankie
King Kwee en Chileense drummer
Mauricio Guerra Lopez, geeft Hollandse gitarist Jan-Wilm Tolkamp
flink gas op zijn gitaren. Na aanvankelijk als coverband in dancings
te spelen werd al snel gewerkt aan
een eigen repertoire. En niet zonder succes. Aangevuld met eigen
werk werd opgetreden op poppodia, festivals en in vele feesttenten.
CAZ was daar de afgelopen twee
jaar zo'n 200 keer te bewonderen.
Talloze plantenmaatschappijen
wilden CAZ onder contract. Maar
de zangeres besloot anders.
Half augustus 1999 vertrok zangeres Caz plotseling uit de band en
uit Nederland. Handleden, manager en de vele fans in onbegrip
achterlatend. Na enkele maanden
stilzwijgen kwam ze uiteindelijk
weer in contact met haar manager
André Schröer (sinds kort ook manager van de bands De Gracht en
MissBhave). En gelukkig voor de vele fans werd eind november jl. besloten om alsnog een aantal optredens te verzorgen. Dit resulteerde
in de Afscheidstoer CAZ' die de komende weken plaatsvindt. Info:
CAZ management André Schröer,
tel. (0575) 551038, postbus 121 7250
AC Vorden.

In verband met het bereiken van de vut-gerechtigde leeftijd heeft de
heer

J. J. Rensink
per l januari 2000 zijn werkzaamheden als directeur van onze
maatschappij beëindigd.
Ter gelegenheid hiervan biedt het bestuur van Univé Gelre met
kantoren te Ruurlo en Lochem u de gelegenheid tijdens een
informele bijeenkomst afscheid van hem te nemen.
Het bestuur nodigt u uit op:
vrijdag 28 januari 2000
van 15.00 tot 17.00 uur in Hotel Restaurant Bon 'Aparte,
Lochemseweg 37 te Barchem (tussen Lochem en Barchem)
Door de fusie eveneens per l januari 2000 met de buur-Onderlinge
te Markelo gaat de nieuwe combinatie verder onder de roepnaam
Univé Oost onder leiding van de huidige directeur van de
Onderlinge Markelo de heer G.J. Vruwink.

\^X VERZEKERINGEN •

J

Daar plukt ü de vruchten van!

Weerbaarheid
en
zelfverdediging'
voor vrouwen
boven 45 j aar
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking
met Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland de cursus 'Weerbaarheid en zelfverdediging' voor 45+ vrouwen. Deze cursus
bestaat uit tien lessen van twee uur. In deze cursus is mentale weerbaarheid even belangrijk als het leren van zelfverdedigingstechnieken.
Vooral vrouwen voelen zich vaak onveilig op straat en durven daarom 's avonds niet meer alleen over straat. De cursus
wil hen leren deze angstgevoelens te verminderen. Het leert
vrouwen voor zichzelf op te komen, voet bij stuk te houden
en zichzelf te verdedigen.
Het versterken van de innerlijke kracht wordt geoefend door
het leren aangeven van eigen grenzen door middel van houding, uitstraling en assertief woordgebruik. In combinatie
met de mentale training worden verdedigingstechnieken
geleerd. Deze technieken zijn aangepast aan de leeftijd van
de deelnemers en de daaruit voortvloeiende fysieke mogelijkheden. Er wordt geleerd gebruik te maken van de kwetsbare plekken op het lichaam van de aanvaller en het effectief inzetten van eigen lichaamswapens bij verdedigings- en
bevrijdingstechnieken.
De cursus start op donderdagmiddag 10 februari 2000 in het
wijkgebouw aan de Prinses Margrietstraat l te Zutphen.
De bijeenkomsten worden verder gehouden op 17 en 24 februari, 2,16, 23 en 30 maart, 6, 13, 20 april.

Aanmelden voorde cursus via telefoon 0314-376709. Via dit
nummer kan ook meer informatie over de cursus worden
verkregen.

De vraag is alleen, waarmee?
Met de sportieve eigenschappen
van een hatchback, de laadmogelijk-

va./32.995r/€U.972.48

heden van een compacte stationcar en de veelzijdig-

!-*•
Gaso/ine Direct lit/ection

1.3 liter 16-kleppenmotor (volgens de
Consumentengids 2/9c) de /.innigste

in z'n klasse) of <^e revolutionaire 1.8 liter GDI-

A

heid van een ruimteauto lijkt de nieuwe

henzinemotor. Het geïntegreerde navigatie-

Space Star

systeem (optie), de verschuifbare achter-

nergens op! Maar er is

meer dat deze strak gelijnde Space

bank en het two-tone interieur. Kom langs

Star uniek maakt. Zoals z'n zuinige

en maak een onvergelijkbare proefrit.

MITSUBISHI

MOTORS

Prijzen //ie/. BPM/BTW, c.u7. verwijderingsbijdrage, kusten rijkhuir maken, af Hoi>/<l(l(ir/>. /-."Mc nieuwe Mitsuhishi personenauto heeft .< jaar
Uultigarantie/lnter- Euro .SVn-/<r. Wij-ixiHwn voorbehouden.

De Stoven 23a, Zutphen
Tel. (0575) 526 590
De nieuwe Mitsubishi-dealer voor Zutphen en omseving!

A
MITSUBISHI
MOTORS

AUTOBEDRIJF •••
d?
t me
VJC* b—l l t\^
*»..-'

MORGANA LUBBERS PRESENTEERT:

VAN NEDERLAND.
Als Morgana opruimt, gebeurt dat heel grondig. Met kortingen die op kunnen lopen tot 50%. Complete slaapkamers
en diverse comfortartikelen gaan nu weg voor absolute bodemprijzen. Kasten, kussens, dekbedden, matrassen, boxsprings, lattenbodems... teveel om op te noemen. Kom snel naar Morgana Lubbers, want zo'n schitterende buitenkans
treft u maar zelden.
DEKBED
OVERTREKKEN

NU TOT
50% KORTING

SLAAPKAMER LAURA
Romantische, massief houten slaapkamer in kersenkleur gecombineerd met smeedijzer. Compleet met
2 nachtkastjes, voorzien van lade en deur.
Afmeting 140 x 200 cm*

BEDSET FRISCO
Bedset in blank ahorn houtfineer. Ledikant
(160x200)* met achterwandpaneel en 2 nachtkastjes. Sublieme afwerking met gebruik van
hoogwaardige materialen.

normaal 2.530,

nü 1.995,-

SUPER LATEX MATRAS VIENNA
Soepele schuimrubbermatras met versterkte midden
zone en schoudercomfortzone. Afritsbare tijk van
elastische katoen in anti-allergische uitvoering.
Totale dikte ca. 17 cm. Bijzonder geschikt op verstelbare bedbodems. Afmeting 90 x 200 cm*

normaal 795,-

BOXSPRING DREAMS
Boxspring Dreams (160x200)* Compleet met
hoofdbord, binnenvering-matrassen en gewatteerde
sprei. Afgewerkt met stof uit de 'Living Colors'
collectie van lan des Bouvrie.

speciale opruimprijs 2.995,ELEKTRISCH VERSTELBARE
LATTENBODEM ACTUA
Voorzien van 2 elektromotoren voor afzonderlijke
verstelling van hoofd- en voeteneinde.
Comfortabele zitstand door extra neksteun en
knieholte-ondersteuning. Stabiel beuken frame
met gelaagde beukenhouten latten in elastische
ophanging (tandem-systeem). Middendeel instelbaar op lichaamsgewicht. Afmeting 90 x 200 cm*

normaal 795,-

nü 595,-

VERSTELBAAR SLAPEN VOOR EEN ONVOORSTELBARE PRIJS!
2

Buigzame binnenveringmatras AVIGNON met soepel of stevig ligcomfort (230 cilindrische veren per m ) bekleed met een luxe
katoenen tijk, doorgestikt op 350 gr/m2 scheerwol, totale dikte ca 20 cm, in combinatie met AUPING KOMFORTABEL AUTOMAT
spiraalbodem (90 x 200).
(meerprijs elektrisch verstelbare bodem is fl. 300,-)

nü 995,-

SHOWROOM

MODELLEN
NU MET EXTRA
VEEL KORTING
LEVERBAAR

complete slaapkamers
boxspringsystemen

tienerkamers
lattenbodems
matrassen
waterbedden
dekbedden
kussens
overtrekken

organa

*ERKEND

slaapkamers

LUBBERS

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

stijl + kwaliteit voor de nachtelijke helft van je leven

NOG MEER EXTRA KORTING;
POLYETHER MATRAS GENEVE
Kwaliteitspolyether SG 40 soft, winterkant doorgestikt met echte schapenwol. Afgewerkt met een
luxe damast in dwarsstiksel.Totale dikte
ca. 15 cm, prima prijs/kwaliteit-verhouding!
afmeting 80x 190*
afmeting 90x200*
afmeting 140x200*
afmeting 160x200*

nu
nu
nu
nu

195,249,395,450,-

POCKETVERINGMATRAS M ON TM EU X
Binnenveringmatras met tonvormig pocket-vering
interieur (225 afzonderlijk verpakte veren per m2).
Met een luxe, afneembare, elastische katoenen
frotté-tijk doorgestikt met zuiver scheerwol.
Totale dikte ca. 20 cm. Ligcomfort naar keuze:
normaal of soepel. Afmeting 90 x 200 cm*

van 845,-

nü 595,-

NATUURLATEX MATRAS MODENA
Uiterst comfortabele schuimrubbermatras met
vol rubber kern.Totale dikte 16 cm. Rondom
afgedekt met zuiver scheerwol en gestoffeerd in
een geweven stretch damast van elastische
katoen. Een Nederlands kwaliteits-product!
afmeting 90 x 200 cm*

van 1.195,-

nü 895,-

*Vanzelfsprekend zijn deze artikelen in alle gangbare maten leverbaar!

Bespaar nu
•net een nieuwe
CV-Uetel zonder
montagelcosten l

in onze opruimingshoek

* Geldt alleen op artikelen
in de opruimingshoek

BAREND56N
Zutphenseweg 15 • Vorden • Telefoon (0575) 552159

ADVERTEREN KOST GELD
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Bent u toe aan een nieuwe hoog-rendement CV-ketel?
Dan hebben we een bijzondere aktie voor u!
Oldenhave Installatietechniek Zutphen levert (in standaardsituaties
conform EGF richtlijnen) een nieuwe Nefit HR CV-ketel waarbij alleen
de materialen en geen uurloon in rekening wordt gebracht.
U betaalt de materialen, wij het uurloon.
Dat levert al gauw een fikse besparing op van vele honderden guldens!
Profiteer dus nu van deze aktie en bespaar niet alleen
energie maar ook op de montagekosten!
Wilt u meer weten over de voorwaarden? Bel gerust voor een
vakkundig advies of een vrijblijvende offerte: (0575) 51 83 83.

INSTALLATIE TECHNIEK
ZUTPHEN

Kleine Belt 3 Zutphen. Telefoon (0575) 51 83 83

NEFIT '"1

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
Valeweide

2 BEGONIA'S
10,00
2 BOSSEN NARCISSEN 6,95
3 PRIMUUVS
4,95
2 BOSSEN BLOEMEN
NAAR KEUZE
9 95
3 HYACINTEN IN POT
4,95

Bloemen en planten
De Bos Makekiardij og doet meer dan het bemiddelen bij de
aan- of verkoop van uw woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen
ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adviseren wij vaak
bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het vinden van
een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw
financiële situatie!

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI

V

prima de weg!

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

O

Ons werkgebied strekt
zich uit van Zutphen tot
en met Arnhem, Apeldoorn
en Deventer en tot ver in
de Achterhoek. Wanneer
u in deze regio een woning

Tegen elk aannemelijk bod!

wilt kopen of verkopen,

Voor dit alles hebben we uiteraard de
nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers.
Kortom, ook de financiële afwikkeling
is bij de Bos Makelaardij og in
vertrouwde en deskundige handen.

zijn wij u graag yan dienst!
Kom dus snel even langs

Opruiming
diverse camera's

of bel. We zijn ervoor!

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93
Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

Vraag naar de voorwaarden in de winkel

makelaardij o g

Boek

FOTO G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CXWarnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51

De Bos Makelaardij og b.v.

De andere makelaar voor uw regio!

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

Hypotheek
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Met het oog op...

dusseldoip
Postbus 31, 7130 AA Lichtenvoorde
Galieïstraat 18, 7131 PE Lichtenvoorde
Telefoon (0544) 39 55 55 • Telefax (0544) 37 73 74

Dusseldorp biedt klanten een totaalpakket:

„Goh, doen jullie dat ook?"

Dusseldorp is van alle markten thuis
We kennen allemaal de gele vrachtwagens en shovels van
Dusseldorp. Maar wat doet het bedrijf dat zijn hoofdvestiging in
Lichtenvoorde heeft nu precies? In de afgelopen vijftig jaar groeide
de onderneming uit van een kleine zand- en grindhandel tot een
bedrijf met elf vestigingen en meer dan 425 medewerkers. De
Dusseldorp Groep is van alle markten thuis. Van de sloop van oude
gebouwen tot rioleringswerkzaamheden en van het gescheiden inzamelen van afval tot de aanleg van wegen, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. „Wij zijn een integraal dienstverlener en bieden onze
klanten een totaalpakket", zegt Ewoud van der Leij, hoofd afdeling
marketing. Voor al deze activiteiten geldt dat het bedrijf streeft naar
de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Dit laatste bleef
niet onopgemerkt want het bedrijf ontving het afgelopen jaar als
kroon op haar gouden jubileum de Achterhoek Quality Award.
„Goh, doen jullie dat ook?" Dat
was de reactie van de eigenaar van
een tankstation toen Ewoud van
der Leij hem vertelde dat
Dusseldorp ook zorgt voor de
afvoer van olie, water- en slibafval.
Ewoud van der Leij is hoofd afdeling marketing van de Dusseldorp
Groep in Lichtenvoorde. „Ik kwam
daar toevallig tanken en zag dat ze
er sinds kort een nieuwe autowasstraat hadden. Voor de restafval
stond er al een container van ons
maar de eigenaar van het tankstation had nog geen flauw idee
wat hij met het olie, water- en slibafval zou gaan doen dat in de
opvangput van de wasstraat zat.
Omdat ik achterin de auto standaard foldermateriaal van Dusseldorp heb liggen, kon ik hem een
informatiepakket geven over al
onze activiteiten op het gebied van
milieudienstverlening".
Als het gaat om milieuzorg en het
gescheiden inzamelen van afval
dan is Dusseldorp van alle markten thuis. „Wij bewandelen daarbij stringent de door de overheid
aangegeven wegen", aldus Ewoud
van der Leij. Vervolgens vertelt hij
dat alle bedrijfstakken in Nederland binnen nu en een jaar verplicht worden om hun afvalstoffen gescheiden in te zamelen. „De
overheid heeft dat vastgelegd in
het zogenoemde GIBA-programma. Deze afkorting staat voor
Gescheiden Inzameling Bedrijfs
Afvalstoffen. Tussen nu en 2002
wil de overheid deze regeling per
branche invoeren. Voor veel
bedrijfstakken zoals garagehouders, horeca, recreatiebedrijven en
de detailhandel geldt dit programma al. Omdat iedere branche weer
verschillend is, hebben wij voor
elke bedrijfstak een op maat

gesneden programma ontwikkeld
waardoor bedrijven tegen geringe
meerkosten aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen".
Stortplaats
Tot eenjaar of vijf geleden was het
zo dat alle afvalstoffen - afgezien
van de gevaarlijke stoffen - op de
stort belandden. „Een onderne
mer had in die tijd slechts één container. En daar ging alles in", legt
Ewoud van der Leij uit.
Tegenwoordig is het beleid van de
overheid erop gericht afval zoveel
mogelijk opnieuw te gebruiken.
„Daarbij is het dus erg belangrijk
om het afval al aan het begin van
het traject gescheiden in te zame
len. Dat levert een hoop gemak op
voor het latere traject en ook de
kosten voor de verwerking kun je
op deze manier zo laag mogelijk
houden". Op het gebied van recycling mag de Dusseldorp Groep
gerust een pionier genoemd worden. „De technologieïn om afval
gescheiden in te zamelen en na
verwerking te hergebruiken gaan
steeds verder."
Ook op het gebied van rioleringstechnieken heeft de Dusseldorp
Groep de afgelopen jaren een hele
boel know-how vergaard. Het
bedrijf houdt zich onder andere
bezig met onderhoud, beheer, reiniging en renovatie van rioolsyste
men. Nieuw binnen dit dienstenpakket is het Inliner-systeem.
„Daarmee kunnen we rioolbuizen
van een nieuwe binnenmantel
voorzien, zonder dat er gegraven
hoeft te worden. Dit systeem heeft
drie belangrijke voordelen: het is
milieuvriendelijk, kostenbesparend en wegen hoeven niet te worden afgezet als gevolg van graafwerkzaamheden".

Roots
Hoewel we de vrachtwagens en
shovels van Dusseldorp overal in
het land kunnen tegenkomen, is
het een bedrijf met stevige wortels
in de Achterhoek.
Het is niet voor niets dat het
hoofdkantoor in Lichtenvoorde
gevestigd is en het bedrijf nog vier
andere vestigingen
in
de
Achterhoek heeft. „Wij voelen ons
ook heel nauw verbonden met de
Achterhoek", zegt Ewoud van der
Leij. „Maar dat kan ook niet
anders. Van de 425 mensen die bij
ons werken, wonen er ruim drie
honderd in deze regio". Deze
maatschappelijke verbondenheid
blijkt ook uit het feit dat
Dusseldorp sponsor is van veel verenigingen in de Achterhoek. Op
jaarbasis geeft het bedrijf hier tussen de 200.000 en 250.000 gulden
aan uit. „Verder proberen wij
zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven of ondernemingen uit de
regio bij onze activiteiten te
betrekken. Zo laten wij een deel
van onze containers bij een bedrijf
in de regio maken. We vinden dat
je als bedrijf in de Achterhoek
zoveel mogelijk moet samenwer-

ken met andere bedrijven uit deze
regio."
Diezelfde filosofie past Dusseldorp
toe als het gaat om klanten. „Wij
proberen altijd heel dicht bij de
klant te staan. Alleen op die
manier kom je er achter waar een
klant naar op zoek is en kun je een
goede partner voor ze zijn". En dat
24 uur per dag. Want in geval van
calamiteiten is één telefoontje voldoende om de gele tankwagens en
shovels van Dusseldorp uit te laten
rukken. De meeste gemeenten in
de regio weten de 'gele brigade'
wat dat betreft wel te vinden.
Ewoud van der Leij: „Als er zodade
lijk bijvoorbeeld op de A18 een
ongeluk gebeurt waarbij een tankwagen betrokken is waar diesel uit
komt lopen, dan hoeven ze ons
maar te bellen en wij zorgen
ervoor dat die tankwagen zo snel
mogelijk leeggezogen wordt.
Verder maken wij de weg weer
schoon en wordt zonodig de
bodem gesaneerd."
Aannemersbedrij f
Naast het rioleringsbeheer en het
inzamelen van afvalstoffen is de
Dusseldorp Groep actief op het
gebied van sloop, milieu en infratechniek. Of om met de slogan van
Dusseldorp te spreken: uw partner
voor, tijdens en na de bouw.
„Wij verzorgen de complete uitvoering van werken in grond-,
wegen en waterbouw", zegt
Ewoud van der Leij. „Vanaf het ontwerp tot aan de uitvoering en ople
vering".
Aan de hand van een aantal voorbeelden somt hij vervolgens de
activiteiten van het aannemersbe
drijf op. „Het begint al met de
sloop van een pand. Dat nemen we
helemaal voor onze rekening. Een
recent voorbeeld van wat wij
gedaan hebben is de sloop van de
oude tribunes van het stadion van
de Graafschap. Daarbij zorgen wij
ook voor de afvoer van het puin.
Vaak is het zo dat wij de puinresten van de sloop na verwerking
weer gebruiken voor bijvoorbeeld
de wegenbouw. We zijn wat dat
betreft dus zelfvoorzienend bezig
en gebruiken afval weer als grondstof voor andere activiteiten".
Ook nadat een gebouw gesloopt is
biedt het aannemersbedrijf een
uitgebreid dienstenpakket. Zo was

Dusseldorp na de sloop van de tribunes van De Graafschap ook verantwoordelijk voor het grondwerk,
de bestratingen, de rioleringen en
de ontwikkeling van het gehele
infiltratiesysteem. „We doen wat
dat betreft dus alles: van het sane
ren van asbestgronden en het
bouwrijp maken van de grond tot
de aanleg van parkeerplaatsen en
groenvoorzieningen", somt Ewoud
van der Leij op.
Uitgebreid dienstenpakket
Ook voor het aanleggen van, fietsen voetgangerstunnels, rotondes
en wegen is men bij de Dusseldorp
Groep aan het juiste adres. Zo
bouwde het bedrijf onlangs op de
rondweg in Aalten een kruispunt
om tot een rotonde en driehonderd meter verderop legde
Dusseldorp een voorsorteervak en
een nieuwe zijweg aan. „Verder
zijn we op dit moment betrokken
bij het plan Leusinkbrink in
Ruurlo. Samen met een aantal
andere aannemersbedrijven in de
Achterhoek werken wij daar aan
de bouw van een nieuwbouwwijk
en de aanleg van twee rondwegen.
„Wij houden ons daar bezig met
het bouwrijp maken van de grond,
het aanleggen van een fiets- en
voetgangerstunnel, geluidsschermen en -wallen. Daarnaast worden
er vier rotondes in de weg opgenomen".
Vacatures
Het mag duidelijk zijn: de
Dusseldorp Groep is van alle markten thuis. En in Ruurlo zijn ze nog
wel even bezig want het miljoe
nenproject zal in totaal twee jaar
in beslag nemen. Alles bij elkaar
ziet de orderportefeuille van
Dusseldorp er goed uit: er is volop
werk. „We zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe werkne
mers. Ook op dit moment hebben
we diverse vacatures", zegt Ewoud
van der Leij. Hij benadrukt daarbij
dat er bij de Dusseldorp Groep
volop
doorgroeimogelijkheden
zijn. „Door cursussen te volgen
kan een grondwerker in de loop
van de tijd bijvoorbeeld doorgroeien naar de functie van uitvoerder,
hoofduitvoerder of zelfs verder. Je
moet er echter wel wat voor willen
doen. Maar in principe is dus alles
mogelijk".

Dusseldorp beschikt over het modernste materieel

l

Cursus
'Met gokken kun
je stoppen'
Als je wilt onderzoeken of je teveel
gokt. Als je er goed over nagedacht
hebt en besloten hebt minder te
gokken of er helemaal mee te stoppen. Ais je in tien weken iets aan je
gokgedrag wilt veranderen. Dan is
deze cursus wat voor jou!
Tactus, instelling voor verslavingszorg (voorheen IVS) gaat met een
nieuwe gokcursus van start. In deze cursus wordt aan de hand van
praktische oefeningen geprobeerd
te stoppen met gokken of het gokken zodanig te verminderen dat
het geen grote problemen meer
oplevert. Elke gokker kan in principe aan de cursus deelnemen.

Het programma bestaat uit tien
bijeenkomsten. Voor- en nadelen
van wel en niet gokken worden op
een rijtje gezet en er wordt aandacht besteed aan stoppen of minderen met gokken. Aan de hand
van het STAP-penplan ga je een
door jezelf opgesteld doel bereiken. Het STAPpenplan staat voor
stoppen, tips, alternatieven en
pluimen. Ook wordt stilgestaan bij
hoe je kunt voorkomen dat je opnieuw gaat gokken.
De eerste bijeenkomst is maandagavond 7 februari in het gebouw
van Tactus, Marschpoortstraat 15
te Zutphen, Telefonisch aanmelden tijdens kantooruren bij Ingrid
Leus (0570) 616468 of Emmy Janssen (055)5215121.
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RESTAURANT

"Azië"
Dorpsstraat 19 • Huurlo
Tel. (0573) 45 26 45

11 + 12 februari 2000
CULEVAIR
CHINEES DINEREN
5-gangen diner

f49,50 p.p.
Reservering gewenst.

Ook ruim assortiment lunchgerechten
vcrkrygbaar/zeer voordeling:
f 10,50 of f 14£0 p.p.
Lunchtijd: 12.00-16.00 uur

Op een zwoele
zomeravond in
Buenos Aires
Op zaterdag 22 januari a.s. wordt
er in Zutphen een grootse Tangodag georganiseerd. Zowel liefheb-

bers van de muziek als van de
dans komen er aan hun trekken, 's
Middags wordt er les gegeven in de
originele Argentijnse Tango.
Daarna is er video en een Argentijnse eetsalon. 's Avonds geeft de
groep Locura Tanguera een concert met eigen produkties van de

Tango Nuevo. Aansluitend kan er
gedanst worden in een Argentijnse
Tangosalon. Deze publikatie is
vooral van belang voor de mensen
die willen deelnemen aan de
workshop dans. Zij moeten zich
namelijk inschrijven. Dat kan telefonisch op nr. 0575-529893.

75 jaar Oudheidkundige
vereniging De Graafschap
De Oudheidkundige vereniging
De Graafschap is op 19 september 1925 officieel opgericht in
Zutphen. In de statuten staat
dat de vereniging zich onder
andere ten doel stelt de beoefening van de geschiedenis, het
recht, de taal-, letter- en volkskunde in de ruimste zin van het
woord van Oost-Gelderland,
een gebied dat begrensd wordt
door Rijn en IJssel en de grens
met Overijssel en Duitsland.
Vanaf het begin, met uitzondering
van de oorlogsjaren, werd jaarlijks
voor de leden een boekje uitgegeven, aanvankelijk onder de naam
'Archief. In 1980 werd de naam
veranderd in 'Jaarboek Achterhoek en Liemers' en is het boek
ook in de boekhandel te koop. In
de jaren zestig en zeventig rezen
plaatselijke oudheidkundige verenigingen als paddestoelen uit de
grond.
Toch blijft bij veel mensen ook de
regionale geschiedenis in de belangstelling staan.
Het ledental van De Graafschap
bedraagt momenteel ruim zeshonderd. Ieder jaar wordt in januari
de jaarvergadering gehouden met

daarin een lezing, dia- of filmvoorstelling waarin een bepaald aspect
van de Achterhoek en/of Liemers
behandeld wordt. Daarnaast worden er wandel- en busexcursies ge
organiseerd en in het najaar een
herfstbij eenkomst. Driemaal per
jaar ontvangen de leden het verenigingsorgaan 't Meistersbenksken met allerlei interessante informatie en foto's. Bovendien krijgen
ze aan het eind van het jaap het
Jaarboek Achterhoek en Liemers
toegezonden.
EN DE DOELSTELLINGEN?
In de loop der jaren zijn onder auspiciën van de De Graafschap als
moedervereniging diverse 'dochters' ontstaan die ieder op hun terrein de doelstellingen proberen te
verwezenlijken.
Zo is al in 1926 de Meester H.W.
Heuvelinkstichting opgericht. Deze
beheert het museum de Lebbenbrugge, een voormalig jachthuis,
herberg, tolhuis en boerderij aan
een oude hessenweg in Borculo.
In 1957 ontstond de Dialectkringe
Achterhoek en Liemers. De leden
hiervan streven naar het behoud
van de streektaal. In het driem-

aandelijks verschijnende tijdschrift De Moespot publiceren
schrijvende en dichtende leden
hun werk.
De GA. van der Lugt-Stichting
ging in 1963 van start met als doel
het behoud van kleine, waardevolle landschappelijke elementen.
Sinds de jaren zeventig is er ook
en sectie genealogie die naast onderzoek van de familiegeschiede
nis ook het boerderij namenonderzoek voor haar rekening neemt.
Als voorlopig laatste loot aan de
De Graafschap-stam kwam in 1979
het Staring Instituut tot stand met
als doelstelling de bestudering en
het vastleggen van het streekeigene van Achterhoek en Liemers. In
de loop der jaren zijn tal van publikaties verschenen.
TOEKOMST
In de eerste plaats wil de vereniging verder gaan op de ingeslagen
weg.
Daarnaast wordt geprobeerd om
contacten te leggen met jongeren
die hun ideeën over de doelstellingen van De Graafschap en haar
dochters op een eigentijdse manier kunnen helpen uitdragen.
Info: telefoon (0314) 332831.

Damesmode:
Gerrie Weber, Havens, Bandolera, Rosner, Zerres, Frankenwalder, Essentio, Samoon,
Seda, Erfo, Tru, Setter, Fin Karelia, Derofa
Herenmode:
Peter van Ho land, State of Art, Rosner, Melka, Lerros, Ledub, Oxford, Da mine

möclec

Tennissen

ruurlo
Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 451438

'Concordia' met veel muzikaal
elan het nieuwe jaar in
Muziekvereniging "Concordia"
uit Vorden houdt van tradities.
Dat bleek zondagmorgen in
een goed bezette zaal van het
Dorpscentrum. Het harmonieorkest onder leiding van Hugo
Klein Severt begon met het bekende "Uren, dagen, maanden"
om onder luid applaus te eindigen met de "Radetzky Marsch"
van Johan Strauss.Daar tussen
een Nieuwjaarsconcert met
twee gezichten.
Voor de pauze muziek van licht
klassiek gehalte, terwijl in het
tweede gedeelte popmuziek uit de
afgelopen vier decennnia de boventoon voerde. Na de klassieke
ouverture "Fanfare Prelude" nam
het harmonieorkest het publiek in
gedachte mee naar Australië.
"Ross Roy" (bewerkt door Jacob de
Haan) een school in Australië,
waarbij de gevoelens van de
schooljeugd met hun verdrietjes,
pleziertjes en studies muzikaal
werden omgezet.
In "A Discvery Fantasy", de herkenningsmelodie van het T.V. programma "Op zoek naar muziek" (
eind tachtiger jaren) kwamen muziekvormen als balero, rondo met
als slot een romantisch intermezzo, aan de orde. "Concordia" besloot haar optreden voor de pauze

met "The Stone Guest", gebaseerd
op het muziekdrama uit Don Giovanni van Mozart. Concordia ging
deze "moeilijkheidsgraad" niet uit
de weg en oogstte bijval van het
dankbare publiek.
Applaus was er ook voor de drumband onder leiding van Bert Lamers. Ondanks het feit dat de
band gehandicapt op het toneel
verscheen (de griepvirus hield een
paar drummers aan bed gekluisterd), toch een geslaagd optreden.
Stevig tromgeroffel in onder meer
"Drumfestival Brazil" met de samba en Spaanse inbreng, om vervolgens geheel in stijl swingend af te
sluiten met "Sound off the Bongo's". Lady speakster Sandra Oonk
riep de aanwezigen in de zaal op
om zich bij de drumband aan te
melden. "Jong of oud maakt niet
uit, we kunnen nog leden gebruiken".
Woorden van gelijke strekking
sprak voorzitter Peter Kraayeveld
met betrekking tot het harmonieorkest. Ook hier zit "Concordia"
verlegen om nieuwe leden, teneinde te voorkomen dat er in de toekomst "gaten" vallen! Thans nog
niet aan de orde, hetgeen het orkest na de pauze bewees toen het
publiek achtereenvolgens getracteerd werd op popsuccessen uit de

Pieter Becks in
bibliotheek Galerie
Vanaf heden tot en met 5 februari
zijn er in de galerie van de bibliotheek werken van Pieter Becks (ge
boren in Veghel in 1969) te bezichtigen. Becks maakt uitsluitend
houtsneden. Hij vindt van zich
zelf dat hij daarin "per ongeluk"
goed in is geworden, maar zit er
ook een passie en liefde, zeg maar
het geheim van de smid in".
Zijn werk is opgebouwd uit basale
vormen, cirkels, driehoeken en
vierkanten, maar ook aan de werkelijkheid ontleende motieven zoals dieren en planten. Hij heeft
daarvoor een systeem ontworpen,
opgebouwd uit cijfers, kleuren,
vormen en tekens. Daarmee is een
eigen beeldtaal ontstaan die fascinerende prenten opleveren. Al in
vroegere prenten van deze kunste
naar staan rasters en lijnen, over
de hele breedte doorgetrokken als
jaloezieën, dwingend, verwarrend, want ze beginnen te sche
meren voor je ogen.

Lezers schrijven ...

MEERWEEKENDENTOERNOOI SV RATTI 2000
De toernooicommissie van de sv
Ratti heeft in oktober de uitnodigingen de deur uitgedaan voor de
toernooien welke men organiseert
in 2000.

Hierbij maken wij bekend dat wij
willen verhuizen naar Leiccester
City, Engeland. De reden dat wij
verhuizen is een boek over te
schrijven.
Wij willen de Gemeente Vorden
bedanken en wij kunnen nooit
vergeten hoe ze ons geholpen hebben tijdens ons verblijf in Vorden.
Wij willen ook bedanken Vluchte
lingen Werk Zutphen, Warnsveld
en Vorden. De dorpsschool, de
voetbalvereniging, onze landgenoten, Somalische familie in Vorden,
onze huisarts Dr. Dagevos, onze ge
weldige buren Jan en zijn vrouw
Henny en alle inwoners van Vorden.
Hartelijke groeten van de Familie
Mohamoud.

Het harmonieorkest was in het
tweede gedeelte van het concert
overigens versterkt met bas- gitarist Ard Schouten van "Kasbendjen".Een zeker geen gemakkelijke
opgave voor Concordia het spelen
van de nummer l hit van de eeuw
"Bohemian Rhapsody" van Queen.
De meisjes in de zaal, kijkend naar
het scherm, konden tot slot nog
even meezwij melen op de tonen
van "The Back Street Boys" in de
hit "I want it that way".

Wel de oproep heeft geholpen
want tijdens een dit weekend gehouden ledenvergadering kon het
bestuur anno 2000 gepresenteerd
worden.
Toen een jaar geleden de afdelingen Vorden en Warnsveld fuseerden werd afgesproken om met name in het "aanloopjaar" de be
stuursleden van beide verenigingen de kar te laten trekken.Thans
werd (op hun eigen verzoek) afscheid genomen van Wendy Zie
verink, Ursula Brummelman,
Joost Fransen, Sabine Nijenhuis en
Egbert Winkels. Compleet nieuwe
gezichten: Remco Heyink en Arnold Winkels. Het nieuwe bestuur
(en taakverdeling) ziet er nu als
volgt uit: Cordrik van der Meulen
voorzitter; Annet Harenberg vice
voorzitter; Gerben Rossel, sekretaris; Eddy Rietman, penningmeester; Sanne Klein Geltink, regiozaken; Arnold Winkels, sport; Rem-

co Heyink aspirant ledenwerkt,
terwijl Herman Maalderink zich
bezig zal houden met de agrarische zaken.
Toen de fusie een feit werd, werd
tevens afgesproken dat de jaarlijkse revue die voorheen Vorden telkenjare opvoerde, gehandhaafd
zal blijven, terwijl ook de jaarlijkse *
toneelavonden van Warnsveld op
het programma zullen blijven
staan. Echter toch een probleem,
want in Warnsveld kwam men acteurs/actrices tekort. Vandaar de
afgelopen maanden ook hier een
oproep aan de leden. Voorzitter
Cordrik van der Meulen: "Ook deze oproep heeft succes gehad en
zijn wij inmiddels begonnen met*
de repetities van het blijspel 'Jaap
Ruil verkoopt het spul'. Dit stuk
wordt op vrijdag 24 en zaterdag 25
maart opgevoerd in 'Olde Kriet' in f
Wichmond".
Inmiddels heeft van der Meulen
de leden gevraagd (de afdeling Vorden/ Warnsveld heeft ruim 200 Ie
den) om de wensen met ye houden
activiteiten kenbaar te maken.
"Wij willen als bestuur nu eenmaal
graag datgene uitvoeren dat bij de
leden leeft. In elk geval staan dit
jaar activiteiten als amusement
(revue en toneel, discobezoek), excursies, sport en spel, alsmede
wadlopen op het programma", aldus van der Meulen.

Vier generaties Klein Geltink

De tentoonstelling laat 25 prenten
zien en is er een uit reizende exposities van de Tentoonstellingsdienst
SBK. De galerie van de bibliotheek
kan bezocht worden tijdens de ope
ningsuren. De galerie bevindt zich
op de eerste verdieping. De toegang
tot deze expositie van Pieter Becks
is gratis.

Voetbal

Geachte heer/mevrouw,

In "Memories of the Sixties" neurieden of zongen de wat oudere toe
schouwers mee met nummers van
Adamo, Willy Alberti, Sandy Shwawn, The Platters, Billy Vaughn
of hoe al die toemalige sterren ook
mogen heten. Ook "Twist Again"
van Chubby Checker ontbrak niet.
In de terugblik op de zeventiger jaren speelde het orkest in arrangementen van Ron Sebregts succesnummers uit het Abba repertoir.
Het was trouwens leuk om te zien
dat de sterren van toen op een
groot beeldscherm werden getoond. Daarvoor "tekende" Ethel
Lauckhart.

De afdeling Vorden/ Warnsveld
van Jong Gelre is al enkele
maanden bezig om een aantal
nieuwe bestuursleden te werven. In het ledenblad werd zelfs
'geadverteerd', want zo stelde
het bestuur hij of zij moet gezellig zijn; moet meedenkend
zijn; moet enthousiast zijn;
moet in teamverband willen en
kunnen werken.

Pieter Becks studeerde af aan de
Hogeschool voor de Kunsten in
Arnhem. Hij werd genomineerd
voor de Javaanse Jongens Grafiekprijs en ontving de vierde prijs bij
de Gosman & Kraan Grafiekprijs.
Een jaar later werd hij genomineerd voor de Nederlandse Grafiekprijs en in datzelfde jaar ontving hij de Gelderland Grafiekprijs. Naast zijn beeldend kunste
naarschap is hij werkzaam op een
ZMOK school van Justitie in Zetten. Daar werkt hij met een groep
van zeven jongeren tussen 12- 18
jaar en geeft hij les in de creatieve
vakken en groenvoorziening.

Wij ontvingen onderstaand schrijven,
hetgeen we graag afdrukken, Redaktie
Buiten verantwoording van de redactie

zestiger, zeventiger.tachtiger en
negentiger jaren.

Bestuur Jong Gelre
Vorden/Warnsveld op peil

Dit jaar is het de 25e keer dat de
toernooien worden gehouden en
wel als volgt: 13 mei, 's morgens Fpups, 's middags D-pupillen; 14
mei, feestprogramma i.v.m. het 25
jarig bestaan van de commissie; 20
mei, E-pupillen; 21 mei, 7e klas
zondag senioren; 27 mei, B-junioren; 28 mei, 6e klas zondag senioren; 3 juni, 's morgens C-jeugd, 's
middags 5e klas zaterdag senioren;
4 juni, damesdag.
Na inventarisatie blijkt de belangstelling overweldigend. Er hebben
zich 100 elftallen en 67 pupillenteams aangemeld. De toernooicommissie rest nu de taak al deze
teams in te passen in het schema,

Op 22 januari wordt mevr. G. Klein
Geltink, P. van Vollenhovelaan 14,
84 jaar. Zij is niet alleen onlangs
nog weer oma geworden, maar ook
is zij al twee keer overgrootmoeder.

het is al wel duidelijk dat er helaas
enkele teams uitgeloot moeten
worden van deelname maar men
is ook aan het kijken voor een
extra speeldag voor bijvoorbeeld
de D-pupillen.
Het mag duidelijk zijn dat er weer
hard wordt gewerkt binnen de jubilerende toernooi-commissie,
men is namelijk ook voornemens
een reünie te organiseren voor
oud-commissieleden en scheidsrechters terwijl het tevens in de
bedoeling ligt een receptie voor
sponsers en belangstellenden te
geven.
Men wordt op de hoogte gehouden van het programma welke tijdens de toernooidagen in 2000 ge
volgd zal worden.

Op deze fofo ziet men de 4 gene
raties in de vrouwelijke lijn, v.l.n.r.
kleindochter Merlin, de jarige
dochter Jannie, achterkleindochter
Carlien en kleindochter Gea.

Men wil door het plaatsen van
deze foto haar verrassen en feliciteren en hoopt dat men deze dag
nog vaak mogen vieren met de
hele familie.

Wendy Zieverink neemt
deel aan soundmixshowauditie
Wendy Zieverink nam afgelopen dinsdag deel aan de auditie
van de Henny Huisman Soundmixshow.
De auditie van Joop van den Ende produkties werd gehouden in
een discotheek in Zandvoort en trok veel bekijks. Er deden
maar liefst 34 kandidaten mee. Wendy zong het nummer 'Ru
Kiddin Me' van Anouk.
Binnen 4 weken krijgt zij schriftelijk bericht of ze is uitgekozen
voor de t.v.-selectie. Gezien het feit dat deze 34 kandidaten uit
1200 inzendingen (bandjes) geselecteerd zijn, mag de deelname
aan deze audities als een grote eer beschouwd worden, aldus de
jury.

f

Marvo te spelen. Voor aanvang van
deze laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft stond DASH op
de zevende plaats met 14 punten.
Marvo daarentegen bezette met 10
punten plaats negen, hetgeen be
tekende dat DASH een moeilijke
wedstrijd tegemoet ging. Het feit
dat Marvo 7 van de 10 punten in eigen huis had behaald geeft aan
dat veel ploegen moeite hebben

met dit team in dit kleine zaaltje.
Na de sensationele bekerwedstrijd
hadden de Vordenaren er zin in
weer te beginnen met de competiNUTTIGE OVERWINNING
tie. Toch leek dat er in de eerste set
DASH HEREN
niet op, want al snel kon de thuisAfgelopen zaterdag wachtte DASH
ploeg een 6-1 voorsprong nemen
de eerste competitiewedstrijd na
tegen een tam spelend DASH. Wat
de korte winterstop. Vol vertroude gasten ook probeerden, het wilwen vertrok DASH naar Mariënvelde maar niet lukken in de eerste
de om daar in een veel te kleine
set. Marvo speelde vrij-uit en kon
gymzaal tegen het plaatselijke
naar hartelust scoren. Niets klopte
er bij DASH. De pass kwam niet
aan bij spelverdeler Robert Ellen(Advertorial)
kamp, de aanval scoorde niet en
ook het blok sloot niet. Via een 104 tussenstand kon Marvo de eerste
set met 15-7 heel gemakkelijk winnen. DASH startte de tweede set in
de oude opstelling. Het experiment met een driemans passing in
de eerste set beviel nog niet zo
geen kastekort optreden. Voorgoed dat Johan Boerman ook de
waarde is wel dat Baan de licentie
rest van de wedstrijd hiermee wilomzet op peil weet te houden. Het
de
spelen. Met het vertrouwde sysvertrouwen van afnemers in de
teem van een viermans passing Ie
onderneming is daarbij van crucide Vordenaren in no-time de
aal belang. Op middellange ter- ken
tweede set binnen te halen. Marvo
mijn is de situatie zorgwekkender.
bakte na hun setwinst er niets
Eind 2001 moet Baan namelijk een
meer van en DASH startte in deze
converteerbare obligatie van $ 190
tweede set sterk. Binnen 10 minumiljoen dollar aflossen. Dit zou
ten stond er een 1-10 stand op het
wel eens de nekslag voor de onderscorebord.
Pas bij deze stand zou
neming kunnen worden.
Marvo weer beter gaan spelen met
als resultaat dat het toch nog een
BAAN VAN DE BAAN?
CONCLUSIE
aardige wedstrijd zou worden.
Na het rampjaar 1998 en de her- Baan Company verliest snel terstructureringen in 1999 leek soft- rein ten opzichte van haar belangwarebedrijf Baan Company de za- rijkste concurrenten. Wij zijn van
Langzamerhand kroop de thuisken weer redelijk op de rails te mening dat dit niet zozeer de kwaploeg dichterbij maar kon niet verhebben. Het prille herstel van het liteit van de produkten, maar veelhinderen dat DASH met 11-15 de
vertrouwen is begin 2000 echter eer problemen bij de uitvoering
stand weer gelijk trok. Toch was
rigoureus de kop in gedrukt. Baan van het beleid de oorzaak zijn van
DASH nog niet tevreden met het
is het nieuwe jaar begonnen met de continu tegenvallende resultavertoonde spel. Hele goede acties
een zware winstwaarschuwing. ten. Het vroegtijdige vertrek van
werden afgewisseld met rare fouHet bedrijf maakte bekend dat de Mary Coleman onderstreept dit
ten waardoor er meer spanning in
omzet in het vierde kwartaal van vermoeden. Het grootste risico
de wedstrijd kwam dan nodig was.
1999 beduidend lager uit zou ko- voor de nabije toekomst is dat
Normaal gesproken moet DASH
men dan werd verwacht. Als reden werknemers en afnemers het verruim van deze ploeg kunnen windraagt Baan de vertraging in de li- trouwen in de onderneming vernen. Dat lieten de Vordenaren in
centie-omzetgroei in de voorgaan- liezen: In de huidige krappe arde derde set dan ook zien. Tot 5-5
de kwartalen aan.
beidsmarkt hebben IT-ers name
ging het gelijk op. Daarna was het
lijk legio mogelijkheden om de onDASH dat beter en vooral geconGeheel onverwacht heeft Mary zekere toekomst bij Baan in te ruicentreerder ging spelen. Via een 7Coleman, sinds halverwege 1999 len voor een (financieel) interes10 tussenstand werd de set dan
bestu ursvoorzitter, bekend ge sante baan bij een meer stabiele
ook met goed volleybal gewonnen
maakt haar functie bij Baan met concurrent. Het personeel is de be
met 8-15. Vooral de buitenaanvalonmiddellijke ingang te beëindi- langrijkste asset van Baan. De dreilers Daan Vrieler en Arjan Bikkel
gen. Als reden wordt aangedragen gende leegloop vormt dan ook een
konden in deze fase van de weddat zij een functie dichter bij haar serieus probleem.
strijd naar hartelust scoren, zowel
huis in Silicon Valley ambieert.
hard als met tactische aanvallen.
Gezien haar snelle vertrek hebben Minstens net zo belangrijk is het
wij het vermoeden dat ook de vele vertrouwen van afnemers. De softinterne problemen bij Baan een ware van bedrijven als Baan vormt
Ook diagonaalspeler Herman
rol hebben gespeeld bij haar be veelal het hart van de administraVlogman scoorde veel en vooral
sluit om op te stappen. Coleman tieve organisatie. Daarnaast is de
makkelijk. Met deze 1-2 voorheeft een goede naam in de indus- software vanwege de lange imple
sprong op zak ging DASH de viertrie, hierdoor is het gevaar aanwe mentatietijd en de hoge kosten
de doorgang in om alle drie de
zig dat niet alleen beleggers, maar niet makkelijk te vervangen. Om
punten mee terug naar Vorden te
ook afnemers hun vertrouwen in deze redenen is de continuïteit
nemen. Aanvankelijk leek Marvo
het bedrijf verliezen. Hierdoor van de softwareleverancier een
het DASH toch nog moeilijk te makunnen de broodnodige verkopen belangrijk vereiste. De kans is
ken in deze set, want tot 8-8 ging
verder onder druk komen te staan. reëel aanwezig dat klanten na de
het gelijk op. Daarna was het
waslijst van problemen het zekere
DASH dat de spreekwoordelijke
Als reactie op de zwaar tegenval- voor het onzekere nemen en kiezen
turbo aanzette en duidelijk maaklende resultaten heeft Baan Com- voor een meer stabiele leverancier. te dat het meer in huis heeft dan
pany opnieuw een ronde van her- Daardoor kan de kaspositie van
Marvo. Vreemd genoeg was het dat
structureringen aangekondigd. Er Baan in snel tempo verdampen en
in deze set juist de middenaanval
zal onder andere sprake zijn van kunnen liquiditeitsproblemen zich
met Herman Ellenkamp en Emiel
personeelsreductie, kantoren zul- sneller voordoen dan op het eerste
Groot Jebbink het meest effectief
len worden gesloten en extra in- gezicht verwacht zou mogen worwas. Dit toont wel aan dat dit
vesteringen zullen worden gedaan den. Daarnaast vormt de in 2001
DASH ondanks een krappe selectie
in de electronic commercemarkt af te lossen converteerbare obligavan slechts 8 spelers (Sander
om Baan op dit gebied beter te po- tielening van $ 190 miljoen een
Spaarwater en Mark Droppers
sitioneren. Wij verwachten dat de belangrijke risicofactor voor de
speelden beiden weinig tot niet
ze markt de komende jaren hard middellange termijn. Om deze re
door blessures) wel een compleet
zal groeien, de vraag is echter of denen is door IRIS het advies voor
team is. Met een 10-15 setwinst
Baan er een vooraanstaande posi- Baan Company verlaagd van houwerd een nuttige 1-3 overwinning
tie kan veroveren. Baan heeft kan- den naar verkopen.
behaald. Door deze overwinning
sen vroegtijdig onderkend, echter
stijgt DASH van plaats 7 naar
vanwege de vele interne proble (Bron: IRIS, Institute for Research
plaats 6 in de stand en heeft het
men bestaat het gevaar dat afne and Investment Services van
weer plaatsgenomen in het 'linmers het vertrouwen in de conti- Rabobank en Robeco. De informakerrijtje'. Aanstaande vrijdagnuïteit van Baan verliezen en kie tie in deze publicatie is ontleend
zen voor applicaties van concur- aan door IRIS betrouwbaar geachavond speelt DASH wederom een
renten.
te bronnen. Voor de juistheid en
uitwedstrijd. Ditmaal moeten de
volledigheid van de genoemde feiVordenaren naar Laren om daar
Wat betreft de betalingsverplich- ten, meningen en verwachtingen
tegen Tornado te spelen. Dit zal
tingen lijkt de situatie op korte ter- kan IRIS echter niet instaan.)
een zeer zware avond voor DASH
mijn nog niet precair. Baan heeft
worden omdat de vorige wedstrijd
een aanzienlijke kaspositie, daartegen deze ploeg zeer moeizaam
naast heeft zij een korte termijnVoor nadere informatie:
en met het nodige geluk met 3-1
optie op kapitaal van durfkapitaalRabobank Graafschap-West
werd gewonnen. Het feit dat er we
verschaffer Fletcher en tot slot
afdeling beleggingen
derom in zo'n klein zaaltje ge
heeft Baan nog een kredietlijn
(0575) 55 82 42
speeld moet worden én dat hoofdopen staan bij een consortium van
Kirsten Nijweide,
aanvaller en aanvoerder Emiel
banken. De totale kaspositie komt
Henk Kreeftenberg en
Groot Jebbink afwezig zal zijn veruit op circa $ 285 miljoen. De koRob Jonker.
sterkt het gevoel dat er een goede
mende maanden zien wij nog
wedstrijd gespeeld moet worden
om wederom drie punten te halen.

Volleybal

BEURSPRAAT

Zaalvoetbal
VELOCITAS

Op 7 en 8 januari j.l. werd er in
sporthal 't Jebbink het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi om het kampioenschap van Vorden georganiseerd. Dit werd gedaan door Z.V.V.
Velocitas. Er hadden zich in totaal
17 teams opgegeven die over 3 poules verdeeld werden. Zaterdags
werden de voorronden gespeeld.
In poule A gingen de eerste 2
teams naar de finale en in de 2 overige poules de 3 eersten. Er werd
fanatiek gespeeld en in veel gevallen gaf het doelsaldo de doorslag
of men in de verliezersronde of in
de finale gespeeld kon worden. Er
werd gespeeld in 2 poules waarna
de nr. l een kleine finale speelden.
Het team van te Veldhuis won uiteindelijk van De Stationsbuurt
omdat het de noodzakelijk geworden penalty's beter nam. Na deze
wedstrijd werd het tijd voor de finalisten. Deze speelden ook in 2
poules van 4 teams. De wedstrijden duurden 14 minuten en alleen de nr. l in de poule kwam in
aanmerking voor de finale. In poe
Ie X eindigde Asya op de eerste
plaats omdat het een beter doelge
middelde had dan Timmersbedrij f
Berendsen. In de andere finale
poule was het nog spannender.
Daar eindigde 3 teams met 6 punten op de eerste plaats. Op doelsaldo kwam De Boonk op de eerste
plaats terecht mede door een 4-1
overwinning op nr. 2.0.OE. Ook de
8-1 tegen Velocitas 9 pakte voor de
5-voudige winnaar niet verkeerd
uit. In de strijd om de 3e plaats
was O.OE duidelijk sterker dan
Timmerbedrijf Berendsen. Met
een 2-0 overwinning werd dit
team voor de 4e opeenvolgende
keer 3e. Voor een bomvolle tribune
werd de finale tussen titelverdediger Asya en de Boonk gespeeld. Ge
heel tegen de verwachting in nam
De Boonk een 2-0 voorsprong,
maar na de rust kwam ASYA sterk
terug. De Boonk liet zich weg
counteren en keek snel tegen een
2-4 achterstand aan. Het leek nog
even spannend te worden toen het
3-4 werd en het publiek zich er
achter zette, maar na de 3-5 kwam
de winst voor ASYA niet meer in
gevaar. Direct na de finale overhandigde namens de toernooicommissie Kees Jansen de bekers
aan de eerste 3 teams uit.

judo
JUDO-NIEUWJAARSTOERNOOI

Afgelopen zaterdag deden een
aantal judoka's van Rob's Sport uit
Vorden mee aan een teamtoernooi
in Doetinchem. In de finale moesten de judoka's aantreden tegen
de Judo-ryu Doetinchem. Dit werd
gewonnen met 5-2. Het winnende
team bestond uit Kevin ter Beek,
Nick üebrand, Bart Kuyntjes, Riek
Moorman, Marieke Cornelissen,
Willem-Jan Schreurs en Raymond
Jolink. Aanstaande zaterdag doen
een aantal judoka's van Rob's
Sports mee aan een groot jeugdtoernooi in Slagharen.

Geslaagd
Op vrijdag 14 januari is Karin Knoef
afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Haar werd de
Mr-titel verleend voor het met goed
gevolg afleggen van het doctoraalexamen Nederlandsrecht.

DASH

Arjan Mombarg
door pech
achtervolgd
Tijdens de schaatsmarathon van
Assen zag het er lange tijd naar uit
dat Arjan Mombarg dit keer een
goede prestatie neer zou zetten.
De 27-jarige Vordenaar reed een
uitstekende wedstrijd en wist langzaam maar zeker een positie in de
kop van het peloton te bevechten.
Dit was een aantal weken niet het
geval geweest. Mombarg lag een
halve ronde voor het einde nog
goed op koers, maar kwam ten val
toen een collegemarathonschaatser onderuit ging. De onfortuinlijke A-rijder kreeg een schaats in
zijn been en moest direct worden
afgevoerd naar het ziekenhuis in
Assen. Met een flink aantal hechtingen en een desillusie rijker
keerde hij huiswaarts. Mombarg
had verwacht dat hij zeker bij de
eerste 15 zou eindigen. Toen hij
viel lag hij in 6e positie. Ondanks
deze tegenslag ziet Mombarg toch
nog lichtpuntjes. Tijdens het NK
en de daaropvolgende wedstrijden
moest hij steeds voortijdig de strijd
verlaten. Dit was nu niet het geval.
De vorm van de 6-daagse, waarin
hij zeer verdienstelijk reed, was er
nog niet, maar zijn optreden in Assen gaf hem wel weer zelfvertrouwen. Mombarg richt zijn vizier nu
volledig op de Weissensee, waarnaar hij donderdag 27 januari afreist. De dag ervoor worden de
hechtingen uit zijn been verwijderd. De twee andere rijders uit de
ploeg van Ecotrans/Freewheel, die
in Assen aan de start verschenen,
hadden wisselend succes. B-rijder
Han Donderwinkel, kwam ook ten
val, maar kon ongeschonden de
finishlijn passeren. Hij staat nu op
een fraaie 7e plaats in het alge
meen klassement. Als hij deze positie weet te handhaven, betekent
dit vrijwel zeker promotie naar de
A-rijders. Yasmin van Benthem
eindigde weer bij de eerste l o in
de wedstrijd bij de dames. Met
haar lle plaats in het algemeen
klassement presteert zij boven verwachting. De eerstvolgende marathon-wedstrijd is a.s. dinsdagavond op de kunstijsbaan van de
Scheg te Deventer.

Passage
Een vereniging voor vrouwen met
hart voor de samenleving, oog voor
hun naaste en gevoel voor cultuur.
Op 25 januari a.s. organiseert men
een avond rond het onderwerp
rouwverwerking. Mevrouw Rianne
Visser, jarenlang was zij pastor van
de Wehme, zal een lezing houden
over: Omgaan met verlies. Belangstellenden zijn van harte welkom
in het dorpscentrum.

N.B.V.P.
Vrouwen van Nu
De jaarvergadering van de bond
wordt gehouden op woensdagavond
26 januari a.s. in caférestaurant
'De Herberg'.

Bridgen
BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN

Uitslagen van woensdag 12 januari.
Groep A: 1. mw/hr Scholten 62.1%;
2. dms den Elzen/Gerichhausen
57.5%; 3. mv Smit/hr Kloosterman
en hrn den Elzen/Hissink 53.8%.
Groep B: 1. mv Hooyveld/ hr v. d.
Berg 61.9%; 2. dms de Jonge/Machiels 61.4%; 3. mv v. d. Vlugt/hr.
Gille 56.8%.
BRIDGECLUB VORDEN

Uitslagen maandag 10 januari.

Groep A: 1. heren WijersfThalen
Uitslagen 15 januari:
Nefit/Orion 2 - DASH 1; Marvo '76 - 63,0%; 2. echtpaar Vruggink 60,4%;
DASH 1; Marvo '76 - DASH 2; DASH 3. hr. Bergman/mv.Walter Kilian
6 - Overa 2 0-3; DASH 5 - Tornax 2 2- 53,6%.
2; DASH 2 - Labeyllov l 0-3; DASH 4 Groep B: 1. dames Warringa/Rossel
- Vios Eefde 3 2-2; Avanti 4 - DASH 4 60,4%; 2. dames Groot Bramel/
3-0; Avanti 3 - DASH 3 0-3; Avanti 2 Tigchelaar 57,5%; 3. dames Brandenburg/Eijerkamp 57,1%.
- DASH 3 3-0.

Biei ons
in an Achterhook
"Now, a'j dan meent da'j een hond mot hemmen dan haal iej um
maor op. Maor wel een wekke op zicht, at e neet bevolt dan geet e
weerumme".
"Oh jao, natuurlijk, dat za'k t'r wel biej uutholn."
Frans Diekhuuzen was allange bli'j dat zien vrouw Marijke d'r in toostemmen umme den hond in huus te haaln. De kinder hadn d'r allange umme liggen zaniken maor tot nog too was Marijke altied fel
tegen ewes. "Dat was niks zo'n hond. Den maakn ow de boel maor
smerig en iej mossen d'r altied met nao buutn, weer of gin weer".
Maor gisteraovend had een neave van Frans, Peter uut Goor, opebeld.
Den zien buurman was onvewachs an zien ende ekommen en now
wis de femilie neet wat ze met den hond anmossen. 't Mos een mooien Drentsen Petries wean, een jaor old, zindelijk, waaks en vetrouwd
biej kinder. 'n Volgenden maarn, 't was zaoterdag, stapn Frans al be
tieds in 'n auto umme den hond op te haaln. Gelukkig was den.hond
gewend an 'n auto en kwamme d'r goed met oaver.
De eerste dage mos de hond nog wat wennen an de drukke huusholling met een stuk of drie kweakende en rearende kinder. Maor wie
ters was e wonder rustig. Een paar petoffels, die de kleine deerne in
de biej kokken had laotn slingeren had e wel helemaols benaterd
maor wieters veel de scha nogal met. "De familie zal nog opkiekn at
ze vri'jdag op ow vejeurdag komp en den mooien hond ziet", zei
Frans
Frans mos t'r now 'smaans wel een ketier eerder uut umme de hond
uut te laotn maor dat had e d'r graag veur oaver. Zo wodn 't onge
markt vri'jdag, Marijkes vejeurdag. Ze wodn al veertig en dat von ze
iets umme zich extra druk te maakn Ze had alles goed veur mekare
van gebak tot gehakt.
Teminste tot middn op de meddag de tillefoon ging. Ze was net met
de gehakballen an 't draaien too dat ding rammelen. Ze veagen zich
de hande af en leep nao de gang waor de tillefoon ston. 't Was een colporteur veur een of ander ni'j damesblad waor Marijke neet op zat te
wachten. Maor de kearl heel nogal an zodat Marijke op 't leste een betjen mieterig in de hoet wodn en de hoorn d'r op smet. Too ze weer
in de kokken kwam ston Astra, zo heiten de hond, met de veurpeute
op 't aanrech 't leste betjen gehakt nao binnen te warken. Wat Marijke too allemaole opeleazen hef is tevolle umme in de krante te zetn.
En de hond? Den zit now aans anders biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Culinair Chinees Tafelen
Chinees-Indisch Restaurant "Azië"
(in de Dorpsstraat, Ruurlo) heeft al
verscheidene keren een "culinaire
avond" gehouden, waarop zeven
gangen werden geserveerd. Omdat
gebleken is dat er een duidelijke
voorkeur was voor de vrijdag- of zaterdagavond, heeft het echtpaar
uu en Wrong van "Azië" besloten
de culinaire avond zowel op de
vrijdag- als op de zaterdagavond te
houden, zodat een ieder zijn keuze kan maken. Ook is gebleken dat
veel gasten een zeven-gangen diner niet alleen een "lange zit" vonden, maar ook overdadig. Daarom
hebben Liu en Wrong besloten het
culinair tafelen iets in te korten,
om precies te zijn tot vijf gangen
en natuurlijk tegen een lagere
prijs. Voor bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit
blad. Culinair Chinees Tafelen
wordt gehouden op vrijdag 11 en
zaterdag 12 februari aanstaande.
Ook nu weer laat chef-kok Liu u
kennis maken met overheerlijke
gerechten uit zijn land. Alle ge
rechten zijn met de meeste zorg
samengesteld, dat wil zeggen
vlees, vis en gevogelte, vele soorten
groenten op beetgare wijze toebe
reid, je zou bijna zeggen zelfs op
kleur gesorteerd, een streling niet
alleen voor de tong maar ook voor
het oog. De eerste gang is een heerlijk kommetje soep met zeer originele smaak. Rijkelijk gevuld moet
groenten, paddestoelen, garnalen,
vlees en eendenvlees. Daarna serveert de kok een heel bijzonder
vleesrolletje. Qua aanzien doet het
ons denken aan onze kroket, maar
het is er in samenstelling niet mee
te vergelijken. U zult ervan genie
ten. De inhoud bestaat uit vlees en
groenten, gewikkeld in een plakje
ham en het geheel gepaneerd
waarbij ook sesamzaadjes zijn ge
bruikt. Hierbij wordt een drietal
Chinese sausjes geserveerd, waar-

van u naar believen gebruik kunt
maken. Als derde gerecht komt
zijn onvolprezen Peking-eend op
tafel, op zeer originele wijze geserveerd. Hierbij hoort een stoommandje met kleine pannekoekjes,
een schaaltje fijngesneden komkommer, lenteuitjes, een aantal
sausjes en dan niet te vergeten, de
croquante velletjes van de Pekingeend. De pannekoek bestrijkt u
eerst met saus, daarop legt u komkommer en lenteuitjes en Pekingeend, waarna u het pannekoekje
oprolt en zo kunt opeten. De Pe
king-eend van Liu, die door hemzelf wordt bereid, heeft al in de
wijde omgeving grote naam verworven. Hij brengt hiermee een
zeer uniek gerecht op originele
wijze op tafel, om uw vingers er bij
af te likken. De volgende gang is
ook verrukkelijk, grote, heerlijk
gekruide, gestoofde garnalen. Als
laatste de beroemde stoofpot van
Liu. Ook weer rijkelijk gevuld met
diverse groenten, paddestoelen,
krab, garnalen, reepjes inktvis en
vlees. Heerlijk van smaak en zeer
licht van samenstelling. Alle ge
rechten worden zonder rijst of mie
geserveerd. Maar natuurlijk kunt
u er rijst, nasi of mie bij eten. Als u
er naar vraagt, wil men graag een
schaaltje voor u op tafel zetten.
Het culinair diner wordt afgesloten met een geurig kopje koffie.
Wilt u aan dit diner deelnemen,
dan is reservering gewenst.
Overigens is Chinees-Indisch Restaurant "Azië" ook gestart met het
serveren van lunchgerechten. Ook
hiervoor verwijzen we naar de advertentie in dit blad. U kunt een
keuze maken uit diverse lunchge
rechten. Voor lunchgerechten is
het restaurant, evenals voor de
warme maaltijden, alle dagen geopend. Alleen op de dinsdagmiddag
worden geen lunchgerechten be
reid.

120.000 gulden voor
oplossen knelpunten
De arbeidsomstandigheden op kasteel ver beneden maat Dé arbeidsomstandigheden op Kasteel Vorden zijn een doorn in het oog van
de Arbeidsinspectie. In totaal is er
meer dan 1,5 miljoen gulden nodig het gebouw helemaal aan te
passen aan de ARBO-eisen. Het lastige is alleen dat de gemeente Vorden niet precies weet wat ze in de
toekomst met het kasteel gaat
doen, omdat het op dit moment
nog volop in gesprek is met Hengelo en Steenderen over een eventuele fusie. "Wij moeten ons dan
ook voorlopig beperken tot het oplossen van de meest ernstige knelpunten", aldus burgemeester E.J.C.
Kamerling.
Burgemeester Kamerling zei dit
vorige week tijdens de commissie
vergadering Bestuur, Gemeente
werken en Middelen van de ge
meente Vorden. Het college van B
en W stelt voor om een krediet van
f 119.200,- beschikbaar te stellen
om de meest urgente knelpunten
op.te lossen zoals maatregelen ten
aanzien van de brandveiligheid.
Daarnaast zijn gemeentelijke ge

bouwen als de gemeentewerf, de
kerktoren en de sporthal onder de
loep genomen. Ook hier zijn be
paalde maatregelen en aanpassingen nodig. De brandweerkazerne
is vanwege de nieuwbouw buiten
beschouwing gelaten.
Het uitgangspunt van de ARBOwet 1998 is dat werkgevers en
werknemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een deugde
lijk ARBO-beleid. De gemeente Vorden wordt daarin bijbestaan door
de ARBO Management Groep AMG
uit Deventer. Op basis van gege
vens van deze ARBO-dienst is een
gemeentelijke werkgroep aan de
slag gegaan en met een rapport ge
komen waarin staat wat er alle
maal voor maatregelen moeten
worden genomen.
De huisvesting van de gemeente
Vorden loopt als een rode draad
door het rapport van de gemeente
lijke werkgroep. In eerste instantie
zou het college van B en W zelf
een onderzoek laten verrichten
naar de verschillende huisvestingsmogelij kneden omdat het contract
ten aanzien van de noodgebouwen

bij kasteel Vorden straks afloopt.
Dit onderzoek is vorig jaar niet
doorgegaan met het oog op de ge
meentelijke samenwerking met
Hengelo en Steenderen. Het college
van B en W heeft daarom alsnog
aan de gemeentelijke werkgroep
gevraagd om de kosten in kaart te
brengen als het gemeentehuis en
de bijgebouwen moeten worden
aangepast aan de ARBO-eisen.
Het college van B en W realiseert
zich dat de maatregelen die genomen moeten worden op dit moment vanwege de hoge kosten niet
te realiseren zijn. "Toch moeten
we er rekening mee houden dat
wij - als er op korte termijn geen
duidelijkheid over de toekomst
van de gebouwen komt - alsnog in
de gebouwen moeten investeren
om de werkomstandigheden aan
te passen." De heer E. Bfandenbarg
(VVD) drong er tijdens de commissievergadering bij burgemeester
Kamerling op aan om te gaan praten met de arbeidsinspectie om de
kosten die de komende jaren ge
maakt moeten worden zo minimaal mogelijk te houden.

Veldrijden
JAN WEEVERS 7E OP NK CROSS

Hengeloër Jan Weevers behaalde
bij de Nederlands Kampioenschap
veldrijden te Gieten een knappe
7e plaats, hij reed daar achter de
grote mannen Groenendaal en
van der Poel een zeer sterke wedstrijd en was dan uiteindelijk de JANUARI
beste van de rest. Martin Weyers
reed naar een goede 9e plaats bij
Iedere dag:
de cyclosportieven categorie. Hier
SWOV: Open Tafel De Wehme
werd Micha de Vries uit Hilversum
Jeu de boulebaan De Wehme:
kampioen. Ook Gretha Klein Brininfo bij de receptie
ke uit Vorden reed de NK te Gieten
zij behaalde een 12e plaats en ze
was te zien met grandiose beelden
19 Bridgeclub BZR vorden in
in Studio Sport. Rudi Peters ging
Dorpscentrum
voor meer maar hij werd geveld
19 ANBO klootschieten bij 't Olde
door ziekte in de week voor de NK
Lettink
uiteindelijk reed hij nog naar een
19 HVG Wichmond jaarvergade
lle plaats bij de veteranen, zijn
ring
kampioenschap was voor hem dan
19Welfare Handwerkmiddag in de
ook teleurstellend zeker gezien
Wehme
zijn uitslagen van de laatste tijd.
20 HVG Wildenborch jaarvergade
Zondag 23 januari om 10.00 uur
ring
wordt op 'Kamphuizen' de RTV
Club-kampioenschap verreden.

20 Bejaardenkring dorpscentrum
20 Bridge in dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler Vorden
toen en nu
25 KBO jaarvergadering
25 Passage rouwverwerking
26 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
26 Nedrlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, jaarvergadering
26 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
27 PCOB in het Stampertje geheugentraining
27 HVG dorp jaarvergadering
31 Bridgen in dorpscentrum

HELP ONS

ELPE

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

•}•

Topkok, gastheer of ondernemer...

Hoe maak je carrière in de
horeca?
Af en toe eens een biertje tappen in de
kantine, gasten ontvangen op de receptie
van een camping of een avondje draaien in
een discotheek. Zo begint menige carrière in
de gastvrijheidsbranche. Het komt maar al
te vaak voor dat het ook meteen het eindpunt is van de horecaloopbaan. En dat is
jammer. Want dikwijls hebben degenen die
eraan beginnen het vak in zich. En een carrière in het horecavak kan soms vlug gaan.
Er zijn goede opleidingen en binnen een
paar jaar kun je bijvoorbeeld de scepter
zwaaien over de bediening in een toprestaurant of een eigen zaak beginnen...
'Wanneer je het leuk vindt om het
mensen naarde /in te maken, hen je
al voorde helft geschikt vooreen
loophaan in deze branche', is een
veel gehoord criterium voor ambitieus en aanstormend horeeatalent.
Aan de andere helft /ui je /elf iets
moeten doen. Binnen deze sector
kun je onnoemelijk veel kanten op.
Wil je in een café werken, of ben je
beter op je plek in een restaurant?
Vind je het een enorme uitdaging
om als kok een product /o aantrekkelijk op een bord te krijgen dal
mensen gaan watertanden? Of puz/el je als gastheer l i e v e r om alles zo
soepel mogelijk te laten verlopen en
balanceer je graag met het verdelen
van je aandacht onder de gasten? Of
l i j k t een eigen hotel je het einde?

menigeen is het altijd weer spannend om te ontdekken waar gasten
zin in hebben of waar je ze een plezier mee k u n t doen. Zelfs vaste
gasten hebben verschillende buien.
De ene keer komt iemand voor
/aken, de andere keer privé en dat
vergt weer een andere aanpak. Je
sociale vaardigheden kun je uitstekend toepassen in de/c sector.
Daarnaast kun je in haast alle functies je creativiteit kwijt. Grote
namen in het vak vergelijken hun
beroep niet voor niets met dat van
een artiest. Want inventiviteit wordt
in de/e branche /eer gewaardeerd.
Net als doorzettingsvermogen trouwens. Want je bent nooit klaar; een
goede horeca-ster verlegt telkens
zijn grenzen.

Nooit saai

Gedegen opleiding

In ieder geval kan iedereen die in de
gastvrijheidsbranche werkt, beamen
dat zijn baan nooit saai is. Voor

Hen carrière in de horeca begint dus
bij je karakter, maar al snel daarna
volgt een gedegen opleiding. Goed

Een compleet menu aan
opleidingsmogelijkheden
In de horeca kun je echt veel kanten op. Zie je
jezelf al in de bediening van een luxe eetgelegenheid, of juist een minder luxe? Of werk je liever in
een fastfoodketen, of in een Frans, Mexicaans of
Turks restaurant? In een recreatiepark, een congrescentrum, een hotel? Ben je daar dan kok,
gastheer of kastelein? Of ben je meer het cafétype... In een bruin café of een trendy, klassiek of
grand café? Of word je manager van een discotheek, een cocktailbar, of ga je de catering in?
Moeten we nog verder gaan?
Welke richting je ook kiest, voor
een goede baan is een goede
opleiding een vereiste. Gelukkig
is daar in ons land veel keus in.
Er is een groot aantal middelbare
en hogere hotelscholen waar je
de basis voor een succesvolle
carrière kunt leggen. Daarnaast
zijn er particuliere onderwijsinstituten die marktgerichte leerprogramma's aanbieden en zo de
k w a l i t e i t van het personeel in de
gastvrijheidsbranche op een
hoog peil houden.

Snelst groeiend
Horeca-opleidingen besteden
aandacht aan de basisvaardigheden die horen bij het werken in

beroepsonderwijs is van
goot belang voor iedere
bedrijfstak. Gelukkig is tegenwoor-

dig uit een breed
scala aan studievarianten te kiezen. Er zijn
zowel dag- als avondopleidingen, cursussen en t r a i n i n g e n op
alle mogelijke n i v e aus te volgen. Je
kunt kiezen voor
veel verschillende
soorten opleidingen op hotelscholen, of voor een
particulier onderwijs i n s t i t u u t .
Daaronder vallen
ook opleidingen volgens de methode leerlingstelsel. Daarbij leer en werkje
vier dagen per week en ga je een
dag in de week naar school.
N a t u u r l i j k kun je ook gewoon
gaan k i j k e n b i j een etablissement
in de buurt'of surfen naar
www.horecaster.nl. Want carrière
maken in de horeca gaat vaak sneller dan je denkt...

Meer informatie
op internet
Heb je tfek gekregen in een
loopbaan in óe gastvrijheidsbranche? Dan kun je natuurlijk ook terecht op internet.
Er is een speciale website
ingericht, www.horecaster.nl
waar je alles te weten komt
over de verschillende richtingen die je binnen de horeca
kunt kiezen, hoe lang de
opleidingen duren en wat de
toelatingseisen daarvoor
zijn.

Trek in een euro-snack?

"Ik kwam met mijn creatie
zelfs bij Paul de Leeuw"
Waar het invullen van
een inschrijfformulier al
niet toe kan leiden.
Tijdens de kooklessen op
de opleiding 'Uitvoerend
horeca-ondernemer'
meldde Esther van der
Bovenkamp (19) zich aan
als kandidaat voor de
'Fastfood Trofee 1999'.
Natuurlijk moest er nog
wel een snack ontworpen
worden die met het
thema 'millennium' te

maken had. Toen dat met
de 'Euro' eenmaal gelukt
was, gebeurde het onverwachte: ze won de trofee,
werd uitgenodigd bij de
tv-show van Paul de
Leeuw en wordt nu regelmatig herkend op straat.
"Ik hoefde mij geen zorgen te
maken volgens de producer van het
programma", vertelt Esther. "Maar
mei Paul de Leeuw en Adam Curry
als interviewers weet je het nooit.
Nadal ze me r u i m v i j f m i n u t e n aan
de tand hadden gevoeld over de
Euro, kon het publiek mijn nieuwe

snack proeven. Slechts een persoon vond hem niet lekker, maar
dal was een vegetariër", vertelt de
ontwerpster opgelucht.

Pikant
"Met het thema ' m i l l e n n i u m ' kon
ik a a n v a n k e l i j k niet zoveel", /egt
de winnares. "Maar m i j n vader
werkt op een bank en had het de
hele dag over de euro. Zo kwam ik
op hel idee voor m i j n snack. Hij
ziet er precies zo uit als het euroteken en hij is pikant want daar
hou ik van. De jury beoordeelde
de snack onder meer op original i t e i t , smaak, versheid, presentatie,
hygiëne en de toepasbaarheid van
het menu in tic tastfoodsector. Dat
laatste is zeker goed gelukt: snackprodueent Van Oers brengt de
Euro op de markt voor v a n z e l f sprekend - precies l euro (ƒ 2,20).
"Mensen vergelijken hem met de
Mexicano en de gehaktstaaf, maar
dan lekkerder", aldus Esther.

Blijvertje

uitvoerende functies in hotels en
restaurants. Daarna komen zaken
als marketing, personeelsbeleid
en f i n a n c i ë n aan bod en wordt
aan de leidinggevende kwaliteiten gewerkt. Ook c r e a t i v i t e i t en
innoverend denken worden tijdens horeca-opleidingen gestimuleerd en getoetst. B i j een aantal opleidingen zijn stages, veelal
in het buitenland, inbegrepen.
Ook het toerisme is een branche
waar veel mensen met een horeca-diploma terecht komen. Op
de wereldmarkt is dit de snelst
groeiende bedrijfstak. Al met al
een breed scala van opleidingsmogelijkheden. Je hoeft alleen
nog maarte kiezen...
lisllicr run der Bovenkamp presenteert de curo-sinick

Esther heeft het nu zo druk dat
haar normale leven er een beetje
bij inschiet: "Ik zit in het laatste
jaar van de opleiding. Dat betekent een dag per week naar school
en vier dagen werken. En dan nog
a l l e aandacht die ik k r i j g door de
Euro. Ik sta op posters en display
materiaal en word herkend op
straat." Elk jaar worden er zo'n
tien n i e u w e snacks op de markt
gebracht. Eens in de v i j f jaar blijft
er slechts eentje hangen. "Toch
denk ik dat dit een blijvertje is".
aldus de trofee-winnares. Dat
Esther zelf een b l i j v e r t j e in de
horecawcreld is. staat als een paal
boven water. ()t dat in het snackc i r c u i t is of elders, is nog niet
zeker: "Vroeger stond ik achter de
har in een manege. Dat werk
spreekt mij ook erg aan. Wanneer
het t i n a n c i e e l haalbaar is, zou ik
ook wel een eigen café of discotheek w i l l e n beginnen."

RAYMOND WEIL
GENEVE

1125x2940
2800 x 1600/1800
2440 x 2700
2880 x 2050
2870 x 600
1500x2700

-28rt2D 9.999
,22470 12.500
.22*00 14.250
15.999
6.999
7.999

Kom dan snel even de
showroomkeukens
bekijken / kopen:
OP is OP !!
keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken
Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

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

juwelier opticien
RECYCLING:

VORDEN

Modecentrum Teunissen
in Ruurlo is een damesen herenmodezaak
gericht op de modische
vrouw en man vanaf
35 jaar.
Kwaliteit staat bovenaan
en wordt behalve door
goede merken mede
gestalte gegeven door
een goed samenwerkend
verkoopteam.

Telefoon (O573) 45 13 O6

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

Wij zoeken ter versterking van ons team

een verkoopmedewerkster
parttime voor minimaal 25 ujjr
Sent u modebewust en in staat om in
teamverband te werken in een moderne
en prettige omgeving dan nodigen wij u
uit om te solliciteren.
Ervaring is een pré.
U kunt schriftelijk reageren of telefonisch
contact opnemen met de heer
R. Teunissen

modecenferum

Tennissen

7261 ax ruurlo
dorpsstraat 22
tel. (0573) 451438

'VAK ANTI ESLUITING'

BP
KANTERS
BELLEN!

U
KOMT 'T ANDER.

Bent u de verkoper/adviseur
die wij
Deco Home Harmser
is een*
toonaangevende
winkel op het gebied Wij zoeken op korte termijn een
van woningdecoratie.

enthousiaste persoonlijkheid m/v

om ons verkoopteam te versterken.
Ons assortiment verf,
behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en
binnenzonwering
is breed en zeer compleet.

Wij denken daarbij aan iemand:
• die het leuk vindt om klanten optimaal van dienst te zijn
• met een sterk ontwikkeld gevoel voor kleuren, combinaties en afwerkingen
• met verkoopervaring op het gebied van gordijnen, vloerbedekking en
zonwering of die daarvoor opgeleid wil worden
• met interesse in de produktgroepen verf en behang
Wij zijn dagelijks bezig • met ervaring in het maken van offertes, opmeten en eventueel monteren
met kleuren, dessins,
van gordijnen *
trends en combinaties.
• technisch inzicht is een pré
• u bent flexibel ingesteld, zelfstandig en accuraat
Adviseren is ons vak.
Dat doen wij in de Wij bieden:
winkel, maar steeds • een uitdagende en verantwoordelijke job met veel mogelijkheden voor eigen
vaker ook bij de
initiatief
klanten thuis.

• volop ontplooiingsmogelijkheden en de mogelijkheid om door te groeien
binnen de organisatie
• een prettig werkklimaat in een eigentijdse en moderne winkel/showroom
• een team van leuke collega's
• een uitstekend salaris
• interessante secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een auto van de zaak

Uiteraard verzorgen wij
ook de complete
stoffering en kan ons
schildersbedrijf
alle schilder- en
behangwerkzaamheden Kom je ons team versterken?
uitvoeren. Stuur dan zo spoedig mogelijk een sollicitatiebrief voorzien van

c.v. en pasfoto naar onderstaand adres.

van maandag 24 januari
tot en met
maandag 7 februari

HOME

Vanaf dinsdag 8 februari zijn weer present!

is ons bedrijf

11

GEOPEND

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. (0575) 551508 - Fax (0575) 553070

HARMSEN
VAKSCHILDERS

v.

van 10.OO tot 18.00 uur!

Bloembinderij Vorden

Net even anders .

I

Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 40 00

'Petroleumlicht bescheen de bevalling'

Gradus werd geboren op de keukentafel
De grote eettafel moet midden in
de keuken staan en daar tegenaan,
aan het voeteneind zogezegd,
moet nog een klein tafeltje staan,
dat even hoog is. Dat zei dokter Lulofs toen hij met de ouders besprak hoe de aanstaande bevalling
kon gebeuren. In de bedstee kan
niet. Dat is onverantwoord, zei de
dokter. Ik kan d'r dan maar van
een kant bij en de bedstee is ook
niet geschikt omdat er een stromatras in ligt. Die is veel te zacht.
Hendrik, de aanstaande vader voor de tweede keer als alles goed
ging - was het van harte eens met
de dokter. In de bedstee kan niet,
dat kon vorige keer ook niet. D'r
zit wel eens een muis tussen 't
stro. Niet dat Tonia en ik er bang
voor zijn, maar toch...
Het was in het begin van de jaren
dertig. Bij een echtpaar dat voor in
Delden woonde, was gezinsuitbreiding te verwachten. Er was een
tijd geweest dat bij de geboorte de
woedvrouw hielp, maar ze was
niet meer in functie en het was nu
gebruikelijk dat de huisarts 'het
kind haalde' zoals de volksmond
het zei.
Dokter Lulofs had er veel vaardigheid in en genoot het vertrouwen
van de Vordense vrouwen, die
hoopten, na een korte tijd van barensnood, grote vreugde te bele-

ven. Daar moetje op hopen, zei de
dokter en de dominees, de hervormde Reijnierse en de gereformeerde Van Nood en ook de pastoor baden met de zwangere vrouwen tot de 'Almachtige of Hij hen
'in de ure des gevaars nabij wilde
zijn'.
In de meeste Vordense huizen had
men in die tijd slaapkamers,
meestal boven de woonvertrekken.
Maar er waren ook woningen met
bedsteden, zelfs op de Nieuwstad
trof men ze nog aan. Dan was het
dubbel geboden dat de dokter
vooraf regelingen trof. De bevalling moest dan plaats vinden in de
woonkeuken. De cocosmat onder
de tafel moest worden weggehaald
en er moesten een paar tafels tegen elkaar worden gezet als de tijd
van de bevalling naderde. Op de tafels een paar dekens - ook een
paardendeken of een koedek dat
je een dag op de heg had laten uitwaaien - en daarover heen een
zeil, dat je had gehaald bij het
Groene Kruis. De wijkverpleegster
wist er alles van. De dokter kwam
af en toe kijken. Tussentijds bezocht hij patiënten in de buurt. Hij
liet zijn vaardig oog over de tot baren geroepen vrouw gaan en zei
dan: "Het wordt nu tijd dat ze op
de tafel gaat". Haar man, twee
buurvrouwen - een zou als baakster optreden en had een witte

schort voor - en de dokter tilden
haar uit de bedstee en legden haar
op de tafelsje kunt de petroleumlamp wel iets hoger opdraaien, zei
dokter Lulofs, dan kan ik beter
zien hoe het gaat. Dat deed de vader en hij versterkte de lichtglans
bovendien door ook twee stallantaarns, een aan de spijker bij de
pomp en een aan een haak aan de
zolder, wat op te draaien. Zo kan
het wel, zei dokter Lulofs.
Het kwam ook voor dat het zicht
op een barende vrouw extra werd
verlicht door een carbidlantaarn,
maar dat was niet altijd nodig.
Dokter Lulofs deed het immers
niet voor het eerst... Zo werd, terwijl de luiken gesloten waren en
zowel de voordeur als de achterdeur stevig gegrendeld waren, een
kindje geboren. De beschrijving
van de geboorte moge verder achterwege blijven. Natuurlijk is er
voor mij routine bij, zei de dokter,
maar toch kan het elke keer iets
anders gaan. En meestal denk ik,
als het kindje in de armen van de
moeder ligt: Het is toch een machtig wonder.
Toen de nieuwe dag was aangebroken werd de geboorte van het
kindje op het Vordense gemeente
huis gemeld. 'Aangifte van de ge
boorte' werd het plechtig genoemd. Daar moest de vader voor

Te gast op het Achterhoekse platteland:

Kleinschaligheid troef
De strook ten oosten van de IJssel is het gebied waar de mens
altijd zuinig is geweest op het
landschap. Boeren en kasteelheren zorgden van oudsher
voor hun omgeving. Bossen,
landgoederen, rivieren en uiteraard de veke kastelen en boerenhoeven werden goed onderhouden.
De streek is nooit dicht bevolkt ge
raakt zodat er nu - nog steeds volop ruimte is voor mens en dier.
De laatste jaren wordt de streek
steeds meer ontsloten voor de vakantieganger die dan ook van hart
welkom is. Boerenbedrijven ontvangen hen graag waar gelogeerd
kan worden op het boerenerf. Er
zijn streekprodukten te koop en er
zin volop mogelijkheden voor re
creatie in en rondom de dorpen en
stadjes in de streek. De tachtig pagina's dikke WV-Plattelandsgids
Achterhoek geeft alle informatie
voor een vakantie in de streek. Het
is te koop bij het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, tel. (0900)
2692888 maar ook verkrijgbaar bij
VWs in het land.
KLEINSCHALIGHEID

De Achterhoek kent veel accom-

modaties op het platteland. Er is
keus uit honderden vakantiewoningen, gedeeltes van de boerderij
(boeren-)appartementen, minicampings of boerderij pensions. Altijd is kleinschaligheid troef. Vaak
zijn boer en boerin uw gastheer en
heten u op het boerenerf al welkom. De accommodaties variëren
van kleine tweepersoons apparte
menten tot hele boerderijen ge
schikt voor familiefeest of reünie.
In de Plattelandsgids Achterhoek
treft u-alle adressen aan. Bij sommige adressen mag er zelfs worden 'meegeholpen' op de boerde
rij. Een goed idee voor ouders met
kinderen zodat zij leren dat melk
niet uit een fabriek komt. Bovendien is bij veeljogeeradresseri een
boerderijwinkel met streekeigen
produkten vers van de eigen
grond.
NATUUR EN CULTUUR

Rondom de steden en dorpen be
vindt zich een gebied met talloze
recreatiemogelijkheden. Er zijn
honderden (bewegwijzerde) fietsen wandelroutes. Een heel bijzondere is de 'boeren-leen-bankjesroute'. Een tocht door de omgeving

van Winterswijk aan de hand van
een informatiegids met op dertig
punten een beschrijving van een
boerderij en diens historie. Op de
ze punten zijn rustbanken geplaatst die de fietser even mag 'Ie
nen'. Een boeren-leen-banke dus.
Bovendien zijn er in de streek tal
van evenementen in het teken van
het platteland, zoals biologische
boerenmarkten, oogstfeesten en
open tuindagen. De WV-Platte
landsgids Achterhoek geeft alle informatie.

zorgen en hij moest een getuige
meenemen. Het was in de vooroorlogse jaren gebruik bij nietdorpse inwoners - maar in de be
bouwde kom hield men ook oude
gewoonten in ere - het was ge
woonte dat de naaste buurman
mee ging naar het gemeentehuis
om als getuige op te treden. Het
kind werd bij de burgerlijke stand
ingeschreven en de ambtenaar fe
liciteerde de vader. Hij sprak
daabrbij een zin in het Nederlands, maar ging daarna - als hij
uit deze contreien kwam - weer
over in het Achterhoeks dialect. Zo
kon je dat het beste doen bij een
plechtigheid in het gemeentehuis.
De vader en de buurman - ze hadden schoenen aan of pas geschuurde klompen - wisten daarna wat hen als echte Vordense
mensen te doen stond. Ze moesten
'het kind laten pissen'. En dus gingen ze naar een café voor een versnapering. Het was meestal brandewijn met suiker. Hendrik en de
buurman praatten nog even over
het bericht doen van de geboorte
aan de verdere buren, familie en
kennissen. Kaartjes laten drukken
werd toen door bijna niemand ge
daan. Afgesproken werd dat de
naaste buren een paar mensen be
richt zouden doen en dat de vader
aan de familie briefkaarten zou

schrijven. Het versturen van zo'n
kaart kostte vijf cent, kaart en
postzegel samen.
Moeder Tonia lag in de bedstee
toen Hendrik thuis kwam. Nou is
het jongetje bijgeschreven in het
trouwboekje, zei Tonia. Ze was
nieuwsgierig: laat me eens zien.
Daar stond het: Gradus Johannes.
Ze las het twee keer, keek toen
Hendrik aan en zei: Hij zou toch
Gerardus Johannes heten, naar
mijn vader. Niet Gradus. Hendrik
keek betoeterd. Hoe kan dat nou?
Ik denk, zei Tonia, dat je weer onduidelijk hebt staan mompelen,
misschien een beetje zenuwachtig. En nou staat d'r Gradus en niet
Gerardus. Hoe moet dat nou? Ik
heb gehoord, dat ze het naderhand niet veranderen, zei Hendrik. De buurman, als getuige,
heeft ook niets gezegd. Uilskuikens zijn jullie, zei Tonia.
Even later: luister eens Hendrik.
We maken d'r geen heisa over, als
ik weer op dreef ben vertel ik aan
vader hoe 't is gegaan en dan zeg
ik dat een volgende keer - maar
praat me daar nou nog niet van als het een jongen is we de naam
Gerard in ieder geval d'r bij zullen
laten opschrijven. En dan noemen
we deze jongen hier in huis niet
Gradus maar Gerard.
G.J. Breuker

Kruiswerk OostGelderland
Vereniging Kruiswerk OostGelderland heeft een nieuw telefoonnummer: (0314) 376709. Het afgelopen jaar heeft de vereniging
hard gewerkt voor een eigen ge
zicht, een nieuwe huisstijl met eigen logo, een nieuw ledenblad,
een nieuwe folder en nieuwe diensten. Om de eigenheid compleet te
maken is besloten om ook een eigen telefoonnummer in te stellen.
Met het ledenblad Rondom Zorg
van begin maart ontvangen alle Ie
den een bewaarkaart met het nieuwe telefoonnummer van de vereniging. Op de kaart staan de taken
vermeld zodat in één oogopslag ge
zien wordt Waarvoor gebeld kan
worden. Het nieuwe telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar.
Het kan gebruikt worden voor: Informatie over het lidmaatschap
van de vereniging; De ledenadmi-

WAARDEVOL
CULTUUR LANDSCHAP
Dat het Achterhoekse landschap
bijzonder de moeite waard is,
heeft de nationale overheid ook al
onderkend. Twee gedeelten van
het gebied (Winterswijk en De
Graafschap) zijn namelijk uitge Volksuniversiteit bij de tijd
roepen tot Waardevol Cultuur Niet eerder was men zich zo be
Landschap. Om de streek nog be wust van het begrip tijd als in deze
ter bekend te maken bij het Neder- maanden. Overal werd men herinlands publiek hebben het minste nerd aan de wegtikkende uren, mirie van Landbouw, Natuurbeheer nuten, seconden voor het grote moen Visserij, de provincie Gelder- ment: eenjaar-, eeuw-en millenniland en de beide WCL-gebieden fi- umwisseling. Overal ziet men diginancieel bijgedragen aan de tot- taalgestuurde uurwerken, velen
staadkoming van de Plattelands- echter koesteren echter hun ouder'wetse klok, gezellig tikkend en
gids Achterhoek.

nistratie; Vragen naar aanleiding
van het blad Rondom Zorg; Informatie over de diensten van de vereniging; Informatie over ledenkortingen. Vereniging Kruiswerk OostGelderland is een vereniging die
niet alleen voor haar leden, maar
vooral ook dankzij haar leden be
staat. Doel is het behartigen van de
maatschappelijke gezondheidszorg. Het dienstenpakket is veelzijdig en is voortdurend in onrwikke
ling, aansluitend op de wensen van
de leden. De diensten zijn er enerzijds op gericht dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen wonen, zoals kleding aan huis en
maaltijdservice. Anderzijds worden
diensten ontwikkeld die het welzijn verhogen zoals cursussen, voorlichting en gemaksdiensten. Tevens
is de vereniging actiefin het ondersteunen van mantelzorg en (vrijwilligers )organisaties.
slaand op het hele uur. Een cursus
reparatie en onderhoud van klokken is op zijn plaats aan het begin
van de 21e eeuw. Op dinsdagmiddag 18 januari start een zeven lessen durende cursus onder leiding
van de heer Eykelkamp. Elke deelnemer brengt een klok mee om
aan te werken. Informatie en opgave Volksuniversiteit Zutphen (0575)
515589 in de morgenuren.

Rijke popgeschiedenis in kaart brengen voordat het te laat is

Poparchief Achterhoek Liemers (PAL)
Maakt popmuziek deel uit van
het culturele erfgoed van de
Achterhoek en Liemers? Ja,
vindt een groep mensen die
sinds mei 1999 regelmatig om
de tafel zit om de mogelij kheden te onderzoeken om de popgeschiedenis in de regio in
kaart te brengen.
Dat leidde kort geleden tot de officiële oprichting van het Poparchief Achterhoek Liemers (PAL).
Het archief opereert als een werkgroep van het Staring Instituut en
wordt mede gedragen door de
Stichting Kunst en Cultuur Gelderland. Nu de organisatorische
kant min of meer rond is, gaat het

PAL beginnen met het eigenlijke
werk: Het zoeken en ordenen van
informatie. Daarvoor is de hulp
van (oud-)popmuzikanten en liefhebbers onontbeerlijk.
De initiatiefgroep bestaat uit muzikanten, popkenners, journalisten en mensen die anderszins be
trokken waren of zijn bij de regionale popmuziek. Zij vinden dat
het hoog tijd wordt om met de archivering te beginnen omdat veel
materiaal verloren dreigt te gaan.
De initiatiefgroep bestaat uit muzikanten, popkenners, journalisten en mensen die anderszins be
trokken waren of zijn bij de regionale popmuziek. Zij vinden dat
het hoog tijd wordt om met de ar-

chivering te beginnen omdat veel
materiaal verloren dreigt te gaan.
De popmuziek kent inmiddels een
geschiedenis van zo'n veertig jaar
en dat betekent dat geluidsbanden
dreigen te vergaan en interessante
collecties in de vergetelheid raken.
De Achterhoek en Liemers springen qua activiteiten op het gebied
van popmuziek in het oog. Dat
geldt zowel voor de hoeveelheid
bands die actief zijn geweest als
voor de onderlinge dwarsverbanden. Het archiefonderzoek kan
een interessante 'stamboom' van
de regionale pop opleveren. Het
PAL wil terug naar de eerste rock
'n' roll-band van de jaren vijftig en
langzaam uitgroeien tot een to-

taaloverzicht van alle activiteiten
in de regio. De verzamelende gege
vens worden in eerste instantie ondergebracht in de archieven van
het Staring Instituut in Doetinchem. Op den duur is het de be
doeling met uitgaven te komen in
zowel druk, op geluidsdragers als
via Internet. Dat laatste medium
gaat ook een rol spelen bij het verzamelen van gegevens.
Binnenkort is het via digitale
weg mogelijk vragenlijsten in te
vullen via het adres HYPERLINK
http://www.achterhoeknet.nl/poparchief.
In een aantal gemeenten in de
Achterhoek en Liemers zoekt het
PAL nog contactpersonen. Enige

kennis van de plaatselijke of regionale popgeschiedenis is het enige
criterium dat geldt voor mensen
die hier voor voelen. Van hen
wordt verwacht dat zij aan de
hand van vragenlijsten standaardinformatie aanleveren en waar
mogelijk ook de verhalen van
plaatselijke popmuzikanten opte
kenen.
Belangstellenden die zich in hun
woonplaats willen opwerpen als
'veldwerker', kunnen zich melden
bij het Staring Instituut, Postbus
686, 7000 AR Doetinchem.
Het telefoonnummer is: 0314332831. Faxen kan via 0314-363387
en het email-adres is staring.inst@tref.nl.

Wij nodigen u uit:
22 januari 2000

De organisatie met de
beste afslankresultaten

9.30-14.00 uur

Ulenhof

Beheer

>jj^'Slank-klup'
" f 9?° p.w.
Inschrijfgeld: f 29,95
•
•

Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders
en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen. -

Ook lid worden, kom dan naar:
Zelhem
Vorden
Ruurlo
Warnsveld

Cult Centr de Brink
Dorpscentrum
Café-Rest.
Keizerkroon
De Eekschuur

ma. 19.00 uur (0314) 36 35 51
di. 19.00 uur (0575) 441801
do 18.45 uur (0573) 401342
do. 19.00 uur (0575) 51 38 24

b.g.g. van onze leidsters tel. (0547) 29 20 65

homepage: www.slank-klup.nl

e-mail: info@slank-klup.nl

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

sectoren:
economie,
Landbouw,
zorg en welzijn

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Chr. Scholengemeenschap
voorvmbo

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Het Hoge 41
Nieuwstad 49
Postbus 65
7250 AB Vorden
(0575) 55 11 55

INDUVO BV
VORDEN

MONTAGE- en ONDERHOUDSBEDRIJF

Totale
wintercollectie
Dames, Heren en
Nachtkleding
deze week
tot

Gevraagd,
MONTEURS INTERNE TRANSPORTSYSTEMEN m/v
Uw werkzaamheden bestaan uit het monteren van transportsystemen voor verschillende bedrijven in Nederland.
U heeft een opleiding in de richting werktuigbouwkunde
of scheepswerktuigkunde op MTS-niveau of mechanische'techniek op LTS-niveau. U heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie en bent bekend met verschillende disciplines in de techniek, waaronder elektrotechniek. Uw leeftijd ligt tussen 25 en 35 jaar. U bent flexibel en bereid mee te groeien met het bedrijf.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u uw Curriculum Vitae
'opsturen naar Induvo BV, Postbus 14, 725O AA Vorden
t.a.v. de directie.
Voor eventuele vragen kunt u bellen 0575-554152.

40%

KOR

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

NG

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

v.o.f.
choorsteenveegbedrijf

uthler.mode
z ut phen

Tel. 0314-622267

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JW Zelhem, fel. (0314) 62 22 67

W/NTIKOPWMING
BfiOWKOOMUNNENKABTEN)
Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565,voor
van 4495,voor

VOOKPELI6E
MATKABBEN

Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.

2495,2495,-

$0orteJi|kgewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdek laag". 5 jaar garantie

Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 oog
van 3295,VOOf 1995,4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken GfffiBlt
incl. halogeen verlichting en open middenkast
met ladenblok, 215 breed, 220 hoog

van 3790,-

Rotan-Look boxspringcombinótie flrf l
met elegante roomwittiÈlifchterwand
nachtkastjes, poef en toliMMMtel
180/200 cm

VOOf 2995,-

TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,voor

:.y,an7i70,-

&ÉSSb

Halfhoogslap% hoogte 112 cm met ee
matrasmaa^pn 90/200 cm
Degelijke/erende latteftjiJtidern
Millieu- en kindén/nendelftke lak

LedikaritTuba 2 pers
blank tfiassief vuren,
van 995,-

Blank Essen met gevlochten riet
G&$S3b
inch 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,VOOr 1695,-

Massief blank houten ledikanten

Jan des Bouvrie Basket
Slaapkamer in kersen + nachtkasten
met verlichting

van 5650,-

^fjjü^

nu slechts 3995,-

Nostalgische slaapkamer in antiek wit &9fyiïSk
160/200 cm, irpJï^ac.htkastjes en 3-deurs
linnenkast 2l%hoög x 160 breed x (§0 diep
van 4570, totaalprijs nu slechts 3495;-

695,-

m 3^r
[200 va;p 329,*

ï-pers&Qns boxspring van Zevenslaper
in .koféliiilauw incNfManh°°fdeinde
d-"tiLJ

Nostalgisch houten ledikant
in geei:massief:ii^nen
9|/2||:cm van 995,- j
Mqssiéf vuren ledikant
2 ipers. Japanse stijl
l4D/20Öern van 1195,Ookin lë|200 cm

voor 289,voor 459,-

fÖ/210 van 429,nu
329,Deze matras is o^Q^iieverbaar in andere maten.
Pocketvermgrncitras
met 3 zones. De soepele stretchstof is doorgestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,VOOr 549,80/200 van 800,VOOr 549,90/200 van 895,VOOr 599,-

voor 699,voor 949,-

Polyether stretch matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met komfortable badstof tijk.
80/190 van 299,VOOr 299,70/150, incl; latten
voor 249,-

80/200 van 319,-

voor 299,-

90/200 van 339,90/210 van 339,-

VOOr
VOOr

349,389,-

140/200 van 559,voor 499,Ons gehele assortiment
bestaat uit wel 50 matrassen.
Leverbaar in alle maten.

. spiraajjjj

nu vanaf 249,nu

TRECO slaapkamer p alpine wit
met achterwand +É-inachtkastjes, I80/200*ö|t:
van 3795,VOOr 1995,^
Slaapkamer in zwart mWbeuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm
van 1795,nu

^o/;o() van .56$,140/700 van 639;-

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte middenzone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,VOOr 595,80/200 van 799,VOOr 595,90/200 van 895,. VOOr 669,90/210 van 995,VOOr 769,140/200 van 1495,VOOr 1029,-

vanaf 2|f ,-

MDF ledikanten
wit of zwart gelakt
90/200 cm,

Antraciet + beukèüslaapkarner
g^JSfejl»
incl. nachtkastjes, lè1|||pO cm
van 2995,VOÖ|sl495l|

:

|1 W voor::;ï 229,: voor *259,-

Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

90/200 cm gelakt ^^

Klepte rledikant
ma^||f bélifeniii
boden* van 399,

voor 429,vóor 479,-

Bfhnenveringsmatras
cm l

90/210 van 1040,140/200 van 1380,-

Design kersen slaapkamer
incl. nachtkasten met aluminium accenten
180-200 cm
nu
1995,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
^£j&
incl. 2 nachtkastjes 180/200
van 1895,
VOOr 1395,tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar

nu slechts

'jjjiectrisch
::
r\iek, rug,
nachttafels -F5|||[pcjëènveriic:rii||| + h
^::^g1;borden;ii|;:2 x
vfin 10280,

1995,-

3-deurs Grenen linnenkast
^^Ej
In Oud-Hollandse stijl met onder 3 laden
(antiek wit) 156 breed, 200 hoog
van 2495,
VOOf 1795,-

80/200 van 299,
90/200 van
90/210 van
1/200 v
va
va
m* •

Ledikant Toscane
Stapelbed m geloogd grenen
deelbaar met trap en zijhek 90/200

vami95,

nu slechts 799,-

Vouwbed
met wieten, bovenplanken automatische
uitklapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,
VOOr 279,-

Crote collectie senioren ledikanten
MOF ledikant 90/200 cn*li|i;||
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onderdelen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet van 1495,Vp||f vfl 49,-

Schowroom Modellen
1-persoons senioren
ledikanten J/2 prijs

BEDSHOP

Prachtig houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, incl polyether matras 80/200 cm

Nu

599,-

Onderschuif combinatie
Zwart, stalen divanbed met onderschuifbed
en versterkte spiraal. Compleet met 2 polyether matrassen SC 40, 5 jaar garantie,
80/190 cm

van 1395,90/200
V

2-persoons romantisch ledikant in Sandstone
kleur incl. spiraal. 140/200 cm.
van 1395,nu
995,excl. spiraal
nu
795,ook in 90/200+ 160/200.

voor 995,voor 1195,-

Deventer
J

DUIF

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

Voetganger-ogebied

Rabo Bar*

