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Meester Douwe gaan we eens
lekker verwennen...

Dat was de eerste zin uit het
feestlied, dat de 132 leerlingen
van school "De Garve" uit Wich-
niond vrijdagmorgen 28 janu-
ari zongen .En zo hoorde het
ook, want de directeur vierde 25
onderwijsjaren.

Dat hij het vierde wist hij overi-
gens zelf niet. Wel werd hij die
ochtend ongewoon vroeg door zijn
vrouw Antine gewekt en waren er
die week opvallend veel telefoon-
tjes geweest van familieleden, die
allemaal toevallig net op 28 janu-
ari een goed verblijf in de Achter-
hoek zochten, 's Morgens tussen
half acht en kwart voor acht stop-
te voor huize Wobbes in Steende
ren een "limousine" voortbewo-
gen door de voorzitter van het
schoolbestuur dhr. H .Bonga. Ook
een ballon aan de voorruit had de
tocht van Vierakker naar Steende
ren overleefd. Verbouwereerd lie-
ten Douwe en Antine zich naar
"d'en olden Kriet" in Wichmond
vervoeren. Aldaar werd hij opge-
wacht door mevr. A. Engel van de
activiteitencommissie en vier kin-
deren uit "zijn" groep 4 en 5, die
hem onder begeleiding van de fa-
milie Derksen van het café een
heerlijk ontbijt serveerden. Onder-

tussen was op het schoolplein al
voor half negen een polonaise van
kinderen en leerkrachten aan de
gang onder de bezielende klanken
van het plaatselijke dweilo,rkest,
een onderdeel van Jubal.
Om kwart voor negen ging ieder-
een, ouders, kinderen en leer-
krachten "achter de muziek aan"
richting "d'en olden Kriet" .Op het
terras werden de jubilaris en Anti-
ne van harte toegezongen, waarna
een wandeling naar school volgde.
Daar stond een reusachtige ere
poort met roosjes, die donderdag-
avond door bestuur en ouders was
neergezet. Na het zingen van het
feestlied sprak de voorzitter Dou-
we mooie woorden toe en werden
cadeaus namens ouders en leerlin-
gen overhandigd.
Na een traktatie, aangeboden door
de jubilaris vertrok een colonne
van auto's en fietsers naar Sport-
hal "De Lankhorst", waar beheer-
der T. Nijenhuis iedereen met open
armen ontving. Hapjes, o.a. be
staande uit door ouders gebakken
cake, gingen er goed in. Onder lei-
ding van leerlingen van groep 7 en
8 werd een spellencircuit gespeeld.
Die middag werd door veel vrij-
willigers de school omgetoverd tot
receptiegelegenheid. Ouders zorg-

den voor een prachtig taarten-
buffet en honderden hapjes wer-
den o.l.v. mevr Arends van de acti-
viteitencommissie gemaakt.
De zeer druk bezochte receptie was
van 7 tot 10. Achter de bar en in de
afwasruimte stonden schoolbe-
stuursleden, mensen van de activi-
teitencommissie en ouders, die
zich hadden aangemeld als hulp-
ouder. Op de receptie zagen we o.a
mensen van Iselinge, CABO,
W.S.N.S., directeuren van de Vor-
dense scholen, gemeentebestuur-
ders, veel ex-schoolbestuursleden,
collega's en ex-collega's, oud-leer-
lingen, ouders van leerlingen en
natuurlijk veel familieleden van de
jubilaris. De receptie was aangebo-
den door het bestuur. De vele facet-
ten van Douwe kwamen in "stuk-
jes" door zijn dochters, vertegen-
woordigers van het directieoverleg
Vorden en zijn eigen teamleden
duidelijk naar voren. Om ongeveer
kwart over tien kwam een einde
aan het ongedwongen samenzijn.
De klus van Medezeggenschaps-
raad, Schoolbestuur, Activiteiten-
commissie, schoolteam, ouders-
vrijwilligers en leerlingen was ge
klaard en zij zullen er samen met
Douwe en Antine nog vaak met
een goed gevoel aan terugdenken.

ANBO
Vrijdag 4 februari houdt de ANBO-
afdeling Vorden in 't Stampertje
een bijeenkomst voor leden en in-
troducées.

Voor deze gelegenheid heeft het
bestuur de bekende Amsterdamse
bioloog dr. K. de Korte uitgenodigd
voor de presentatie van zijn diale
zing: "Groenland, het land van de
Eskimo's".

De spreker belicht zijn ervaringen
in woord beeld die hij onderging,
tijdens een expeditie naar de oost-
kust van Groenland, waar hij on-
derzoek aan zeevogels verrichtte.
Daar, in een kleine nederzetting,
maakte hij kennis met het vrien-
delijke volk van de Eskimo's of
Groenlanders.

Mensen die nog altijd leven van de
jacht op zeehonden, ijsberen en
muskossen. Met hondensleden
trok hij in het voorjaar langs dicht-
bevroren kusten, op zoek naar zee
vogelkolonies. Tevens bivakkeerde
de heer De Korte met een Groen-
landse familie aan een fjord in het
binnenland en zag hoe kajaks ge
bruikt worden voor de jacht op
kleine walvissen.

De bioloog, dr. De Korte, is een uit-
stekend spreker die op boeiende
en eenvoudige wijze zijn kennis en
ervaring, in combinatie met kleu-
renbeelden, weet over te dragen
aan zijn toehoorders.
In 1997 vestigde hij in Vorden de
aandacht op zich door een lezing
over een indrukwekkende reis met
een zeilprauw door de Bandazee.

De Zonnebloem
Afgelopen zaterdag (29 januari)
vierde de afdeling Vorden van "De
Zonnebloem" haar 12'/2 jarig be
staan met een/feestmiddag in Het
Dorpscentrum. Nadat mevr. Trudy
Rogmans iedereen had verwel-
komd werden ten overstaan van de
volle zaal door de Regio-voorzitter
Jan Visser zes vrijwilligers gehul-
digd. Zij stonden aan de wieg van
de afdeling Vorden, daarom kregen
zij de erespeld van de Zonnebloem
uitgereikt. Het waren de dames
Gerritsen, Kettelarij, Klein Kranen-
barg, Schotman en Steenbreker en
voorts de heer Bleumink. Na deze
ceremonie werd de middag voort-
gezet door de Berkelvrouleu uit Ei-
bergen die met hun Achterhoekse
programma allen een gezellige en
vrolijke middag bezorgden.

Ledenvergadering
Onderling Vordens
Paardenfonds
Op de onlangs gehouden ledenver-
gadering van het Onderling Vor-
dens Paardenfonds heeft een be-
stuurswisseling plaatsgevonden.
De heer H.J. Warringa heeft na een
bestuurs- en voorzittersperiode
van 24 jaar zich niet meer herkies-
baar gesteld. Hij wil zich volledig
gaan toeleggen op zijn hobby. Voor
zijn inzet voor het paardenfonds is
hij bedankt en aan hem zi jn toe-
passelijke cadeaus overhandigd.
De heer A. Noordkamp zal hem in
het bestuur opvolgen. Het bestuur
heeft de heer (J.J. Harmsen als
voorzitter gekozen.

De ledenvergadering kan terug
zien op een gunstig afgesloten
boekjaar en heeft besloten om een
gedeelte van de verzekeringspre-
mies drastisch te verlagen. Ook zal
een restitutie plaatsvinden, door
een korting te geven van maar
liefst 40% op de verzekeringspre
mies over het jaar 2000.

De voorzitter kan meedelen dat
het aantal leden opnieuw geste-
gen is en nu met 9%.

Operation
Friendship
De afdeling Vorden van Operation
Friendship krijgt beetje voor beet-
je geld in "het potje". Het potje dat
nodig is om straks (medio zomer)
de komst van een aantal jongens
en meisjes uit Amerika en Tsjechië
te kunnen bekostigen. Deze jonge
lui verblijven hier, in het kader
van een uitwisselingsprogramma,
gedurende drie weken bij gastge
zinnen.
De afdeling Vorden biedt hen in
die drie weken een programma
met als uiteindelijk doel dat zij
niet alleen de cultuur van de Ach-
terhoek maar in feite van geheel

Nederland leren kennen. De kos-
ten bedragen zo rond de 8000 gul-
den. Gelden die men bijeen hoopt
te krijgen door regelmatig acties te
houden.
De afgelopen dagen gingen de Vor-
dense jongelui met blikken soep
op pad. Wijk na wijk werd "uitge-
kamd" met als resultaat dat alle
du i /.end blikken aan de man wer-
den gebracht.

Voor de komende maanden staat
begin april een ijstaartenactie en
verderop in het voorjaar een auto-
was-actie op het programma.
s N

Speciale dienst
in de dorpskerk
Op zondagmorgen 6 februari
zal om 11.00 uur een speciale
dienst gehouden worden in de
dorpskerk. Voorganger is ds.
Maas Beitier. Het thema van de
dienst, welke is voorbereid door
jongeren uit de Vordense gere
formeerde en hervormde ker-
ken, is 'Vergeten rampen'. Voor-
afgaand aan de dienst is in de
kerk gelegenheid koffie te drin-
ken. Voor wie daaraan mee wil
doen is er ook gelegenheid om
samen een nieuw lied in te stu-
deren dat tijdens de dienst ge
zongen zal worden. De aanlei-
ding voor deze speciale dienst is
het onderwerp 'naar de kerk
gaan' dat in het vorig najaar in
de catechesegroep voor 12-15 ja-
rigen is besproken. Naar aanlei-
ding van de kritische geluiden
die er die avond klonken, werd
de catechesegroep uitgenodigd
om een dienst voor te bereiden.
Het thema "Vergeten rampen'
gaat over onze zorg voor men-
sen die het slachtoffer zijn ge
worden van natuurgeweld, etni-
sche zuiveringen, oorlogen en
(ander zinloos geweld. Hoe ver-
gaat het deze mensen als ze
geen 'nieuws' meer zijn?

V .,

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 februari 11.00 uur Gezinsdienst in Herv. Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 februari 10.00 uur ds. A. Hagoort, m.m.v. ZWO Groep.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 februari 11.00 uur Gezinsdienst in Herv. Kerk; 19.00 uur
ds. GA Westerveld uit Apeldoorn.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 5 februari 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 6 februari 10.00 Uur eucharistieviering, 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 februari 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 6 februari 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
6-7 februari], van Zeelst, Vorden, tel. (0575) 551735.

Huisarts
5-6 februari dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. (0575) 551255.
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 spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.



Tandarts 5-6 februari P. Scheepmaker. Ruurlo, telefoon (0573)
452513. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag/zondag 11.30-
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaJ. 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). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
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 ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 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. KaTnp-
horst 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 13.30-
20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 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/rn donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag 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 Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Born-
hof 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.
Tafelt] e-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tef. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vor-
den/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. In-
fo: 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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste ad-vertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaat-sing wel gratis her-
haald.

• Ik maak graag een plan met
u voor een slank & fit maar
vooral gezond millennium:
Bel vrijblijvend voor info: mevr.
A. Eijsink, tel. (0575) - 572127

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • antiek, curiosa, enz.; in-
en verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt è contant. Tel. (0543)
451311

• Wilt u een compleet nieuw
plan maken voor de inrichting
van uw woning op basis van
uw eigen woonwensen? Dat
kan met een cursus interi-
eurontwerpen onder begelei-
ding van een enthousiaste bin-
nenhuisarchitecte. De cursus
(in kleine groepjes dus met
veel persoonlijke aandacht)
start vanaf half februari en be-
staat uit 12 dagdelen. Meer
weten? Jacquelien Koopman
0575-513426

• Te huur: partytent HoliDay
g.n.e. Verhuur telefoon 0573-
452641, fax 0573-454541

• Te koop: buxusplanten f
1,- per stuk, ± 20 cm hoog. Te-
lefoon 0573-452641

• Gevraagd: hulp voor het
schoonmaken van 2 gasten-
huizen voor maandag en/of
vrijdag. Voor info mevr. L. Hon-
delink, tel. 0575-467441 (tus-
sen 18.00 en 20.00 uur)

• Comfortabel vakantiehuis
Schiermonnikoog, 300 m
van zee. Voor (mid)week(en).
Tel. 050-4092123. Geen huis-
dieren

• Te koop: antieke wortelno-
ten secrétaire (bureautje) met
klep, geheime lade en 3 grote
laden. T.e.a.b. Telefoon 0575-
552183

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbali-
fe-distributeur. Bianca te Veld-
huis, tel. (0575) 464882

• Vriendinnen-kring uitbrei-
den? Vrouwen 40-60+ ont-
moeten (elkaar) vanuit een
warm hart, een luisterend oor
en zachte handen. Zonder ta-
bak, met koek en 'zopie'. Ge-
bruik van zonnehemel, sauna
en douche mogelijk. Welkom
bij INEKE (50+), REIKI-Eerste
Graad, ladies only: (0575)
464383

• Zuiver en versterk nu uw
lichaam. Aloe Vera produc-
ten. Jannie Nijkamp (0575)
521316

• Gevraagd: schoonmaak-
ster kantoor ca. 2 uur/week.
Zelhem 0314-625109 tijdens
kantooruren

• Dierenpension/Honden-
school 'De Batsheuvel' te
Ruurlo start cursus 'Gedrag &
Gehoorzaamheid' voor begin-
ners en gevorderden. Tel.
0573-461386

• 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 ge-
zondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67a, tel. (0575)
554091; (0543)517467

• Vereniging Bomenbelang
nodigt u uit voor een lezing
met dia's door Koos Dausen
over het werk van het Gel-
dersch Landschap in de Ach-
terhoek op 8 februari om 20.00
uur in Hotel Bakker. Toegang
gratis.

• Ben je op zoek naar een
pony om enkele keren per
week te berijden of te verzor-
gen? Neem dan contact op
met Bettien Koerselman, tel.
0575-514224. Pony Nikos (Haf-
lo-Arabier, ruin) staat bij pen-
sion Peppelenbos in Vorden.
Je betaalt slechts f 125,- per
maand

• Toneeluitvoering. Toneel-
groep Vierakker - Wichmond
brengt op de planken de
klucht: 'Ach vader lieg niet
meer' een spel in drie bedrij-
ven geschreven door Hans
Kirchoff. Vrijdag 4 februari en
zaterdag 5 februari in het Lud-
gerusgebouw te Vierakker.
Aanvang 20.00 uur; zaal open
19.30 uur. Kaarten aan de zaal
f7,50

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVBJS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Keuze uit meer dan 30 soorten vlaaien
volgens Limburgs recept, calorie-arm en goed voor

. 12 royale punten

1
Deze week bil inlevering van deze bon:

\ f 2,50 korting \
op uw grote vlaai naar keuze

Boterkoek
Heerlijke WCr- volgens oud-Hollands

recept voor /naarse vlaaien

c Roomboter
^ f^tj appelflappen

royaal gevuld

4 halen

95

gratis

NIEUW UIT OOSTENRIJK

Kornspitz Brötchen
vol granen en zaden o.a. tarwe,
rogge, venkel, lijnzaad, koriander,
komijn, anijs en genetisch vrije
soja. Dit weekend

halen *f betalen

Tip van de week

Sovital
Alles een gezond meergranenbrood met

even lekker lijnzaad en zonnepitten

ledere donderdag: 5 broden voor 12.'95

Zie ook onze dagaanbiedingen
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

Party-Restaurant

'De Smid'-Keijenborg

is een bedrijf

gespecialiseerd in •

kleine tot middel-

grote partijen

(20-170personen)

waarbij de nadruk

ligt op actieve

arrangementen in

een ongedwongen

sfeer en gastvrije,

persoonlijke

benadering

van onze gasten.

GEVRAAGD
In deze sfeer zoeken wij een enthousiaste•

horecamedewerk(st) er
voor ± 20 uur per week

m/v
voor ±15 uur per week

Wij verwachten:
Inzetbaar in alle facetten van het bedrijf
Affiniteit met keuken en/of bediening
Creativiteit
Verzorgd uiterlijk
Plezier in omgang met gasten
Genegen weekenden en avonden te werken
Een opleiding voor bediening of kok voor
volwassenen behoort tot de mogelijkheden!

Wij bieden:
Plezierige teamgeest
Salaris volgens horeca-CAO
Tijdens bouwvak vrij

Interesse:
Neem dan contact met ons op
tussen 14.00-21.00 uur behalve op woensdag
telefoon 0575-461293

Vragen naar de heer of mevrouw Hilderink

Kerkstraat 11
7256 AR Keijenborg
Tel. 0575-461293
Fax 0575-464068



Met z'n tweeën van start,
dat gaat lekker hard.
Maar nu passen wij ons tempo
aan,
omdat we met z'n drieeën
gaan.

Hoera, we hebben een doch-
ter!

Nienke

Zij is geboren op 25 januari
2000

Inge en Ronny
Lievestro

Wilhelminalaan 23
7261 B P Ruurlo

Met vreugde geven wij u ken-
nis van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Emma Sophie

27 januari 2000.

Gert en Annet
Grooters-Koning
Marjolein

Insulindelaan 11
7251 EJ Vorden
Tel. 0575-553932

Vol liefde en dankbaarheid
verwelkomen wij ons zoontje

Sem
FRANCISCUS
JANNIEK

Hij is geboren 30 januari 2000
om 11.30 uur. Weegt 2460
gram en is 47 cm lang.

Niek & Rose Kosse

Hoetinkhof 203
7251 WH Vorden
Telefoon 0575-553799

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

Te huur:

PRAKTIJK-/
KANTOOR-

RUIMTE
*± 55 m2

Aan Hoetinkhof Vorden
Tel. 0575-553747

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Paardentrailers
Aanhangwagens

• In- en verkoop
• Reparatie
• Verhuur

Berendsen
Hoefkensestraat 16a, Drempt

Tel. 0313-476311
06-23734580

Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven.

Heden is in alle rust onverwacht van ons heengegaan
mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moe-
der, oma en overgrootmoeder

GERDINA BOGCHELMAN-BOSCH

* 7 oktober 1919

Vorden:

Zelhem:

Hengelo (Gld.):

Hengelo (Gld.):

Vorden:

t 30 januari 2000

G. Bogchelman

Dick Bogchelman
Ria Bogchelman-Mennink

Miep Bosman-Bogchelman
Henk Bosman

Dini Berenpas-Bogchelman
Peter Berenpas

Gerrit Bogchelman
Anja Bogchelman-Langeveld

Klein- en achterkleinkinderen

Emmalaan 3
7251 ES Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 2 februari van 19.00 tot 19.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 3 fe-
bruari om 11.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vor-
den.
Aansluitend zal om ± 12.00 uur de begrafenis plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Na een arbeidzaam leven is uit onze familiekring weg-
genomen onze lieve zuster en schoonzuster

GERDINA BOGCHELMAN-BOSCH

in de leeftijd van 80 jaar.

H. Brouwer-Bosch
E. Wolters
J. Bosch
J.L. Bosch-Straatman
B.J. Hoetink-Bosch
B.A. Hoetink
M. Rossel-Bosch
B. Rossel
C. Bogchelman-Albers

Vorden, 30 januari 2000

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

• Is het grafmonument vuil ?

• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN

ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215-7251 WH Vorden, ,;/•- /.,
Telefoon (0575) 552928

Feestavond VAMC
De Graafschaprijders

zaterdagavond 5 februari 2000
in zaal 'De Herberg',
aanvang 20.00 uur
Taal nnon Om 19.30 UUr.

Tijdens deze grandioze feestavond zullen de verschillende
kampioenen worden gehuldigd, zoals de
• diverse.clubkampioenen
• de winnaar van de 'Delden-trofee'
• de winnaar van de 'Schoenaker-trofee'
• de landskampioenen

Hoogtepunt van deze avond:

de verkiezing van de sportman/
sportvrouw van het jaar

Muziek:

'Real Time1

We toveren iets lekkers
uit onze hoge hoed

^ - A«v

groenterol
100 gram

5 minutesteaks
varkensfilet
dun gesneden

leverkaas,
100 gr.

Zeeuws spek,
WO gr.

rundvleessalade,
500 gr.

Keurslager

gebraden
kaasgehakt,

diverse roerbak-
maaltijden,
WO gr.

riblappen,
met gratis potje mosterd
500 gr.

man

1
7

39

98

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

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Knapperige

1•
99

Panklare RODE KOOL

149
•

Hierbij gratis Goudreinet

Kant en klaar
DUITSE ROERBAKSCHOTEL

299
•

Wie gaat er
mee ï

Huishoud»
beurs en Huis
en Interieur

va n 10 t / m 19 m a a rt

Ruurlo, Vorden, Zutphen,
Voorst

f 45,~ p.p. incl. entree
alleen bij voldoende deelname.

Inlichtingen en opgave:

H AVI Reizen J. L. ll3fT6n
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Aanbiedingen geldig ma. 31 jan t/m zat. 5 feb.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis l)c Voorst in'liefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechtinlieid
•• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresenlaties
*• vcruaderin '̂n en congressen
«• besloten diners

*• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg K), 7 2 1 1 MA liefde
Tel.: (0575) 5 4 5 4 5 4 / 5 1 3520
Fax: (0575) 51 3505
K-mail: huisdevo<>rst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

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



GEMEENTE B ULLETIN VORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefex:(0575)557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats aanvrager inhoud vrijstelling
Wildenborchseweg 19 G.J. van Ark vernieuwen bouwen binnen

bergruimte met grondwaterbe-
sanitaire ruimte schermingsgebied

Wildenborchseweg 19 G.J. van Ark bouwen machine- bouwen binnen
berging

Wildenborchseweg 19 G.J. van Ark bouwen kap-
schuur

grondwaterbe-
schermingsgebied

bouwen binnen
grondwaterbe-
schermingsgebied

het Jebbink 4a

Oude Zutphense
weg 11

Slopen
plaats
Ganzensteeg 6

Kostedeweg 7

Schuttestraat 13

Monuta
Uitvaart-
groep N.V.

bouwen berg-
ruimte voor bloemen

Voetbal- bouwen
vereniging entree-
Vorden gebouw

aanvrager inhoud
Firma Lucassen Boomkwekerij slopen kweekkas

C.V. De Hooge Weide slopen vier schuren

H.D. Melchers slopen drie schuren

Overige vergunnning
Boshuisweg 8 OTMV afd. Gelderland voor een oldtimerevenement op 15
en 16 juli 2000.

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.

OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud
Ruurloseweg 117 J.W. Temmink en verbouwen

J. Temmink- boerderij
Roeterdink

maatschap
Wen tin k

Stuwdijk 5

Hamsveldseweg 10 H.W Schepers

bouwen
ligboxenstal

verbouwen
boerderij

Nijverheidsweg 4 A.B. v.d. Breemen bouwen
bedrijfshal

datum ontvangst
18-01-2000

19-01-2000

2O01-2000

2O01-2000

Vierakkersestraat- R. Bouwmeister bouwen berg- 24-01-2000
weg 45b, Wichmond ruimte/carport

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

Kadastrale atlas
Hoe zag Warnsveld er uit in 1832?
Wie woonde er in dat fraaie pand aan de Rijksstraatweg of wie was de ei-
genaar van dat lommerrijke buiten? Wie had de meeste huizen of grond
in de gemeente? Was die oude weg er altijd al of is hij pas van later da-
tum?

Dit soort vragen wordt steeds meer gesteld, omdat meer en meer mensen
op zoek zijn naar de geschiedenis van het gebied waar ze wonen. Dank-
zij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn vanaf 1832
voor ieder stukje grond in Nederland al die gegevens vastgelegd.

Om de oudste gegevens - die uit 1832 - voor de steeds meer belangstel-
lenden goed bereikbaar te maken, worden ze voor geheel Gelderland uit-
gegeven.
Want in de komende jaren zullen van alle gemeenten in Gelderland zo-
genaamde Kadastrale Atlassen verschijnen. Voor die verschijning draagt
de "Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland" zorg.

"Kadastrale Atlas Warnsveld 1832" is gereed!
Iedereen die in het bezit wil komen van de atlas kan nog tot 24 februari
a.s. een exemplaar reserveren via een intekenlijst. Deze lijst ligt bij bu-
reau Voorlichting in het gemeentehuis.

Iedereen die al heeft ingetekend, kan vanaf 25 februari de atlas afhalen
bij het bureau Voorlichting in het gemeentehuis.

Na verschijnen, dus vanaf 25 februari, wordt de prijs van de kadastrale at-
las hoger.
De atlas is dan te koop bij bureau Voorlichting in het Warnsveldse ge
meentehuis.

Luisteren, regels en grenzen
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in opdracht van peuterspeelzaal
Peuterpret te Wichmond een thema-avond over 'luisteren, regels en gren-
zen' voor ouders/verzorgers van peuters/ kleuters.

"Ze luisteren ook nooit." Elke vader en moeder verzucht dat wel eens.
Niet luisteren, ongehoorzaam zijn is een van de grootste ergernissen in
de opvoeding. Je komt daarbij als opvoeder telkens voor vragen te staan
als: moet ik altijd alles maar goed vinden? Waar ligt de grens? Mag je een
kind van twee jaar wel straffen? Ook belonen roept soms vragen op, ver-
wen ik ze niet te veel? Wat is de juiste beloning?

In veel bladen staat al een heleboel informatie over allerlei methodes van
aanpak. Misschien is er behoefte aan meer persoonlijk advies. Elk kind is
tenslotte anders. Kom dan naar de thema-avond over 'luisteren en regels
en grenzen'. Tijdens deze avond komen zo veel mogelijk aspecten aan
bod. Daarnaast is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen en kun-
nen ouders ervaringen uitwisselen. Juist ouders kunnen elkaar zeer nut-
tige tips geven. Tot slot wordt er een informatiemap uitgereikt met nut-
tige adressen en boekentips.

De cursus vindt plaats op dinsdagavond 22 februari in de basisschool De
Garve, Dorpsstraat 19 in Wichmond. Aanmelding of nadere informatie
kan via telefoon 0575-527943.

VLAAI VAN DE WEEK:
Irish Coffee vlaai f 10,-

* * * * *

Waldkorn croissants f 1,25
* * * *

Broodjes 6 halen 5 betalen
* * * * *

BROOD
Maak kans op gratis

hulp in de huishouding
* * * * *

VRIJDAG EN ZATERDAG:
Oliebollen 10 voor f 8,00

Dorpsstraat 11 Vorden ttltfoon SS 1373

Jansen & gal j j j
autoschadebedrijf Jr

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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



Openingstijden:
Donderdag 10.00-12.00 uur en 13.30-10.00 uur

Vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-21.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

Overige dagen op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis «W"*.**,,
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510

Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

INBRAAKBEVEILIGING
Voorkom ongewenst bezoek!
Bij Hartnsen weten ze er wel raad mee.

Specialist in sloten

kluizen, traliewerk

en overig

inbraakpreventie -

materiaal.

Montage mogelijk.
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES npriin|nmppr(1

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) -
Tel. (0575) 46 12 20 beveiligingsspecialist

HARMSEN

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

administratie en adviesburo

Ons kantoor is al bijna

25 jaar werkzaam in de

administratieve sector en

fiscale dienstverlening

voor het midden- en klein-

bedrijf, de agrarische

sector en de particuliere

sector.

Wij verzorgen o.a.:

Startersbegeleiding

Administraties

Fiscale adviezen

Belastingaangiften

Bedrijfsadviezen

Salarisverwerking

Computerbegeleiding

Vestigingen:

Ruurlo
Kerkstraat 2
0573-451485

Zutphen
Spittaalstraat 54
0575-513669

Wij zoeken ter versterking van het team in onze vestiging in
Ruurlo op korte termijn een full time

boekhoudkundig
medewerker m/v
de functie:
de werkzaamheden bestaan uit:
• een actieve dienstverlening aan cliënten
• het verzorgen/controleren van administraties
• het samenstellen van jaarrekeningen
• het verzorgen van salarisadministraties
• het verzorgen van fiscale aangiften
• het adviseren en begeleiden van cliënten

de functie-eisen:
• MBA, MEAO/HEAO-BA niveau
• enige jaren ervaring op een administratie- of een

accountantskantoor is een pre
• grote mate van inzet, zelfstandigheid en flexibiliteit
• goede contactuele eigenschappen

wij bieden:
• een baan met toekomstperspectief
• een grote variatie aan werkzaamheden
• een prettige werkomgeving
• goede arbeidsvoorwaarden

de sollicitaties:
heeft u interesse in bovenstaande functie en denkt u dat u aan
de gestelde eisen kunt voldoen, dan ontvangen wij graag voor
15 februari a.s. een sollicitatiebrief met uw curriculum vitae.

Deze kunt u richten aan:
Administratie en Adviesburo Schroer
t.a.v. de heer J.B.Th. Schroer
Postbus 1
7260 AA Ruurlo

G LTO Vorden, Warnsveld, Zutphen en

NBvP-Vrouwen van Nu
Presenteren

CULTURELE
AVOND
met cabaretgezelschap

'Aanvechtbaar'
11 februari 2000
20.00 uur
De Herberg te Vorden

Datum:
Aanvang:
Plaats:

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.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
9

M

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

BOOMSMA
bij aankoop van 2 fles naar keuze

korting
+ 50 gratis Rocks
Beerenburger, Vlierbessen,
Bramen, Jonge jenever of
Honey bitter

SUPER DE BOER
Slijterij-wijnhandel ALTIJD OP ZOEK HAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Aanbiedingen geldig t/m 12-2-2000



Cursus binnen-
huisarchitectuur
Voor het inrichten van een huis be-
staat geen recept. Elk huis heeft
zijn eigen specifieke eigenschap-
pen en haar bewoners natuurlijk
ook. Uitgaande van de bestaande
situatie kan men met behulp van
de beschikbare middelen en wen-
sen proberen de situatie zo opti-
maal mogelijk aan te passen. Daar-
voor is het nodig om een welover-
wogen plan te maken. Dat valt niet
altijd mee. Want waar moetje be-
ginnen?

Misschien zou men kunnen begin-
nen met het volgen van een cursus
interieurontwerpen. Men leert
dan om een compleet plan voor de
inrichting van de eigen woning te
maken. Men leert goed gebruik te
maken van de beschikbare ruimte
en een prettige indeling te maken.

Men leert welke effekten kleurge-
bruik en materialen hebben en
hoe men die kan gaan toepassen.

Natuurlijk komt ook het maken
van een goed verlichtingsplan aan

bod. Heel belangrijk onderdeel
van de cursus is het achterhalen
van de eigen persoonlijke woon-
wensen en de gewenste sfeer en
uitstraling.

Iemand die harmonie en rust in
huis wil krijgt een heel ander plan
dan iemand die van verrassende
spannende ruimtes houdt. Men

" gaat natuurlijk uit van de spulle-
tjes die men al heeft en zou willen
houden en men probeert natuur-
lijk ook om binnen het budget te
blijven. Deze cursus is net zo goed
bedoeld voor mensen die gaan
bouwen of verbouwen als voor
mensen die al jaren ergens wonen
en nu op zoek gaan naar meer mo-
gelijkheden voor een creatieve

'nieuwe' inrichting. Aan het einde
van de rit heeft men een map met
daarin de gewenste inrichting op
tekening met een plan om dat
(eventueel over een aantal jaren
gespreid) uit te gaan voeren.

Dus, als men op zoek is naar een
inspiratiebron en weloverwogen
advies bel dan voor meer informa-
tie met Jacquelien Koopman,
(0575) 513426. (Zie advertentie.)

Schietsport

het vaandel staat, rekent RA W. er
op dat dit sportieve doel door alle
deelnemers zal worden nage-
streefd. Naast de wisselbeker zul-
len ook dit jaar weer een aantal
andere bekers worden verschoten.
Enkele punten uit het reglement
zijn: een team bestaat uit 3 perso-
nen; een team mag bestaan uit zo-
wel dames en/of heren; elke deel-
nemer mag maar in één team
meeschieten; in een team mag
max. l persoon lid zijn van een be-
staande schietvereniging of be-
drijfsschietbond; er mag alleen
staande en uit de losse hand wor-
den geschoten.
Heeft men interesse in de schiet-
sport, kom dan eens op de schiet-
avond (iedere woensdag). Mede
huisgenoten kunnen eventueel op
de wedstrijdavonden het dart-spel
beoefenen.
Opgave is mogelijk bij de onder-
staande bestuursleden: J.W. Klein
Kranenbarg, Egginkskamp 19, Eef-
de, tel. 540646; A.G. Hummelink,
Beeklaan 14, Wichmond, tel.
441327; G.B.M. Holtslag, Nieuw-
stad 37, Vorden, tel. 553195; H. ter
Vrugt, Hackforterweg 36, Wich-
mond, tel. 441867; G.W. Zomer,
Koekoekstraat 12, Vierakker, tel.
441421.

Bridge

SCHIETVERENIGING R.A.W.
VIERAKKER-WICHMOND
R.A.W. organiseert op woensdag-
avond en donderdagavond 9 en 10
februari in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker weer schietwed-
strijden.
Aangezien het schieten hoog in

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
Uitslagen van woensdag 26 ja-
nuari
Groep A: 1. dms. V. Asselt / Vrug-
gink 59.0%; 2. dms. V. Burk / Hen-
driks 57.6%; 3. mv. / hr. den Elzen -
mv. / hr. Scholten 52.8%.
Groep B: 1. m v. V. Gastel / hr. Cos-
termans 64.6%; 2. V. Leuvensteijn
Breukink / Vredenburg 56.3%; 3.
Brinkman /Visser 55.7%.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 24 januari
Groep A: 1. dames v.d. List / v. Asselt
59,4%; 2. mv. v. Gastel / hr. Coster-
mans 58,3%; 3. heren Wijers / Tha-
len 56,8%.
Groep B: 1. echtpaar Hoftijzer
64,6%; 2. echtpaar Wientjes 60,8%;
3. mv. de Leeuw / hr. de Dijcker
60,4%.

Voetbal

SAMBAVOETBAL BIJ W VORDEN
Op zaterdag 19 en zondag 30 au-
gustus 2000 zal op de velden van
voetbalvereniging Vorden het 10de
Wim Kuijper jeugdvoetbaltoer-
nooi plaats vinden. Voor dit lus-
trumtoernooi had de toernooior-
ganisatie al de Nederlandse top-
clubs Ajax, Feyenoord en PSV vast-
gelegd. De winnaar van vorig jaar
Bayer 04 Leverkusen en RWDM
Molenbeek uit Brussel maakten de
deelnemerslijst internationaal.
Voor een amateurvereniging is het
dan een vorm van dromen om ver-

volgens een Braziliaans team naar
Vorden te krijgen. Toch is dat ge-
lukt, want woensdagnacht 25 ja-
nuari kwam de bevestiging uit de
stad Salvador in Brazilië. Het
jeugd team van EC Victoria zal
deelnemen aan het 10de Wim
Kuijpertoernooi! EC Victoria is een
club die speelt in de hoogste divi-
sie van Brazilië. Tijdens de play
offs van 1999 eindigde de club als
derde achter Corinthians en Vasco
da Gama. Uit de jeugd van Victoria
komen spelers als Bebeto, Vampet-
ta en Dida. Met name Bebeto is
nog altijd razend populair in Sal-
vador. Op het internet zijn er tien-
tallen websites te vinden die op
hem betrekking hebben.
Het jeugdteam wat zal deelnemen
aan het toernooi in Vorden is be-
gin januari winnaar geworden van
de Mercasulcup. Een internatio-
naal toernooi wat deelnemers
heeft uit landen als Argentinië,
Chili, Paraguay en Uruguay. Het
team zal op 17 augustus tezamen
met een C team naar Europa ko-
men. Ze verblijven dan 12 dagen
op het landgoed Ehzerwold te Al-
men. Op bemiddeling van de Wim
Kuijperorganisatie zal het C team
tijdens het weekend van 19 en 20
augustus deelnemen aan een toer-
nooi in Duitsland. Verder is het de
bedoeling om de beide teams van
Victoria op woensdagavond 23 au-
gustus een oefen wedstrijd tegen
een Nederlandse eredivisie tegen-
stander te laten spelen in Vorden.
De beide teams nemen vervolgens
in het weekend van 25 en 26 au-
gustus deel aan een internationale
toernooi van Willem II te Tilburg.
Op maandag 28 augustus zal men
weer vertrekken naar Brazilië. Op
de deelnemerslijst van het Wim
Kuijpertoernooi staan nu: Ajax,
Bayer 04 Leverkusen, Feyenoord,
KNVB district Oost, RWDM Molen-
beek, PSV, Willem II, W Vorden en
EC Victoria. Over de laatste nog te
vergeven deelnemersplaats is de
organisatie nog in onderhande-
ling.

PROGRAMMA 5-6 FEBRUARI
Vorden Al - Colmschate A2; Vor-
den BI - WHCZ B2.
Vorden l - Bon. Boys 1.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Velocitas speelde vrijdagavond in
Giesbeek tegen G.S.V. Dit team
staat op de 4e plaats en vormt sa-
men met V en K en Velocitas de
enige bedreiding voor koploper
Gonemo. Erik Oldenhave en Gerrit
Wenneker waren afwezig, maar
met Ronald de Beus in de goal en
good-old Jan Groot Jebbink in de
gelederen was het team van leider
Hans ten Elshof compleet.
Velocitas nam snel een 0-2 voor-
sprong. Beide keren scoorde Den-
nis Wentink. Eerst rondde hij een

fraai opgezette aanval af, waarna
hij vlak daarop een pass van de
keeper onderschepte en de bal
snoeihard tegen de touwen
schoot. Het team uit Vorden leek
op rozen te zitten, maar keek ook
net zo snel tegen een 3-2 achter-
stand aan. G.S.V. had geen enkele
moeite om verdedigende fouten af
te straffen. Veelal ging er een foute
pass aan vooraf, en dan was er
voor Ronald de Beus ge«« redden
meer aan. Toch kwam Velocitas
voor rust op gelijke hoogte. Jan
Groot Jebbink ging een combina-
tie met Dennis Wentink aan, en
rondde fraai af. De ruststand was
ook 3-3.
In de 2e helft ging de strijd weer
gelijk op, al had De Beus geluk dat
de bal direct van de aftrap vlak
langs z'n doel verdween. Na een
fraaie actie van één van de ge
truucte spelers van G.S.V. keek Ve-
locitas tegen een achterstand aan,
maar na een goedgenomen corner
kon Rob Enzerink gelijk maken.
Dennis Wentink werd door de ove-
rigens goed leidende scheidsrech-

ter 2 minuten uit het veld ge
stuurd. Dit was eigenlijk de enige
foute beslissing van de scheids.
G.S.V. wist uit deze meertalsituatie
te scoren en nam weer de leiding.
Wat Velocitas ook verder probeer-
de, er stond eigenlijk maar een
ding in de weg. De paal was een
niet te nemen hindernis. Elke
kans, hoe groot ook, kwam telkens
op het rood-witte ijzer terecht.
Tot overmaat van ramp werd ook
een foute pass van keeper De Beus
direct gepromoveerd tot doelpunt.
Na deze treffer ging Velocitas
meer tegen zichzelf voetballen
dan tegen G.S.V. De irritaties na-
men toe en het spel werd er niet
beter door, zodat de eindstand 6-4
bleef.
Velocitas verloor ongelukkig,
maar niet onverdiend tegen de
ploeg uit Giesbeek. Over 2 weken
kan Velocitas laten zien dat het be-
ter kan, want dan speelt het voor
de beker tegen hetzelfde team.
Volgende week speelt Velocitas in
Sporthal 't Jebbink tegen DOCO
uit Herwen.

Jantje Beton
laat kinderen

lachen!
Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje*

Beton streeft naar een volwaardige
plaats voor alle kinderen in

Nederland. In het werk van Jantje
Beton staan preventie van proble-
men, participatie van kinderen en

perspectief op een kansrijke
toekomst centraal. Meer weten?
Kijk dan op www.jantje-beton.nl.

Word donateur:

giro 1247

JantjeüBeton
N A T I O N A A L J E U G D FONDS

Telefoon (030) 244 70 00

'Johan uit het Galgenoor en zijn vader'

Johan uit het Galgengoor was lid-
maat van de Hervormde gemeente
in Vorden, maar hij kwam zon-
dags niet in de kerk. Hij was bij
meester Kervel op catechisatie ge-
weest. Op een mooie zondagmor-
gen in het voorjaar had hij in de
kerk belijdenis gedaan bij domi-
nee Visser. Een gedenkplaat had
hij gekregen, met sierlijke letters:
'Ter herinnering aan de aanne-
ming als lidmaat van de Neder-
landse Hervormde kerk'. In veel
Vordense huizen hingen platen
van dit soort in aan de muur. De
ouders van Johan voelden daar
niet voor. Ds. Visser had gezegd: Je
moetje niet schamen voor het lid-
maatschap van de kerk.
Johan kwam niet in de kerk, een
'hele tijd al niet meer. De laatste

Ik blijf bij de jongen..
tijd had hij veel nagedacht over
'God en zo'. Over God, de Almach-
tige en Allerhoogste, zoals een ou-
derling het zei als hij met het ge
zin in gesprek raakte. De familie
had moeilijke jaren achter de rug:
crisistijd met krapte, schulden bij
de bank en bij de meelhandel en
kanker bij een zuster en de inwo-
nende Hendrikoom was kinds na-
dat hij van de hooizolder was ge
vallen. D'r wordt mooi gepraat
over de lieven Heer, maar zo, lief is
Hij niet. Kijk maar eens bij ons. Je
hebt er geen ba-at bij als je lid bent
van de kerk. Daarom wil ik zon-
dags niet huichelen. Ik hoef deze
God niet.

Nu ging ook zijn vader niet meer.
Moeder en de drie andere kinde

ren bleven naar de kerk in het
dorp gaan. De hulpprediker kwam
op bezoek en vroeg vader: is er
wat? Heb je problemen met de
kerk? Nou, problemen, dat is te
zeggen, onze Johan kan niet uit de
voeten met God en zo. En ik be
grijp hem goed. Nou hoor je wel
dat het niet goed met je komt met
je als je het rechte pad van het ge
loof verlaat, maar als dat rechte
pad betekent dat we naar de kerk
moeten gaan en bidden en op God
vertrouwen, die niets van zich laat
horen, dan zitten Johan en ik in
hetzelfde schuitje. Ik blijf bij hem.
Als Johan niet meer naar de kerk
gaat, dan ga ik ook niet. Als 't dan
later verkeerd met hem af loopt -
je weet wat ik bedoel - dan wil ik
ook als z'n vader bij hem blijven.

Als het Opperwezen Johan niet
wil, dan mag ie mij ook laten
schieten. Ik blijf bij mijn kind. D'r
was, zei de vader, een woordenwis-
seling geweest met een gerefor-
meerde buurman. Die had, scheen
het, oplossingen in de zak. Er zijn
dingen die God niet wil, maar'on-
der zijn toelating geschieden'. Dat
is helemaal bar: niet willen en
toch toelaten.

De hulpprediker zei geen goed
antwoord te kunnen geven, maar
vader en zoon wel te begrijpen. Er
is veel verwarring en veel is duis-
ter. Maar, zei de hulpprediker. God
is de verwarring, de chaos inge
gaan. Daar begrijp ik niets van.
Het kruis van Jezus is het toppunt
van chaos. Alles schijnt daar vast

te lopen.Een rechtvaardige roept
dat God hem verlaat. We zitten
met elkaar in de chaos en het eni-
ge wat we weten - echt waar! - is
dat God het laatste woord heeft.
Toen ging de hulpdominee weg. Ik
begrijp God niet, zei hij nog, maar
ik vind dat Hij wel te vertrouwen
is.

Hoe is het verder gegaan met Jo-
han, zijn vader en het gezin? Goed.
Een jaar later bracht een kind van
de Hervormde zondagsschool op
Het Hoge een wandtekst mee:
'God laat niet varen de werken zij-
ner handen'. Die is in de voorka-
mer aan de muur gehangen. Do-
minee Visser kreeg gelijk.

G.J. Breuker



'N OK QUALITY CAR
HEEFT NIETS TE VERBERGEN.

ok
QUALITY

C ARS
Corsa 1.2-16V, 3d 1999 Yukon zilver met. 29.000 km
Corsa 1.6-16V GSI, 1998, Light Curry met., 20.000 km
Corsa 1.4 Sport, 1998, zwart, 17.000 km

Zafira 1.8-16V Elegance, 1999, 185.000 km, airco,
elektr. schuifdak, 4 airbags, radio/cd, mirage met.
Zafira 1.6-16V Elegance, 1999, 14.000 km, airco,
mirage met.

Astra 1.6 5d, nieuw model, 1998, 31.820 km, po-
lar sea blue met.
Astra 4d Sedan, nieuw model, 1999, 26.000 km,
zilver met.
Astra Stationwagon club uitv. 1999, 2.0 diesel, 16V,
4.600 km, nieuw model, zilver met.
Astra 3d, Sport 2.0 diesel 16V 82 pk, nieuw mo-
del, aug. 1998, zilver met.
Astra 3d, Sport 2.0 DTI-16V 100 pk diesel 1999
demo, 6.500 km, zilver met.
Astra Stationwagon 1.8-16V, automaat, zwart met.,
1997, airco, 11.000 km

Vectra Stationwagon 1997, 2.0-16V diesel, 81.000
km, jungle green met.
Vectra 4d, 1998, 1.6-16V, 53.300 km, diamond uit-
voering, nova black met.
Vectra 1.6-16V Stationwagon 1997, young uitvoe-
ring, airco, 56.000 km north cape blauw met.

Mercedes E 220 diesel classic 1998, airco,
99.000 km, zilver met.
Peugeot 406 turbo diesel 1998 d.blauw met., air-
co, 61.500 km, speciale prijs
Renault Clio 1.9 diesel Oasis, 1998, 78.000 km,
groen met.

WISSELINK

Ook voor al uw
onderhoud, onderdelen en

accessoires voor uw auto (inclusief
APK) bent u bij Wisselink Opel

hartelijk welkom!
Indien nodig krijgt u (op afspraak)

de beschikking over een
leenauto.

INRUIL
AUTO'S

Corsa Yoy 3d, 1994, zwart, 73.000 km
Corsa 1.2 5d, 1995, 90.000 km, rood
Vectra 1.8 GL, 4d, 1991, 154.000 km, rood, zeer
mooie auto f 8.950.-
Vectra 1.6L 4d, 1994, 88.500 km, nautilus blauw
met., f 19.900,-
Omega 2.0 1994, Stationwagon, LPG, 118.000 km,
rood met.
Alfa Romeo 155 1.7 TS, 1994 lichtm velgen,
70.000 km, rood f 16.950,-
Ford Mondeo 1995, automaat, airco, 78.000 km,
groen met.
Volvo V40 Station, 1800-16V, rood, LPI, 130.000
km
Nissan Primera, 1.6, 1994, 92.000 km, grijs met.

OK Quality Cars. Standaard zonder risico.

WISSELINK OPEI
Vispoortplein 4 Zutphen

Tel. 0575-516646 b.g.g. 06-21842167

O Afleveringscertificaat

O 14 dagen
omruilgarantie

OCiratis inspectie
na 1500 km

O l jaar garantie

O l jaar
Opel Assistance

ok
QUALITY

CARS

OPEL e

ledere dinsdag staat Vishandel van de
Groep voor U klaar en bakt ze een lek-
ker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altijd

VERS VAN T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:
Gezinszak Kibbeling

a 500 gram ¥ • op™1

4- GRATIS saus

Tot ziens iedere dinsdag op 't marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor
U zijn!

Profiteer nu!

BEHANGOPRUIMING
vele zeer voordelige behangpakketten

Op alle winkelvoorraad behang

10% korting
Tevens diverse soorten verf
van de restantentafel voor

de helft van de prijs

Profiteer nu!

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: (0575) 55 15 67

GIGANTISCHE
VERBOUWINGS-OPRUIMING

DE BINNENKANT VAN ONZE ZAAK ONDERGAAT EEN ALGEHELE VERANDERING
DAARVOOR IS RUIMTE NODIG EN DUS HOUDEN WE EEN

TOTALE LEEGVERKOOP
DIT ALLES GAAT GEPAARD MET FANTASTISCHE KORTINGEN:

OP ALLE REEDS AFGEPRIJSDE WINTER/VOORJAARSARTIKELEN NOG EENS

25% EXTRA KORTING
NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN 10-25% KORTING

(M.U.V. L>h N1LUW1 VOORJAARSC'OLLECTIE)

I.v.m. voorbereiding van
deze opruiming zijn we

maandag 31 jan. gesloten!!

Start: dinsdag l febr.
Spalstraat 7-9 Hengelo (G.) Tel. 0575-461383



Grote bruidsbeurs in Almen:

Jouw dag,
jouw stijl

Op zondag 13 februari wordt er
voor de tweede keer een grote
bruidsshow in De Nieuwe Aan-
leg aan de Scheggertdijk in Al-
men gehouden.

Visage-bureau uit Apeldoorn ver-
zorgt wederom een spetterende
show met professionele manne-
quins, drcssmcn, licht en geluid.
'Jouw dag, jouw stijl' is de slogan
van bruidssalon Mulco die een
prachtige collectie showt uit de
ruim 300 modellen. Ook is bruids-
salon Mulco gespecialiseerd in een
'maatje meer'. In het eigen atelier
kunnen bestaande japonnen ook
veranderd worden.
Welvcring manncnmodc verzorgt
de kleding voor de bruidegom met
een geheel eigentijdse collectie.
Anno Nu showt exclusieve dames-
mode om het geheel te complete-
ren. De bruidsshow wordt omlijst
met bedrijven die ook met 'Jouw
dag, jouw stijl' te maken hebben
zoals een fotograaf voor de huwe-
lijksreportage, een drukkerij voor
de huwelijkskaarten, een reisbu-
reau voor de huwelijksreis en der-
gelijke. Zie voor deelnemende be-
drijven en aanvang de advertentie
elders in dit blad.
Dit jaar hebben de organisatoren
besloten om alles in de grote zaal
van De Nieuwe Aanleg te laten
plaatsvinden, zo ontstaat er meer
een geheel.

comfort
verhogend

geluids
isolerend

koude-en
warmte isolatie

HOLTSLAG
m keukens-tegels-sanitair
m natuursteen-rnlluiken

een
\veilig gevoel

STEEDS MEER ALLEEN?
Steeds meer chronisch zieken, lichamelijk

gehandicapten en hulpbehoevende ouderen

kloppen bij de Zonnebloem aan, omdat ze

behoefte hebben aan persoonlijke aandacht.
Help de Zonnebloem die aandacht te geven.

'OOK IK HELP MEE'

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

Giro 145

de Zonnebloem*
1 A800 CC Bri ' i l . i li l I ' ) / 6 ) 5 6 A 6 3 6 2

t mail mfo@zonnebloem.nl http://wwwzonnebloem.nl
£5t
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affes moet weg! dames & heren wintermode
Ruime keuze uit:

herentruien, overhemden, broeken, coberts, kostuums, enz, enz,

Damesjacks, broeken, truien, blazers, enz, enz,

Alle .belangrijke dames & heren modemerken.

modecentrum
Alleen deze week!

Nu of nooit

ruurlo
Dorpsstraat 22

Telefoon 0573-451438



O p r u i m i n g
: - **0

korng

De Wonerij in Ruurïo ruimt op. Kortingen kunnen
oplopen tot 50%. U krijgt altijd 10% korting op alle
artikelen uit onze totale kwaliteits-collectie meubelen,
slaapcomfort. raamdecoratie. vloerbekleding,
verlichting en woonaccessoires. Grenzen in trends
en design worden verlegd voor een jarenlange tevre-
denheid. Nu heeft u de kans om voordelig woonsfeer
te creëeren passend bij de woonstijlen van deze tijd.
Uit deze meest complete collecties kunt u nu kopen
met opruimingskortingen. U moet dus gewoon komen
kijken om u aangenaam te laten verrassen. U pakt al
snel honderden guldens voordeel mee.

Tot ziens in 2000 bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o T e l . : 0 5 7 3 4 5 1 2 39

Pannekoekboerderij

"De Heikamp
NU HET HELE JAAR GEOPEND - MAANDAG RUSTDAG

Openingstijden:

dinsdag t/m zondag van 11.00-21.00 uur

_fr . (keuken geopend van 12.00-19.45 uur)

GEVRAAGD:
• l part-time pannenkoekbakker (m/v)
• l full-time medewerker voor de bediening

(m/v)
• Vakantie- en weekend-medewerkers (m/v)

vanaf 15 jaar voor de keuken en bediening

Vraag oj schrijj naar: Pannekoekboerderij "De Heikamp" t.a.v. Martinc,
. ' HmgAoscwtg 2, 7261 LV Ruurlo, tel. 0573-452090

ADVERTEREN KOST GELD

NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

JSTE\
Bijzondere dingen en

speciale gebeurtenis-

sen verdienen een gou-

den randje. Kom dan

eens kijken naar de

uitgebreide collectie

wandlijsten bij Harmsen

Vakschilders. Maatwerk

met of zonder ontspie-

geld glas. In goud of één

van de vele andere

kleuren. Statig van stijl

of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u

vindt steeds de juiste

omlijsting voor een

dierbare foto, fraaie

zeefdruk, fijn borduur-

werk of lang gekoes-

terd diploma. Wij

maken van uw trotse

bezit een sieraad aan

de wand!

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo G ld.

Zelhemseweg 21

Tel. 0575 46 40 00

Café-Restaurant-Zalencentrum
"De Nieuwe Aanleg"

i t d i j k K ) . A l i m - n

Beurs open: 12.30 uur
Aanvang brjiidsxhow: 14.00 uur
Kaarten: f 10,00 incl. kop koffie

Deelnemende bedrijven:
• liniidsstilfin Muien '/.iilplifii

Tel. 0575-5 1 KX l f)
• Drukkerij Doevendans IS. V. - ƒ•>/<•/<•

Tel. l>575 540X24
• Hans Mfikkink Fotografie - I.neliein

Tel. 057:<-257i:i5
• l.'nifierie Dekker Lindes*» 'tulpben

Tel. 0575-5 1 34 1»
• Keisbnra Rabobank liei-kel-I/ssel - (.iorssel m

Tel. 0575-4»M>53
• Bakkerij KI n fissen - /Muien

Tel. OS75-431272
• Wrlveriiut Miinnenniode Dieren

'lel. 0:ii:i-41-IS2-l
• Video Albert Hakker Ruin Ii>

'M. 0.573-453172
• BruidsAHto's Jockems Lieren

Tel. 055-5061261)
Kesttinrtint /laleneeiitnnn De Nieuwe Ani/let/

AlmCH Tel. 0575-43I2f)(i
' Exclusieve Daineskledinfi Anno !\'n - Xut}>hen

Tel. 0575 545 H l , S
• Schoonheidssalon Annex • Terwolde

Tel. 0571-292332
• [iloemenhids '/.alphen - Ziit/ilien

Tel. 0575-54fi301
• Edelsmid A n ton Sikken.* - Laeliein

Tel. 0573-254670

Reserveren bij de deelnemende bedrijven of infolijn: Tel. 0575-431296

Totale
wintercollectie

Dames, Heren en
Nachtkleding

deze week

HALVE
PRIJZEN

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80

Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links



Pastoor Johannes Adrianus van Zeelst,
de laatste der Franciscanen in Vorden,
met emeritaat
In 1694 was het ene Judocus van
den Elzen, die als eerste Fran-
ciscaan zijn intrede nam in het
klooster in de Kranenburg.
Thans ruim 300 jaar later is er
vanaf l maart geen Franciscaan
meer in Vorden, want de laatste
in de rij, pastoor van Zeelst
neemt eind februari afscheid.
Een definitief afscheid. Hij
heeft diep in zijn hart ook al-
tijd de laatste willen zijn. De-
ken van Ylst merkte dit bij de
installatie van van Zeelst in
1981 als grapje op. Echter, een
serieuze grap zo blijkt nu 19
jaar later! In het klooster wo-
nen intussen asielzoekers en
ook de R.K. kerk op in de Kra-
nenburg doet als kerk geen
dienst meer.

Voortaan zal de Parochie Vorden-
Kranenburg het zonder zijn vaste
pastoor moeten doen.Natuurlijk
komt er een ander, echter eentje
met een "deeltijdbaan" om het
maar eens oneerbiedig uit te druk-
ken. Waarschijnlijk in combinatie
met een naburige parochie.
Pastoor van Zeelst maalt niet om
zijn vertrek. Heel simpel huldigt
hij in feite het standpunt "weg is
weg".Een gebaar met zijn hand
geeft aan, niet moeilijk doen, ge-
woon dat was het, het ga jullie al-
lemaal goed. Punt uit! Hij nestelt
zich binnenkort in het Limburgse
Weert. De plaats waar hij ooit in
de periode 1972-1981 secretaris
was van het Dekenaal Centrum.
"Ik denk dat ik daar nog wel wat
vrijwilligerswerk ga doen. Voorlo-
pig laat ik eerst alles maar eens
rustig op mij afkomen".

BEWUSTE BESLISSING
Op 26 april 1981 werd van Zeelst
hier dus als pastoor geïnstalleerd.
"Ik heb bewust naar 2000 toege
leefd. Op 28 februari word ik 65
jaar. De beslissing om weg te gaan
heb ik bewust genomen. Ik kon
nog wel tot mijn 75e jaar blijven,

maar dat wil ik niet.alleen voor
mij zelf maar ook niet voor de pa-
rochie.Ik voel er niet zoveel voor
om een soort "opa" voor de jonge
ren te zijn". Wanneer je zo met
pastoor van Zeelst praat krijg je
trouwens ook beslist niet het ge-
voel met een opa van doen te heb-
ben. Bovendien is het een pastoor
nu eenmaal niet gegeven om in
zijn leven opa te worden. Een op-
merking waar van Zeelst de hu-
mor overigens wel van in kon zien!

Van Zeelst is een man die heel
goed weet wat er zich in deze mo-
derne tijd op gebied van kerk en
moraal afspeelt, waarbij hij de me-
demens wel de vraag stelt "waar
ben je in je leven mee bezig". Zon-
der daarbij te oordelen of te ver-
oordelen. Een voorbeeld. Een paar
weken geleden was geheel Neder-
land (en met name de pers) in rep
en roer over een onderzoek dat
heeft plaatsgevonden waarbij 78
procent van de bevolking en 81
procent van de katholieke bevol-
king zegt, niet in tijdnood te zitten
als het om sex gaat.

De aanleiding van het onderzoek
was de oproep van onder andere
hulpbisschop de Jong van Roer-
mond aan echtparen om meer tijd
vrij te makenvoor sexualiteit en in-
timiteit.Verder was er een steek-
proef onder 500 echtparen waar-
van 61 procent van de rooms ka-
tholieken sex buiten het huwelijk
toelaatbaar vindt.

Pasoor van Zeelst: "Ik kan de hulp-
bisschop goed volgen. De eenvou-
dige moraal van het huwelijk is
om kinderen te krijgen en geluk-
kig te worden. De vraag rijst wan-
neer spreek je van liefde, of is het
geen liefde, maar is het sex? Ik
vraag de mensen, denken we daar
wel over na, of hollen we gewoon
mee met wat "de gangbare me-
ning" is? Ik ben beslist niet de
strenge zedenmeester die zegt wat

kan en wat niet kan. Wel neig ik in
dit verband meer naar de mentali-
teit van Rome. In Nederland wil
men de wet steeds aanpassen aan
de gangbare mening.En wat is dan
wel de gangbare mening?"

Zelf heeft pastoor van Zeelst zich
in zijn leven niet zozeer met dit
soort zaken bezig gehouden. Zegt
hij: "Ik ben geboren in Ammerzo-
den. Een gezin met zeven kinde-
ren. De oudste broer werd pater in
Egypte, de jongste in Zaltbommel.
Zelf heb ik nooit anders geweten
dan dat ik ook die kant op zou
gaan. Na de lagere school wist ik
het al, ik word nooit piloot of
brandweerman.Ik groeide er ge
woon in. Meisjes?, ik dacht er hè
lemaal niet aan"!

Na de middelbare school (gymna-
sium) werd pastoor van Zeelst op 7
september 1954 Franciscaan in
Hoogcruts, gemeente Slenaken.
Op 12 maart 1961 werd hij in
Weert tot priester gewijd. In de pe
riode 1962-1964 was hij medewer-
ker van het pastoraal instituut van
de minderbroeders in Nijmegen
en Stoutenberg bij Amersfoort
(1964-1967), assistent te Hoevela-
ken, medewerker op het provincia-
laat van de minderbroeders in
Weert, vooral voor pastorale za-
ken. Nog een paar jaartallen: 1968-
1981 " bedelpredikant" voor de
Bouworde; 1968- 1981 vaste assis-
tent in de St Jansparochie in Heeze
bij Eindhoven; 1968-1981 assistent
van groepen van de franciscaanse
lekenorde in Limburg en tevens lid
van het landelijk bestuur van die
zelfde orde tot 1982 en dan vanaf l
mei 1981 woonachtig in Vorden.

TEVREDEN MENS
Terugkijkend op 19 jaar Vorden
stelt pastoor van Zeelst: "Ik ben
een tevreden mens. Ik heb mij zelf
al die jaren vooral gezien als een
geestelijk adviseur, vooral in de
geest van "de club bij elkaar hou-
den". Ik heb het gevoel dat ik de
mensen hier een stukje werkelijk-
heid onder ogen heb gebracht. De
"dialoog" een stukje heb bijge
stuurd. Ik ben er zelf ook meer
mens door geworden en dat geeft
een goed gevoel".
En dan komen we op een thema in
het gesprek waarbij pastoor van
Zeelst toch een teleurstelling moet
verwerken nl. het kerkbezoek."Ik

hoef er niet om heen te draaien.
Beperk ik mij tot Vorden, slechts
tien procent van de parochianen
gaat regelmatig naar de kerk. De
mensen komen alleen naar de
kerk als men er iets moet doen of
bij bijzondere gelegenheden.Denk
bijvoorbeeld aan de Kerst. Ik besef
ook wel dat de kerk de mensen
niet meer aanspreekt, maar ik ben
bang dat de mensen zich niet
meer willen laten aanspreken. Dat
doet mij verdriet. In de dertiger ja-
ren liepen de kerk en de maat-
schappij parallel met elkaar. Sinds-
dien is de maatschappij afgebogen
en is de communicatie tussen de
kerk en de maatschappij moeilij-
ker geworden. Hel en verdoemenis
tellen niet meer. De mensen zijn
op zoek naar de zingeving van
hun bestaan. De kerk heeft daar
verloren", aldus van Zeelst.

WERKZAAMHEDEN
Op mijn vraag "wat doet een pas-
toor zoal", kreeg ik een antwoord
dat er niet om loog. In werkweken
van soms wel 70 uur ( de laatste ja-
ren toch wat "genormaliseerd")
schetste van Zeelst zo zijn dage
lijkse werkzaamheden.Een greep:
de wekelijkse (zaterdag en zondag)
kerkdiensten;woord- en commu-
niediensten, doop, huwelijk.over-
lijden, jubilea, waarbij hij veelal de
liturgie samenstelt.Voórts de pa-
rochieraad, het parociebestuur, de
"bemoeienis" met de diverse ko-
ren. Vieringen op de scholen.
Denk aan "wereldmissiedag" voor
kinderen, Het geven van adviezen
of samenwerking zoeken met pro-
fessionale instanties wanneer er fi-
nanciële noden bij de mensen zijn.

Verder heeft van Zeelst sterk mee
gedacht met de Stichting Welzijn
Ouderen (SWOV), waarbij hij enige
tijd in het dagelijks bestuur heeft
gezeten.Ook deelname aarj het be
stuur van de bibliotheekAlles wat
te maken heeft met het samenstel-
len van het "Parochie Nieuws". Sa-
menwerking in Vorden op het ker-
kelijk vlak zoals "De Raad van Ker-
ken Vorden- Kranenburg". Voorzit-
ter van de liturgische commissie
van de Raad van Kerken. Zegt hij
op gegeven moment in het ge
sprek "Ik ben een echt vergader-
dier. Sommige mensen hebben
een bloedhekel aan vergaderen, ik
vind het prachtig".
Voorts memoreert van Zeelst de sa-

menwerking in de sectie Oost (te
weten de parochies Borculo, Ruur-
lo, Joppe, Lochem, Zutphen en
Vorden-Kranenburg). De verbon-
denheid met het bisdom kwam
vooral tot uitdrukking in de beves-
tiging van de bestuursleden en ad-
viezen in zake bouw, grondzaken
en financiën en regelingqa-welke
werden aangeboden. Verdtr nau-
we betrokkenheid van pastoor van
Zeelst bij twee grote restauratie
beurten van de kerk in de Kranen-
urg wat veel energie vergde. Dank-
zij de financiële ondersteuning
van velen onder andere door het
"torenfonds" en de "leningen" kon
het aandeel van de parochie ver-
licht worden. Voorts de opknap-
beurt van de Christus Koningkerk
in 1984.

Van Zeelst wees verder op zaken
waarbij "de parochie" zeer nauw
betrokken was zoals het beschik-
baar stellen van gronden voor de
huizenbouw in de Kranenburg.
"Bij de verplaatsing van de school,
de bouw van de Kraanvogel en la-
ter de sporthal is overigens geble
ken dat de betekenis van de pa-
rochie als "sociale partner" steeds
meer is afgenomen", aldus pastoor
van Zeelst.

PUZZELEN
Toch heeft hij nog tijd voor andere
dingen. Vacanties? Nee hoor, hoeft
voor mij niet, Vorden is toch
mooi"! Hij kan heel goed alleen
zijn. Van Zeelst mag heel graag
puzzelen, tuinieren, kijken naarde
actualiteitenprogramma's op TV;
"Twee voor twaalf" en dat soort
programma's. En niet te vergeten
het in elkaar zetten van allerlei
drukwerken. Het zingen in de kerk
of bij mensen thuis ziet hij ook als
een hobby. Bij het weggaan geeft
hij mij nog een paar exemplaren
mee van het "ParochieNieuws".
"Kijk ze maar eens door", zonder
verder aan te dringen, want zo is
pastoor van Zeelst. "De mensen
moeten zelf beslissen. Ik ben nu
eenmaal nooit een herder geweest
die achter zijn schaapjes aanholt".
Dan doet hij de deur voor mij open
en roept hij me na: "als je gewoon
doorloopt naar de auto springt het
licht buiten vanzelf aan". Johan-
nes Adrianus van Zeelst, een pas-
toor die vooral met de medemens
bezig is. Vorden zal hem straks
missen!
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Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 571528

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49 <$?

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

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Een groot deel van onze
monturencollectie is spectaculair
afgeprijsd. Dus kom snel langs

en maak uw keuze.
Dat is pas echt goed bekeken!

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

. (r»)
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.), Telefoon (0575) 46 17 71

en Een waterval van
Voordeelprijzen

Niet voor even, maar voorgoed!!!!

MAGERE RUN-
DERLAPPEN
kg

van 20.50 voof9f98

AH GOUDSE JONGE KAAS
kg
van 12,50 voor 6,25

SPA REINE
15 liter '

3 HALEN-2BETALEN

4.17 2,78

6 rol 2 pak
van 11,98 voor

l liter diverse smaken

van 2,55 voor f,69

ANDRELON
SHAMPOO
300 ml. diverse soorten
3 HALEN-2BETALEN

17.97 11,98

AMSTEL BIER

12,95
24 fles
van 17,59
voor

AH KIPFILET
kg
van 17,90 voor 10,90

PERLA MILD

SNF
4 x 250 gr. van

12,38 voor 1O9OO

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

Vrijdag 8.00 - 21.00 uur

Zaterdag 8.00 - 17.OO uur

LET OP!!!!
Vanaf 31 januari elke maandag, dinsdag

en woensdag brooddagen
3 broden voor de prijs van 2

ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo oh

EVENEMENTENBURO

Zoekt wegens sterke uitbreiding werkzaamheden meerdere

CREATIEVE DUIZENDPOTEN (m/v)

CLOWNS
STELTENLOPERS
MIME-SPELERS

ANIMATIESPELERS
HOSTESSEN
ARTIESTEN

PRESENTATOREN
DECORATEURS

MANUSJE VAN ALLES

BEGELEIDERS SPELATTRACTIES
KINDEROPVANG-BEGELEIDERS
BEGELEIDERS ZESKAMPEN
OPERATORS BIJ ZEPPELINS
OPERATORS KLIMMUUR
KERSTKABOUTERS
HORECAMENSEN
ZWARTE PIETEN
CHAUFFEURS

OPSTARTER/AFBOUWER
voor zaterdag en zondag (soms erg vroeg, erg laat, event. ook door de week)

off mensen die hiervoor opgeleid willen worden
(vanaf 17 jaar)

WIJ BIEDEN:
oproepbaan gevarieerd werk

in het hele land alle dagen van de week
in een leuk team interne opleiding

goede betaling een georganiseerd gekkenhuis

Bel en/of schrijf een leuk briefje naar: Evenementenburo
Ambiance t.a.v. Gea Zieverink, Industriepark 6, 7021 BL Zelhem
0314-625109

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

MEUBELSTOFFEREN

Uw meubels a/s nieuw.
Vakbekwaam door ons gestoffeerd.

Vraag vrijblijvend offerte.

Interieuradviseur Rijksstraatweg 39

teterse wamsvcid
'tfiwoonwinkalnnWimmld- Tel. (0575) 52 61 32

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

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

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

In het voorjaar genieten van een mooie tuin
Wij kunnen deze droom werkelijkheid laten

woiÉen

Tevens verzorgen wij oól-
* Tuinontwerp -Tuin _

* Tuinonderhoud - Tuinadvies
* Tuinfefiovatte- Vyveraaniég

* Siërfoestrstinc} - Snoeien
* Aanleg-dnderhoud bedrijfsterreinen

* Specialist in janleg van Japanse tuinert
Profiteer nu van onze 10% millennium kortiiig

In de maand februari

HOVENIERSBEDKIJf ANDKÉ OONK

Neede

Tel. (0545) 29 21 46 (na 18.00 uur)



- Ledenvergadering
Kranenburgs Belang
Donderdag 27 januari waren de
leden van Kranenburgs Belang
uitgenodigd voor de algemene
ledenvergadering in Pannen-
koekrestaurant Kranenburg.

De voorzitter Jan Lucassen opende
de vergadering net een hartelijk
welkom en als nog de beste wen-
sen en een gezond nieuwjaar.
Terugkijkend over het afgelopen
jaar noemde de voorzitter even de
belangrijkste gebeurtenissen: be-
woning klooster door asielzoekers;
het in stand houden Antonius-
kerk; opening fietspad Kranen-
burg-Ruurlo; opheffing fietspad-
comité reconstructie Ruurlose-
weg; besprekingen met gemeente
bestuur en raadsleden; het be-
stemmingsplan Kranenburg, in
het bijzonder het klooster; be
stuursverkiezing Coby Ruisch, af-
tredend en herkiesbaar; Trudy Tol-
kamp, aftredend en niet herkies-
baar. Zij werd door de voorzitter
bedankt met cadeaubon en bloe-
men voor haar grote inzet, de rust
en fijne samenwerking.

Als nieuw bestuurslid werd geko-
zen Bert Tuller.
Bennie Gosselink werd als erelid
benoemd voor 25 jaar trouw be-
stuurslid en penningmeester, hij
kreeg een oorkonde en cadeaubon
aangeboden en zijn vrouw een bos
bloemen. Daarna sprak dhr. Har-
rie v. Rijn namens Stichting Vrien-
den v.d. Kerk Kranenburg over al-
les wat er al in de Antoniuskerk is
gebeurd en wat er allemaal nog
moet gebeuren tot het een Heilig
Beeldenmuseum is.
Hij deed een dringend beroep aan
de Kranenburgers om een ieder
die kan en wil op een of andere
manier te helpen. Men kan zich
nog steeds aanmelden.
Na de pauze hield dhr. Jan Achter-
kamp (instructeur en adviseur
Brandweer en Bedrijfshulpverle-
ning) met collega Pietersen een he-
le interessante lezing en dia's over
alles wat met melden van brand,
ongelukken, ongevallen en ge-
bruik van brandblussers, rookmel-
ders, ventilatie en reanimeren
enz. te maken heeft.

ma., Winschoten 212; 3 G. Lomul-
der, Westerbork 227.
C. Klasse (leden): l J.Slagman, Vor-
den 31 strafpunten; 2 H. Broersma
Hoogesmilde 151; 3 M. Maalde
rink, Toldijk 170.
Idem (niet leden): l H. Snippe, Kla-
zinaveen 99 strafpunten; 2 MA.
Veldhuis, Wij hè 157; 3 W. Wester-
weel, Zutphen 253. De eerstvolgen-
de rit (Tulpenrit) vindt plaats op
zondag 27 februari.

Volleybal

Geslaagd

Plattelandsvrouwen
Tijdens de jaarvergadering van de
afdeling Vorden van de Platte
landsvrouwen werden de dames
mervouw H.D. Norde Eekman en
mevrouw R.D. Zweverink- ten Els-

"•> hof herkozen. Tijdens deze verga-
dering werden door de handwerk-
groep gemaakte handwerken ver-
kocht met als gevolg een leuke op-
brengst voor het potje "Lief en
Leed".
De afdeling organiseert binnen-
kort een cursus "Nieuwe Spelling"
waarvoor men zich op kan geven
bij mevrouw H.D. Norde Eekman.
Deze cursus bestaat uit twee dag-
delen van drie uur. Dinsdag l fe
bruari gaan de dames op excursie
naar de Coöperatie Rundveeverbe

» tering Delta in Deventer. Hier is de
gehele registratie- administratie
van rundvee gevestigd.

Kolkman wint
Midwinterrit VAMC
De Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" organiseer-
de zondagmiddag de Midwinter-
rit. Een orientatierit met een leng-
te van ca.54 kilometer en die was
uitgezet door Herman Cortumme
en Gerrit te VeldhuisStart en fi-
nish waren bij het Pannekoeken-
huis Kranenburg, waar Bert Rege
link aan de volgende personen de
prijzen uitreikte.
Auto's A- Klasse: l L.Kolkman, We
zep 34 strafpunten; 2 W.D. Wisse
link, Ruurlo 63; 3 J.Luiten, Henge
Io94.
B-Klasse: l E.Paulusma, Leeuwar-
den 128 strafpunten; 2 H.Wiers-

Donderdag 27 januari studeerde
Maroesja Wolbers uit Vorden, af
aan de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden als biotechnologisch
ingenieur. Tijdens haar afstudeer-
opdracht heeft zij bij het Haarlems
Allergenen Laboratorium (HAL)
met succes gewerkt aan de modifi-
cering van bijengif. Donderdag 17
februari zal in Leeuwarden de uit-
reiking van het diploma plaats
hebben.

Veldtoertocht
Achtkastelenrijders
De V.L.R.T.C."De Achtkastelenrij-
ders" organiseert zondagmorgen 6
februari een veldtoertocht over
een afstand van 45 kilometer.
Door de organisatie is een par-
cours uitgezet door de omgeving
van Linde, Onstein, Kranenburg.
De start is vanaf het sportpark aan
de Oude Zutphenseweg.

Feestavond
De Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" houdt za-
terdag 5 februari in "De Herberg"
de jaarlijkse feestavond. Deze
avond zullen onder meer de diver-
se clubkampioenen alsmede de
landskampioenen worden gehul-
digd. Het hoogtepunt van deze
feestavond is ongetwijfeld het be
kend maken van de sportman c.q.
sportvrouw van het jaar. Aan deze
avond wordt medewerking ver-
leend door het orkest "Realtime".

Boh Foi Toch in pannenkoeken-
restaurant Kranenburg

Op 27 februari a.s. zal de popu-
laire Achterhoekse baiid Boh
Foi Toch een koffieconcert ge-
ven in Pannenkoekenrestau-

"Kranenburg".

Tien jaar geleden in januari 1990
is het allemaal begonnen met het
geven van koffieconcerten en in
het 10-jarig jubileumjaar leek het
de leden van Boh Foi Toch een
leuk idee om weer een aantal van
dit soort concerten te geven. Zij
brengen deze ochtend een voorna-
melijk akoestisch repertoire voor
jong en oud omdat een koffiecon-
cert is bedoeld voor de hele familie

en dit wijkt dan ook enigszins af
van de normale concerten van de
groep maar is zeer zeker de moei-
te waard. De liedjes worden gezon-
gen in het plat en elke muzikant
zingt in zijn eigen dialect. De ge
heel eigen manier van presente
ren en muziek maken zorgen er-
voor dat elk optreden van Boh Foi
Toch een hele speciale gebeurtenis
is, die niet snel vergeten wordt. De
stijl die Boh Foi Toch maakt is een
eigentijdse interpretatie van Ca-
jün, Rock, Zydeco, Tex-Mex, pol-
ka's en walsen.
Aanvankelijk werd de oudere jon-
gere als doelgroep gekozen; te oud

voor de disco, te jong voor het 50+
bal. Die keuze bleek een gouden
greep te zijn. De groep boekte suc-
ces na succes en trok een gemê-
leerd publiek, dat steeds meer uit
mensen van acht tot achtentach-
tig bleek te bestaan.
Boh Foi Toch geeft dit jaar slechts
een beperkt aantal koffieconcer-
ten zoals ze tien jaar geleden be
gonnen zijn, dus zorg ervoor dat u
dit niet mist. Kaarten kan men te
lefonisch reserveren bij Pannen-
koekenrestaurant "Kranenburg",
tel. 0575-556289. Zorg ervoor dat u
tijdig reserveert aangezien er een
beperkt aantal kaarten.

DASH HEREN STUNTEN AL-
WEER
De afgelopen twee wedstrijden be
haalde DASH nuttige overwinnin-
gen, zodat lijfsbehoud in de eerste
klasse zo goed als zeker was. Afge
lopen zaterdag stond er weer een
belangrijke wedstrijd op het pro-
gramma. Dit keer was VIOS Bel-
trum de te kloppen tegenstander.
Een heel degelijke ploeg waarte
gen de Vordense heren de vorige
keer, toen in Beltrum, met 3-1 on-
deruit gingen. Daarom was DASH
gebrand op een overwinning. VIOS
stond derde en DASH zesde. Bij een
eventuele overwinning was de
kans om een plaats te stijgen
groot.
DASH begon de wedstrijd erg ge
concentreerd en kon meteen uitlo-
pen naar 10-3. Toen zakte het wat
in, waardoor VIOS terug in de wed-
strijd kon komen. Langzaam maar
zeker kwamen ze dichterbij, en bij
een stand van 14-14 werd er voor
ieder puntje geknokt. DASH be
wees zichzelf een goede dienst
door, ondanks 2 matchballen te
gen, mede dankzij het talrijke pu-
bliek de eerste set naar zich toe te
trekken. Het bewijs van een span-
nende set waren de cijfers; 17-16.
DASH kon in de tweede set de lijn
goed doorzetten en al gauw kwam
het weer op voorsprong. Met name
door goed aanvalswerk aan Vor-
dense zijde kon VIOS nooit echt in
het eigen spel komen. DASH be
hield steeds een geringe marge zo-
dat de tweede set eindigde in 15-
11, na een killing-blok van de altijd
felle Mark Droppers.

De derde set was van een heel an-
der kaliber. De goede lijn die DASH
sinds de korte winterstop heeft we
ten door te zetten, was even hele
maal weg. Wellicht de gedachte
dat het in ieder geval al l punt had
(bij een 2-3 nederlaag), was de con-
centratie weg en kon VIOS einde
lijk het spelletje spelen dat ze ge
wend waren. Met name het spelen
van de zogenaamde tweeslag,
waarbij de spelverdeler de bal in
plaats van op te zetten, hem zelf
over het net slaat, was ouderwets
in het Beltrumse spel. DASH had
hiertegen te weinig verweer. Bij
een stand van 2-13 was het zaak
voor DASH om zich op te maken
voor de vierde set, zodat die in ie
der geval wel gewonnen kon wor-
den, zodat de zo fel begeerde 3
punten binnen zouden zijn. De
derde set eindigde in 4-15.
Alsof er niets gebeurd was liet de
grieperige coach Johan Boerman
de vierde set DASH in dezelfde be
zetting aantreden en de Vordense
heren konden meteen het volley-
bal weer spelen zoals ze wilden. De
pass kwam weer, de spelverdeling
was zoals het eigenlijk het hele sei-
zoen al is, zeer degelijk, en er werd
weer gescoord uit de aanvallen.
Zowel op midden als op buiten
wisten de Vordense heren de pun-
ten te maken. Op de belangrijkste
momenten stond de verdediging
waar hij moest staan, zodat door
hard te werken en te vechten voor
ieder punt, ook de vierde set en de
wedstrijd binnen gehaald kon wor-
den. De laatste set eindigde in 15-
9, de wedstrijd in 3-1.
DASH behaalde hiermee een zeer
nuttige overwinning, waar ze zeer
tevreden mee kunnen zijn. Van te
voren had men alleen gehoopt op
een stunt, maar stunts zijn DASH
dit seizoen niet vreemd. In het be
kertoernooi werd eerder al gewon-
nen en nipt verloren van twee in
de promotieklasse spelende teams.

UITSLAGEN 29-01
Hl D Volga l - Dash 2 3-0; D4K DVO
6 - Dash 5 3-0; XClE Verhoe
ve/FOJCl - Dash XCl 0-3; D3J Dash 4
- DVO 4 3-0; MD1D Dash MBl - Vios
Beltrum MD1 3-1; D1C Dash 2 -
VYV l 0-3; D2E Dash 3 - DVO 2 0-3;
H1C Dash l - Vios Beltrum l 3-1;
H3J Dash 3 - DVO 3 2-2; 3DD Dash
l - Nefit/Orion 1-3; MA2D Halley
MA2 - Dash MA1 3-0; H4I WSV 3 -

Dash 4 2-2; D4J WSV 4 - Dash 6 3-0.

PROGRAMMA
03-02: D Side Out 2 - Dash 3.
05-02: 3DD Flevoll l - Dash 1; H W
Grol 3 - Dash 3; D W Grol 2 - Dash
4; MA Dash MA1 - Access/DVC
MAl; XC Dash XCl - Smash '68 XC
1; D Dash 5 - Baderie/Dynam 8; H
Dash 2 - Rohda 1; H Dash 4 - Ne
fït/Orion 7; D Sparta 2 - Dash 2.

Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D - F L E V O L A N D

.

-

s
ï

jaarver-
bruik m1

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

streefver-
bruik m3

28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98

105
116
126
137
147

totaal streef-
verbruik m3

319
399
478
560
638
717
799
876
959

1038
1117
1198
1318
1436
1557
1676

stooktabel 24 t/m 30 januari

GAS

Wa terpoio

DAMES VOILA l TEGEN DE
GENOTEN l
Afgelopen zondag speelden de da-
mes van Voila een zinderende
wedstrijd tegen de ongejtegen
koploper de Gendten. Aan het bad
stonden zeven dames van Voila te-
genover elf van de Gendten.
In het eerste part werden er over
en weer verschillende aanvallen
opgezet. Maar geen van beide par-
tijen kon door de verdediging van
de tegenpartij breken. Tot op een
gegeven moment Grietje Welle-
weerd de bal weet te onderschep-
pen en een mooie voorzet geeft op
Dinanca Hietbrink. Zij scoort met
een drukbal het eerste doelpunt
voor Voila. 1-0.
In het tweede part komt Voila op
een voorsprong nadat Karin Rou-
wenhorst een bal uit een overtre-
ding mee krijgt en vanuit het ze
ven-meter gebied scoort. 2-0 Dan
ondernemen de Gendten een
nieuwe poging om te scoren. Zij
komen tot vlak bij het doel van
keepster Sabine Wilgenhof, maar
er wordt een dermate overtreding
gemaakt dat er door de scheids-
rechter een vier meter bal wordt
gegeven. De Gendten scoren 2-1.
Debbie Hebbink weet enkele mo-
menten later de bal te onder-
scheppen bij de midvoor van de
Gendten en speelt af naar Ina. Ina
Averdijk passt naar Judith Groot
Koerkamp en zij spelen de Gend-
ten er mooi uit. 3-2.
In het derde part kregen de dames
van Voila het zwaar te verduren.
De Gendten gingen meer en meer
zwemmen en probeerden zo de
dames van Voila af te matten. En
dit lukte ze aardig met vier wissels
op de kant. Al heel gauw was de
voorstand omgezet in een achters-
tand van 3-4.
Toch gaven de dames van Voila de
pijp niet aan Maarten. Er werd hè
vig geknokt in het laatste part om
toch in ieder geval nog gelijkstand
te behalen. Maar door de ver-
moeidheid kwamen de ballen of
op de lat of gingen ze net over het
doel. Dinanca Hietbrink kwam
nog eenmaal tot scoren en de da-
mes van De Gendten scoorden nog
twee maal. Dit leverde uiteindelijk
de eindstand 4-6 op.



f Vervoer blijft hot item
Nieuwe folders gemeente ~

De bovenzaal van het Dorpscen-
trum was afgelopen donder-
dagmiddag tot op de laatste zit-
plaats gevuld. Maar wat wil je
ook. Als het over het openbaar
vervoer gaat dan wil iedereen
graag weten wat de nieuw plan-
nen zijn. Vooral ouderen die
wat moeilijker ter been zijn en
gehandicapten die afhankelijk
zijn van het vervoer in deze re-
gio waren massaal naar het
Dorpscentrum gekomen waar
het Gehandicaptenplatform
Vorden een voorlichtings- en
discussiebijeenkomst hield
over het 'Collectief Vraagafhan-
kelijk Vervoer*.

Sinds twee jaar zijn de provincies
verantwoordelijk voor het open-
baar vervoer in ons land. De pro-
vincie Gelderland is op dit mo-
ment samen met de gemeenten in
deze regio een nieuw vervoersys-
teem aan het opzetten waar ieder-
een straks gebruik van kan maken.

Dus niet alleen de 'gewone' open-
baar vervoer reizigers maar ook
mensen die van deur tot deur ver-
voerd willen worden zoals gehan-
dicapten en ouderen die wat min-
der makkelijk ter been zijn. Op dit
moment kan deze groep daarvoor
nog een beroep doen op de Wet
voorzieningen gehandicapten.
Jaarlijks krijgen ze van de gemeen-

te een bepaald bedrag om bezoe-
ken af te leggen aan bijvoorbeeld
familie, schouwburg of vrienden.

Als het aan de provincie Gelder-
land en de gemeenten in deze re
gio ligt dan zal er aan het eind van
het jaar een nieuw vervoersysteem
komen waar ook ouderen die wat
minder makkelijk ter been zijn en
gehandicapten gebruik van kun-
nen maken. Dit nieuwe vervoersys-
teem wordt dan geïntegreerd in
het huidige openbaar vervoer. Een
mevrouw uit Vorden die bijvoor-
beeld haar zus wil bezoeken in
Groenlo kan straks naar een be-
paald nummer van vervoersmaat-
schappij Syntus in Doetinchem
bellen. Ze wordt dan van huis met
een busje opgehaald en naar het
treinstation in Vorden gebracht.
Op het station in Lievelde staat
dan vervolgens weer een busje
klaar die haar naar haar zus in
Groenlo brengt. Voor het Collec-
tief Vraagafhankelijk Vervoer kan
straks met een normale strippen-
kaart worden betaald.

Tijdens de forumdiscussie was er
flinke kritiek op het systeem dat
de provincie en de gemeenten wil-
len invoeren. Met name de heer G.
Bakker, medewerker van de Fede-
ratie Gehandicaptenraad in
Utrecht stak zijn kritiek niet on-
der stoelen of banken.
"De mensen raken door middel

van dit nieuwe systeem hun indi-
viduele voorzieningen kwijt", zei
hij. "Iemand die nu 's avonds naar
de schouwburg wil die kan een
taxi nemen en aan het eind van de
voorstelling een taxi terug naar
huis. De kosten daarvan worden
tot op zekere hoogte vergoed door
de Wet voorzieningen gehandicap-
ten. Met dat nieuwe systeem moet
je maar afwachten of er na afloop
van de voorstelling nog vervoer is.

En even onverwachts boodschap-
pen doen in het dorp of in de stad
is er ook niet bij. Je bent wat dat
betreft veel te afhankelijk. In mijn
ogen moet het Collectief Vraagaf-
hankelijk Vervoer dan ook gezien
worden als een aanvulling op de
Wet voorzieningen gehandicap-
ten. Maar het moet niet ten koste
gaan van de vergoeding die gehan-
dicapten en ouderen op dit mo-
ment via de Wvg krijgen".

Voordat het Collectief Vraagafhan-
kelijk Vervoer wordt ingevoerd zal
het eerst nog in de gemeenteraad
worden behandeld. Wethouder H.
Boogaard van de gemeente Vorden
liet weten dat alle op- en aanmer-
kingen van de discussiemiddag in
het Dorpscentrum zorgvuldig be-
keken zullen worden. Verder be-
staat er de mogelijkheid om straks
- als het onderwerp in de commis-
sie wordt behandeld - in te spreken
tijdens de commissievergadering.

Misschien heeft u ze al zien lig-
gen. Bij de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Vorden
liggen de nieuwe folders over
de Wet voorzieningen gehandi-
capten, bijzondere bijstand en
het contributiefonds. De fol-
ders zijn in een nieuw jasje ge-
stoken en voorzien van de
meest actuele informatie.

WVG
Uitgangspunt van de Wet voorzie
ning gehandicapten is dat mensen
met een handicap zo lang moge
lijk zelfstandig moeten kunnen
wonen. Om dat te bereiken kun-
nen aanpassingen in of aan de wo-
ning of andere voorzieningen zo-
als een rolstoel of aangepast ver-
voer noodzakelijk zijn. In de Wet
voorzieningen gehandicapten is
vastgelegd dat de gemeente ver-
antwoordelijk is voor een aantal
van deze voorzieningen. In de fol-
der vindt men informatie over de
Wvg en over de manier waarop
een voorziening kan worden aan-
gevraagd.

BIJZONDERE BIJSTAND
Het kan ons allemaal overkomen.
Je wordt plotseling geconfron-
teerd met hoge kosten die je niet
kunt betalen. Bijvoorbeeld door
een medische behandeling waar-
van de ziektekostenverzekering
slechts een deel vergoedt. Of men

krijgt een bril of moet vanwege de
gezondheid een speciaal dieet vol-
gen. In dergelijke gevallen kan
men bij de gemeente aankloppen
voor bijzondere bijstand.
Bijzondere bijstand is bedoeld
voor mensen met een laag inko-
men die door bijzondere omstan-
digheden in financiële problemen
zijn geraakt of dreigen te raken.
Deze voorziening voorziet in tijde
lijke of éénmalige oplossing bij fi-
nanciële moeilijkheden.

CONTRIBUTIEFONDS
U bent al jarenlang lid van de voet-
balvereniging maar kunt het lid-
maatschap niet meer betalen. Of
uw kinderen willen graag lid wor-
den van de volleybaldub maar u
heeft geen geld om dat te bekosti-
gen. Het contributiefonds van de
gemeente Vorden biedt in dergelij-
ke gevallen uitkomst. Het minima-
beleid van de gemeente Vorden is
erop gericht dat mensen met een
inkomen op minimumniveau niet
in een sociaal isolement terechtko-
men. Het is algemeen bekend dat
mensen met een laag inkomen
door hun situatie vaak gedwongen
worden het eerst te bezuinigen op
uitgaven op het gebied van ont-
spanning, beweging en de ontmoe
ting met anderen. Een bijdrage uit
het contributiefonds geeft hen de
mogelijkheid om deze activiteiten
te blijven doen.

Reurrtapatienten kunnen veel dingen niet meer.

Omdat hun gewrichten niet meer willen.

Reuma kan iedereen treffen, op elke leeftijd.
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Nieuwe teamchef voor politie

Als het aan mevrouw Saskia
Hofman ligt zullen we weer
meer blauw op straat tegenko-
men. Sinds l oktober van het af-
gelopen jaar is zij de nieuwe
teamchef van de politie in Vor-
den, Warnsveld en Steenderen.
"We moeten de burger weer
dichter bij de politie brengen
en de politie weer dichter bij de
burger", zegt ze. "En dat kan al-
leen maar door meer de straat
op te gaan. Alleen op die ma-
nier hoor je wat er bij de men-
sen leeft en geef je de burgers
weer het gevoel datje er voor ze
bent."

Mevrouw Hofman kan het weten.
De 35-jarige chef van het politie
team Vorden, Warnsveld en Steen-
deren van het District IJsselstreek
begon in 1982 als 'gewone straat-
agent' en is door interne cursus-

sen te volgen opgeklommen tot
teamchef. Afgelopen zomer sollici-
teerde ze op de functie van politie
chef van het team Vorden, Warns-
veld en Steenderen. Deze functie
Jcwam vacant nadat vorig jaar
haar voorganger de heer Paul Wes-
selink op tragische wijze om het
leven kwam.
"Het werk ligt op straat", begint ze
haar betoog. "Het is niet de bedoe
ling dat politieagenten hele dagen
achter een bureau zitten. Als poli-
tiechef ontkom ik daar niet aan,
maar ik probeer wel een paar keer
per maand een dienst mee te
draaien. Op die manier houd ik
contact met de bevolking en weet
ik waar mijn collega's mee te ma-
ken krijgen", zegt ze.
Communiceren met de burger is
voor mevrouw Hofman erg be
langrijk. "We moeten de mensen
duidelijk maken dat wij 24 uur per

dag bereikbaar zijn. Het is alleen
niet meer zo dat elk bureau in elk
dorp 24 uur per dag bemand is.
Maar we zijn er wel voor de men-
sen. Er rijdt in de regio Vorden,
Steenderen en Warnsveld 24 uur
per dag een auto rond. Als wij niet
op het bureau zijn dan wordt de
telefoon doorgeschakeld met de
meldkamer en deze heeft een
rechtstreekse verbinding met de
dienstdoende politiewagen. Wij
reageren dus altijd ook al is het bu-
reau gesloten. Zeker als het urgent
is. En mocht het minder haast heb-
ben en er wordt bijvoorbeeld 's
nachts gebeld dan neemt de dag-
ploeg zo spoedig mogelijk contact
met de mensen op".
Vergeleken bij vroeger is er veel
veranderd. In 'hoogtijdagen' werk-
ten er zo'n 35 politieagenten van-
uit het bureau van de Rijkspolitie
in Vorden. Tegenwoordig moet het

team Vorden-Warnsveld-Steende-
ren het met 16 agenten doen. "Het
probleem is dat de mensen wel de
zelfde service verwachten terwijl
de werkdruk in de loop van de ja-
ren alleen maar is toegenomen.
Dat vereist dus een heel andere
werkwijze. Wat dat betreft ligt er
in toenemende mate ook heel dui-
delijk een taak voor de burger
door te bellen als ze iets signale
ren. Verder is het zo dat de wijk-
agent van nu niet meer dezelfde
wijkagent is van tien jaar geleden.
In tegenstelling tot vroeger - toen
de wijkagent veel meer zelfde pro-
blemen oploste - zien wij het nu
meer als onze taak een voortrek-
kersrol te spelen. In het geval van
bijvoorbeeld sociale problemen
zullen wij er dus voor zorgen dat
de juiste instanties worden bena-
derd zoals huisarts of maatschap-
pelijk werk. En daar stopt onze
taak dan ook. We gaan bij dergelij-
ke zaken dus niet zelf de proble
men oplossen maar hebben meer
een sturende rol."
Op deze manier houdt de politie
tijd over voor andere zaken. Als we
de nieuwe teamchef vragen naar
zaken die bovenaan het prioritei-
tenlijstje staan bij het team Vor-
den, Warnsveld en Steenderen
hoeft ze geen moment na te den-
ken. "Alcoholcontrole, het geven
van adviezen ten aanzien van in-
braakpreventie, het toezicht op de
discobus en de jeugd", somt ze op.
Mevrouw Hofman benadrukt ver-
volgens dat het op dit moment
heel goed gaat met de discobus.
"Er zijn nauwelijks problemen als
het gaat om overlast. Dat gaat bij-
zonder goed. De zogenoemde
hangplekken waar jongeren zich
met name in de zomermaanden
ophouden hebben echter wel onze
zorg. In Steenderen is dat bij de
sporthal, in Warnsveld bij de ska-
tebaan op de Lage Weide en win-
kelcentrum Dreiumme en in Vor-
den is dat in het centrum van het
dorp. Het slechtste wat je kunt

doen is jongeren wegjagen, want
dan zoeken ze gewoon een nieuwe
plek op. Nee, je moet gewoon goe
de afspraken met ze maken over
zaken als afval en geluidsoverlast.
En als ze zich aan die afspraken
houden dan is er niks aan de
hand."
Mevrouw Hofman heeft haar kan-
toor op het bureau aan de Raad-
huisstraat in Vorden. De laatste ja-
ren is er veel gesproken over een
nieuwe locatie voor de politie in
Vorden omdat het huidige pand
sterk verouderd is en niet meer
voldoet aan de ARBO-eisen. Aller-
eerst waren er plannen om de po-
litie onder te brengen in het nieu-
we pand van de brandweerkazer-
ne aan de Rondweg en recentelijk
heeft woningcorporatie De Stiepel
gekeken naar de mogelijkheden
om op de huidige locatie aan de
Raadhuisstraat een nieuw pand
neer te zetten met winkels en wo-
ningen waar de politie dan ook
een kantoor in zou krijgen. De po-
litie ziet het plan van de woning-
corporatie echter niet zitten. "De
huur die wij dan aan de Stiepel '
zouden moeten betalen is veel te
hoog. De politie zou dan failliet
gaan", zegt ze. Ook van de toene
mende druk van de gemeente om
alsnog te verhuizen naar het pand
van de brandweer ziet ze niet zit-
ten. "Nee, wij willen hier gewoon
in het centrum zitten. Wij vinden
het jammer dat de gemeente niet
meer haar best doet om te zoeken
naar een andere locatie in het
dorp. Omdat het er naar uitziet
dat wij hier nog wel even zitten
krijgt dit pand binnenkort een op-
knapbeurt. Maar het mag duide
lijk zijn dat we geen jaren meer
kunnen wachten. Wat dat betreft
sluit ik het niet uit dat we binnen
een aantal jaren verhuizen naar
bijvoorbeeld Warnsveld. Het bu-
reau daar is heel makkelijk uit te
breiden. Voor Vorden zou dat ech-
ter een slechte zaak zijn want dan
heb je hier geen bureau meer".



Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact
bezorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575)
551010

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijkl t/m 15 en 2
DeLaegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Me/. C Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Ernmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulinoelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08

Burg. Galleestraat
Srmdsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 553424

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Herjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij horen?

Dan kunt u niet buiten
een echt plaatselijk blad

met nieuwtjes en
aanbiedingen van de

Naam'

Adres'

Postcode'

Woonplaats'

plaatselijke midden-
stand.

Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan
50 jaar het 'contact'
tussen klant en
middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor

f40-

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

BOUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

"De Graafschaprijders
blijft groeien!
De Vordense auto- en motor-
dub "De Graafschaprijders" zit
qua ledental nog steeds in de
lift Het afgelopen jaar een stij-
ging van vier procent. Momen-
teel kent de club 373 leden en is
daarmee een van de grootse
verenigingen in Vorden. Op
sportief gebied een bijzonder
succesvol jaar. Er vielen drie na-
tionale titels in Vordense han-
den en werd het enduroteam
bovendien kampioen van Ne-
derland, terwijl clublid Koen
Kruip als passagier in het Wil-
ma- zijspanraceteam de Euro-
pese titel in ontvangst mocht
nemen.

"Ondanks deze sportieve succes-
sen in de cross en endurosport
hebben wij in diezelfde dicipline
op een harde manier de gevolgen
ondervonden van het niet meer
beschikbaar hebben van het Lo-
chemse gedeelte van het Groote
Veld. Daardoor kon de uitwisse
lingscross en de trial geen door-
gang vinden. Wij blijven evenwel
zoeken naar een vervangende lo-
catie", aldus Wouter Memelink, se
kretaris van "De Graafschaprij-
ders".
De toerrijders van "De Graafschap-
rijders" doen niet alleen in Neder-
land maar ook in heel Europa van
zich spreken. Ondanks de eigen
evenementen zien de leden ( deze
tak van de club telt 119 leden)zijn
ruim 30 evenementen buiten Vor-
den bezocht. Neem bijvoorbeeld
de FIM Rally, die in Frankrijk werd
gehouden. "De Graafschaprijders"
was daar de grootste deelnemende
club uit Nederland, hetgeen de
club een fraaie bokaal opleverde.
Het clubhuis wordt dit jaar aan de

buitenzijde van een verse verflaag
voorzien. Het afgelopen jaar wa-
ren de vrijwilligers ook zeer actief.
Er kwam een nieuwe keuken, een
hangtafel en een nieuwe voor-
deur.De redactie van het clubblad
zal ook in 2000 voor vier uitgaven
borg staan. Bij de afdeling oriënta-
tie blijft men eveneens actief. Ge-
middeld nemen er zo'n 34 equipes
aan de zes jaarlijkse orientatierit-
ten deel.
Het aantal cross- enduroleden
geeft een stabiel beeld te zien van
76. Deze afdeling zorgt bovendien
nog voor wat extra centjes in de
clubkas. Het door de leden zelf ge
bouwd starthek wordt namelijk
meerdere malen verhuurd aan
collega- motorclubs! De club be
schikt over een eigen crossterrein
t.w. het "Delden-circuit".

In samenwerking met de gemeen-
te Vorden is men het afgelopen
jaar gestart met het verkrijgen van
een milieuvergunning. Voor deze
vergunning moet een geluidsrap-
port overlegd worden. Dit rapport
wordt opgesteld door de firma v.d.
Boom uit Zutphen. De definitieve
versie ligt momenteel ter beoorde
ling op het gemeentehuis. "Wij ho-
pen deze materie dit jaar positief
af te sluiten, zodat wij jn ieder ge
val vanuit de lokale overheid de
benodigde vergunningen hebben
om onze sport op het Delden- cir-
cuit te kunnen blijven beoefenen",
aldus sekretaris Wouter Meme
link, die evenals Jan Slagman op
de onlangs gehouden ledenverga-
dering als bestuurslid is herkozen.
Gerben Vruggink is nieuw in het
bestuur. Hij zal als woordvoerder
van de cross-activiteiten op het
Delden- circuit gaan fungeren.

Jantje Beton laat kinderen lachen!
Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton streeft naar een
volwaardige plaats voor alle kinderen in Nederland.
Meer weten? Kijk dan op www.jantje-beton.nl.

Word donateur:

giro 1247 JantjedBeton:w
r, 1 . 1 . Hl (OOI M47 "

Wanneer redden wij de
steenuil?
Is het thema van de Stichting
Vriendenkring Klein Axen op
donderdagavond 3 februari,
aan de Nieuwstad 10 in Vorden
door Peter Beersma, gepensio-
neerd dierenarts.

In het interview met Peter zegt hij:
"Als liefhebber van de natuur ben
ik natuurlijk geïnteresseerd in het
ecologisch evenwicht van de na-
tuur! De steenuil is daarin een pri-
ma indicator. Het is dus een ge-
miste kans, zo niet een doodzon-
de, als we deze zeldzame vogel uit
onze leefomgeving laten verdwij-
nen.
Het ingrijpen van de mens in de
natuur veroorzaakt dat de kring-
loop wordt verstoord en er belang-
rijke schakels uit het ecologisch
evenwicht verdwijnen. Wat komt
er van onze "eigen toekomst" te
recht als het natuurlijk evenwicht
zo wordt verstoord dat wij hier
niet meer kunnen leven. God
heeft elk dier, elke plant een
plaats gegeven, ook de steenuil.
Het laatste restant van de steenuil-
populatie leeft nog in het oosten
van ons land. Deze vogel staat op
de 'rode' lijst", aldus Peter.
Hij wil ingaan op de volgende vra-
gen: Wie kent de steenuil nog?
Waarom kan ik hier iefs van leren?
Welke betekenis heeft deze zeldza-
me vogel voor de mensheid? Waar
zijn in mijn omgeving nog broed-
plaatsen? Wat kan ik er aan doen?

WERKGROEP
In het zuiden en oosten van de
Achterhoek is de "Steenuil Werk-
groep Achterhoek en Liemers" ac-
tief. Zij beijverd zich om het leef-
gebied zo optimaal mogelijk te
maken voor deze vogel. Zij wil de
kennis uitdragen. Waar leeft de
steenuil van, hoe ziet zijn broed-
plaats er uit, wat hebben zij ons
als mensheid te vertellen?
De werkgroep wil niet alleen de
kennis overdragen, maar ook in-
ventariseren van en het maken
van doeltreffende (alternatieve)
huisvesting voor deze vogels.
De bedoeling is om ook in het ge
bied van Zutphen, Vorden, Ruurlo
en Lochem, m.a.w. de noord-west
Achterhoek, een werkgroep te vor-
men die deze doelstelling na-
streeft.
Elke natuurliefhebber, vogelaar en
vogelhouder die de liefde voelt
voor de schepsels, die de verbin-
ding vormen tussen de aarde en
het universum, kan niet onver-
schillig blijven. Daarom hierbij de
oproep om hieraan een bijdrage te
leveren.
Hoe kunnen wij, met simpele
maatregelen, bereiken dat de
steenuil nog zijn signaalfunctie
naar onze samenleving kan ver-
vullen? Kom daarom naar de Ie
zing op 3 februari 2000. Er geldt
een gereduceerde entreeprijs. Voor
opgave en informatie bel met het
secretariaat 0570-552044.



Postbus 115
7250 AC Vorden
Telefoon: 0575-556560
Fax: 0575-556564
E-mail: tm.achterhoek@wolmail.nl

Streekradio Achterhoek FM verzorgt programma's voor Vorden, Ruurlo en omstreken.
Wij zijn op zoek naar een aantal vrijwillige medewerkers die ons team willen versterken.

Als u interesse heeft voor een van de volgende werkzaamheden bij de Streekomroep,
meld je dan aan bij:
Achterhoek FM, postbus 115,7250 AC Vorden

Er is plaats voor
• PRESENTATIE
• SPORTVERSLAGGEVER
• TECHNIEK

Vorden en omstreken FM 105.4 • Kabel 87.5
Ruurlo en omstreken FM 107.1 • Kabel 87.5
Mariënvelde Kabel 98.4
Stem eens af op Streekradio Achterhoek FM

Februari...!
dus de hele maand hebben we weer ons traditionele
pannenkoekenmenu

TOMATEN- OF UIENSOEP
SPEK- OF
APPELPANNENKOEK
VANILLE-IJS MET SLAGROOM

Stuur of breng ons t/m 14 februari uw mooiste,
leukste, grappigste of gekste Valentijnskaart/groet
en verdien daarmee een

pannenkoekenbon
t.w.v. 100,- 50,- of 25,- gulden
Vergeet NU uw naam/adres niet!
Uitslag in Contact nr. 52 week 8

V4>/ukh<l£< f lid: Gilde van Gelderse Pannenkoekenhuizen

Hengeloseweg 14 • 7251 PE Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95
Geopend van 1 1 .00 tot 20.00 uur (t/m maart: maandag en dinsdag gesloten)

Achterhoekse metaal-
bedrijven starten uniek
opleidingsproject

Circa 40 Achterhoekse me-
taalbedrijven gaan de kos-
ten die verbonden zijn
aan de opleiding metaal
en werktuigbouw volledig
vergoeden en daarnaast
garanderen zij de geslaag-
de leerlingen een baan.

Dit initiatief dat de naam
'Metaal Impuls' draagt wordt
samen met het Regionaal Op-
leidingencentrum Graaf-
schap College te Doetinchem
uitgevoerd. Door dit initiatief
hoopt men de instroom van
leerlingen voor de opleiding
metaal en werktuigbouw te
vergroten. Dat is van belang
omdat de metaal van ouds-
her een belangrijke economi-
sche sector is in de Achter-
hoek. Metaal impuls richt
zich op de hoogste niveaus
van de beroepsopleidende
leerweg (BOL niveau 3 en 4,
het vroegere MTS-niveau). De
Oostgelderse metaalbedrij-
ven willen de aantrekkings-
kracht van de beroepsoplei-
dende leerweg van de oplei-
ding metaal en werktuig-
bouw op niveau 3 en 4 te ver-
groten. De bedrijven die deel-
nemen aan Metaal Impuls

zorgen voor de stageplaatsen.
Gedurende de vierjarige op-
leiding worden de studiekos-
ten volledig vergoed. Een
leerling loopt elk jaar 10 we-
ken stage. Aan het eind van
deze periode ontvangt de
leerling een vergoeding die
overeen komt met het les-
geld dat aan de Informatie
Beheer Groep in Groningen
betaald moet worden. De be-
drijven en de school leggen
de afspraken vast in een con-
venant. Dit convenant wordt
aangegaan voor de periode
van minimaal vier jaar en zal
jaarlijks worden geëvalueerd.
De school en de bedrijven
richten een stichting op ten
behoeve van de leerlingen
metaal en werktuigbouw
(BOL, niveau 3 en 4). Het
stichtingsbestuur, bestaande
uit een onafhankelijke voor-
zitter, vertegenwoordigers
van de bedrijven en van de
school, vervult een begelei-
dende rol bij de totstandko-
ming van het convenant. Het
stichtingsbestuur houdt te-
vens toezicht op de naleving
van hetgeen door de verschil-
lende partijen in het conve-
nant is overeengekomen.

o r s t e e n v e e g b e d r i j f

em
TeJ. 0314-622267

s c h oo

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

De laatste winterartikelen gaan nu bijna
allemaal met 75% korting de deur uit!

kledi«L
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FASHIONl
mode voor het héle gezin

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



W/NTE.KOPWMIN6
Flanellen hoeslakens
100% katoen
90/200, 80/200
140/200
160/200
180/200
Slopen per 2 stuks

nu
nu
nu
nu
nu

29,95
39,95
47,95
54,95
15,95

Jersey hoeslakens
90-200 van 24,95 nu 19,95
90-220 van 27,95

140-200 van 34,95
180-200 van 44,95
190-220 van 59,95

Voor waterbed

nu
nu 22,95
nu 29,95
nu 39,95
nu 52,95

Badstof stretch
hoeslakens

l persoons van 39,95
1 persoons XL van 49,95
2 persoons van 59,95
Lits Jumeaux van 69,95

nu 29,95
nu 29,95
nu 34,95
nu 39,95

Lakens
100% katoen wit
150/260
200/260
240/260

nu 24,95
nu 39,95
nu 44,95

Baddoeken Seahorse
60/110 cm. In 12 kleuren
var, 19,95 per stuk nu 2 VOOf 25,-

Washandjes Seahorse
van 4,50 nu 3,50
Badlaken meerkleurig gestreept
70/140 cm nu 19,95
baddoeken Japanse karakters
55/110 cm van 14,95 2 VOOr 25,-
70/130 cm van 29,95 VOOf 19,95

Seahorse badlakens effen kleuren
70/140 cm van 34,95 nu 24,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

Handdoeken met bloemmotief
van 24,95 VOOf 14,95

Castendoekje
30/50 cm van 9,95 nu 5,95

Restanten badlakens
effen van 49,95 n U VOOf 29,95

Grote partij baddoeken prachtige
kwaliteit met korting van 20 tot 50%

Lakensets
Lakensets in rijk rozendessin
1 80/290 van 69,95 VOO r 49,95
240/290 van 99,95 VOOf 79,95
270/290 van 109,95 VOO f 89,95

Hoeslakens
Cinderella 100% katoen.
1-pers. hoeslaken, diverse kleuren
van 49,95 VOOf 29,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 nu :

90/210 van 65,00 nu
140/200 van 69,00 n U
180/200 van 89,00 HU

Stretch moltonhoeslakens
1-pers. van 34,50
2-pers. van-4|ji,5ö-
lits jumeaux van 52,95

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

39,00
45,00
49,00
69,00

24,95
34,95
44,95

24,95

SITS
o.o. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DEJA, ERBELLE,

BORAS ± 2000 Stuks

i-persoons vanaf 29,-
ook extra lang
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-

dekbedsefs in kinderdessins vanaf 29,-

CINDERELLA DEKBED OVERTREKKEN

1-persoons va n 99,- nu 39,-
2-persoons van 149,- nu 69,-
lits jumeaux van 189,- nu 89,-

DIVERSE MAKOSAWNEN 1 PERSOONS

200/220 LENGTE DEKBEDSETS

van 199,95 n U 59,-
Ook lits jumeaux 240/220
van 349,95 ttU 79,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDODD en Jorzolino)
van 19,95 nu 9,95
keukendoek + theedoek (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 HU 4,95

vaatdoekjes In diverse kleuren
per stuk nu 5 voor 10,00

Theedoeken
Halflinnen vanaf 3,95

Ovenwanten en pannenlappen

Keuken schorten

halve prijs
vanaf 19,95

,80/230 cm van 129," ?9 95
l 230/230 cm var,119.

260/230 cmvan

Teveef om op <
noemen

20 tot 80% Korting
Kleden vanaf ƒ 10,00

npkservettenvanaff5,0ü_

WBBENB
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 nu 2 voor 39,-
Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,- nu 2 VOOr 99,-

Canzenveren kussen
van 69,- voor 49,- nu 2 VOOf 69,-

Stevig vogel veren kussen
van 29,- voor 24,95 nu 2 VOOf 35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- nu 59,-
Boekweit kussen
100% katoenen tijk met rits n U 39,-

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,- nu 69,-

30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 159, n U 119,-

Luxorel neksteunkussen
met rits nu 79,-

MDTABBEN
Velours badjassen
met diverse actuele motieven

nu vanaf 89,95
Dames en heren badjassen
ir een mooie 100% katoenei brdftof
van/ 129,- flU 79,95
van ƒ 69,95 nu 49,95

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95 nu 24,95

Meer dan 1000 badjassen
met kortingen van

30 tot 50%

Move badqoed

Handdoeken
60 x 110 cm
van 24,95 per stuk nu 2 voor 35,00

Washandjes
van 5,95 nu 4,50

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met «en vulling van 65%
dons. In carré gestikt
l-persoons 140/200 van 299,- RU 179,-
2-persOOïtt 200/200 van 399,- n U 279,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- HU 319,-
Ook leverbaar in extra lang (1 pers. + lits j.)

: Donzen 4-stizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In c#rré gestikt
140/200 v^n 4Ü||:::.™ Il nu 259,-

:J-pefsoons 200/200 van 699,- HU 399,-
litsjtiftieaux 240/200 van 799,- nu 449,-
Ook leverbaar m extra lang (i-pefs. •+• üts j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 70% kleine veert/es.
In carré gestikt
1-persoor« 140/200 van 599,- nu ':§49,-
2-persooni 200/200 van 899,- nu 499,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,-
Ook leverbaar in extra lang (1 pers. + lits j.)

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk
1-persoons van 299,- nu 199,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits jumeaux van 499,- nu 369,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Paradies wollen dekbed met een soepele
perkal katoenen tijk Waarbij het zomerdeel
gevuld is met linnen.
140/200 van 399- voor 249,-
200/200 van 549- VOOr 379,-
240/200 van 699,- voor 489,-
Ook leverbaar in extra lang (1 pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk
1-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- n U 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- n U 119,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- nu 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een super soepele qualofill vulling en een
mooie katoenen tijk
l perscons 140/200 van 299,- nu 199,-
2-persoons 200/200 van 429,- nu 279,-
hts jumeaux 240/200 van 499,- n U 319,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Wollen ondervachten 100% zuiver scheerwol.
i-persoons nu vanaf 99,-

Synthetisch
l-persoons nu vanaf 69,-

100% scheerwol
i persoons nu vanaf 199,-
2-persoons + lits jumeaux nu vanaf 349,-

Plaids
Diverse dessins van 89,95 nu 69,-

Deventer
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