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Vluchtelingenvrouwen

Verzoek Zelhem en Hummelo & Keppel afgewezen:

VHS-gemeenten willen fuseren bakken voor Vrouwendag
De gemeenten Vorden, Hengelo
en Steenderen willen met elkaar niseren. Dat maakte voorzitter H. Boogaard van de stuurgroep VHS vorige week woensdagochtend bekend tijdens een
persconferentie op het gemeentehuis van Vorden. De drie gemeenten wijzen het verzoek
van Zelhem en Hummelo &
Keppel af om toe te mogen treden tot het samenwerkingsverband. Deze maand zal het gezamenlijke voorstel van de drie
colleges in de gemeenteraad behandeld worden.
Opvallend was dat een uur voor de
persconferentie de gemeenten Zelhem en Hummelo & Keppel bekend maakten dat zij - in tegenstelling tot eerdere berichtgevingen - niet alleen willen samenwerken met de drie VHS-gemeenten maar ook geen enkel probleem
hebben met een fusie. Sterker nog:
Zelhem en Hummelo & Keppel
pleiten zelfs voor een grote plattelandsgemeente in het centrum
van de Achterhoek en zullen zich
deze maand in de gemeenteraad
buigen over het initiatief van de
beide colleges.
Voor voorzitter H. Boogaard kwam
de bekendmaking van Zelhem en
Hummelo & Keppel als een donderslag bij heldere hemel. "Ze hebben het nooit eerder over fusie gehad", zei hij tijdens de persconferentie. "Ik vind dit een vreemde

Historie tijdens
ANBOvergadering
Vrijdagmiddag 10 maart staat het
programma van de algemene Ie
denvergadering van de bond voor
vijftigplussers in het Dorpscentrum volledig in het teken van de
historie.
Gedurende het eerste deel van de
bijeenkomst krijgen de leden onder andere de gelegenheid om aan
de hand van de jaarstukken een
(kritisch) oordeel te vellen over het
reilen en zeilen van de Vordense
ANBO-afdeling en de daden van
het bestuur in 1999.
In het tweede deel vertelt onze
plaatsgenoot J. van der Broek over
de historie van het dorp Vorden.
Aan de hand van vergelijkende
diabeelden laat hij zien welke ingrijpende veranderingen het
dorpsbeeld en de naaste omgeving
vooral gedurende de vorige eeuw
heeft ondergaan. Om de vergelijking goed tot zijn recht te laten komen, maakt de heer Van der Broek
gebruik van twee projectoren en
evenveel schermen. De presentatie
is een documentaire vol geschiedschrijving en een vleugje heimwee.
Leden die vanwege hun functiebe
perking graag gehaald en gebracht willen worden, kunnen .dat
bereichten bij het secretariaat, te
lefoon 552003.

De Knupduukskes
De Vordense folkloristische dansgroep "De Knupduukskes" probeert momenteel het ledental uit
te breiden.
Daarvoor wordt woensdagavond 8
maart eeri "open oefenavond" in 't

gang van zaken". De heer Boogaard sloot een eventuele toetreding van Zelhem en Hummelo &
Keppel tot VHS op termijn echter
nog niet uit. "Ik heb geleerd datje
nooit 'nooit' moet zeggen".
ONDERZOEK
Het is inmiddels bijna twee jaar
geleden dat de drie VHS-gemeenten besloten om samen te werken.
Volgens de heer Boogaard is het
onverantwoord om nog jaren op
deze voet door te blijven gaan. "De
samenwerking wordt steeds complexer en je moet uitkijken dat je
op deze manier niet het samenwerkingsproces om zeep helpt. De
drie colleges zijn dan ook van mening dat we nu moeten gaan toewerken naar een fusie", legt hij
uit. Binnenkort zal er een extern
bureau in de arm worden genomen om de effecten van fusie te
onderzoeken. Bij een positieve uitkomst zal er worden aangekoerst
op een fusie. Boogaard verwacht
dat de uitkomsten van dit rapport
na de zomer bekend zijn zodat de
drie gemeenteraden zich in oktober kunnen uitspreken voor een
fusie.
DRIE OF VIJF
i iet verzoek van Zelhem en
Hummelo & Keppel om toe te mogen treden tot het samenwerkingsverband is de heer Boogaard
heel duidelijk. "Vijf gemeenten is
erg veel", zegt hij. "Gisteren heb ik
Pantoffeltje belegd. Ook is men op
zoek naar mensen die accordeon
of harmonica spelen.
Tijdens deze avond wordt allerhande informatie over de "De
Knupduukskes" en de dansen ge
geven.

ANBO Vorden
De afdeling Vorden van de Anbo
houdt vrijdagmiddag 10 maart in
het Stampertje haar jaarvergade
ring.
Na het officiële gedeelte zal de
heer J.v.d. Broek laten horen en

nog eens de kaart erbij gepakt. Je
praat dan over vijf gemeenten, 42
dorpen en buurtschappen met
een oppervlakte zo groot als de ge
meente Apeldoorn. En dat allemaal onder één bestuur". Verder
zijn Vorden, Hengelo en Steende
ren van mening dat een toetre
ding van Zelhem en Hummelo &
Keppel geen enkele meerwaarde
voor de VHS-gemeenten oplevert.
Verder voelen de VHS-gemeenten
de hete adem in de nek van provincie en rijk. Minister Peper heeft
eind vorig jaar de Stuurgroep
Krachtige Gemeenten aan het
werk gezet om te komen tot een
advies ten aanzien van de herinde
ling van de Achterhoek. Het is de
bedoeling dat de uitkomsten van
dit rapport nog dit voorjaar be
kend worden gemaakt. Ook Commissaris van de Koningin J. Kamminga bemoeit zich actief met de
herindeling in dit gebied. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de provincie Gelderland zei hij dat de
herindeling van de Achterhoek
nog dit jaar zijn beslag moet krijgen. Onduidelijk is nog hoe groot
de gemeenten in de toekomst
moeten zijn. Op dit moment wonen er in Vorden, Hengelo en
Steenderen in totaal 21.662 mensen.
Het is de vraag of dit voldoende is
en of de VHS-gemeenten straks
niet alsnog met Zelhem en Hummelo & Keppel om de tafel moe
ten.
zien, welke ingrijpende verande
ringen het dorpsbeeld en de directe omgeving in de loop der tijden
heeft ondergaan.
Het beeldmateriaal van de heer
van de Broek gaat terug tot omstreeks 1743.
Hij voert de aanwezigen met vergelijkende beelden door de eeuwen heen naar de actuele situatie
zoals men die dagelijks in levende
lijve aanschouwt.
Om de vergelijkingen goed tot zijn
recht te laten komen, werkt v.d.
Broek met twee projectoren en
twee schermen.

Mitsubishi Carisma bij
een autobedrijf met
charisma: De Eme.
Wilt u meer zien van de Mitsubishi Carisma,
loop dan even bij De Eme binnen. Daar
kunnen ze u er alles over vertellen. Een
overtuisende proefrit doet de rest.
Dus kom naar De £me, u bent er
van harte welkom.

Woensdagmiddag 8 maart
wordt er in het Dorpscentrum
te Vorden de Internationale
Vrouwendag gevierd. In samenwerking met Vluchtelingenhulp en de Vrouwenraad wordt
er door de vluchtelingenvrouwen uit Vorden en de Kranenburg momenteel al heel hard
gewerkt.
Genoemde vrouwen bakken bijvoorbeeld het gebak volgens het
recept uit het land van herkomst.
Ook zullen de dames vertellen

Oudheidkundige
vereniging
Het was vorige week dinsdag voor
de aanwezigen op de avond van de
oudheidkundige vereniging "OudVorden" even wennen. De op de
convocatie vermelde spreker liet
het op het laatste moment afwe
ten. Zijn te houden lezing over
molens ging dus mooi de mist in.
Gelukkig had de secretaresse, Fenny' van Druten, voor een goed alternatief gezorgd. De heer Dinkla
uit Doetinchem was, ondanks de
korte termijn, bereid deze avond
te verzorgen. En dat deed hij met
veel enthousiasme en deskundigheid. Als lid van de gemeentelijke
monumenten commissie in Doe

over hun ervaringen in hun ge
boorteland en wat zich daar alle
maal afspeelt Ook het verblijf hier
in Nederland komt daarbij ter
sprake.
De opzet van de middag is tevens
om te bespreken hoe Vordense
vrouwen kunnen meehelpen om
de integratie van deze buitenlandse vrouwen in onze samenleving
te bevorderen.
Na de pauze staat er onder leiding
van Marianne Kerkhoven uit
Zutphen volksdansen op het programma.
tinchem krijgt hij geregeld met de
monumenten in die plaats te maken en daar ging zijn lezing dan
ook over. Zowel zijn voordracht als
dia's waren goed verzorgd en zo
kon de vereniging toch nog op een
geslaagde avond terugzien.

Vordens Tennispark
houdt zaterdag 11
maart Open Huis
Op zaterdag 11 maart wordt er
door tennisvereniging Vordens
Tennispark Open Huis gehouden.
Niet-leden worden uitgenodigd
om onder begeleiding een balletje
te slaan om zo nader kennis te maken met de tennissport. Zie ook advertentie.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 8 maart 18.30 uur Viering Aswoensdag in de Christus
Koningkerk; 19.30 uur Bidstond voor gewas en arbeid in de Geref.
Kerk. Voorganger dhr. H.G. Dijkman.
Zondag 12 maart 10.00 uur ds. M. Beitier, Gezinsdienst.
Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 8 maart 19.30 uur ds. A. Hagoort, Biddag.
Zondag 12 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker, Zutphen.
Kapel de Wildenborch
Zondag 12 maart 10.00 uur ds. D. van Doorn uit Almen.
Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 8 maart 18.30 uur Viering Aswoensdag in Chr.
Koningkerk; 19.30 uur Bidstond voor gewas en arbeid in Geref.
Kerk.
Zondag 12 maart 10.00 uur Bevestiging en intrededienst ds. D.
Westerneng. Bevestiging door ds. PJ. Westerneng uit Barneveld;
19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K. kerk Vorden
Woensdag 8 maart 18.30 uur Viering aswoensdag.
Zondag 12 maart 10.00 uur Eucharistieviering. Familieviering
m.m.v. de Kerkuiltjes.
R.K. kerk Vierakker
Woensdag 8 maart 09.00 uur Woorddienst.
Zaterdag 11 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 maart 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Weekendwacht pastores
72-13 maart?, de Heus, Zutphen, tel. (0575) 526965.

de
De Stoven 23a, Zutphen
Tel.(0575)526590

De nieuwe Mitsubishi-dealer voor Zutphen en omseving!

Huisarts
11-12 maart dr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Weekenddiensten
Tandarts 11-12 maart P.j. Waart, Barchem, tel. 0573-441744.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag/zondag 1130-12.00
uur.
S treekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17,45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg), Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel, (0575) 5512 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
eri vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden; maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij Verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09,45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel, (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (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. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c. 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.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17,30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond Sc Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-1230 uur en 1330-16.00 uur; vrijdag
van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 1030-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel, (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Intbrmatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-1130 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen. tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Perspngnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafelt j e-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur.
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Klingen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info"
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031,
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

• Restant Chileense wijn.
Déze mankeert niets en wordt
daarom niet teruggestuurd.
Rood of wit nu 5,- per fles.
Wereldwinkel Vorden

Vroege voorjaarsaanbieding
Heerlijke
verse
vlaaien

• Plezier met judo. Elke
maandagmiddag 15.50-16.40
uur tot ± 7 jaar; 16.40-17.35
uur tot ± 10 jaar; 17.35-18.30
uur 11 jaar en ouder. Eerste
drie lessen gratis; 3 x judopak
in bruikleen. Sport- en gezondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67a, tel. 0575554091;0543-517467

RECYCLING:

Kersen-bavaroisevlaai
Q95
Om

Aardbeien-monchouVlaai goed voor 12 royale punten
Deze heerlijke grote vlaai ^
^£?QS
f? 9
voor maar
• ^^9M

• De Werkgroep Tuinkeuring
organiseert weer een snoeidemonstratie op 18 maart.
Opgave voor 11 maart bij tel.
552670/553442

• Toneelgroep Linde: 'Pension Geesjeshoof' 25 maart
aanstaande om 19.30 uur in
het Dorpscentrum Vorden

Keuze uit ruim 30 soorten en calorie-arm. De gehele week:
met lekker
veel slagroom

• Te koop: handgrasmaaier
• Ik maak graag een plan met
f50,- en aluminium uitschuifu voor een slank & fit maar
ladder f 95,- als nieuw. Tel.
vooral gezond millennium:
554475
Bel vrijblijvend voor info: mevr.
A. Eijsink, tel. 0575-572127
• Wie heeft zaterdagavond
met carnaval bij Pannenkoe• Totale opheffingsuitverkenhuis Kranenburg mijn jas
koop van handelsvoorraad
meegenomen merk Chamow.o.
oude antieke en 2e
nix, blauw met rood, op rechter
hands meubilair, klokken,
arm
AHC productions. Tel.
spiegels e.d. Alles moet weg!
0575-556615
Nu korting tot 50%! of t.e.a.b.
Zaterdags van 09.00 tot 17.00
• Gevraagd: hulp bij onderuur
houd mooie tuin, liefst met
Corantiek De Stegge 9, Lieenige ervaring. Plm. 1 dag per
velde, tel./fax 0544-463954,
week. Tel. 556218 na 18.00 uur
mob. 06-55143833.
• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgeslagen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een healing zal er van binnen 'ruimte' komen. De energie kan
weer stromen. Bel voor informatie Marg Bekken, tel. 0573453246

Vlaaien volgens Limburgs recept

Bananensoes royal
a.u.b. reservering gewenst
per stuk voor maar

85

Nieuw:

Kastelenbol

Vers
van uw
verwenbakker

Gewoon Geweldig Lekker!
'n rijkelijk gevulde bol met
appel, rozijnen, kaneel,
suiker en noten
ter kennismaking

95

ledere donderdag:

5 broden
voor

95

Zaterdag: alle brOOdJBS

£ halen K betalen
Nieuw:

Desembrood. Puur natuur
Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. (0543)
451311
• Ervaar zelf de wonderlijke
werking van Aloe Vera producten! Bea Brinkman 0575553632; Gineke Bosman,
praktijk voor psycho energetische therapie en Touch for
Health, 0575-570482; Jannie
Nijkamp 0575-521316
• Te koop. Volvo 440 DL
b.j.'91, km-stand 94.500, zilvermetallic + trekhaak, mooi uitziende auto. Tel. 0575-461113
• 8 maart Vrouwen-verwendag f 10,- voor nieuwkomers:
inner-beauty-arrangement (incl. REIKI) rookvrij welkom bij
Ineke 'Vrouwen-Trefpunt' te
Keijenborg 0575-464383
• De enige echte opruiming.
Donderdag 16 maart a.s. 13.30
uur. Etalage gereed 9 maart
a.s. Verzamelhuis Wamsveld
Rijksstraatweg 35, tel. 522919
• TC RENOVATIE: alles onder 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • verzamelhal • kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; inen verkoop. Ma. t/m za. open
van
10.00-16.00 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69
• Unieke verkoop van Toscaanse, Griekse en Engelse
buitenpotterie; ook veel grote
maten. Tot 70% korting 18 en
19 maart vanaf 10.00 uur Lindeseweg 9, Vorden tegenover
kasteel Kiefskamp
• Te koop: aardappelen,
Bildtstar en Suprise, diverse
soorten groenten en fruit,
voerwortelen. Elke dag verkoop aan huis en elke donderdagmorgen verkoop van aardappelen, groenten en fruit van
09.45 tot 12.00 uur op de parkeerplaats van Pannenkoeken-Restaurant Kranenburg.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 0575-556876

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
KOMT 'T ANDER.

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

RUNDVEE
INFORMATIE
AVOND
14 maart a.s., aanvang 20.00 uur
onderwerpen:

Met Zwavel meer gras
Een goede droogstand voor
uw koeien levert u meer
rendement op.

u bent van harte welkom bij: Partycentrum Langeler
Spalstraat 5
7255 AA Hengelo (G.)

J.l/l/. v.d. Brink

MENGVOEDERS - RUWVOEDERS - KUNSTMEST
WICHMOND

IttNSEN

HANDEL IN VEEVOEDERS
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN
KRUIDENIERSWAREN - Vierakker

O, wat fijn om bij mama te zijn.
Maar nu ik papa ken
ben ik blij dat ik geboren ben.
Dolblij en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon
HENDRIK JAMES

Jimmy
Hij is geboren op 3 maart 2000
om 18.47 uur, weegt 3550
gram en is 52 cm lang.

Vanavond
bent u aan de bal

Jouw leven
moesten wij loslaten.
In ons leven
houden wij je altijd vast.

Wij hadden nog fijne plannen en een hoopvolle verwachting van de toekomst.
Vandaag werden deze abrupt onderbroken.
Mijn lieve man en onze unieke vader
LAMBERTUS PARDIJS
BERTUS

Jim en Henriet
Dadema-Hexell

ECHTGENOOT VAN RINY PARDIJS-KOLENBRANDER

is plotseling overleden in de leeftijd van 51 jaar.
Stationsweg 17
7255 EL Vorden, 0575-552794
Wilt u ons eerst even bellen
voordat u vingertjes en teentjes komt tellen?
Voor de vele hartverwarmende
blijken van medeleven en belangstelling na het onverwacht
overlijden van mijn lieve vrouw,
zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

GERDINA
BOGCHELMANBOSCH
betuigen wij hiervoor onze oprechte dank.

H.J. Pardijs-Kolenbrander
Richard en Thamar
Sander en Barbara

4 maart 2000
Het Elshof 16, 7251 CB Vorden

4gehaMba//en1Q95

Er is gelegenheid om afscheid van Bertus te nemen op
woensdag 8 maart van 19.00 tot 19.45 uur in het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4 te Vorden.

j. 500
**/)/) gr.
nr i/.arirancf.ann.an
varkenslappen

De uitvaartdienst vindt plaats donderdag 9 maart om 10.30
uur in het bovengenoemd uitvaartcentrum, waarna aansluitend de begrafenis volgt op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan aldaar.

kalfsprépare,
WO gr.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot samenzijn in het uitvaartcentrum.

gekruide
runderreepjes,

Uit aller naam:
G. Bogchelman

WO gr.
Veel te vroeg is van ons heengegaan mijn lieve zoon,
schoonzoon, broer, zwager en oom

Vorden, maart 2000

huzarensalade,

J. Pardijs-Tuller
H.W. Kolenbrander-Heusinkveld
Anja en Bas Oonk
Rogier en Wendy
Matthijs, Marlous

BELASTINGSERVICE
op 22 en 27 maart

zijn er weer onze
belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

gekookte achternam, boerenmetworst, cornedbeef,
(WO gr. per soort)
samen

Chick-en cheese,

500 gr.

BERTUS PARDIJS

FNV

• ^^ ^^~^™""

kip filet met kaas en
bacon WO gr.

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

4 maart 2000
Tel. (0575) 55 67 75

De schok was groot toen wij hoorden van het totaal
onverwacht overlijden van onze medewerker

Bedroefd geven wij u kennis van het toch nog onverwachte overlijden van onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

BERTUS PARDIJS
GERRITDINA BIJENHOF-NIJHUIS

op zaterdag 4 maart.

WEDUWE VAN WILLEM BIJENHOF

Alle medewerkers van ons bedrijf zullen zich Bertus
blijven herinneren als een goedlachse en opgewekte
man met wie je graag werkte.
Als mens en als collega zullen we Bertus intens missen.
c

op de leeftijd van 86 jaar.
G.W. Bijenhof
Hoetinkhof 233,
7251 WN Vorden

In de eerste plaats gaat ons gevoel van medeleven nu
echter uit naar zijn vrouw, kinderen en allen die hem
nabij waren. Wij hopen dat zij de kracht zullen vinden
om door te gaan.

VLAAI VAN DE WEEK:
Vergeef zijn tranen.
Bewaar zijn gulle lach.
Hij heett zijn strijd gestreden,
dat hij nu vredig rusten mag.

Fam. Klein Brinke
en medewerkers
Auto- Rijwiel- en Taxibedrijf Klein Brinke BV

In verband met het overlijden van onze
medewerker de heer Pardijs
is ons bedrijf op donderdag 9 maart
tot 14.00 uur gesloten.
Auto- Rijwiel- en Taxibedrijf

Klein Brinke BV
Zutphenseweg 85, Vorden

Diep bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat
heden van ons is heengegaan, voorzien van het H.
Sacrament der Zieken, in volle overgave aan Gods
Heilige wil onze lieve vader, schoonvader, opa en
overgrootvader
BERNARDUS GRADUS
HERMANUS PETERS
Zutphen,
4 maart 2000

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

'De Koppel'
Heerlerweg 13, 7233 SG Vierakker

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Dinsdagavond 7 maart om 19.00 uur zal er in de H.
Willibrorduskerk te Vierakker een avondwake tot zijn
intentie worden gehouden.

Monuta

kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Appel/kaneelvlaai f 10,Appel/kaneelstammetje f 7,50
Appelkaneelbrood
5 plakjes f 2,00
Appelpunten f 1,75
*****

SINDS 1983 WEDUWNAAR VAN GRADA JACOBA HAGEN

Steenderen,
16 maart 1913

NORDEKv.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
/
/
Telefoon (0575) 552928

Wij zijn van maandag 13 maart t/m
donderdag 16 maart gesloten.
Vrijdag 17 maart gaan we weer open
Zaterdag tussen 7 uur en 9 uur

5 witte harde
broodjes voor f 1,00

De uitvaartmis zal plaatsvinden op woensdag 8 maart
om 10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis volgt op het parochiekerkhof aldaar.
Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd.
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

G

EMEENTE

B

ORDEN, HENGELO EN STEENDEREN
P
TOEWERKEN NAAR FUSIE
•

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44
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 burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.G Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur
woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12100 uur.

ULLETIN

De werkzaamheden zijn naar verwachting in juni gereed. In deze periode zullen woningen en bedrijven bijna altijd bereikbaar zijn. Tijdig voordat de aannemer begint aan een gedeelte van de Wildenborchseweg of
de Almenseweg ontvangen de aanwonenden bericht.

GAAN

T,

Samenwerking Vorden, Hengelo en Steenderen (VHS)
De gemeenteraden van VHS besloten in mei 1998 om te gaan samenwerken. De VHS-gemeenten hebben bestuurlijke en ambtelijke organisaties
die sterk op elkaar lijken. De ervaringen met samenwerken zijn positief.
Samenwerking levert natuurlijk voordelen op. Toch betekent het ook dat
de besturen en de medewerkers met allerlei hulpstructuren moeten werken wat veel tijd kost voor overleg. Voor de inwoners van de drie gemeenten is intensieve samenwerking niet altijd even helder en voor het
personeel schept het onzekerheid.
Verzoeken om toetreding
De gemeentebesturen van Hummelo en Keppel en van Zelhem hebben
verzocht om te mogen toetreden .tot het samenwerkingsverband VHS. Zij
hebben rapporten laten opstellen om de meerwaarde aan te tonen voor
zowel die gemeenten als voor VHS. Toetreden van Zelhem en Hummelo
en Keppel levert voor die gemeenten zelf wel, maar voor de VHS-gemeenten geen enkele meerwaarde op. De VHS-gemeenteraden hebben
van tevoren aangegeven dat er ook voor deze gemeenten een duidelijke
meerwaarde moet zijn. De colleges van burgemeesters en wethouders
van VHS stellen de gemeenteraden voor om Hummelo en Keppel en Zelhem niet te laten toetreden tot het samenwerkingsverband VHS.
Fusie
De drie colleges van burgemeesters en wethouders hebben in een vergadering op 22 februari 2000 in het gemeentehuis van Vorden alles op een
rijtje gezet. Zij vinden dat de tijd rijp is om toe te werken naar fusie van
de drie VHS-gemeenten, de effecten van fusie te onderzoeken en, bij positieve uitkomst, een plan van aanpak voor het fusietraject op te stellen.
De stuurgroep die de samenwerking begeleidt, kan een extern adviseur
opdracht geven om dit onderzoek te verrichten.
De colleges van burgemeesters en wethouders van VHS hebben op 29 februari 2000 een gezamenlijk voorstel vastgesteld voor de drie gemeente
raden voor hun vergaderingen op 28 maart 2000.

M

ACHTHONDENMEUTE OP HET PERCEEL
HENGELOSEWEG 20

Voor de vestiging van de hondenmeute van de jachtvereniging is een herziening of vrijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk. Burgemeester en wethouders zijn bereid medewerking te verlenen. Wel moet
de jachtvereniging met een nadere akoestische rapportage aantonen, dat
de geldende geluidsnormen voor de omliggende woningen niet worden
overschreden. Er zijn op dit moment nog onvoldoende gegevens om dit
te beoordelen. Ook komen er (milieu)technische eisen en moet de jachtvereniging de geplande buitenren voor de honden met groenvoorzieningen afschermen.
De huisvesting van de hondenmeute past het best in het buitengebied.
Bebouwde kommen en industrieterreinen zijn niet geschikt. Indien geen
overschrijding plaatsvindt van geldende milieunormen en landschappe
lijke waarden niet onevenredig worden aangetast, zijn er geen planologische belemmeringen.
Voor overlast van de honden tijdens het uitlaten in de omgeving (bv. het
opjagen van vee of de betreding van particuliere erven), zoals omwonenden van het perceel vrezen, bestaan onvoldoende aanwijzingen. Uit informatie van gemeenten, waar nu hondenmeutes zijn, blijkt dit.
Het gaat om een voorlopig collegestandpunt. Na ontvangst van de akoestische rapportage bepalen burgemeester en wethouders definitief of zij
medewerking zullen verlenen aan de nog te voeren planologische en
(milieu)vergunningprocedures. Uiteindelijk zal de gemeenteraad beslissen over een eventuele herziening van het bestemmingsplan. Het toe
passen van de zelfstandige projectprocedure is ook een bevoegdheid van
de gemeenteraad, maar in zijn vergaderingvan 28 maart zal hij een voorstel behandelen om die bevoegdheid te delegeren aan burgemeester en
wethouders.
Tijdens deze procedures bestaan voor belanghebbenden mogelijkheden
om zienswijzen in te dienen. Tegen beslissingen kan men in beroep.

IJZIGING BEBOUWDE KOM BOSWET
De bebouwde kom Boswet is voor het laatst in 1963 door de gemeente
raad vastgesteld. In een gedeelte van de huidige bebouwde kom en in de
bebouwde kommen van Wichmond en Kranenburg is de Boswet van toe
passing. Hierdoor is voor sommige vellingen naast een gemeentelijke
kapvergunning ook een melding op grond van de Boswet nodig.
Burgemeester en wethouders willen de grenzen van de bebouwde kom
Boswet opnieuw vaststellen.
Overeenkomstig artikel l lid 5 van de Boswet leggen burgemeester en
wethouders het qntwerp besluit voor het wijzigen van de bebouwde kom
Boswet gedurende een periode van 30 dagen ter inzage.Vanaf woensdag
8 maart 2000 tot maandag 10 april 2000 aanstaande, kunt u het ontwerpbesluit inzien in het gemeentehuis op de afdeling gemeentewerken (in
de boerderij). Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden. U kunt uw reactie ook
mondeling kenbaar maken aan de medewerkers van de afdeling ge
meentewerken.

ERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 14
maart om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de agenda
staat:
- overdracht bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling met toepassing van de artikelen 19, lid l en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (zelfstandige projectprocedure);
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 14 maart om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden. Óp de
agenda staat:
- verzoeken om toetreding van de gemeentebesturen van Hummelo en
Keppel en van Zelhem tot het samenwerkingsverband Vorden, Hengelo en Steenderen;
- voortzetting VHS-proces;
- overeenkomst VHS op het terrein van personeelszaken;
- uitvoering Weizij nsplan 2000-2003.
- toelichting notitie onderwijshuisvesting 2000 gemeente Vorden
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 15 maart om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- overeenkomst VHS op het terrein van personeelszaken;
- Vierde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening;
- Bomenbeleidsplan Vorden.

ERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

ERBOUWEN HAMSVELDSEWEG W
Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van het be
stemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het verbouwen van een boerderij op het perceel Hamsveldseweg 10 te Vorden. Het bouwplan ligt vanaf donderdag 9 maart tot en met woensdag 5 april 2000 bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage. U kunt
uw zienswijze kenbaar maken.
EGWERKZAAMHEDEN WILDENBORCHSEWEG
ALMENSEWEG

V«•:•»

ORDEN

EN

Op maandag 13 maart 2000 start Dostal's aannemersbedrijf BV. met onderhoudswerkzaamheden aan de Wildenborchseweg. Om een veilige uitvoering en de kwaliteit te kunnen waarborgen, sluiten burgemeester en
wethouders de Wildenborchseweg af. Het doorgaande verkeer tussen Lochem en Vorden wordt via de provinciale wegen N346 (Lochem-Warnsveld), de N314 (een deel van de nieuwe rondweg bij Warnsveld) en de
N319 (Warnsveld-Vorden) geleid. De Almenseweg is omstreeks april/mei
enkele weken gestremd in verband met de aanleg van plateaus op deze
weg. Verder wordt op de Mosselseweg, tussen de Wiersserbroekweg en de
Ruurloseweg tijdelijk eenrichtingverkeer ingesteld, met uitzondering
van (brom)fietsers.

- verzoeken om toetreding van de gemeentebesturen van Hummelo en
Keppel en van Zelhem tot het samenwerkingsverband Vorden, Hengelo en Steenderen;
- voortzetting VHS-proces;
- overeenkomst VHS op het terrein van personeelszaken;
- overdracht bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling met toepassing van de artikelen 19, lid l en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (zelfstandige projectprocedure);
- Bomenbeleidsplan Vorden;
- Vierde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening;
- Uitvoering Welzijnsplan 2000-2003.
Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang
kan zijn.
Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen dat
op de agenda staat. Over deze onderwerpen heeft u eerder in kunnen
spreken tijdens de commissievergaderingen.
U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de
gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken.

OMENBELEJDSPLAN EN WIJZIGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE

VERORDENING

•

Het bomenbeleidsplan heeft voor iedereen ter inzage gelegen. Er is al uitvoerige informatie over gegeven. De
reacties heben niet geleid tot veranderingen in het plan. In het plan staat dat voor het kappen van snelgroeiende sierbomen (berk, kers, lijsterbes, fijnspar, den en ceder) in particuliere tuinen geen vergunning meer nodig is. Daarom wijzigen burgemeester en wethouders de Algemene plaatselijke verordening.
Burgemeester en wethouders hebben dit plan opgesteld omdat veel bomen het "moeilijk" hebben. Het plan
moet ertoe bijdragen dat bomen beschermd en behouden blijven.
CTIEREGENTON
In april/mei 2000 organiseert het Waterbedrijf Gelderland samen met de gemeente Vorden een actie regenten.
De actie die al in de meeste Achterhoekse gemeenten is gehouden is bedoeld om drinkwater te besparen. Niet
voor alle klusjes rond het huis is immers schoon en helder drinkwater nodig. Regenwater is schoon genoeg, bijvoorbeeld voor het wassen van van de auto, tuinsproeien en ramen lappen. Door regenwater te gebruiken helpt
u bewust mee aan een beter milieu.
Iedereen in Vorden kan een regenten bestellen. Een ton kost f60,—, een onderzetblok f 25,— en een regentenautomaat f 14,—. U krijgt een folder waarin een bestelbon staat.
U kunt een regenten bekijken in het gemeentehuis en in het koetshuis.

*D
£j OUWAANVRAGEN
plaats

aanvrager

inhoud

datum
ontvangst

Handelsweg 11

Van den Berg Infrastructuren B.V.

bouwen twee kantoorunits

21-02-2000

Geurkenweg l

HJ. Hulstijn

bouwen woning

22-02-2000

terrein NS aan de noordzijde van de Enkweg

Radar V.O.F.

bouwen kantoorunit

24-02-2000

de Bongerd 36

A.J. Wentink

bouwen bergruimte

24-02-2000

Raadhuisstraat 13

M. Boekholt

bouwen dakkapel

01-03-2000

Molenweg 6

T.C. van Dorsten

bouwen bergruimte

01-03-2000

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
ERGUNNINGEN
bouwen
plaats

aanvrager

inhoud

Ruurloseweg 46

H.J. Graaskamp

bouwen bergruimte.

Netwerkweg 4

G.B. Bloemendal beheer B.V.

bouwen bedrijfshal met kantoor

vrijstelling

slopen
plaats

aanvrager

inhoud

Ruurloseweg 49

J.M. Strijd

slopen schuur

Nijverheidsweg 4

A.B. van de Breemen

slopen schuurtje

Mispelkampdijk 6
Aanleggen
plaats

D. Wijers

slopen garage

aanvrager

inhoud

Enzerinckweg 10

G. Schuerink

aanleggen poel

Riethuisweg ongenum- I.J.M. Roelofs
merd, tegenover nr. 3

aanleggen poel

Wiersserbroekweg l

aanleggen poel

kappen
plaats

A.G.M. Hummelink

aanvrager

inhoud

Kamphuizerweg Lingens Have b.v. vellen diverse
(sectie D, nr. 1994)
houtopstanden

Met ingang van 5 maart 2000 staat op het
terrein achter het schildersbedrijf v.d. Wal

geen container
meer
voor inzameling van
oud papier.
Er kan dus geen oud papier
meer worden gebracht.
Het papier ophalen door het
Vordens Mannenkoor blijf zoals het was:
1 e zaterdag van de maand: wijk Noord
3e zaterdag van de maand: wijk Zuid
Vanaf zaterdag 18 maart 2000 zal dit ophalen
gebeuren met vuilniswagens, m.m.v. leden van
het Vordens Mannenkoor. U dient het oud papier
vóór 09.00 uur aan de weg te zetten. De vuilniswagen komt maar één keer door de straat.
Het Vordens Mannenkoor

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.

WERFVUILDAG VORDEN OP 18 MAART 2000
Op zaterdag 18 maart organiseert de werkgroep Zwerfvuildag Vorden
weer een inzamelactie van zwerfvuil. De hele ochtend trekken 120 vrijwilligers verdeelt over 10 groepen de gemeente in om het Vordense buitengebied op te ruimen. Alleen de bermen, sloten en direct aansluitende
stroken langs openbare wegen worden geruimd. Hotel Bakker biedt de
vrijwilligers ter versterking van de inwendige mens soep aan. Om ± 12.30
uur wordt de zwerfvuildag afgesloten op de gemeentewerf aan de Enkweg door wethouder Boogaard. De vrijwilligers krijgen daarbij door de
gemeente een drankje aangeboden.
De werkgroep kan nog vrijwilligers gebruiken. Help mee met opruimen
van rommel langs de wegen in het buitengebied van Vorden.
Geeft u op: Vorden en Kranenburg 55 33 57; Wichmond en Vierakker 44
1999.

/w;

ELZIJNSPLAN1999-2003

De subsidiebeschikkingen voor instellingen en verenigingen voor 1999
zijn verzonden. Wel moeten sommige subsidies nog definitief worden
vastgesteld.
Voor de resterende jaren van de budgetperiode volgens het Welzijnsplan
1999-2003 moet nu ook een koers worden bepaald. De Nota uitvoering
Welzijnsplan 2000-2003 bevat een aanzet voor de uitvoering in de jaren
2000 tot en met 2003.
Op 28 maart 2000 (aanvang 19.30 uur) behandelt de gemeenteraad deze
Nota, die ook is geagendeerd voor de vergadering van de commissie welzijn, milieu en samenwerking van 14 maart 2000 (aanvang 20.00 uur).
Vanaf heden ligt een exemplaar van de nota tijdens openstellingsuren
(maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling welzijn van het ge
meentehuis (units).
Kopieën van de nota kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze naar voren brengen. Burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad betrekken deze zienswijzen bij hun definitieve beslissing.

goothoogte

ERLENEN VRIJSTELLINGEN MET TOEPASSING VAN
ARTIKEL 19, LID1/19A WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING (ZELFSTANDIGE PROJECTPROCEDURE)
Voor een bepaald gebied kan een voorbereidingsbesluit gelden of een
otnwerp voor een herziening van een bestemmingsplan ter inzage liggen. Dan mogen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van
het geldende bestemmingsplan voor bijvoorbeeld het verlenen van
bouwvergunningen. De gemeenteraad kan dat zich voorbehouden als
meer dan éénvijfde van de raadsleden dat wil.
De Wet op de ruimtelijke ordening gaat veranderen. Dit betekent dat
waarschijnlijk vanaf 3 april 2000 de gemeenteraad voor het realiseren
van een project vrijstelling mag verlenen van een geldend bestemmingsplan. Wel moet het project een goede ruimtelijke onderbouwing hebben,
bij voorkeur een (intergemeentelijk structuurplan. Is dat er niet, dan is
de relatie met het geldende bestemmingsplan belangrijk.
Ook kan men gemotiveerd aangeven waarom het project past binnen het
toekomstige bestemmingsplan. De wetgever heeft dit opgenomen in de
wet om projecten los van bestemmingsplannen te kunnen realiseren. De
gemeenteraad mag over deze projecten beslissen. Zij kunnen deze be
voegdheid overdragen aan burgemeester en wethouders.
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om deze bevoegdheid
aan hen over te dragen. Dit zal vaak nodig zijn om de termijnen genoemd
in de wet te halen.

herplantplicht
gemengd
bosplantsoen
(maat 80-100)

DANK VOOR UW
HULP IN 1999
Mensen in Nood zet zich in voor
noodhulp en kwetsbare groepen,
waaronder met name kinderen.

STEUN
ONZE
STERREN
GIRO 667

Mogen wij ook in 2000 op u rekenen?

Gezocht:

een vroege vogel
die van dinsdag t/m zaterdag van ca. 06.30 tot
08.00 uur de postbussen wil vullen bij Bruna
Postkantoor te Vorden.
Telefonische reacties na 18.00 uur op
0575-553881

bruna

DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
vraagt voor haar kantoor een:

VORDEN administratief

STICHTING medewerker v/m
OUD EZR E K

V00r 8 UUr

Per Week'

Profielschets:
• opleiding op Meao-niveau
• enige jaren ervaring op administratief gebied
• kunnen werken met Word en Exel
• affiniteit met ouderen
• kunnen werken op wisselende tijden
• woonachtig in Vorden of omgeving
• min. leeftijd 25 jaar.
Schriftelijke sollicitatie uiterlijk 14 dagen na verschijning
van dit blad.
Voor inlichtingen kunt u tijdens de ochtenduren bellen met
de functionaris van de SWOV mevr. L. van Uden, tel. 0575553405

Voetbal

Pfaff tiptronic line 2000
Er was een tijd dat stoffen nog
alleen werden geweven en katoen, wol of zijde. De naaimachines konden die materialen
gemakkelijk aan. En tijd ... die
was er in overvloed!
Hoe anders is alles vandaag. Tricotstoffen, jersey, lycra en een wereld van synthetisch textiel al of
niet gemengd met natuurvezels.
Stoffen en materialen zijn complex en tijd ... wie heeft die nog?
En wie leert nog alle naaitechnie
ken? Dat alles maakt dat er vandaag heel andere eisen worden ge
steld aan naaimachines en Pfaff
weet dat als geen ander. Niet alleen maakt Pfaff al naaimachines
sinds 1862 maar daarbij is het één
van de belangrijkste producenten
van naaimachines voor de industrie. En daar weten ze precies wat
er van de moderne naaimachine
verlangd wordt. Pfaff heeft nu een
nieuwe naaimachine ontworpen
voor de j aren 2000.
Nog nooit eerder waren er naaimachines die zoveel kunnen en zo
gemakkelijk zijn in het gebruik.
Een toets aantippen . . . en naaien.
Met één toets wordt de machine
aan het werk gezet. Bij de gekozen
steek stelt de machine automatisch de optimale steeklengte en
breedte in. Alle handelingen en de
instelling van de machine zijn
voortdurend zichtbaar in een display op de machine. Alle instellingen kunnen naar wens gemakke
lijk worden veranderd.
De Pfaff tiptronic line heeft een
ergonomische vormgeving. Ontworpen met het o-~'g op een goede
positie achter de machine, overzicht bij de bediening en een groot
werkvlak met veel ruimte voor het
naaigoed. Afgeronde 'soft-style'

tiptoetsen voor een snelle steekkeuze. Een snelzoektoets voor het
'doorbladeren' van de steekprogramma's. Goed doordacht in elk
detail.
Praktische dingen maken het naaien prettiger en comfortabeler. Zoals de automatische draadinsteker
en spoelen door de naald zonder
het handwiel te ontkoppelen.
Maar belangrijker nog zijn de bijzondere extra's die zorgen voor
een professioneel resultaat. Zoals
het unieke IDT-systeem: het dubbele stoftransport waarbij twee
transporteurs, één boven en één
onder gelijktijdig de stof voortbewegen zodat niets meer kan rimpelen of verschuiven. Zoals de volautomatische en repeteerbare
knoopsgaten (waaronder het oogjes-kleermakersknoopsgat). Maar
ook de speciale quilt- en kruissteken die er uit zien alsof ze met de
hand zijn gemaakt. Dat alles helpt
de gebruiker van de tiptronic line
met het bereiken van een professioneel resultaat.
DE TIPTRONIC
MADE IN GERMANY
De tiptronic line is een compleet
nieuwe modelserie - made in Germany - met een duurzame en de
gelijke constructie. Een sterk lichtmetalen frame, een sterke en stille
roterende draadgrijper en onderhoudsvriendelijke techniek. Dat
zijn de basiskenmerken van de
vier nieuwe types in deze serie: de
tiptronic 2010,2020, 2030 en 2040.
Alle machines beschikken over
een zeer compleet stekenprogramma.
Voor informatie: Naaimachinehandel Borgonjen Vorden en Lochem.

PROGRAMMA W VORDEN
Vorden Dl-WHCZ D3; Brummen
D3-Vorden D2; Vorden El-AZC El;
Erica E2-Vorden E2; WHCZ
E4-Vorden E3; Vorden E4-WHCZ
E7; Vorden F2-AZC Fl; Zutphen
Fl-Vorden Fl; Vorden F3-Warnsveldse Boys F3; Gazelle Nieuwland
F4-Vorden E F4; Brummen F3-Vorden F5; Vorden F6-Gazelle Nieuwland F5.
Oeken Al-Vorden Al; De Hoven
Bl-Vorden BI; Lochem Cl-Vorden
Cl.
SDOUC l-Vorden 1; Bon. Boys
2-Vorden 2; Twenthe G. 2-Vorden
3; Witkampers 4-Vorden 5; Vorden
6-Baakse Boys 4.
PROGRAMMA SV RA1TI
Zaterdag 11 maart: Ratti 5-Oeken
2; PAX C4-Ratti Cl.
Zondag 12 maart: Ratti 1-Zelhem
1; Ratti 2-SHE 6; Oeken 4-Ratti 3;
Ratti 4-Brummen 8. Dames: Ratti
1-Vios Beltrum 1.

Voetbal
11-3: Sociï B-AZC B.
12-3: Baakse Boys - Sociï; Winterswijk 2 - Sociï 2; Warnsveldse Boys 3
- Sociï 3; Sociï 4 - WHCZ 3; Sociï 5 Erika '76 10.

Grondtestdag bij
Welkoop Vorden
Het is weer voorjaar! De natuur
ontwaakt en er komt weer volop activiteit in de tuin van zowel plant als dier.
De wens van veel tuinliefhebbers
is een mooi, sterk en diepgroep gazon. Helaas wordt de gazonbezitter hierin echter vaak teleurge
steld. Ondanks alle inspanningen
krijgt men vaak niet de gewenste
grasmat en stukken mos ontsieren
het gazon. Toch is er een oplossing
voor dit probleem!

Wanneer er mos in een gazon aanwezig is, zijn daar vaak verschillende oorzaken voor. Voorbeelden
zijn: een zure grond, schaduw, een
'dichtgeslagen' bodem, gebrek aan
bodemleven door het gebruik van
kunstmest en mosdoder (verticute
ren is dan een must!) of een gebrek
aan voedingsstoffen.
Een goed bodemleven is van we
zenlijk belang voor een gezonde
grasmat. Bacteriën en bodemschimmels zorgen voor een luchtige, losse bodemstructuur en een
intensieve beworteling van het gazon.

Men dient het probleem dus bij de
basis aan te pakken. De groeiomstandigheden voor het gazon moe
Bridgen
ten zo optimaal zijn, dat het gras
de concurrentiestrijd met het mos
wint. Met het 7-stappenplan van
BRIDGE CLUB VORDEN
Groep A: 1. dames Warringa / Ros- ECOstyle krijgt men een gezonde
sel 60,8%; 2. echtpaar Vruggink en mooie grasmat. Wanneer men
58,3%; 3. dames Arnold / Warnaar zich hieraan houdt, pakt men de
oorzaken van mos en onkruid57,1%.
Groep B: 1. dames Jansen / Reind- groei 'bij de wortel' aan.
sen 62,5%; 2. dames Vreeman / AZ-Kalk stopt de verzuring van het
Beek 59,2%; 3. dames Den Ambt- gazon en bevat veel sporenele
menten (plantenvitamines) Bio Gaman / Thalen 54,6%.

6
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vördeh, telefoon 0575-553405
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Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

STICHTING
WELZIJN
OUDEREN

geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek

BEZOEK OPPAS SERVICE
(BOS) VOOR DEMENTERENDE OUDEREN EN
CHRONISCH ZIEKEN
Vergeetachtige verwarde ouderen
hebben veel hulp nodig om thuis
te kunnen blijven wonen. Veelal
worden deze ouderen verzorgd
door de partners, familie of kennissen en door professionele
krachten van een hulpinstantie.
Het is echter ook mogelijk gebruik
te maken van de Bezoek en Oppasdienst (BOS).
Deze vrijwilligersorganisatie heeft
een aantal mensen beschikbaar
voor aanvullende hulp bij de verzorging vandementerende oude
ren en chronisch zieken. De aanvullende hulp wordt geboden voor
één dagdeel (ochtend, middag of
avond) en bestaat uit gezelschap
houden, een eindje wandelen, samen de krant lezen Thee drinken
enz. De vrijwilligers hebben voor
het goed uitvoeren van deze taak
een cursus gevolgd. Verder worden
zij begeleid en ondersteund door
een professionele kracht.
Doel van de service is de verzorgers de gelenheid te geven er even
tussenuit te gaan. Door deze 'eigen uurtjes' is het mogelijk de
vaak langdurige zorg langer vol te
houden.
Aanvragen voor de BOS kunnen
worden gedaan bij de Stichting

Welzijn Ouderen Vorden. De coördinator van dit project komt bij de
aanvrager thuis voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt bekeken
welke hulp kan worden geboden.
Tevens worden de wensen en de
gewoontes van de betrokkene ge
noteerd zodat de hulpgever daar
rekening mee kan houden. Daarna wordt er een vrijwilliger inge
zet, die het best in de gezinssituatie past.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator
van de SWOV, mevr. L. van Uden.
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Zoals u uit bovenstaand artikel
hebt kunnen lezen beschikt de
BOS over vrijwilligers die ingezet
kunnen worden voor aanvullende
hulp bij de verzorging van dementerende ouderen en chronisch zie
ken.
Wij zouden deze groep graag willen uitbreiden met enkele vrijwilligers. Wanneer u een zinvolle
tijdsbesteding zoekt en belangstelling hebt voor dit boeiende werk
kunt u zich melden bij de SWOV
tijdens kantooruren, tel. 553405.
OOK DE DAGOPVANG
VRAAGT VRIJWILLIGERS
Voor zelfstandig wonende oude

ren die nog niet naar het verzorgingshuis kunnen of willen, maar
die toch niet meer zo goed in staat
zijn zelf hun leven vorm te geven,
bestaat de mogelijkheid gebruik te
maken van de dagopvang in De
Wehme.

ten dan kunnen zij voortaan te
recht bij een telefonische hulplijn.
Van maandag tot en met vrijdag
bemannen vijftien vrijwilligers de
lijn 0900-2020496 van 09.00 tot
17.00 uur.

Eén of meer dagen per week wordt
men dan thuis opgehaald om samen met een groep andere oude
ren en onder deskundige leiding
de dag op een zinvolle manier
door te brengen.
Om alle ouderen voldoende aandacht te kunnen geven bij de aangeboden activiteiten worden de
leidsters bijgestaan door vrijwilligers. Voor dit werk zoeken wij enkele enthousiaste mensen. Als
handvaardigheid uw hobby is en u
het prettig vindt om met ouderen
om te gaan is dit vrijwilligerswerk
misschien iets voor u. Het gaat om
slechts enkele uren per week.

AANGEPASTE TUIN
Met het ouderworden kan het onderhoud van een tuin tot een last
worden. Voor velen is dat een argument om te verhuizen naar een
appartement of huis met kleinere
tuin.

Voor info en aanmelding zie boven.

Wie het probleem rigoreus wil oplossen kan kiezen voor een verhoogde plantvakken. Opgesloten
tussen muurtjes of wanden van
ander materiaal kunnen verhoogde plantenbedden worden ge
maakt die, afhankelijk van het
doel in hoogte kunnen variëren.
Het kan ook op een harde ondergrond, want de meeste planten
groeien prima in 45 cm diepe bakken. Een ideale plantvakhoogte

HULPLIJN
VOOR MANTELZORGERS
Verwanten, vrienden, kennissen of
buren leveren voor 80% van de
zorg aan zieken, ouderen en ge
handicapten. Als deze mantelzorgers met vragen en problemen zit-

Door de tuin tijdig aan te passen
kunt u zo'n verhuizing uitstellen
en misschien wel voorkomen. Het
eerste probleem dat ontstaat is
meestal het lage tuinwerk. Voor
veel ouderen is bukken lastig.
Daar is al veel aan te doen door ge
reedschap met lange stelen te ge
bruiken.

zon-Azet is een complete biologische gazonmeststof, verrijkt met
micro-organismen. Deze zorgen
ervoor dat het gras voldoende voe
ding krijgt (door het verteren van
mosresten en grasmaaisel) en dat
de grond lekker 'los' blijft. En... verticuteren hoeft niet meer!

Door deze biologische gazonkuur
ontstaan een veel sterker gazon,
met een diepe en brede wortelontwikkeling. In warme periodes zal
het gazon hierdoor minder droogtegevoelig zijn. Daarnaast zal er na
bemesting met AZ-Kalk en Bio Gazon-Azet minder lengtegroei van
het gras optreden (minder maaien
dus!), maar juist breedtegroei. De
graszode wordt zienderogen dichter en diepgroen. En... het grasmaaisel kan blijven liggen en verticureren is verleden tijd. Kortom,
een beter resultaat met minder
werk!

Een juiste basis en gezonde grond
is dus van wezenlijk belang. Om te
kijken hoe het met de grond ge
steld is, kan men zaterdag 11
maart met een bodemmonster
naar de Welkoop in Vorden. Men
stelt dit monster samen door op
verschillende plaatsen uit gazon,
border of moestuin een monster te
steken van enkele centimeters
diep. Dit bij elkaar voegen, goed
mengen en een kleine hoeveelheid
meenemen naar de Welkoop. Daar
is een specialist aanwezig die de
monsters test en het voorziet van
deskundig advies.
Kom dus voor een grondtest en
meer informatie naar Welkoop en
maak een goede start van het tuinseizoen!

voor rolstoelers is 60 tot 70 cm.
Voor staand werk wordt een hoogte van 75 tot 90 cm geadviseerd.
Een aangepaste tuin hoeft niet
minder plantenrijk te zijn. Als er
in de tuin plantenbedden worden
gemaakt waar paden tussendoor
lopen, lijkt dat misschien veel,
plantruimte te kosten maar dat
valt erg mee. Door de meer intensieve zorg die de planten krijgen,
kunnen ze ook dichter bij elkaar
worden gezet. Dat geeft minder
wiedwerk en de grond droogt minder snel uit. Zijn de wanden van de
verhoogde bakken niet mooi dan
kunt u er smalle haagjes bij voorbeeld buxus omheen laten groeien.
Bij het aanpassen van de tuin gaat
het niet alleen om het vergemakkelijken van het werk maar ook
om het verminderen ervan. Een
gazon vraagt wekelijks onderhoud. Dit kan worden voorkomen
door het grasveld op te ruimen en
te vervangen door andere beplanting. Veel bodembedekkers kunnen hiervoor worden toegepast.
Bodembedekkers zijn ook ideaal
tussen de heesters. Hoe meer door
planten bedekte grond u heeft hoe
minder onderhoud. U kunt ook
snoeihaksel tussen de heesters
strooien om groei van onkruid te
gen te gaan.
U hoeft echt niet uw hele tuin te
bestraten om weinig werk te hebben. Liefhebbers van een vijver
kunnen voor een verhoogd bassin
kiezen. Deze kan dan vanuit een
zittende houding verzorgd worden. Een vaste voorgevormde kuip
is dan ideaal.
Het voorjaar en het tuinwerk
komt er weer aan, een goed moment om eens even stil te staan bij
'Wat doen we met de tuin?' Een
goede hovenier zal u hierbij gaarne adviseren.

9,10,11 en 12 MAART A.S

Perfect zicht

op alle afstonden

LLNTfERJNK

wet Varilux
"

: i iin Varilux staat voor top-

Een nieuw seizoen, een nieuwe presentatie!
Graag willen wij u kennis laten maken met het totaal vernieuwde interieur van onze zaak. En om meteen in de stemming te komen werpt u een kleurrijke blik op de nieuwe voorjaarsmode tijdens onze

gravering -(die alléén met het bij
geleverde Varilux loepje zichtbaar

kwaliteit in brillenglazcii
/iet u direct scherp op alle

OPEN-HUIS-DAGEN

is). Die gravering bewijst dat u het
beste voor uw ogen heeft ; ,

afstanden. De nieuwste p,'

Ft u een
Keed, panoramisch
een zeer snelle gewenning. Varilux

van donderdag 9 t/m zondag 12 maart a.s.

Let dus scherp op de nao
•p Varilux staat Vat
adviseren u graag.

Door onze totale vernieuwing hopen wij u
het extra gezellig te maken, een lekker hapje en
drankje horen daar natuurlijk bij.

is voorzien van een unieki

Wereldleider in multifocale brillenglazen.
Uw Varilux specialist:

Graag tot ziens bij
mannenmode

Spalstraat 7-9

juwelier opticien

VORDEN

Hengelo (G.)

Tel. 0575-461383

Wij zijn weer geopend v.a. donderdag 9 mrt. 14.00 uur. Zondag open van 11.00-17.00 uur.

Badmintonvereniging
Flash - Vorden
4

Ben je op zoek naar:
Een sportieve uitdaging?
Een sport met een wedstrijdelement?
Een sport die zowel individueel als ook
in teamverband beoefend kan worden?
Een sport waarin iedereen zich
helemaal kan uitleven?

Kom eens badmintonnen!
Elke donderdagavond (boven de 18 jr.) en zaterdagochtend
(onder de 18 Jr.)in sporthal t'Jebbink.

Geen racket?...Geen probleem!

,1 REGELINK
SCHILDERSBEDRIJF v.o.f.

Ieder z'n |
eigen wens. |

In verband met een toename van onze werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar
enkele

vakbekwame
schilders m/v

Uitvaartcentrum:
Het Jcbbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Uw schriftelijke en/of mondelinge reactie kunt u
richten aan:

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF v.o.f.
Raadhuisstraat 40, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461655

In de sporthal zijn voldoende rackets en shuttles aanwezig.

Bol b i j een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta ¥
Uitvaartverzorging en -verzekering

Om vrijblijvend met de sport en de vereniging kennis te maken mag
ledereen de eerste

3 x VRIJ SPELEN
Hierna kan je beslissen of je lid wilt worden en van badminton ook
jouw sport wilt maken.

EEN NIEUWE WONING?
TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

Ook
op zoek?

BEZOEK EERST ONZE UII1W14 SHOWROOM!

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

Een woning van

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

Bruggink staat
als een huis.
TEGELMEESTER

Wij zijn op zoek
naar parttimers voor

aan het tankstation.
-HUIS DE VOORST-

Heb je zin in een leuke afwisselende
baan bel ons dan.
Tel. 552222
AVHMMUF

Groot
Jebbink
Rondweg 2, 7251 RV Vorden

EEFDE (bij Zutphen)

HET BEDRIJF DAT

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

BOUWBEDRIJF & KEUKENIMPORT

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

ALLES KAN

MOLENWEG 11 • HEELWEG-VARSSEVELD
(•n HVOI lnltl»ll»f

Tel. 0315-242929

De heer Wim Wichers nieuw raadslid voor het CDA Vorden:

'Politiek is geen grijze brei'
Als de heer Wim Wichers een
opvallende entree wil maken in
de gemeenteraad dan moet hij
op dinsdag 28 maart eigenlijk
gelijk trakteren op gebak. Niet
alleen omdat hij die avond
geïnstalleerd wordt als nieuw
raadslid voor het CDA maar ook
omdat hij dan jarig is. Uitgerekend op zijn 53e verjaardag
wordt Wichers na 13 jaar in de
schaduwfractie te hebben gezeten benoemd tot opvolger van
mevrouw Trudy Tolkamp.

Kinderldeding en
speelgoedbeurs
Ot en Sien
Zaterdag 18 maart wordt er in de
peuterspeelzaal Ot en Sien de jaarlijkse speelgoed- en kinderkledingbeurs gehouden. Er is tijdens deze
dag een ruime collectie speelgoed
en kinderkleding in de maten 62
t/m 176 uitgestald.
Deze beurs wordt jaarlijks georganiseerd door het bestuur van de
peuterspeelzaal. Met de opbrengst
wordt nieuw spelmateriaal voor
de peuters gekocht. Iedereen is
van welkom om een kijkje te nemen. (Zie advertentie in Contact
van komende week.)

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Aan lef ontbreekt het hem niet. In
zijn eerste interview met Weekblad Contact in de rol van aankomend gemeenteraadslid bekritiseert hij in niet misverstane be
woordingen het beleid van de huidige collegepartijen.
"Als ik naar de bezuinigingen op
het gebied van welzijn kijk, dan
kan ik me niet voorstellen dat de
PvdA het daarmee eens is. Maar
waarschijnlijk moeten ze wel omdat ze anders binnenskamers ruzie krijgen met de WD."

DE ANDERE KANT VAN DE
MEDAILLE
Natuurlijk is het een goede zaak,
als ouderen die extra zorg nodig
hebben, daarvoor niet naar een
verpleeghuis in Zutphen moeten,
maar in hun eigen woonomgeving
kunnen blijven. En het is te prijzen, dat vanuit de Wehme ge
streeft wordt naar een toereikend
aantal verpleeghuisplaatsen. Maar
zo'n sociaal doel dient op een sociale wijze gerealiseerd te worden.

Met de vraag 'Wat gaat u de komende twee jaar drastisch veranderen in Vorden?' krijgen we de
heer Wim Wichers precies waar
we hem hebben willen.
"Ik ga niks veranderen", zegt hij.
"Ik heb ook niet het gevoel dat het
CDA als oppositiepartij de moge
lijkheid heeft om dat te doen. Het
probleem is gewoon dat de WD en
de Partij van de Arbeid ten koste
van alles willen samenwerken. Dit
betekent dat als een onderwerp in
de commissievergadering wordt
behandeld deze twee collegepartijen allang tot overeenstemming
met elkaar zijn gekomen, fin wat
je dan als oppositiepartij ook zegt:
getalsmatig verlies je altijd. Want
wij hebben maar vijf van de dertien zetels."

Zoals de planning nu is, gaat het
ten koste van de bewoners van de
bejaardenwoningen aan dePastorieweg. Die zijn nu aangezegd, dat
ze hun huizen binnen afzienbare
tijd moeten verlaten, en tijdelijk
(anderhalfjaar of langer) hun intrek moeten nemen in houten barakken. Want hun mooi gelegen
en doelmatig ingerichte huizen
zullen worden gesloopt!

Dit laatste betekent echter niet dat
het CDA de laatste twee jaar als oppositiepartij niets van zich heeft
laten horen.
"Het probleem de laatste paar jaar
is alleen dat er bij de commissieen raadsvergaderingen bijna nooit
meer journalisten zitten. Op die
manier komt maar mondjesmaat
naar buiten waar wij als CDA voor
staan. Zo zijn wij fel tegen bezuinigingsplannen van het college op
het gebied van welzijn en vinden
wij dat er zuinig met het geld om
moet worden gesprongen als het
gaat om het wegenonderhoud en
de aanleg van de riolering in het
buitengebied."
In de ogen van de heer Wichers be
haalde het CDA tijdens de laatste
begrotingsvergadering een succesje doordat het geplande wegenonderhoud een jaar werd doorgeschoven.
"Wij hadden dat eenjaar daarvoor
al voorgesteld, maar toen wilde
niemand naar ons luisteren. Kijk,
je kunt wel miljoenen uitgeven
aan wegenonderhoud, maar dan
moet het op dat moment wel echt
noodzakelijk zijn. En datzelfde
geldt voor de aanleg van de riole
ring in het buitengebied. We hebben met elkaar afgesproken dat
het hele buitengebied in Vorden in
het jaar 2005 op de riolering moet
zijn aangesloten. De collegepartijen hebben nu echter zoveel haast
dat we ruim voor die tijd het hele
traject hebben afgerond. In de
praktijk betekent dit datje de miljoenen die met de aanleg van de
riolering gemoeid zijn eerder uitgeeft dan gepland."
WELZIJNSPLAN
Als op en top verenigingsman
heeft de heer Wim Wichers veel

De heer Wim Wichers voor zij n woning. Hij wordt 28 maart geïnstalleerd in de Vordense gemeenteraad als opvolger van Trudy Tolkamp. De CDA-fractie krijgt er een goede bekende bij.

moeite met de 75.000 gulden aan
bezuinigingen die in het weizijnsplan van de gemeente Vorden zijn
opgenomen.
De in het dagelijks leven werkzame docent aan scholengemeenschap 't Beeckland is in zijn vrije
tijd onder andere dertien jaar
voorzitter geweest van muziekvereniging Sursum Corda. Deze
maand zal in de gemeenteraad de
uitvoering van het welzijnsplan
van de gemeente Vorden aan bod
komen.
Voor de heer Wichers - die straks
welzijn, milieu en samenleving in
zijn portefeuille krijgt - komt deze
vergadering een maand te vroeg
omdat hij pas op dinsdag 28 maart
wordt geïnstalleerd.
Toch steekt hij zijn ongenoegens
over de bezuinigingen op het ge
bied van welzijn niet onder stoe
len of banken.
"Als ik naar de bezuinigingen op
het gebied van welzijn kijk, dan
kan ik .me niet voorstellen dat de
PvdA het daarmee eens is. Maar
waarschijnlijk moeten ze wel omdat ze anders binnenskamers ruzie krijgen met de WD. Ik vind
trouwens dat de verenigingen in
Vorden al in januari hadden moe
ten weten waar ze aan toe zijn
voor het komend jaar. Nu komt
het welzijnsplan pas in maart in
de raad. Vorig jaar maakte het college het overigens nog bonter en
hebben ze tot juni zitten bakkeleien over het welzijnsplan en uiteindelijk besloten dat voor 1999 de
zelfde subsidies golden als voor
1998."
De heer Wichers verheft zijn stem:

"Maar eigenlijk is het toch te zot
voor woorden: op een totaalbedrag
van 1,5 miljoen gulden moet er
75.000 gulden bezuinigd worden.
Dat is dus vijf procent. Maar voor
sommige verenigingen betekent
het welzijnsplan gewoon dat ze
dertig procent in subsidie achteruit gaan. Ik vind dat zulke dingen
pertinent niet kunnen. Je kunt
dan veel beter over de hele linie
een bezuiniging van vijf procent
doorvoeren. Op deze manier help
je het verenigingsleven om zeep.
Ik vind dat het de taak van een ge
meente is om voorwaarden te
scheppen voor verenigingen. Het
is niet zo datje klakkeloos duizenden gulden in een vereniging
moet stoppen die toch geen be
staansrecht heeft, maar voor de
leefbaarheid in het dorp is het ge
woon erg belangrijk dat er een florerend verenigingsleven is. Wat
dat betreft snap ik de Partij van de
Arbeid ook niet."
NIEUWE GEZICHTEN
De afgelopen twee jaar is er veel
veranderd bij het CDA in Vorden.
Allereerst belandde de partij in
1998 in de oppositie. Daarnaast
zijn er in een hele korte periode diverse nieuwe raadsleden voor de
partij in de raad gekomen.
Nadat de heer Jo Bouwmeister in
1998 afscheid nam als raadslid,
werd hij opgevolgd door mevrouw
Trudy Tolkamp. Vorig jaar maakte
de heer Jan Klein Lenderink zijn
opwachting in de CDA-fractie nadat mevrouw Ria Aartsen haar
raadslidmaatschap verruilde voor
een zetel in de Provinciale Staten
van Gelderland. En nu neemt me

vrouw Tolkamp al weer afscheid
omdat ze het raadswerk moeilijk
kan combineren met haar nieuwe
baan.
Alles bij elkaar erg veel nieuwkomers dus in een korte periode. Is
dat geen slechte ontwikkeling
voor het CDA? De heer Wichers is
het daar niet mee eens.
"In de eerste plaats is het natuurlijk niet zo dat het CDA allemaal
nieuwe raadsleden naar voren
schuift die niets van de Vordense
politiek afweten. Integendeel. Zelf
heb ik dertien jaar in de schaduwfractie van de partij gezeten. Op
die manier weet je precies wat er
speelt in Vorden."
Als we de heer Wichers vervolgens
confronteren met de opmerking
dat het de laatste jaren net leek
alsof fractievoorzitter Ab Boers en
mevrouw Aartsen met zijn tweeën
de dienst uitmaakten in de CDAfractie, gaat hij gelijk in de tegenaanval.
"Misschien leek dat zo omdat de
heer Boers en mevrouw Aartsen
het meeste aan het woord waren
in de commissie en gemeente
raadsvergadering. Maar de standpunten worden wel degelijk van
tevoren b'ehandeld in de fractie
vergaderingen. Zij vertolkten dus
de mening van een man of twaalf.
Wat dat betreft is het misschien
wel een goede zaak dat er de laatste paar jaar wat nieuwe gezichten
in de raad zijn gekomen en dat de
mening van het CDA ook eens
door andere raadsleden wordt verwoord."

JOURNALISTEN
De heer Wichers betreurt het alleen dat het CDA standpunt maar mondjesmaat naar buiten komt omdat
de commissie en gemeenteraadsvergaderingen de laatste paar jaar steeds minder door journalisten worden
bezocht.
"Ik vind het een slechte zaak dat er in de diverse kranten zo weinig over de Vordense politiek wordt ge
schreven. Ik weet ook wel dat het niet altijd even spectaculair is, maar ik vind wel dat er over geschreven
moet worden. Zeker door Weekblad Contact. Nu lijkt het soms net alsof het één grote grijze brei is en dat
wij maar een beetje aanmodderen. En als er nou iets verschrikkelijk is in de politiek dan is het wel dat de
mensen zeggen: het maakt toch niet uit waar je op stemt want ze zeggen toch allemaal hetzelfde. Want dat
is dus juist niet zo!"

Wat een verdriet en teleurstelling
dit voor hen betekent, laat zich raden. Enkele van hen wonen er al
25 jaar (zo lang als de huizen er
staan). Andere hebben zich er nog
maar kort geleden, ondanks kosten, met plezier geïnstalleerd.
En nu is hun rust verstoord, want
ze moeten afwachten, wat hun na
de houten, gehorige, en zomers
vaak snikhete noodbehuizing als
woning wordt toegewezen. Kan
dat wel? En mag dat? Het zijn toch
zelfstandige huurders, met rechten.
Gezegd wordt, dat de meeste be
woners (niet alle) hun aanvanke
lijk verzet hebben opgegeven, en
zijn overgehaald tot instemming
met de plannen.
Wat kun je ook anders, als je in
een afhankelijke positie verkeert,
en je misschien zelf nog eens be
hoeftig wordt?
Is het niet vreemd, dat deze maatregelen genomen worden, terwijl
een goedkeuring van de plannen
door provincie en gemeente nog
ontbreekt? En is het verantwoord,
daar een complex te bouwen, met
2 of 3 verdiepingen, en nog een onderkelderde, grote parkeergarage?
Zal dat niet de huurprijzen van de
toekomstige appartementen omhoog drijven?
Nu is de aanblik van de bejaardenwoningen (gebouwd op weide
grond, door de Herv. Diaconie voor
een luttel bedrag aan het toenmalig Wehmebestuur afgestaan) ge
zien vanaf de Rondweg mooi en
vriendelijk. Maar hoe zal dat zijn
in het Vordense landschap, als
daarvoor hoge, imposante bouwwerken in de plaats komen?
Het bovenstaande wil beslist geen
afbreuk doen aan het streven naar
verpleeghuisplaatsen in Vorden.
Want dat streven is terecht. Maar
ook een goed doel heiligt de middelen niet.
Rest de vraag: zijn alle alternatieve
mogelijkheden door bevoegde instanties uitputtend onderzocht?
J. Veenendaal - Riethuisweg 6

MODESHOW

ATTENTIE

HERFST EN HELDER
VERF VOOR ADVIES EN LEVERING
Het adres voor al uw glas-, verf- en
behangwerk

Winterschilder

op 15 maart aanstaande bij
Langeler mode

f 100,- premie per man
per dag t/m 15 maart

REGELINK^H?

1 e show om 10.00 uur
2e show om 14.00 uur

SCHILDERSBEDRIJF vof
7255 BN Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 40
Tel. (0575) 461655 • Fax (0575) 461190

U bent van harte welkom in onze winkel
om kennis te maken met de hoogtepunten
van de nieuwe lente- en zomerkollektie
voor man en vrouw.
Een vers kopje koffie met iets lekkers
hoort daar vanzelfsprekend bij.

THEO TERWEL

Uw stoel staat voor u klaar

AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Wegens reorganisatie van ons bedrijf

totale leegverkoop
Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-461235

van alle in de winkel geshowde

FIETSEN
met 10% tot 40% korting
op = op en weg = weg
Hierop is geen inruil mogelijk
FIETSSPECIALIST

Reind Zweverink
lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-462888
Al meer dan 20 jaar een vertrouwd adres.
Koop bij de man die ook repareren kan,
en u dan in nood ook helpen kan

'W8lif Tonny Jujj

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Expert Arendsen maakt deel uit van de Nederlandse Expert Groep.
Ruim 200 zelfstandige vakspecialisten die dagelijks bewijzen dat hun
samenwerking succesvol is.
Expert Arendsen verkoopt computers, electrische apparaten voor
beeld, geluid, wassen, koelen en persoonlijke verzorging. In onze
marktbenadering staan service en persoonlijke benadering centraal.
In verband met drukke werkzaamheden
zoeken wij op korte termijn een

GER/MONTEUR
Wij denken aan een gemotiveerd persoon met een representatief
voorkomen en gedegen technische kennis. Ervaring, inzet en zelfstandig kunnen werken zijn onmisbare vereisten. De functie is per direct
beschikbaar.
Kandidaten die voor deze functie belangstelling hebben kunnen hun
sollicitatie voor 25 maart a.s. richten aan Expert Arendsen, t.a.v. dhr.
Melgers, Raadhuisstraat 14, 7255 BM Hengelo Gld.
Bellen mag natuurlijk ook.
Uw sollicitatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO GLD., TEL: (0575) 46 25 11

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN

or

n

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het is weer: 'Belastingaangifte-tijd'
Wenst u een deskundige begeleiding en advisering, dan staat ons
enthousiaste team weer voor u klaar.
Graag zien we u met de aangifte 1999 op één van de volgende avonden:

woensdagavond 8 maart 2000
woensdagavond 15 maart 2000
woensdagavond 22 maart 2000
tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89
E-mail: B & W@tref.nl

VORDENSE
ONDERNEMERS
VERENIGING

Vordense Ondernemersvereniging
organiseert:

SPAAR KE£
en win een
weekend Londen
en/of l van de
75 verrassingspakketten!!!
zo. 25 maart, f f.00 • f5.30 vvr

over oe balk gooien

Weer of geen weer

Wij bezorgen
gratis
de meube
bij u thuis!

Zondae 12 maart koop'zondag
C^

JL

van 11.00 tot. 17.00 uur.

DEyjSPANNEVOGEL
Ê M E U B E L - l! N T A P I J T T. N H U I S

Lubbers
apen

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 14 69

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 14 84

orqana
slaapkamers

LUBBtRS

Raadhuisstraat 45 Hengelo C, ld. Telefoon (0575) 46 46 00
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Modeshows bij
Modecentrum Tennissen
Aanstaande vrijdag en zaterdag
kunt u genieten van verschillende modeshows bij Modecentrum Tennissen in Riuirlo.
Mannequins en dressman showen
een deel van de zeer uitgebreide
collecties voor dames en herenmode. U kunt dan zien dat er erg veel
nieuws te beleven valt. Opvallend
is het kleurige beeld in de mode
voor het komende voorjaar. Rood,
groen en geel zijn drie belangrijke
kleuren die gecombineerd worden
met de neutralen. Deze verandering komt na een aantal seizoenen
van ingetogen kleurgebruik.
In materialen valt weer veel te ontdekken. Nieuw dit voorjaar zijn
onder andere Etamine, een op linnen lijkende stof, gemaakt van een
geraffineerde polyesther. Deze stof
is absoluut kreuk vrij en dus erg
makkelijk in het onderhoud. Tevens is de stof veel soepeler dan
echt linnen en daarbij ook nog
kleur echt.

Het zogenaamde 'Papertouch' is
een stof die papier achtig aanvoelt.
Met dit nieuwe materiaal worden
leuke sportieve broeken en rokken
gemaakt, vaak met grappige accenten en details.
Nieuw bij Modecentrum Teunissen is het merk Taifun, het jonge
re merk van het huis van Gerry
Weber.
Voor de mannenmode zijn de
kleuren lichtblauw en rood bedoeld om als accentkleur te die
nen bij de marine en beige kleuren. Het modebeeld is nog steeds
sportief, hoewel de kostuums
steeds meer gedragen worden.
Prachtige zomerpakken van o.a.
New Bondstreet en Peter van Holland vormen een belangrijk deel
van de collectie van Modecentrum
Teunissen.
Indien u één van de shows wilt bijwonen kunt u het beste even re
serveren, zie ook de advertentie in
deze krant.

Now, de kemissie die werk mek van de fusie tussen Vodd'n, Hengel en
Steendren is t'r maor mooi druk met. En oaver belangstelling heb ze
ok neet te klaagn. Maor liefst zes luu van de krante waarn d'r op 't ge
meentehuus. De veurlichter, speciaal veur dit doel opeleid, dei ons 't
een en ander uut de duuke. Hee was trouwens zelf ok nog net wat
wiezer ewodn want hee was veur 't eerste van zien leaven in 't ge
meentehuus van Steendren ewes. Zee bunt 't onderling aadig met me
kare eens a'j de goeie man mot geleuven. D'r is neet volle wat een fusie nog in de weage kan staon.

16-22 april Nationale Hartweek
De Hartstichting in Vorden zoekt
voor de Nationale Hartweek van 16
tot en met 22 april enthousiaste
bewoners voor de collecte in Vorden en omgeving.
Elk jaar organiseren de Vrienden MAART
van de Hartstichting in het hele
land de huis-aan-huis collecte tij- Iedere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
dens de Nationale Hartweek. Daarbij kunnen zij rekenen op steun
Jeu de boulebaan De Wehme:
van ruim 80.000 collectanten die
info bij de receptie
graag voor de Nederlandse Hart8 BZR Vorden in dorpscentrum
stichting op pad gaan. Want veel
mensen weten dat collecteren
8 ANBO klootschieten bij 't Olde
slechts een kleine moeite is en dat
Lettink
zij daarmee een goed doel steu- 10 ANBO Alg. Ledenvergadering
nen. Daarom kan iedereen met
en dialezing "Vorden vroeger
het hart op de juiste plaats zich
en nu" in 't Stampertje
aanmelden als collectant en zo in 11-25 Victor's Kastelentocht in
anderhalf tot twee uur veel voor
Vorden
de Hartstichting betekenen.
13 Bridgen in Dorpscentrum
De Hartstichting besteedt de op- 15 BZR Vorden in Dorpscentrum
brengst van de collecte aan onder- 15 Welfare handwerk middag
zoek, patiëntenzorg, preventie en
Wehme
voorlichting. En dat is hard nodig 15 ANBO klootschieten bij 't Olde
want hart- en vaatziekten zijn nog
Lettink
steeds volksziekte nummer één. 16 HVG Wildenborch dhr. SmeiJaarlijks sterven er 50.000 mensen
tink
aan en honderdduizenden men- 16 Bejaardenkring Dorpscentrum
sen moeten leven met de dagelijk- 18 Klein Axen, psychotherapeute
se gevolgen van een hart- of vaatworkshop Aura
ziekte. Daarom blijft de Hartstich- 18 HVG Dorp Vorden excursie
ting zich inzetten. En dat kan alnaar Planetarium Toldijk
leen dank zij de steun van de Ne- 18 Feestavond Kranenburgs
derlandse bevolking.
Belang met Hoe?Zo! in PannenWie dit jaar wil collecteren, kan
koekenrest. Kranenburg
contact opnemen met W. de Boer,
Nieuwstad 27, Vorden, tel. 551050.

GENDA VORDEN
18 Veiling in de Herberg
18 Dorpscentrum: Muziekmarathon Sursum Corda
20 Bridgen in Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler Cabaret
'Dames variant'
21 KBO Soosmiddag
22 BZR Vorden in Dorpscentrum
22 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
22 HVG WichmondVW Vorden
mevr. Wullink
22 N.B.v. Plattelandsvrouwen van
Nu, Eendagsbestuur
23 HVG Dorp Vorden Paasviering
23 PCOB in het Stampertie
Paasmiddag
25 Dorpscentrum: uitvoering Toneelgroep Linde
27 Bridgen in Dorpscentrum
28 Passage dhr. Rossel 'n reisverhaal
29 Welfare Verkoopmiddag Wehme
29 BZR Vorden in Dorpscentrum
29 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
30 HVG dorp Vorden Ringvergade
ring de Herberg
30 HVG Linde Ringvergadering de
Herberg

Parel van Vorden

Met Zellem en Hummel en Keppel zit 't wat lastiger. Die heb tot nog
toe nog neet met edaon maor vuult zich toch wel anetrokn tot 't drie
manschap. Heel begriepelijk a'j eur pesitie bekiekt. Zellem is natuurlijk hadstikke bange dat ze deur Durkum wod opeslokt en Hummel
zut zich al een betjen vedeild tussen Doesbarg en Durkum.
A'k in eur pesitie wazze zo'k mien dan ok better in huus vuuln biej
de VHS Alle vief plattelandsgemeenten met dezelfde problemen en
ambities. Ambities die vake meer geld vraogt as da'j as kleine ge
meente op kont brengen.
En dat geld mot vake in Den Haag los eklopt wodn. En dan ko'j as börgemeeister van een gemeente met 37.000 inwoners een grotere voes
maakn as van ene met 8000 of zelfs 21.000. Daor hoef iej gin extern
buro veur in te schaak'ln. Die vetelt ow veur volle geld dinge die'j al
wet. Want zo wodn d'r ezeg, nao 't advies van dat buro zol de fusie
dan in 'n harfs rond können kommen. Anders ezeg, ze vewacht toch
wel een positief advies!
Een betjen verantwoordelijkheid en lef mo'j in de poletiek of as ambtenaar ok 's een keer dörven nemmen en neet altied zo'n buro achter
de hand holn veur at t'r iets mis geet. Dus kö'j die centen maor better in de tesse holn. Of geevn wetholder Boogaard een paar cent extra
veur 't volle wark en zorge die hee met de fusie hef.
Hoppelij k kump t'r iets uut waor iederene vrea met hef biej ons in d'n
Achterhoek.
H. Leestman

Schilderijen
in het IJsselpaviljoen
Mondriaanse kleurvlakken typeren het werk van de Groningse schilder Siep v.d. Berg. Oorspronkelijk in expressionistische stijl schilderend, begon hij
vanaf 1977 zijn draai te vinden
in abstracte composities.

Verrassende schilderijen waren
daarvan het gevolg. Kleurvlakken
en ritmische banen, vaak in rood,
geel, blauw, wit en zwart. Speels
en krachtig.
Restaurant Het IJsselpaviljoen

heeft de hand weten te leggen pp
een aantal van deze schilderijen
en stelt deze permanent ten toon.

De moderne vormgeving van Het
IJsselpaviljoen en de speelse kleurkracht van de banen, vlakken en
lijnen van deze kunstwerken vormen een onverwachte aanvulling
op elkaar.
Een prachtige gelegenheid eens
kennis te maken met de kwaliteiten van deze in onze omgeving
niet zo gekende kunstenaar.

De Werkgroep "Leefbaarheid
Vorden" heeft over het jaar 1999
de "Parel van Vorden" toegekend aan de familie B. Bloemendaal, eigenaar van de verbouwde woning op de hoek
Smidstraat/ Het Hoge.
Ooit stond op deze plek in vroeger
jaren een boerderij die in het bezit
was van de heer Hondeveld. Daar-

Tennis
SCHOOLTENNISWEEK
Van 13 tot en met 17 maart vindt
school tennisweek plaats op het
Vordens Tennispark. In die week
krijgen leerlingen van de basisscholen tennisles in plaats van
gymnastiekles.
Dit evenement staat onder leiding
van tennislerares Nardy Heming
met begeleiding van de jeugdcommissie.

na werd het pand gekocht door de
heer Wiltink van het gelijknamige
loodgietersbedrijf. Dit bedrijf werd
in 1996 voortgezet door schoonzoon Bernard Bloemendaal die
daarmee tevens eigenaar werd van
genoemd pand.
In de loop van het jaar zal het
loodgietersbedrijf naar het industrieterrein verhuizen en zal de familie Bloemendaal zich in de wo-

Gym na s t ie k
RAYONKAMPIOENSCHAPPEN SPARTA
Op zaterdag 11 maart a.s. houdt
gymnastiekvereniging Sparta samen met gymnastiekvereniging
Brinio Lochem rayonkampioenschappen, in sporthal 't Jebbink te
Vorden.
Het belooft een mooie en drukke
dag te worden aangezien er verenigingen uit verschillende plaatsen uit de regio meedoen. De deelnemende verenigingen zijn: Valto
Eefde, W.S.V. Warnsveld, S.G.V.

ning aan de Smidstraat/Hoge gaan
vestigen. De Werkgroep Leefbaarheid Vorden kent de Parel van Vorden toe, vanwege het feit dat Bernard Bloemendaal de "euvele
moed" heeft gehad, het pand ( dat
ooit bijna op instorten stond) weer
in de oude staat op te knappen.
De prijs wordt hem woensdag 8
maart uitgereikt.
Steenderen, D.O.S. Barchem, R.G.V.
Ruurlo. D.O.G. Baak, S.V. Harfsen,
Brinio Lochem en Sparta Vorden.
In totaal zullen er zo'n 224 meisjes
meedoen.
Ondanks de vele belangstelling uit
de regio hopen wij natuurlijk dat
ook U komt kijken naar de wedstrijden. De meisjes zijn ingedeeld
in verschillende categorieën. De
wedstrijden beginnen om half ne
gen en zullen omstreeks vijf uur
afgelopen zijn. Na elke categorie
zullen meteen de prijzen worden
uitgereikt, zodat de meisjes niet
zolang in spanning hoeven te zitten.

Wie gaat er
mee?

Fam.J. HUITINK

Kamphuis b.v.

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Huishoudbeurs en Huis
en Interieur

SCHILDERS
EN AFWERKERS

Witlof kl.l
per kilo

1."

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575 - 512927

Bel de Winterschilder!
ƒ 65,- korting per man per

Witte of blauwe (IlllïVBII

2."

dag.
voor
in- en exterieur
verf • glas
vloeren
raamdecoratie
wandafwerking

een vlotte,
betrouwbare
schoonmaakster
voor 1 ochtend/middag per
week.
Leeftijd 25 tot 35 jaar.
Woning + kantoor.
Goede beloning.

Ruurip, A/orden, Zütpheri,
Voorst
f 45,~ p.p. loei, entree

Info:

Vanaf heden kunnen we
voor u

verfspuitbussen
in iedere gewenste kleur afvullen
terwijl u wacht o f . . .
als u van tevoren belt
zorgen we dat het voor u
klaar staat.

alleen bij voldoende deelname.

x

aecox
HOME

Inlichtingen en opgave;
HAVI Reizen J.L. HdlTB
Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Tel.(0575)501334

OPHIE'S

Met spoed gezocht

Postbus 121,
7250 AC Vorden
Tel. 0575-551038

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo (Gld.)
Zelhemseweg 21
Tel. 0575-464000

Panklare

500 gram

een beroerte zet
uw wereld op z'n kop

Aanbiedingen geldig ma. 6 maart t/m zat. 11 maart

30.000 mensen, jong en oud, krijgen jaarlijks een beroerte. De gevolgen
van dit hersenletsel kunnen ingrijpend zijn: verlammingen, taal- en
spraakstoornissen. Soms zijn er geheugenproblemen en verandert iemands
persoonlijkheid.

ZorgGroep OostGelderland

Snelle opvang en een goede behandeling zijn van levensbelang. Maar, er
moet nog veel onderzoek worden verricht. Ook goede voorlichting is
belangrijk. Steun ons werk. Word donateur of doe een gift.

Informatieavond over spataderen en
(open) beenproblemen

Giro 860

Op maandagavond 20 maart organiseert Zorg-Groep Oost-Gelderland te
Zutphen in het wijkgebouw aan de Prinses Margrietstraat l een informatieavond over preventie, oorzaken en behandeling van spataderen en
(open) beenproblemen. De avond is zowel bedoeld voor personen met deze beenproblemen als hun directe verzorgers.
Veel ouderen met spataderen en beenproblemen tobben hier al heel lang
mee; maanden of zelfs jaren. Sommigen slapen thuis in een stoel omdat
zij de dekens niet op hun benen kunnen verdragen en/of hebben veel
pijn. Ook zwangeren kennen het probleem van spataderen.
Op deze informatieavond komen de volgende vragen aan bod. Hoe herken je spataderen en beenproblemen? Hoe kun je deze problemen voorkomen? Wat zijn de gevolgen van spataderen? Hoe worden dergelijke
problemen behandeld? Welke rol spelen steunkousen? Hoe worden die
aangemeten en welke hulpmiddelen zijn er om de kousen aan te trekken?
De werking van steunkousen en hulpmiddelen wordt gedemonstreerd.
Er kunnen verschillende soorten steunkousen worden bekeken. Er is ge
legenheid om vragen te stellen en te oefenen met de hulpmiddelen. De
avond wordt verzorgd door een medisch technisch adviseur, een pedicure en specialist met betrekking tot het aanmeten van steunkousen en een
gespecialiseerde wijkverpleegkundige van ZorgGroep Oost-Gelderland.

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10, 2511 CD 's-Gravenhage

ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert een cursus voor iedereen die
meer wil weten over de verzorging van een zieke thuis.

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag l maart.
Groep A: 1. Van Gastel/Costermans
63.0%; 2. v. Burk/Hendriks 60.9%;
3. Kamp/den Elzen 59.9%.
Groep B: 1. echtpaar De Bruin
58.8%; 2. Smit/Kloosterman 57.5%;
3. Hooyveld/Gille 56.7%.

Actie Zuinig Stoken
GELDERLAND - FLEVOLAND

jaarver- streefver- totaal streefbruik m' bruiknf verbruik m1

De cursus is bedoeld voor diegenen, die een zieke in hun omgeving hebben en hierbij niet beroepsmatig betrokken zijn. De avonden worden ge
leid door twee wijkverpleegkundige(n)/wijkziekenverzorgende(n).
Aan de orde komen o.a. de verzorging van een zieke thuis, praktische
wenken voor: bed opmaken, wassen en tiltechnieken, gebruik van mate
rialen bij de verzorging, aanpassingen, hulpmiddelen en incontinentie
materialen.

800

.

Het doel is het krijgen van vaardigheid in het verzorgen van een zieke
thuis en het opdoen van informatie wat de consequenties zijn een (langdurig) zieke thuis voor de naaste omgeving.
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten te beginnen op
woensdag 15 maart 2000 en wordt gehouden in het wijkgebouw,
Zutphenseweg Ic-d te Vorden.

z
3

Üs
*

Inschrijven kan via ons telefoonnummer: 0900-8806.
Heeft u interesse, reageer dan zo snel mogelijk. U kunt inschrijven tot uiterlijk 7 maart 2000.

Internet www.hsn.nl

Bridge

Voor aanmelding of nadere informatie kan gebeld worden met 09008806. Na inschrijving wordt een bevestiging gezonden.

Ziekenverzorging thuis

Telefoon 070-360.48.16

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

22
28
34
39
45
51
56
62
67
73
79
84
93
101
110
118

434
543
652
763
868
978
1089
1194
1305
1414
1523
1631
1796
1956
2122
2284
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Winkeliers helpen bij de
zegelactie van Slank-ldup
sten de begeleiding geeft die daarbij nodig is. Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid over diverse onderwerpen te praten die
met afslanken te maken hebben
en wordt er voorlichting gegeven
over gezonde voeding. Daardoor
wordt meer inzicht verkregen in
De leidster van de Slank-klup Vor- het eigen eetgedrag en het versterden heeft een extra stimulans be ken van het zelfvertrouwen.
dacht. Een stempelactie: bij elke kilo minder l stempel en bij 5 stempels op de kaart een attentie. En
wat nog leuker is: de plaatselijke Bij Slank-klup worden geen diee
winkeliers hebben enthousiast ten gegeven maar menu's. Deze
meegedacht. Een volle stempel- zijn zo samengesteld dat apart kokaart wordt beloond door Visser ken, dure voeding en pillen niet
Mode, De Vordense tuin en DA nodig zijn. De menu's worden opDrogisterij ten Kate in Vorden. Dus gesteld door een diëtiste welke aan
dubbele medewerking van de leid- de Slank-klup is verbonden. De
ster en van de winkeliers. Een leu- leidster van de Slank-klup vertelt u
ke beloning om de teveel aan niet wat wel of niet mag, maar
legt de verantwoordelijkheid bij
pondjes kwijt te raken.
de persoon zelf. Niet betuttelen
maar stimuleren en begeleid is
haar taak. Zij geeft voorlichting
over voeding, eetpatronen en de
Wanneer er overgewicht is waar al mogelijkheid deze te veranderen.
een tijdje mee wordt getobd en
waar maar geen veranderin in Spreekt deze methode aan als opkomt, kan de Slank-klup daarbij lossing om het teveel aan pondjes
helpen. De wekelijkse bijeenkomst kwijt te raken, kom dan naar het
wordt gehouden in het Dorpscen- Dorpscentrum aan de Raadhuistrum op dinsdagavond, daar is ie straat 6 te Vorden. Voor vragen kan
dereen welkom. De leidster is Pau- Paula Sanders worden gebeld:
'? Sanders welke bij de bijeenkom- 057S441801.
Graag slank willen zijn, dolgraag
een, twee, drie maten minder en
toch maar weer uitstellen. Maandag begin ik echt. Denk positief en
nu beginnen. Maak die afspraak
met jezelf en kom die afspraak na.
Slank-klup kan daar bij helpen.

Gastgezinnen gezocht
Veel publiek playbackshow
Stichting Kranenburgs Carnaval voor Midpointmeeting
De Jong Gelre afdelingen van
Vorden/Warnsveld, Laren, Almen, Steenderen en Hummelo/Keppel zijn al druk bezig
met de voorbereiding voor de
Midpoint Meeting, welke Jong
Gelre West Achterhoek van
donderdag 25 tot en met zondag 28 mei aanstaande organiseert.

In die periode komen jongelui, afkomstig uit onder meer Canada,
Rusland, Zwitserland, Afrika, Australië e.d., die in Nederland stage
lopen op een agrarisch bedrijf,
naar de Achterhoek toe. Een van
de belangrijkste taken van de organisatie is het vinden van gastge
zinnen. Daar is men thans via de
afdelingen al volop mee bezig.

In genoemde periode worden in
het Dorpscentrum te Vorden evaluatiegesprekken met de buitenlandse jongeren gevoerd. Daarnaast wordt hun door de Regio
West Achterhoek van Jong Gelre
een programma aangeboden dat
onder meer bestaat uit klootschie
ten met aansluitend een discoavond. Ook staat er een dagje Giethoorn op het programma.
Voorts wordt een avond belegd
waarbij de jongeren iets zullen opvoeren of uitbeelden uit het land
van herkomst. De avondprogramma's zullen plaatsvinden in Harfsen ( donderdag); Vierakker ( vrijdag) en Steenderen ( zaterdag). De
dagprogramma's zullen vanuit
het Dorpscentrum in Vorden starten.

Werkgroep Vorden
Amnesty International
Prins Jos en gevolg zorgden op de Kraanvogel voor carnavalsstemming.
Goeie raad is duur. Waar moeten
we zo snel een presentator vandaan halen. Met deze vraag werd
de "Stichting Kranenburgs Carnaval" aan de vooravond van de
playbackshow geconfronteerd.
Een show met een komen en
gaan van veel mensen. Ruim 300
man publiek "bevolkten" vrijdagavond de zaal van het Pannekoeken-restaurant "Kranenburg".
Na het succesvolle optreden in
voorgaande jaren, lag het ook dit
keer in de bedoeling dat Hans Krabbenborg, de zanger van "Kasbendjen" de avond aan elkaar zou praten. Echter Hans en zijn "Kasbendjen" waren die vrijdag te gast bij
een opname in de talkshow van Karel van de Graaf (AVRO). Karel van
de Graaf is namelijk bezig met het
maken van een item over het "Boe
renleven". Tijdens de researchwerkzaamheden kwamen de programmamakers in het bezit van liedjes
van "Kasbendjen". Prompt volgde
een uitnodiging aan de Vordense
band om aan genoemd programma mee te werken middels het zingen van de Achterhoekse kraker getiteld "Boerenlul". De uitzending
van dit optreden vindt over enkele
weken in de wekelijkse talkshow
van Karel de Graaf plaats! Overigens bleek Bertus Pellenberg vrijdagavond een uitstekend vervanger
van Hans Krabbenborg. Een drukke
avond voor hem want bij de jeugd
kwamen maar liefst 17 groepen op
het toneel. Onder groot enthousias-

me van publiek, waaronder fana- de nieuwe Prins tijdens het carnatieke fans, werd een aantrekkelijk valsweekend zijn opwachting komt
programma afgewerkt. Voor de ju- maken. Prins Jos De Eerste (Jos Besry bestaande uit Erik Knoef, Martin selink ) had wel een zeer ludieke
Jansen en Johan Stapper, geen ge manier bedacht om zich "aan den
makkelijke taak. Uiteindelijk op- volke" te tonen.
nieuw een hoofdrol voor Sanne Verbaasde gezichten toen daar zaMullink die net als vorig jaar de terdagavond bij het pannekoeken"Kasbendjen-wisselbokaal" mee huis "Kranenburg" een kameel
naar huis mocht nemen. Ditmaal door de straat liep met daar boven
met een nummer van Shania op Prins Jos. De Prins werd verge
Twain. Op de tweede plaats eindig- zeld door zijn adjudant Tonnie
de het duo Tess Scholten en Liz (Roelvink) en twee zeer charmante
Duistermaat in de creatie van Bob haremdames. Via de "nooduiten Annie de Rooy.Vijf jongelui die gang" kwam het gezelschap binmomenteel als vluchtelingen in de nen en liep de kameel nog enkele
Kranenburg verblijven behaalden ere rondjes door de zaal!
als "Five" de derde prijs. Bij de vol- Een uurtje eerder had Prins Gerben
wassenen kwamen in totaal 9 groe (Gerben Mullink) en zijn adjudant
pen aan de start. Jos Besselink, Ben- Martij n (Martij n Dimmendaal) afnie Mullink en Toon Roelvink voer- scheid genomen.Het werd deze zaden een fantastische act van Urba- terdagavond onder leiding van de
nus op. De beloning een eerste nieuwe Prins en met medewerking
plaats en de "Kranenburgs Carna- van de band "Realtime" een gezellival wisselbokaar.De tweede prijs ge boel in de Kranenburg. Gerald
ging naar het duo Richard Ooms en Veldschoten was het origineelst verHerbert Rutgers (Bob en Annie de kleed en kreeg daarvoor een prijs
Rooy). De derde prijs werd gewon- aangeboden.
nen door Benno en Marijke Duistermaat, Jet Scholtz en Martine Zondagmiddag werd het feest in de
Horten in de "gedaante" van Boney Kranenburg voortgezet met allerM. Alle deelnemers, zowel bij de eerst een optocht voor de jeugd, ge
jeugd als de volwassenen, kregen in volgd door het kindercarnal waarde vorm van bekers c.q. medailles aan medewerking werd verleend
een herinnering aan deze playback- door het kindertheater "Fiets". Te
gelijkertijd stond voor de volwasse
show aangeboden.
nen een carnavalsmiddag op het
PRINS JOS NIEUWE PRINS CAR- programma, waaraan werd mede
gewerkt door de band DOGZ ("DraNAVAL KRANENBURG
Bij de Stichting Kranenburgs Car- matische Oergezellige Band") en
naval is het te doen gebruikelijk dat Vader Abraham.

De werkgroep Vorden van Amnesty International bezorgt deze week voorbeeldbrieven bij de
thuisschrijvers. Onder ander
wordt een brief geschreven aan
de president van Colombia. Op
30 januari werden de mensenrechtenactivisten Julio Gonzales en Everardo de Jesus Puera,
onderweg van Medelin naar Bogota, uit de bus gesleurd en
doodgeschoten. Hun moordenaars lopen nu, een jaar later
nog steeds vrij rond.
Ondanks getuigenverklaringen
over de ontvoering uit de bus, luidde de conclusie van het officiële
onderzoek naar de moord dat Julio en Everardo slachtoffers zijn
van een mislukte overval. Het feit
dat daders van aanslagen op mensenrechtenactivisten keer op keer
hun straf ontlopen is alarmerend:
het laat hen weten dat ze hun terreur straffeloos kunnen uitoefe
nen.
Julio en Everardo werkten voor het
Colombiaanse Comité van solida-

riteit met politieke gevangenen
(CSPP). CSPP is een internationaal
gerespecteerde mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de juridische bijstand van politieke ge
vangenen en de bescherming van
politieke rechten en burgerrechten. Leden van de CSPP werden al
eerder het slachtoffer van ernstige
mensenrechtenschendingen, zoals buitengerechtelijke executies
en " verdwijningen".
De verantwoordelijkheid voor de
ze schendingen ligt bij de veiligheidstroepen en hun paramilitaire groeperingen. In 1999 was de situatie zo ernstig dat de CSPP zijn
kantoren door heel Colombia grote delen van het jaar gesloten
hield. In de brief wordt gevraagd
om een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de moord op
Julio en Everardo. De president
wordt verzocht maatregelen te
treffen die de verantwoordelijken
voor de rechter brengen en die de
veiligheid waarborgen van CSPP
leden an alle andere mensenrechtenactivisten in Colombia.
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Van Miereveldstraat 9-1071 DW Amsterdam • Telefoon 020 - 679 15 72
E-mail: info@nsgk.nl - I n t e r n e t : www.nsgk.nl

Kinderen van de Kraanvogel verrichtten de trekking van de loterij.

en

Een waterval van

niet voor even, maar voorgoed!!!!

oh

Jouw
beroep,

Ons
De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé
arbeidsbemiddelaar voor de agrarische
sector, bouw, grond-, weg- en waterbouw,
metaalsector, groenvoorziening en transportsector. In jouw omgeving hebben wij de volgende
vacatures:

beroep!

CHOq CHOCOLADEMELK
1 liter, vol of halfvol
3 halen 2 betalen

7,05

Medewerkers melkveeen varkenshouderij (m/v)

4,70

Voor enkele melkvee- en varkenshouderijbedrijven zoeken
wij parttime medewerkers. Het gaat om afwisselend werk
op een vast adres. Ook een combinatie van twee of drie
bedrijven behoort tot de mogelijkheden, waardoor je fulltime aan de slag kunt. Een LAS- of MAS-opleiding is vereist.
Enige ervaring is een pre. De beloning is goed, conform de
CAO-Landbouw. Het betreft in de meeste gevallen een vast
dienstverband.

:

ARIEL COLOR OF FUTUR NAVUL
1,5 kilo
3 halen 2 betalen

55,47

Grolsch Pils

36,

Geïnteresseerd en gemotiveerd? Neem dan contact op met
René Pot of Gerard Dibbelink, 0900-9896 of kom langs op
ons inloopkantoor, Kerkstraat la inVorden.

ZUI D-AFR l KAANSE WU MEN
0,75 liter

24 flesjes
è 0,3 liter
van 18,95 voor

15,95

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag

8.OO - 2O.OO uur

LET OP! Maandag, dinsdag en woensdag

Vrijdag

B.OO - 21.OO uur

AH Knipbroden 800 gram

Zaterdag

B.OO - 17.OO uur

ALBERT HEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Medewerkers
groenvoorziening (m/v)

15}

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Onder deskundige begeleiding,
voor jong en oud.

Open dag
Vordens Tennis Park
zaterdag 11 maart
van 14.OO tot 16.30 uur.
Rackets en ballen zijn aanwezig.
Neem wel sportkleding en
sportschoenen mee.
Informatie:
telefoon 552024 en 553451

en

3 HALEN 2 BETALEN !!!

Ook dat is Albert Heijn

Maak kennis
met tennis!

Ben jij iemand die graag buiten werkt en heb je enige
ervaring in de groensector? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken. Het werk bestaat o.a. uit het maaien
van bermen en sloten, het snoeien van bomen en aanleg
en onderhoud van tuinen. Wij zoeken zowel mensen die
het vak willen leren als medewerkers met ervaring die als
meewerkend voorman kunnen werken.

Productiemedewerkers (m/v)
Voor verschillende bedrijven zoeken wij medewerkers
die graag de handen uit de mouwen willen steken. Het
gaat om werk bij op- en overslagbedrijven, houtverwerkingsbedrijven e.d.. Wil je parttime, fulltime of misschien
alleen 's nachts werken? Alles is mogelijk. De werktijden
zijn in overleg te bepalen.

adres voor
Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen

Grondwerkers (m/v)
Vroeg uit de veren en 's avonds met een voldaan gevoel
weer naar huis?
Voor diverse loon-, grond- en weg- en waterbouwbedrijven
in jouw regio zoeken wij gemotiveerde grondwerkers die
het bovenstaande aanspreekt. Het werk bestaat o.a. uit
leidingen leggen, graafwerk, machinewerk, e.d..

• Cadeau-artikelen • Glas- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

Interesse in bovenstaande vacatures? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sandra Bosman,
0900-9896. Langskomen kan natuurlijk ook.
Ons adres: Kerkstraat l a te Vorden.

interieuradviseur

<§>

de woonwinkel van Warnsveld'

arische
Bedrijfsverzorging

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Oost-Nederland

NATIONALE
GRONDTESTDAG
ZATERDAG 11 AAAART
Het voorjaar staat voor de deur. Dit betekent, dat de voeding uit de grond grotendeels
verdwenen is. Veel gazons kennen na deze zachte winter mosproblemen. Door de
zachte temperatuur groeide het mos namelijk door, terwijl de grasgroei nagenoeg
stilstond. Het gras ziet er in de meeste gevallen geel en futloos uit. Daarom is het van
groot belang in het vroege voorjaar de juiste stappen te ondernemen, willen we in de
zomer een mooi gazon hebben.
Op zaterdag 11 maart a.s. wordt in de winkel een Nationale Grondtestdag
georganiseerd met als thema, "een mos vrij gazon in 7 stappen"
onder begeleiding van ECOSTYLE. Uw grond wordt
gratis getest op de zuurgraad van de bodem, ook wel
pH genoemd.

VORDEN - Stationsweg 16
Tel: 0575-551583

VI RH :Y rOl DIJK
WAT
VERHEY TOLOIJK

Z.E. Weg 9

7227 DE Toldijk
0575-452041
Verhey Toldijk
is een jong, sterk groeiend
bedrijf in watertechniek en
installatietechniek.
Onder watertechniek
vallen naast de verkoop en
installatie van
waterbehandelingssystemen ook het
verlichten van
grondboringen en het
aanbrengen en
instandhouden van
bronbemalingen.

Verhey Toldijk
gespecialiseerd in:
• Installatiewerk
• Waterbehandeling
• Grondboringen
• Bronbemaling

ECHNI EK

MEDEWERKER GRONDBORINGEN
EN BRONBEMALING M/V
voor 30 uur per week
Werkzaamheden:
• Grondboringen
• Bronbemaling
• Materieelbeheer
• Assisteren afdeling installatietechniek
Functie-eisen:
• In bezit van rijbewijs D-E
• Chauffeursdiploma ccv-B
• Leeftijdsindicatie: 25tot 30 jaar
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:
• Prima arbeidsvoorwaarden
• Prettige werkomgeving
• Groeimogelijkheden

Stuur uw sollicitatiebrief met cv. binnen 14 dagen ter attentie van de heer W.HJ. Verhey, naar bovengenoemd adres

Horlings Kompleet Optiek
opent deuren in Vorden
Horlings Kompleet Optiek
opent woensdag 8 maart haar
deuren aan de Dorpsstraat 8 in
Vorden. Een optiekzaak met
een heldere formule want bij
Horlings Kompleet Optiek zijn
alle monturen compleet met
glazen geprijsd. De klant kan
dus in één oogopslag zien wat
een bril kost.
Nederland telt inmiddels twintig
Kompleet Optiek-zaken. Ze behoren niet tot een keten, maar zijn in
handen van zelfstandige en volledig gediplomeerde opticiens. Zo
ook Anne Horlings van Horlings
Kompleet Optiek. Horlings werkte
hiervoor als assistent-bedrijfsleider in een optiekzaak in Druten.
Een eigen zaak was een lang ge
koesterde wens van Horlings en hij
kon deze wens met Kompleet Optiek realiseren. Zijn keuze voor
Vorden als locatie was eenvoudig
gemaakt: "Dit is gewoon een hele
mooie plaats".
Achter de naam Kompleet Optiek

gaat een uitgekiende winkelformule schuil. Het grote voordeel
van Kompleet Optiek voor de consument is dat alle monturen inclusief mineraal ontspiegelde glazen zijn geprijsd. De ervaring leert
dat consumenten deze duidelijkheid bijzonder waarderen. Anne
Horlings over de voordelen van
Kompleet Optiek: "De inclusiefprijs maakt dat klanten niet zo
lang hoeven na te denken. Ook als
ze iets anders of extra's willen,
kunnen ze goed zien dat ze bij ons
voordelig een complete bril kunnen kopen."
Het woord 'kompleet' slaat niet alleen op de prijs, maar ook op het
assortiment. Klanten kunnen kie
zen uit brillen in twintig verschillende prijsgroepen. De merkbrillen van Horlings Kompleet Optiek
zijn er vanaf 98 gulden tot 998
gulden. Ongeacht de prijsgroep
gaat het altijd om modisch actuele
brillen van uitstekende kwaliteit.
Dat geldt uiteraard ook voor de
glazen. Bijzonder is dat bi elke bril

een voordelige verzekering tegen
beschadiging, verlies en diefstal
kan worden afgesloten. Ook voor
contactlenzen kan men bij Horlings Kompleet Optiek terecht.
FEESTMAAND
Horlings Kompleet Optiek staat
voor vakkundig advies, een uitge
breid en kwalitatief goed assortiment, service en klantvriendelijkheid. Uiteraard kan iedereen altijd
binnenlopen voor een advies of
gratis vakkundige oogmeting. Bij
voorbeeld in de feestmaand maart
want dan heeft Horlings Kompleet
Optiek een aantal aantrekkelijke
openingsacties in petto. Zo maken
klanten die vanaf 8 maart tot 8
april een bril kopen bij Horlings
Kompleet^ Optiek, grote kans op
het terugwinnen van het aankoopbedrag van die bril. Daarnaast ontvangen klanten bij aankoop van
een bril vanaf 286 gulden een thermometer met klok of een verrekijker'. Voor de kinderen is er ook een
leuke verrassing.

Kas Bendjen bij de AVRO

Zaterdag 11 maart open huis
Thuïszorgcentrum Zutphen
Consultatiebureau voor poppen. Dat de jeugdgezondheidszorg het
consultatiebureau, inentingen en gehoortesten voor baby's en peuters van 0-4 jaar verzorgt, is algemeen bekend. Tijdens het open huis
staan kinderen met hun pop centraal. Op het consultatiebureau voor
poppen kunnen poppenouders hun pop laten meten en wegen.
Een videoband over het maatschappelijk werk in Zutphen. Bij het
maatschappelijk werk zijn medewerkers aanwezig voor informatie
over de mogelijkheden van het maatschappelijk werk in Zutphen. Zij
vertellen graag over de individuele gesprekken, maar ook over de mogelijkheid deel te nemen aan gespreksgroepen. Er zijn gespreksgroepen rond de thema's assertiviteit en rouwverwerking. Voor speciale
doelgroepen zijn er een communicatiegroep voor mannen, een groep
voor Turkse vrouwen met spanningsklachten en een voor alleenstaande ouders.
Een bed met toeters en bellen. Verpleegkundigen laten via demonstratie zien hoe medisdvtechm'sche handelingen in de thuissituatie
verricht kunnen worden. De mogelijkheden van medisch-technische
handelingen thuis zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Zij kunnen een belangrijke aanvulling betekenen inde mogelijkheden voor
een patiënt om thuis verpleegd te worden.
Til & Transfer. Op ergonomisch verantwoorde en eenduidige wijze tillen is van belang voor de verpleegkundige en voor de patiënt en diens
familie. Hoe dat plaatsvindt, wordt door verpleegkundigen gedemonstreerd.
Ergonomisch, effectief en efficiënt. Er is een demonstratie van de professionele uitvoeringvan het werk zoals dat door medewerkers van de
huishoudelijke dienstverlening wordt toegepast. Welke materialen
gebruiken zij? Hoe kunnen lichamelijke klachten als gevolg van het
werk voorkomen worden.
Appel of peer? De diëtiste vertelt over gezonde voeding en helpt te bepalen wanneer in geval van overgewicht dit appel- of peervormig
wordt meegedragen.
Samspit. Zo wordt de samenwerking tussen medewerkers van het
Spittaal en de ZorgGroep genoemd. Verpleegkundig specialisten op
het gebied van oncologie, cara, reuma, diabetes, incontinentie, de
transferverpleegkundige en de ergotherapeut werken nauw samen
met ziekhuis Het Spittaal. Zij laten het grensgebied zien van thuiszorgcentrum en ziekenhuis en op welke wijze zij kunnen helpen door
middel van voorlichting, advies en instructie.
Grote speelkaarten. Veel ongemakken van een ziekte of handicap zitten juist in de dagelijkse bezigheden. Eten, drinken, lezen ^televisie
kijken. Aangepast bestek, een leeslineaal of loep, extra grote speelkaarten en andere handigheden kunnen het leven van alle dag veraangenamen. In de thuiszorgwinkel is informatie voorhanden over
uitleen, verhuur en verkoopvan verpleegartikelen en hulpmiddelen.
Medewerkers laten graag allerlei handige artikelen zien.
Beschuit met muisjes eten. Medewerkers van de kraamzorg ontvangen de bezoekers met beschuit met muisjes en informatie over mogelijkheden en werkwijze van de kraamzorg.
Werken in de thuiszorg. Wanneer al eens overwogen is om in de
thuiszorg te gaan werken, dan is het open huis een uitstekende gelegenheid om meer over het werk te weten te komen. Of het nu gaat om
vast werk of vakantiewerk, om werk als alpha-hulpverlener, als thuishulp of verzorgende of verpleegkundige, de medewerkers informeren
graag over de mogelijkheden.
Wat kan de GGD voor de kinderen betekenen?0ók de GGD Regio Stedendriehoek heeft haar intrek genomen in het pand bij ziekenhuis
Het Spittaal, naast de ZorgGroep. Hier is ondergebracht de afdeling
jeugdgezondheidszorg en de zorg voor 4 tot 19jarigen. Voor adviezen
en vaccinaties om verantwoord op reis te gaan, is er plaats bij het reizigers advies- en vaccinatiebureau van de GGD. Tijdens het open huis
zijn medewerkers aanwezig.

Afgelopen week werd Kas Bendjen uitgenodigd voor een TV-opname bij de Avro. Kas Bendjen
begint, na eenjaar rust weer op
18 augustus met het Babybiggenmealbal.
Omdat de handleden al weer een
lange tijd niets anders gedaan
hebben dan alleen maar oefenen,
was dit een leuke uitdaging.
Op 3 maart j 1. is de band naar het
Media Park in Hilversum getogen

Volleybal
ACHTSTE ZEGE OP RIJ VOOR
DASH
Zaterdag 4 maart moest Dash aantreden tegen nummer 2 Grol uit
Groenlo. Voor aanvang van de
wedstrijd wilde Dash pakken wat
het zou kunnen, want het team
was namelijk gehalveerd. Drie spe
Iers waren op vakantie en Mark
Droppers wilde vanwege een blessure nog steeds zo veel mogelijk
aari de kant blijven. Daarom zou
coach Johan Boerman zelf mee
spelen en waren Gerard Wullink
en Hans Leunk van het tweede be

om op te treden in het programma
van Karel van de Graaf. Het programma heet "Karel en de toekomst" waarin deze keer aandacht
werd besteed aan de Boer en de
toekomst. Eén van de gasten was
Bennie Jolink van Normaal, zijn
band is min of meer de voortrekker van de huidige dialectbands in
de Achterhoek.
De uitzending van de opname is
16 maart 's avonds op Nederland 1.
Kas Bendjen sluit het programma

reid het eerste Dash-team te versterken. Bij aankomst in de sporthal in Groenlo bleek ook Grol niet
volledig. Twee spelers ontbraken,
en één van deze twee was de grootste oorzaak van de voor Dash 1-3
nederlaag in de eerste helft van
het seizoen. De eerste set begon
voorspoedig voor Dash. Grol bleek
zwakker dan verwacht en Dash
liep snel uit naar een redelijke
voorsprong. Helaas voor Dash zakte het wat weg, waardoor Grol de
punten kon gaan maken. Hierdoor
opgeschrikt begon Dash aan een
puntenreeks, die eindigde in een
13-15 winst in deze eerste set.
De tweede set ging weer redelijk

af met het nummer "Boerenlul".
De ontvangst is er met muziek, koffie
Zoals gezegd begint Kas Bendjen
weer op 18 augustus tijdens het
traditionele BabyBiggenMealBal.
De voorbereidingen zijn inmiddels alweer in volle gang en het zal houdbare service ontwikkelde.
ook dit jaar weer een prachtig Zelfs een invalbeurtje van Mark
spektakel worden, wat wordt ge Droppers kon het tij niet keren,
opend met een luchtballonnen maar bracht de Vordense heren
festijn.
wel weer in hun ritme. De derde
De band is wekelijks volop aan het set ging nog' verloren voor Dash
repeteren om met een nieuw re met 154.
pertoire te komen.
De vierde set was er een van een
weer heel ander kaliber. Nu waren
het juist de Vordense mannen die
gelijk op, alleen Grol wist nu meer de ballen van de grond konden
te scoren. De service van Dash lag houden en gesteund door een sterte makkelijk waardoor Grol in hun ke opslag deden de verhoudingen
eigen vertrouwde aanvalsspel kon in het veld denken aan het begin
komen. Dash kon dit niet meer van de eerste set. Dash scoorde aan
rechtzetten en deze set ging dan de lopende band en Grol begon teook niet 15-12 naar de thuisploeg. gen zichzelf te volleyballen. Voor
Gerard Wullink was intussen in de tweede achtereenvolgende keer
het spel gekomen voor de moest Dash een vijfsetter spelen,
speler/coach Johan Boerman die want de vierde set werd overtuieen aanval van benauwdheid had. gend gewonnen met 9-15, ook al
In de derde set trad Dash in de duurde het anderhalf servicerondzelfde bezetting aan als waar het je voordat ook het laatste punt
in de voorgaande set mee geëin- werd gescoord.
digd was. Grol wist de service der- Dash verloor in de hele competitie
mate op te voeren dat Dash geen nog geen vijfde set en ook deze
verweer had. Dash werd weg ge keer begon Vorden meteen scherp.
serveerd door één man die een on- Omdat deze set volgens het rally-

en koek.

point-systeem wordt gespeeld was
de voorsprong van 1-5 direct van
invloed op het verdere verloop van
de set. Grol wist niet dichterbij te
komen en punt voor punt kwam
Dash bij de achtste overwinning
op rij. De laatste set won Dahs met
7-15.
Dit leverde leuke aspecten op; ten
eerste staat Dash steviger op de
vijfde plaats en ten tweede staat de
spelers een overvloeg aan gebak te
wachten, bekostigd door de drie
vakantiegangers!
Aankomend weekend is heren l
vrij, de week daarop moeten ze op
donderdagavond 16 maart in Terborg tegen Vollverijs. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 25
maart. Tegenstander is dan DVO,
het team dat dan misschien al
kampioen is of hoopt het in deze
wedstrijd te worden. Uiteraard wil
Dash zijn uiterste best doen dit
feestje te versieren.
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De Wonerij in Ruurlo; daar vindt u
alles wat mogelijk is op het gebied van
vloerbekleding en raamdecoratie tot in
detail. Grenzen in design worden verlegd
voor een jarenlange tevredenheid.
Wij nodigen u graag uit om u zelf te
overtuigen van deze meest complete

JSTEN
Bijzondere dingen en
speciale

gebeurtenis-

sen verdienen een gouden randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide

collectie

collectie.

wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder

ontspie-

Tot ziens bij De Wonerij,
Hartje Achterhoek.

geld glas. In goud of één
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kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern.
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Wij

maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wandl

Fysio - fitness

op zaterdag 18 maart
in De Herberg te Vorden,
aanvang 19.00 uur

voor 35 plussers en oudere

HOME

dames-, heren- en echtparen.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

9&^^

Kijkuren: 18 maart van 13.00 tot
16.00 uur.
Vanaf 4 maart zijn er boekjes verkrijgbaar bij: De Herberg,
het VW-kantoor en de bibliotheek.
De opbrengst is bestemd voor de Dorpskerk

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)
tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575 46 40 00

mode-infoweken t/m zaterdag 18 maart
Tijdens de Mode Infoweken kunnen we al heel veel laten zien van de nieuwe lentemode voor man, vrouw en kind. Komt u gauw eens kijken? We trakteren op
koffie met iets lekkers en we maken het gezellig. Bij uw aankoop krijgt u een leuke verrassing cadeau!

modeshows op 8 en 9 maart

seniorenshows op 16 maart

kindermodeshow op 17 maart

woensdag 8 maart om 19-15 uur, donderdag 9 maart om 14.00 en 19-15 uur

donderdag 16 maart om 10.00, 13-45 en
15.30 uur

vrijdag 17 maart om 19-00 uur

Gezellige shows met de leukste nieuwe voorjaarsmode voor alle kleedmomenten, voor man én
vrouw. U kunt na afloop meteen de leukste items
voor uzelf uitkiezen. Schoonheids- en kapsalon
Marianne demonstreert kapsels en make-up.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij ons én bij Marianne.
Toegangsprijs: ƒ 5-*.

Tijdens de seniorenshows presenteren we
uiteraard óók de leukste voorjaarsmode voor man
én vrouw, maar nu met extra accent op comfort en
kwaliteit. De toegang is gratis.

Onze kindermodeshow is altijd een spectaculair hoogtepunt. Tien mannequins en dressmen van
5-12 jaar dansen over de catwalk dat het een lieve
lust is.
Ze showen de leukste kinderkleding van dit voorjaar, op muziek die ze zelf hebben uitgekozen.

' Bij besteding vanaf/75,- (zowel bij Visser Mode als bij Marianne)
ontvangt u ƒ 10,- retour.

Burg. Galleestraat 9, 7 2 5 1 EA Vorden (0575) 551381

De haag opnieuw uitgevonden

De 'meeneemhaag'
Direct gevarieerd groen: het ei
van Columbus met vele toepassingen. Direct groen op diverse
plekken inzetbaar. Het hele
jaar door. Zowel vast als mobiel,
voor binnen en buiten.
Op de gepatenteerde 'meeneemhaag' is met succes octrooi aange
vraagd. G&F Kwekerij exploiteert,
in nauwe samenwerking met de
uitvinder, kweker Henk Janssen,
een snelle oplossing: de 'meeneemhaag'.
MULTIFUNCTIONEEL TOE TE
PASSEN

*"

*

Direct groen in nieuwbouwwijken? Of behoefte aan meer privacy
en variatie in een bestaande tuin?
De 'meeneemhaag' kan in een
ruimte direct de sfeer verbeteren.
Normaal gesproken gaan er jaren
overheen voordat groen zijn weg
heeft gevonden in een tuin of
buurt. Een heg volledig laten
groeien duurt een tijd. Om toch
snel privacy te hebben, wordt al
gauw gedacht aan een houten
schutting. Terwijl voor veel bewoners een groen uitzicht de wens is.
De 'meeneemhaag' is uitstekend
geschikt om aan deze wens te voldoen, want in een nieuwe - maar
natuurlijk ook een bestaande schutting is hij makkelijk in te passen en de tuin krijgt in een oogopslag een groener aangezicht.

SPECIFICATIES

De 'meeneemhaag' bestaat uit een
ijzeren rek van vlechtbeton. Deze
wordt geplaatst in een soort bak
gevormd van biotop gevuld met
aarde en bemesting. Hierin worden bijvoorbeeld Hedera's geplant
en langs het hekwerk geleid. Zodra het hekwerk is volgroeid, is de
'meeneemhaag' gereed voor ge
bruik. De twee standaard maten
van de haag zijn werkbreedte 180
cm en 140 cm.
Voorzien van zijpalen kan de 'mee
neemhaag' in zijn geheel geplaatst
worden in een willekeurige verrijdbare bak. Zo ontstaat een mobiele haag die op meerdere plaatsen inzetbaar is. Bijvoorbeeld op
horeca-evenementen en beurzen
of voor het afschermen van zitjes
op een terras.
OCTROOI

De bedenker, Henk Janssen, heeft
inmiddels met succes octrooi aangevraagd op de 'meeneemhaag'
die vernieuwend is, industrieel
toepasbaar en bovendien betaalbaar. Van zijn vakbroeders heeft
de kweker de Innovatieprijs 1999
toegekend gekregen tijdens een
hoveniersbeurs. De bewondering
ging vooral uit naar de eenvoud
van het ontwerp. Het ei van Columbus. (Zie ook de advertentie
Kwekerij Heesterhof, Hengelo Gld.)

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Biologische melkveehouderij
en vleesveehouderij in de
Achterhoek groeien snel
Er blijkt steeds meer animo onder agrariërs in Oost-Gelderland voor biologische landbouw. Het aantal omschakelaars neemt jaarlijks gestaag
toe.
Met name in de melkveehouderij
en varkenshouderij zijn bedrijven
in 1999 begonnen met een omschakeling. Hiernaast is er veel interesse van veevoerbedrivjen, banken en accountantskantoren om
hun cliënten beter te kunnen adviseren in de toekomst.
Op 21 februari was er in Vorden
door GLTO, GAJK én GMF een bijeenkomst over teelttechnische aspecten van biologische landbouw
georganiseerd. Een biologische
melkveehouder en deskundigen
van Aver Heino (het proefbedrijf
voor biologische melkveehouderij)
en bijbehorende praktijkbedrij ven
gaven aan dat biologische gewasteelt op zandgronden zeker moge
lijk is. Vanuit de ervaringen in de
praktijk werd gesproken over het
gebruik van klavers, groenbemesters, GSP-teelt en bouwplannen.
De avond bleek ook interessant
voor agrariërs die niet meteen aan
omschakeling dachten, maar wel
efficiënter willen omspringen met
de nutriënten op hun bedrijf. Deze
avond was de tweede avond uit
een reeks avonden over biologische landbouw. De volgende zal op
9 maart plaatsvinden.
Er zijn afzetkansen. Maar wanneer
men omschakelt is nog niet me
teen alles geregeld. Zo moet er
goed onderhandeld worden om

goede afzetcontracten te krijgen.
Verschillende boeren in Oost-Gelderland werken samen bij deze onderhandelingen. Maar dat er afzetkansen zijn is een feit. In 1999 is
het aantal biologische bedrijven in
Nederland met 20% gegroeid. De
Z u t p h e ngroei in de markt lijkt zich de komende jaren voort te zetten. Het
ïroelstralaan 39-43. (0575) 52 60 80
ri. eentnj»)/ rotonde r«hts/ 2e str. links
marktaandeel biologische zuivel is
met 150% toegenomen in 1999 tot
bijna 2% van de totale zuivelconsumptie in Nederland. In de Ne
derlandse supermarkten is nu al zyn marktervaringen en kansen
10% van de zuivel biologisch. Ook voor veehouders in de regio. Mark
op het gebied van AGF in super- Janssen van LTO-Nederland is vermarkten verwacht men de komen- antwoordelijk voor het behartigen
de jaren een verdubbeling van 5% van de belangen van biologische
naar 10%. Verder zijn verschillen- agrariërs en zet uiteen wat een
de partijen in de vleessector met goede prijs is voor biologische vee
elkaar in overleg en zal binnen- houders. Gerhard te Voortwis van
kort op brede schaal biologisch SPA en BPA (Biologische Producenvlees in alle supermarkten te ver- tenvereniging Achterhoek) laat
krijgen zijn. Minister Brinkhorst zien welke mogelijkheden er zijn
komt volgende maand met een voor regionale afzet van biolonieuw plan van aanpak voor de gisch vlees.
biologische landbouw en mikt op
een groei van de biologische sector STUDIEGROEPEN
van 1,2% op dit moment naar 10% In april 2000 starten in Oost-Gelderland 4 studiegroepen voor agin 2010.
rariërs die zich vrijblijvend willen
oriënteren in biologische melkvee
Op donderdagavond 9 maart zijn
geïnteresseerden welkom in het houderij, vleesveehouderij, akDorpscentrum te Vorden (Raad- ker/tuinbouw en pluimveehoude
rij. Kosten van deze studiegroepen
huisstraat 6) voor een bijeenkomst
worden grotendeels vergoed door
over: Afzet biologisch vlees (in
de overheid. De lezers worden van
Oost-Gelderland). Leen Janmaat
harte uitgenodigd om van deze
van Agro Eco Consultancy geeft
een overzicht van aanbod en afzet- mogelijkheid gebruik te maken.
mogelijkheden op dit moment.
Jaap Visser, 'De Groene Weg' de Voor vragen kan gebeld worden
met Stephan Steverink/Antoinette
grootste afnemen van biologisch
vlees in Nederland, vertelt over Janse, telefoon (026) 351 50 69.

ROBBERS &

Stempelactie 'Vïctor's Kastelentocht'
in Vorden levert consument
mooie prijzen op
Van zaterdag 11 tot en met zaterdag 25 maart kunnen consumenten uit Vorden verrassingspakketten en een hoofdprijs:
een tweedaagse reis naar Londen met overnachting, in de
wacht slepen.
De prijzen zijn te winnen door
deel te nemen aan de consumenten stempelactie waarin de Vordense kastelen centraal staan. De
ze activiteit is een initiatief van de
Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) en wordt afgesloten
met een eindspel dat op 25 maart
in het Vordense Centrum plaatsvindt. De consumenten kunnen
onbeperkt stempelkaarten met

Ons mode-advies
gaat verder dan
wijzen naar
de paskamers.

Administratie- en Belastingadvieskantoor
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon 0575-551455

Uw adres
voor een totaalpakket
administratieve en fiscale dienstverlening

daarop afgebeelde kastelen halen actiedag met de volle stempelkaarbij de deelnemende winkeliers in ten naar een herkenbare podiumVorden. Het is de bedoeling dat de wagen komen die in het centrum
consument achter al deze kastelen van Vorden staat. De kaarten kuneen stempel krijgt van de roemrij- nen hier worden ingeleverd en
ke Ridder Victor. De hoogte van men krijgt in ruil hiervoor een
het aankoopbedrag is hierbij niet aantal muntjes waarmee men
van belang. Als de kaart vol is, kun- mee kan doen aan het 'Geld over
nen consumenten deze meene- de balk gooien' spel. In dit spel die
men naar het eindspel en in een nen de consumenten deze muntactieton gooien om mee te dingen jes op een schoteltje te gooien die
naar de hoofdprijs. De deelnemen- op een balk staat. Als deelnemers
de winkels zijn aan de in hun win- hierin slagen, mogen ze met één
kel geplaatste actieposters te her- van de 75 verrassingspakketten
naar huis. Aan het eind van de dag
kennen.
vindt de trekking van de hoofd"GELD OVER DE BALK" EIND- prijs plaats uit alle ingeleverde
stempelkaarten. (Zie ook de adverSPEL
De consument kan op de laatste tentie.)

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1999
kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag 8 - 1 5 - 2 2 maart
van 17.30 tot 19.30 uur
Gaarne op telefonische afspraak

Showtijden:

Aanstaande vrijdag en zaterdag organiseert
Modecentrum Teunissen de modeshows.
Tijdens een lekker kopje koffie of een
drankje kunt u genieten van alle nieuws op
modegebied voor dames en heren.

vrijdag 10 maart 10.00 uur en 14.00 uur
zaterdag 11 maart 10.00 uur en 14.00 uur
U kunt het beste even reserveren 0573- 451438
fnodecentrum
ruurlo
Dorpsstraat 22
Tel. 0573-451438

Kwekerij

De Heesterhof
voor al uw tuinplanten
• haagconiferen ook goedkope
restpartijen
haagbeuken
buxus
sierheesters
sierbomen zoals dak- en
leibomen
fruitbomen
vaste planten

keukens
zijn een

Op de tuinbeurs Doetinchem van 9 t/m 12 maart
presenteren we de

begrip,
dus ook

Verkoop:
vrijdagmiddag van 13.30-17.30 uur; zaterdag
van 8.00 tot 17.00 uur; de andere dagen elke
middag van 13.30-14.30 uur (of na telefonische
afspraak). De kwekerij vindt u richting Veldhoek
nabij Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.).
De planten die u bij ons koopt, kunnen gebracht
en gepoot worden.

voor u!
keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken'

GERRIT EN ADA LUBBERS
Telefoon 0575-462892 of 06-53362300
Het adres voor al uw boomkwekerijprodukten

Spoorstraat 28, Ruurlo

Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u,

Tel. (0573) 45 20 00

(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. • 13.00 u,

Uitnodiging
ROWI
ELEKTRO
vanaf 1 januari jl. gingen
Romivon Hengelo (Gld.) &
Wildenbeest Dinxperlo
samen onder deze naam.
11 maart aanstaande openen we ons filiaal aan de Dr. van
der Meerstraat 6b te Dinxperlo. We hopen u dan van dienst
te kunnen zijn met verkoop en reparatie van audio, video,
satellietsystemen en huishoudelijke apparatuur.
Om dit te vieren houden wij open huis vanaf 10.00 tot
18.00 uur.
U bent van harte welkom om dit alles te bekijken en een
hapje en een drankje met ons te nuttigen.

PS.
Rowi Elektra Rijnweg 24 in
Hengelo (Gld.)
gaat door in zijn huidige vorm
Hengelo
Dinxperlo

tel. 0575-467437
tel. 0315-654290

HEELVEEL
VOOR HEEL WEINIG.

Voor slechts f200,- extra* rijdt u de Nissan Micra Miracle. Een wonder van een auto met
heel, heel veel voordeel:
Getint glas met schaduwband in voorruit
Elektrische raambediening vóór

• Meegespoten kentekenverlichtingafdekplaat

Centrale portiervergrendeling

• Zilverkleurige middenconsole afwerking

Binnenverlichting met instapvertraging

• Sportieve

Meegespoten buitenspiegels

• Design wieldoppen

stoelbekleding

Stootstrips
Dus zo snel mogelijk naar de Nissan dealer want op=op!

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.

[NISSAN j

Tot ziens bij Rowi Elektro
AIRCONDITIONING,
NU VOOR SLECHTS
ƒ 500,-!

Ronald en Yvonne Slotboom
Martin en Angela Wildenbeest

GIGANTISCHE VERBOUWINGSOPRUIMING!!!
De tuinafdeling van onze zaak,
ondergaat een totale verbouwing.
Daarvoor is ruimte nodig!!!
Dit alles gaat gepaard met fantastische kortingen
op gazonmaaiers, barbecue's, potterieën,
zink-artikelen, tuingereedschap, ladders,
trappen, gaas, tuinlampen enz,, enz.

AUTOBEDRIJF

DOETINCHEM
H ENG ELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Plakhorstweg 14, ndusJrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Kortingen van 10 - 25 %
Uitgezonderd aktie-artikelen.

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 20

Mr. drs. B.HJ. de Regt FFP
LJ. Koetsier FFP
Gecertificeerd financieel Planners
Nieuwstad 44
7241 DR Lochem
Tel.
0573-255 300
Fax 0573-255 381
Email: deregt@deregt.nl
Website: www.deregt.nl

Professionals, óók in belastingzaken!

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

3 bossen NARCISSEN

5,00

Valeweide

2 bossen ANJERS

6,95

Bloemen en planten

2 bossen RLOEMEN NAAR KEUZE

9,95
9,95
9,95

DE MARKT.

VAN ALLE MARKTEN THUIS.

ELSTAR

Dikke rode

5 kilo

GRAPEFRUIT

Q98

20 voor

5r •

50

UIEN
4 kilo

98

BILDSTAR

3.

10 kilo
RUNDER
SUCADELAPPEN

t kg

SPEKLAPPEN
Naturel of gekruid

1kg

VERSE -, DROGEof ROOKWORST

per stuk 3,50
3 voor

11,95

3;

BLAUWE DRUIVEN ** 98
1 kilo

WORST EN VLEESWAREN
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Weekpakket vleeswaren

6,95

10,00

4 GEHAKTSCHNITZELS 3 soorten

5,00

GEVULDE FILETLAPJES 500 gram

7,95

markt in Vorden

100 gr SCHOUDERHAM
100 gr BOTERHAMWORST
100 gr PALINGWORST

NU VOOR

1,95
1,20
1,95

