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Overname van advertenties en berichten is verboden

Mulderije (VVD) en Boogaard (PvdA) worden nieuwe wethouders:

Vorden krijgt paars college
W E E K E N D D I E N S T E N

De gemeente Vorden krijgt een
paars college. Afgelopen weekend
kwamen de WD, PvdA en D66 tot
een overeenstemming. Het nieuwe
beleidsprogramma voor de komen-
de vier jaar is volgens de heer M.
Bakker (D66) nagenoeg rond. "We
moeten alleen woensdagavond nog
praten over het financiële beleid.
Voor de rest zijn we er helemaal
uit". Mevrouw D. Mulderije (WD) en
de heer H. Boogaard (PvdA) worden
de nieuwe wethouders.

In tegenstelling tot eerdere berichten
zai de heer Bakker van D66 niet terug-
keren als lid van de gemeenteraad. De
plaats van Bakker wordt ingenomen
door de heer R. Nobel, die tweede staat
op de lijst bij D66. De heer Bakker wil
zich de komende raadsperiode meer
bezig gaan houden met de achterban

van D66. "Wij willen in Vorden een bre-
der netwerk gaan opzetten en bekijken
of het mogelijk is om ook in Hengelo
en Steenderen een afdeling op te rich-
ten", aldus Bakker.
D66 heeft een verzoek ingediend met
de vraag of raadsleden in commissie- of
raadsvergaderingen bij afwezigheid
vervangen mogen worden door andere
leden van de fractie die geen deel uit-
maken van de raad. Als dit verzoek
door de gemeenteraad wordt goedge-
keurd zal Bakker de plaats innemen
van Nobel in vergaderingen die zijn
collega niet kan bijwonen. Zoals be-
kend worden er maandelijks drie com-
missievergaderingen gehouden waar-
van er twee op dezelfde dinsdagavond
plaats hebben. Voor een eenmansfrac-
tie is het - zonder aanpassing van de re-
gels - niet mogelijk om deze beide ver-
gaderingen te volgen.

Voorzitter Jan Rouwenhorst van
W Vorden plotseling overleden
Vlak voor het verstrijken van de
voetbalwedstrijd IJsselstreek-Vor-
den, die hij als toeschouwer bij-
woonde, is voorzitter Jan Rouwen-
horst van W Vorden plotseling
overleden ten gevolge van een hart-
infarct. Jan Rouwenhorst was bijna
20 jaar bestuurslid van de club. In
1990 werd hij benoemd tot voorzit-
ter.
Rouwenhorst stond bekend als "het vi-
sitekaartje" van de vereniging. Bij offi-
ciële gelegenheden was hij permanent
als vertegenwoordiger van "W Vorden"
present. Ook fungeerde hij als de con-
tactman met de gemeente Vorden. De
contacten met de plaatselijke en regio-
nale pers waren bij hem in goede han-
den.
Jan Rouwenhorst was een innemend
persoon en bij zijn vereniging bijzon-
der geliefd. De verslagenheid bij "W
Vorden" is uiteraard groot. Jan Rouwen-
horst werd 51 jaar.

uvan ons
gewoon uitslapen
(Maar vergeet daarna niet om de
wekker een uur verder te zetten)

organa
LUBBLRS

slaapkamers

Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575 - 46 46 00
maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond

Internet: www.morgana.com

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 maan 10.00 uur ds. M. Beitier. Na af-
loop van de dienst koffie in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 maart 10.00 uur ds. B. Seelemeyer,
Steenderen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 maart 10.00 uur ds. H.A. Speelman;
19.00 uur ds. HA. Speelman.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 28 maart 18.30 uur eucharistieviering
met volkszang.
Zondag 29 maart 10.00 uur woord- en commu-
nieviering m.m.v. rouw- en trouwkoor.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 28 maart 17.00 uur woord- en commu-
niedienst.
Zondag 28 maart 10.00 uur woord- en commu-
niedienst.

Weekendwacht pastores
29-30 maart pastoor F. de Heus, Zutphen, tel.
(0575)515377.

Huisarts 28-29 maart dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg. ^^

Tandarts
28-29 maart P. Scheepmaker. Ruurlo, tel. (0573)
452513. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 1130-12.00 uur.

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

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

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

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

VOOR DIRI:C:TI DKIN(;I:NDI HUI i»
VAN:

I'OI H U ! - AMBUI.ANCI - KKANDW1-I R
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 :«)

b.j;.^. (055) 368 68 68
BRANDWEER: da« en nacht 112
AMBUI-ANCl : da« en nacht 112

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Infonnatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen.
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV. tel. 553405.



Vroege
Voorjaarsaanbiedingen

Vlaaien volgens Limburgs recept keuze uit
meer dan 30 soorten calorie-arm
en goed voor 12 royale punten

deze week

Ananas-Bavaroise Vlaai
lekker fris en r om/g

14.95
voor maar

om alvast in Paas-stemming te komen
is er weer:

de Kukel Vlaai
'n verrassende traktatie

Voor het weekend:

Tompoucen
4 halen 3 betalen
>•••••••••••••••

Paas- Proef stelletjes
voor maar 4!95

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Ons Vordens Rundvlees een klasse apart
Vertrouwde kwaliteit van eigen bodem!

WOENSDAG 6EHAKTDA6
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,—
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAS

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

VRUDA6 PIEKENOA6

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per ons f l j"

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Casseler rib
100 gr. f 1,98

Palingworst
100 gr. f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3biefstukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

magere runder
priklapjes

500 gram f 7.48

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Vlindervinken +

4 hamburgers
f7,95samen

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Wereld Primeur sparen via de bankpas
zie elders in het Contact

Sperziebonen O98
éLm

_^^^, prachtige

zomaar een Aardbeien per doosje 'niet zomaar een
groentewinkel... 2 voor

omdat het zo lokker is
Jager mahlzeit

3•
98

Dikke krop

ijsbergsla

per stuk -j• •
49

Mango's
uitmali
de lekkerste nu

9829
•

Panklare

Koolraap
500 gram

4
• •

49

SALADE
VAN DE DAG

2•
49

volop voorjaarsgroenten g.a. Raapstelen, Asperges en
Spinazie

Aanbiedingen geldig van ma. 23 maart t/m zat. 28 maart
R A U W K O S T - E X O T E N

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

Sport- en
gezondheid&siudio
l Varden

DAG
zondag
29 maart van
14.OO- 17.OO uur

m Fysiof itness
trainen onder deskundige begeleiding van
een fysiotherapeut

•Stauff er Toning Tables
passieve fitness voor een gezond en
slanker lichaam

•Amuseer je slank
8-weekse afslankcursus met een dieet
afgestemd op uw energiebehoefte

BURG. GALLÉESTRAAT 67a
7251 EA VORDEN
TEL (0575) 55 40 91

Contactjes
/ i jn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-
Vermeldmg brieven onder nr
of inlichtingen 1,- extra Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gexon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht Anonieme of
dubieu/e opgaven worden niet
geplaatst Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij

tucle fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertent ie dient wel verrekend
te worden Schriftel i jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis he rhaa ld

• Te koop aangeboden: over-
compleet gedeelte inboe-
del: meubilair, keukengerei,
elektr. fornuis, koelkast, grote
verzameling Engelse boeken,
bladmuziek klassieke muziek,
schilderijen van Canadese
kunstschilder, herenkleding.
Inlichtingen: tel. (0575) 55 41
42

• Te koop: Fiat Uno b.j. '89;
Peugeot 205 XE b.j. '89. Tel
(0575) 46 27 79

• Te huur: caravan/bootstal-
ling. Schoneveldsdijk te Bar-
chem. Info: (0573) 44 12 38

• Te koop: 2e hands voersi-
lo, 2 en 6 ton. Info: (0578) 44
1238

• Floralia heeft nog enkele
plaatsen voor de bloem-
schikcursus voor mensen
die nog nooit aan bloemschik-
ken hebben gedaan. Tel.
(0575) 55 32 84

• Gevraagd: gelegenheid
tot het inscharen van jong-
vee, eventueel met gebr.ver-
klaring. (0575) 55 68 94

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvend infor-
matie. C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

• Te koop: grenen servies-
kast met facet geslepen glas
f1250,-; teakhouten eettafel
f900,-. Tel. 55 16 33

• Te koop: jongensfiets gro-
te maat f 65,-; poppen wagen
f 40,-; koelkast met vriesvak
f175,-; Husqvarna motor-
zaag 40 cm blad f 475,-. Tel.
(0575) 55 19 61

• Muziekvereniging Con-
cordia donderdag 2 april is in
het Dorpscentrum onze jaar-
lijkse info-avond van 18.30
tot 19.15 uur. Tevens is er een
openbare repetitie van
drumband en orkest van
19.30 tot 21.30 uur

• Maandag 6 april in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden:
Johannes Passion van H.
Schütz, door Sanclust Steen-
deren. Aanvang 20.30 uur, en-
tree f 7,50. Info tel. 55 25 42

• Floralia heeft nog enkele
plaatsen voor de bloem-
schikcursus die start in april
voor beginners en gevorder-
den. Denk er aan vol = vol.
Voor inlichtingen en opgave
tel. 55 32 84

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

• VERLICHT UZELFI Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825



Gerwin Ooiman (Hofs)
&
Marieke Bosman

gaan trouwen op donderdag 2 april
om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Aalten.

Ons huwelijk wordt kerkelijk beves-
tigd om 15.00 uur in de Hervormde
kerk te Aalten door ds. Zeldenrijk.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
gebouw Wilhelmina, Schooldijk 23 te
Lintelo (Aalten).

Ons adres blijft:
Brakenweg 1a, 7122 LN Aalten

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en be-
grip voor ons en anderen, geven wij u kennis van
het geheel onverwachte overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en zoon

JAN ROUWENHORST

op de leeftijd van 51 jaar.

Willemien Rouwenhorst-Mullink

Frank en Jolanda

Renate en Frank

Oma Rouwenhorst

22 maart 1998
Het Stroo 13
7251 VA Vorden

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren
donderdag 26 maart van 19.00 tot 19.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
27 maart om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieve dan deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

Volkomen onverwacht is uit onze familiekring weg-
genomen, onze altijd behulpzame en opgewekte
neef

Hij stond altijd klaar om te helpen en we zullen
hem heel erg missen.

De ooms en tantes

Lunteren: Gerritje Vliem-Rouwenhorst
Jaap Vliem

Vorden: Lammert Rouwenhorst

Doetinchem: Willemina Nijland-Rouwenhorst

Hengelo (Gld.): Derk-Jan Rouwenhorst

Australië: Gerda Lammers-Rouwenhorst
Engbert Lambertus Lammers

Silvolde: Gerdina Johanna Rouwenhorst

Neven en nichten

Wij wensen Willemien, de kinderen en moeder
Gerritje alle sterkte in deze voor hen zo zware da-
gen.

Vorden, 22 maart 1998

Geschokt ontvingen wij het bericht van het plotse-
ling overlijden van de heer

JAN ROUWENHORST
VOORZITTER VOETBALVERENIGING VORDEN

Zijn prettige wijze van samenwerken met onze
vereniging zal bij ons blijven voortleven.

Bestuur en leden sv Ratti

Kranenburg/Vorden, 22 maart 1998

Veel te vroeg is van ons heengegaan, onze lieve
broer, zwager en oom

JAN ROUWENHORST
ECHTGENOOT VAN WILLEMIEN MULLINK

op de leeftijd van 51 jaar.

Ruurlo: Milie - Gerrit
Dennis - Anita
llse - Vincent

Neede: let - Frank
Sander - Dayenne

Vorden, 22 maart 1998

Volkomen verslagen zijn wij bij het geheel onver-
wacht overlijden van onze voorzitter

JAN ROUWENHORST

op de leeftijd van 51 jaar.

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde voor-
zitter en een fijn mens.

Wij wensen Willemien, Frank, Jolanda, Renate en
Frank veel kracht toe bij het verwerken van dit
zware verlies.

Leden en bestuur
Voetbalvereniging Vorden

Vorden, 22 maart 1998

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van

JAN ROUWENHORST

Jan werd niet alleen om zijn werk zeer gewaar-
deerd, maar in het bijzonder om zijn innemende
persoonlijkheid.
Wij verliezen in hem een goede en prettige colle^É

Wij.wensen zijn vrouw, kinderen en verdere fami-
lie veel sterkte toe met het verwerken van dit ver-
lies.

Collega's, oud-collega's,
ondernemingsraad en leiding
Belastingdienst/Ondernemingen
Winterswijk

22 maart 1998

Diep geschokt zijn wij door het overlijdensbericht
van onze collega en teamgenoot

JAN ROUWENHORST

Wij verliezen in Jan een zeer gewaardeerde en
prettige teamgenoot.

Wij wensen Willemien, de kinderen en familie alle
sterkte toe om dit smartelijke verlies te kunnen
dragen.

De medewerkers van team 1
Belastingdienst/Ondernemingen
Winterswijk

22 maart 1998

Met ontsteltenis hebben wij vernomen dat onze
vriend

JAN ROUWENHORST

is overleden.

Henk en Thea Hengeveld

Harrie en Margreet'h Besselink

en kinderen

Wij wensen Willemien en de kinderen veel sterkte
toe met dit verlies.

Vorden, 22 maart 1998

23-3-1997 23-3-1998

LIEVE HARRY

Je moeten missen doet pijn,
kon je nog maar bij me zijn...

Ik voetje ieder moment in m'n hart,
en dat is reuze f i j n . . .

Datje zo ver weg,
voor altijd zo dicht bij me zal zijn.

Hou van je
Liefs Annet

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenElterweg 113
7233 SM vfeakter T0g0n inlevering van deze
Tel. (0575) 44 12 60 adveitenffe eerste rijles gratis

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73
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U L L E T I N

ji Telefoon gemeente; (0575) 55 74 74.

• Telefax, gemeente: (0575) 55 74 44.

M Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

MAvondopensteïïingafd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdag/avon-
den dat er raadsvergaderingen zijn van
18.30-20.00 uur (zie publicaties in
GemeentébuUetin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester EJ.C, Kamerling:
maandagmorgen van 11,00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak

Wethouder M, Aartsen-den Harder,
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meülenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Af spraken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13 JO tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur;
donderdag van 13,30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWAANVRAAG

plaats
Selsham 28 en 30

Almenseweg 54

het Wiemelink 32

Selsham 2

aanvrager
N.F. Huetink en
A. Groot

E.M. Buiteman

A. Voortman

J.WM.Waarle

inhoud
bouwen twee-onder-
een-kap woning

veranderen dieren-
verblijf c.q. berging

uitbreiden garage

bouwen woning
met garage

datum ontvangst
13-03-98

17-03-98

18-03-98

18-03-98

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien hj^le afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

BELEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN W MAART 1998

BOUWVERGUNNINGEN
plaats aanvrager
de Banenkamp 13 C. Hommel

SLOOPVERGUNNINGEN
plaats aanvrager
Almenseweg 37 H. Wagenvoort

KAPVERGUNNINGEN
plaats aanvrager
Ruurloseweg 88 mw. GA Nobel-

SaintYves

inhoud
bouwen dakkapel
en doucheruimte

vrijstelling
bodemonderzoek

inhoud
gedeeltelijk slopen voormalige boerderij
met schuur en geheel slopen schapenhok

inhoud
vellen l berk

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.

/W,ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheekvan Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 27 maart tot en met 23 april 1998 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

maatschap Mombarg, Maalderinkweg 4, 7251 NT Vorden, voor het wijzigen van een
melkrundveehouderij, op het perceel Maalderinkweg 4 te Vorden.

OMPUTERS EN MILIEU

Binnen bedrijven zijn ze niet meer weg te denken en ook in veel huishoudens is er te-
genwoor dig één te vinden. Binnen het gezin heeft de computer vaak als functie het
vermaken van de kinderen of is het de hobby van één van de ouders. Maar welke in-
vloed heeft deze technologie eigenlijk op het milieu?

energieverbruik
Hoewel de moderne computer minder energie verbruikt dan zijn voorgangers is het
gemiddelde verbruik toch zo'n 130 tot 210 Watt per uur. Ter vergelijking; een gloei-
lamp gebruikt 40 tot 60 Watt per uur.
Door de fabrikanten wordt nog steeds aan het hoge energieverbruik gewerkt, bijvoor-
beeld door de inbouw van de slaapstand, het keurmerk Energie Star of een ingebouw-
de uitschakelfunctie.
Een computer met slaapstand bespaart al gauw 60% aan energie en computers voor-
zien van een Energie Star mogen in slaapstand niet meer dan 30 Watt verbruiken. Het
gebruik van de slaapstand bespaart dus energie en al gauw enkele tientjes per jaar.
Wanneer de computer voorzien is van een uitschakelfunctie worden monitor en har-
de schijf uitgeschakeld wanneer ze niet gebruikt worden, het bedienen van de muis
zorgt voor het opnieuw inschakelen, deze nieuwe techniek levert de grootste energie-
besparing op. De iets oudere modellen zijn echter nog niet voorzien van deze techni-
sche snufjes. Vaak blijven computers dan aanstaan omdat opstarten veel energie kost.
De opstart kost inderdaad gedurende 2 a 3 seconden meer energie, dit is zo weinig
dat het al snel loont om de computer uit te zetten.

wegwerpartikel
Computers zijn vaak al lang verouderd voordat ze versleten zijn. Onder andere door-
dat nieuwe ontwikkelingen in de vorm van software of (rand)apparatuur niet aan-
sluiten op bestaande systemen. Wil je bij de tijd blijven dan wordt je min of meer ge-
dwongen tot (forse) uitgaven aan nieuwe apparatuur en software. De oude computers
belanden in grote getale op de afvalberg.
Recycling van oude computers gebeurt tot nu toe op vrijwillige basis en in beperkte
mate, maar daar komt wellicht verandering in met een nieuwe verordening van het
Ministerie van VROM. Producenten en importeurs moeten oude computers straks ver-
plicht terugnemen en milieuverantwoord verwerken. Deze regeling zal in 1999 wor-
den ingevoerd.

dat we maar zc'n korte tijd plezier hebben van de inves-
aan is. Overweegt u aanschaf van een nieuwe computer
nde aspecten die de levensduur van de computer verlen-

Het blijft natuurlijk jamme
tering die in de compute
dan kunt u letten op de v!
gen:
1 voldoende aansluitpoorten voor randapparatuur
* de mogelijkheden voor uitbreiding, van bijvoorbeeld het geheugen
' de vervangmogelijkheid van de batterij die de geheugeninstelling bewaard
1 het verwisselbaar zijn itfkde diskdrive.

milieukeuren voor computers
Wanneer u bij aanschaf van een computer wilt letten op milieu-aspecten, dan krijgt u
te ïTisken met verschillende keurmerken. Hei ïi£iirrr> erk E"'orgi6 Star, 2} ee^ds'* °--
noemd, let alleen op hei energieverbruik. Verder heeft Stichting Milieukeur normen
opgesteld voor een computerkeurmerk. Naast energieverbruik wordt er ook gekeken

siapje ve
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IJDELJJKE VEPJfEERSMAAT^EGELEN

In verband met de Achtkastelenminimarathon is één weghelft van de Dorpsstraat te
Vorden op zondag 29 maart 1998 van ongeveer 11.00 - 15.00 uur afgesloten.

hi verband met de kampioenschappen klootschieten op 29 maart en 5 april 1998 zijn
de volgende wegen afgesloten voor bestuurders: de Gazoorweg, de Joostinkweg en de
Wilmerinkweg.

FSLUmNG ELDERSMAAT

De Eldersmaat is vanaf 30 maart getudende twee weken (of zoveel korter of langer als
noodzakelijk is) afgesloten voor alle bestuurders wegens herstraatwerkzaamheden.
Voor aanwonenden zijn maatregelen getroffen zodat zij hun woning kunnen blijven
bereiken.

EEN AVONDOPENSTELLING BURGERZAKEN OP 31 MAART A.S.

Op l april 1998 treedt het nieuwe afstammingsrecht in werking. In verband hiermee
moet op 31 maart nieuwe programmatuur worden geïnstalleerd. Daardoor kan de
avondopenstelling van burgerzaken op die dag NIET DOORGAAN!!!
Kunt u het gemeentehuis niet tijdens openingstijden bezoeken (maandag tot en met
vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en tevens op woensdag van 14.00 - 17.00 uur), dan is het
mogelijk om telefonisch een afspraak met één van de medewerkers burgerzaken te
maken.
De eerstvolgende avondopenstelling is op dinsdag 28 april a.s. van 1830 - 20.00
uur.

Vanwege de installatie van de nieuwe programmatuur is het mogelijk dat burgerza-
ken ook op woensdag l april a.s. niet alle diensten kan verlenen.

ENOEMING LID VAN DE GEMEENTERAAD

De plaatsvervangend voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van
de leden van de raad van de gemeente Vorden, maakt ingevolge artikel W 7 van de
Kieswet bekend, dat haar besluit van 18 maart 1998, waarbij de heer Nobel, R.M.
(Reinhard) te Vorden is benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente
Vorden wegens het niet aannemen van de benoeming door de heer Bakker, M.
(Mattie), ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is gelegd.

Vorden, 18 maart 1998.

De plaatsvervangend voorzitter voornoemd,
mevrouw M. Aartsen-den Harder.



• \TERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER
jr * STATEN-GENERAAL
stemmen per brief wegens beroep o f werkzaamheden buiten Nederland
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het stemmen per brief toegestaan is
aan de kiesgerechtigde Nederlander, die op de dag van de stemming (6 mei 1998)
wegens beroep of werkzaamheden (of wegens beroep of werkzaamheden van de echt-
genoot, levensgezel of ouder) buiten Nederland verblijft.

Voor het stemmen per brief wegens beroep of werkzaamheden in het buitenland
dient de kiezer uiterlijk 8 april 1998 een verzoekschrift in bij de burgemeester van
de gemeente waar de kiezer is geregistreerd. Het hiertoe strekkende aanvraagformu-
lier (model M 3) is kostenloos bij het gemeentehuis, afdeling verkiezingen, verkrijg-
baar.

Nadere inlichtingen over het stemmen per brief kunnen bij het gemeentehuis wor-
den ingewonnen.
inlichtingen betreffende de registratie als kiezer
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat een ieder bij burgemeester en wet-
houders de inlichting kan verkrijgen of hij als kiezer is geregistreerd.
Op de grond dat hij niet of niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd kan hij schrifte-
lijk om herziening van de registratie verzoeken.

stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer
De burgemeester van Vorden
maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een stembureau naar keu-
ze. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulie-
ren voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming
te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stem
ming, dus uiterlijk 21 april 1998, door de kiezer worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente waar op de dag van de kandidaatstelling (24 maart
1998) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij vol
macht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepings-
kaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK
5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een

schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn oproepingskaart
vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kan-
didaatstelling (24 maart 1998) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen om-
zetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de
stemming, dus uiterlijk op l mei 1998.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn
kiesrecht aanmelden in een stembureau van zijn keuze binnen de woongemeente.
Nadere inlichtingen worden bij het gemeentehuis verstijg.

stemmen bij volmacht
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van
de leden van de Tweede Kamer een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG ^

1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kostJBIs verkrijgbaar de formulie
ren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stem
ming, dus voor of op 21 april 1998, door de kiezer worden ingediend bij de bur-
gemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (24
maart 1998) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan
in een stembureau naar zijn keuze aan de stemming deel te nemen.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de
dag van de kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst

van zijn oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere
kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepingskaart aan die kie
zer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaat
stelling (24 maart 1998) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kie-
zer die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen
stem, in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De vol-
machtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming
deel te nemen. Nadere inlichtingen worden op het gemeentehuis verstrekt.

NFORMATIE OVER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1998

Deze week is aan ruim 3600 belastingplichtigen de aanslag gemeentelijke belastin-
gen 1998 verzonden.

geen aanslagbiljet ontvangen?
Nog niet alle bezwaarschriften tegen de beschikking in het kader van de Wet
Waardering Onroerende Zaken en de aanslag gemeentelijke belastingen 1997 zijn af-
gehandeld. Een aantal belastingplichtigen die normaal in maart de aanslag verwach-
ten, krijgen nu het aanslagbiljet medio 1998.

alsnog kiezen voor betaalgemak?
Ruim 70% betaalt via automatische incasso. Wie niet voor automatische incasso heeft
gekozen, moet zelf voor de betaling zorgen. Het totale aanslagbedrag moet u in twee
termijnen betalen. Als u de aanslag alsnog in acht termijnen wilt betalen moet u vóór
15 april 1998 een machtigingskaart inzenden. Op de sector middelen, afdeling finan-
ciën zijn hiervoor machtigingskaarten verkrijgbaar.
wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Als u moeite heeft met het betalen van de aanslag, kunt u misschien in aanmerking
komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Of u ook inderdaad kwijtschel-
ding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden.

Een verzoek om kwijtschelding doet u via een formulier "Verzoek om kwijtschel-
ding".
Dit formulier is verkrijgbaar bij de sector middelen, afdeling financiën. Aan de hand
hiervan beslist de gemeente Vorden of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijt-
schelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de hondenbelasting, onroerende
zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. In een vervolg-publicatie
lichten wij de kwijtschelding nader toe.

wie ontvangt de Zalmsnip?
Het Rijk heeft voor de uitvoering van de lokale lastenverlichting geld aan de gemeen-
te be schikbaar gesteld. Iedereen die op l januari 1998 belastingplichtig is voor de af-
valstoffenhef fïng krijgt een vermindering op de aanslag afvalstoffenheffing van
f 100,-. Op uw aanslagbiljet staat vermeld onder de aanduiding afvalstoffenheffing
en adres "incl. lokale lastenverlichting f 100,-".

betaalt u geen afvalstoffenheffing, en denkt u recht te hebben op f 100,-?
De gemeente krijgt het geld van het Rijk uitgekeerd voor elke woonruimte. Ook de be
woner die een woonruimte gebruikt waarbij de woonvoorzieningen (toilet, douceh
en keuken) gemeenschappelijk zijn, kan f 100,- ontvangen.
Valt u onder deze categorie en denkt u recht te hebben óp de Zalmsnip, dan kunt u
dit aan-geven d.m.v. onderstaand aanmeldingsformulier.

Of u in aanmerking komt voor de f 100,- zal o.a. afhangen van factoren als:
1. bewoont u een woonruimte waarbij u de gemeenschappelijke voorzieningen geza-

menlijk gebruikt;
2. krijgt de gemeente een uitkering van het Rijk voor deze woonruimte;
3. het aantal kamerbewoners op één adres;
4. de inschrijving per l januari 1998 in de gemeentelijke basisadministratie of anders

aan te tonen via een huurcontract en betalingsbewijzen (svp meezenden).

AANMELDINGSFORMULIER LOKALE LASTENVERLICHTING

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefonisch te bereiken:
Geboortedatum

Bank of girorekeningnummer

Wenst in aanmerking te komen voor f 100,— lokale lastenverlichting.

Handtekening

Retouradres:
gemeente Vorden, afdeling financiën, de Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden

Ook de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben recht op f 100,- vermin-
dering. Inmiddels heeft de gemeente bij de directies van bejaardenoord de Wehme,
verpleeghuis de Zon en Villa Nuova, en de therapeutische leef- en werkgemeenschap
St. Urtica de gegevens van niet-zelfstandige huishoudens opgevraagd.
De bewoners van deze instellingen hoeven zelf geen aanmeldingsformulier in te vul-
len.

bij kwijtschelding ook recht op flOO,-?
Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor gehele kwijtschelding van de be
lastingen ontvangen ook f 100,-. Zij ontvangen dit bedrag automatisch via een zgn.
"negatieve aanslag". Dat wil zeggen dat zij in plaats van dat ze de aanslag moeten be
talen, f 100,- krijgen uitbetaald.

wenst u nadere informatie?
Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de sector middelen, telefo-
nisch bereikbaar tijdens kantooruren onder nummer 0575 - 557428. (doorkiesnum-
mer).

AFVAL,? HOU HE APART!!
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Voor de eerste maal zal op zondag
29 maart aanstaande in Ruurlo on-
der de naam "Beauty Compleet" een
beurs worden gehouden waaraan in
totaal negen ondernemers uit re-
spectievelijk Ruurlo, Borculo,
Lochem en Laren zullen deelnemen.
De doelstelling is om voor het pu-
bliek de drempel te verlagen en zo-
veel mogelijk mensen op een geheel
vrijblijvende manier kennis te laten
maken met het thema
"Schoonheid". Tijdens de beurs kun-
nen bezoekers gevraagd worden om
vrijwillig hun medewerking te ver-
lenen en men wordt geadviseerd
over de laatste trends in schoon-
heid. Hierbij moet men bijvoor-
beeld denken aan het aanbrengen
van een haarspoeling of een nieuwe
make-up lijn. De entree is gratis en
gedurende de "Beauty Compleet"
zullen de ondernemers een geza-
menlijke kortingskaart introduce-
ren. Hier volgt een opsomming van
de deelnemers en hun activiteiten.

Zonnestudio "IBIZA" uit Borculo. Deze
SANEZO-erkende zonnestudio heeft in
zijn zesjarige bestaan in Borculo en
omgeving een goede reputatie opge-
bouwd. De studio geeft gelegenheid tot
het volgen van diverse soorten bruin-
ingskuren op moderne zonnebanken.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid
gebruik te maken van een snelle, droge
infrarood sauna. (Dit is dus niet een zo-
genaamde stoomsauna waarin men
zich benauwd kan voelen.) Bruinings-
apparatuur en sauna werken pijnver-
lichtend bij spier- en gewrichtspij nen,
helpen bij het afslanken en stimuleren
de bloedcirculatie. Het is gezond voor
iedereen. De zonnestudio beschikt over
een doucheruimte en over een hygië-
necertificaat. Voorts is de studio dealer
van bruiningsapparatuur, infraroods-
auna's en zwembaden. Verhuur en lea-
se van zonnehemels en andere produk-
ten behoort eveneens tot de mogelijk-
heden. Tijdens Beauty Compleet kunt
u onder andere kennismaken met de
infrarood sauna die IBIZA zal demon-
streren.
Afslankstudio "Happy Line" uit Ruurlo.
Happy Line is een afslankstudio voor
mensen die willen afvallen, maar niet
de tijd of de energie hebben om elke
week meerdere avonden te sporten of
oefeningen te doen. Bij Happy Line kan
worden gekozen uit drie apparaten, te
weten: a. de electro-stimulatie; deze is
zeer geschikt als men plaatselijk wil af-
vallen; b. de bewegingsbank; hierop
kan men verschillende oefeningen
doen zonder dat dit veel inspanning
kost; c. de vibrosaun; dit apparaat is
niet alleen een goede hulp bij het af-
vallen, maar kan ook verlichting geven
voor mensen met spier- en/of ge-
wrichtspij nen. Happy Line is een klei-
ne studio waar de persoonlijke benade-
ring voorop staat.
Instituut Privilege uit Ruurlo. Instituut
Privilege is een praktijk voor de huid-
verzorging, waarbij een persoonlijke

behandeling voorop staat. De praktijk
is modern ingericht en uitgerust met
onder meer een ruimte voor gezichts-
verzorging en een aparte aansluitende
ruimte voor lichaamsverzorging.
Eigenares Evelyne Ritsma is een gedi-
plomeerd schoonheidsspecialiste en vi-
sagiste en is erkend door en aangeslo-
ten bij branche-organisaite STIVAS. Zij
werkt met professionele behandelings-
methoden. Dit wordt mogelijk ge-
maakt door het gebruik van speciale
cosmetische produkten gebaseerd op
onder andere fruitzuur, zeealgen uit
Bretagne en een combinatie van zout
en warme modder uit de Dode Zee met
aromatische olie. Op Beauty Compleet
zal het instituut, vertegenwoordigd
door Evelyne Ritsma. Zij zal verschil-
lende demonstraties geven en u graag
nadere informatie verstrekken.
"Total Fit" uit Ruurlo. Deze in januari
1998 geopende fitness-studio heeft een
breed pakket op het gebied van fitness.
Hier volgt een opsomming van het fit-
ness programma van Total Fit: Cardio
(fitness), Aerobics-Vario, 55+ Fit,
Circuittraining, B.O.M. 55+, Body-heat,
Aeorbics en Spinning. Steps: door ge
bruik te makert van een step (soort
bankje) werkt u op muziek. Steps geeft
een prima ververbranding en traint de
hart- en longfunctie, tevens worden de
bil- en beenspieren stevig aangepakt.
Het vervangt dezelfde arbeid als hard-
lopen maar is minder belastend. Body-
sculpting: het principe is afgeleid van
"callanetics". Gymberoo (nieuw): voor
baby's en peuters van l tot 3 jaar ge
richt op de motorische ontwikkeling
van uw dreumes. Barbel-Training
(nieuw, vanaf april 1998): Dit is een ge
wichttraining in groepsverband op
muziek die erop gericht is om de stof-
wisseling te verhogen en dus essentieel
om af te vallen. Voor idereen geschikt.
Tijdens Beauty Gttnpleet zal een demo-
stratie worden gifeven van enkele van
bovengenoemde mogelijkheden.
Bovendien is het mogelijk om informa-
tie hierover te krijgen.
"Artistry" beauty- en kleurconsulente
Dinie Brumme^^n uit Laren (Gld).
Iedereen wil er^p z'n mooist uitzien.
Kleuren in kleding en makeup zijn
daarbij heel belangrijk. Door een uitge
breide , persoonlijke kleurenanalyse
kan gediplomeerd "Artistry" consulen-
te Dinie Brummelman u helpen te be
nadrukken wat werkelijk uniek aan u
is. In de juiste kleuren zult u er beter
uitzien en uw gezicht wordt spreken-
der. Verrassend is dat u zult ontdekken
dat u minder kleding nodig heeft en
meer combinaties kunt creëren. Vooral
het vervullen van persoonlijke wensen
vindt Dinie erg belangrijk. U leert om-
gaan met uw eigen kleurenpaspoort bij
het winkelen. Ook leert u hoe u met
het kleurenpaspoort verrassende kleu-
rencombinaties kunt maken voor uw
persoonlijke huid- en makeup-verzor-
ging-
Pedicure "GEMI" uit Ruurlo. Pedicure
GEMI werkt met de nieuwste appara-
tuur voor voetverzorging. Gediplo-

meerd pedicure Eef Halfman werkt
daarnaast met de zogenaamde "Ortho-
spray-techniek". Deze techniek zorgt
voor een behandeling met aangename
verkoeling en is zeer hygiënisch. Het
beroep van pedicure bestaat naast het
knippen van nagels ook uit het verwij-
deren van likdoorns. In het algemeen
kan gezegd worden dat de pedicure
zorgt voor een goede verzorging van
uw voeten. Ook bij GEMI staat een per-
soonlijke behandeling hoog in het
vaandel. Het is daarom mogelijk dat de
behandeling bij de cliënten in hun ei-
gen huiselijke sfeer plaatsvindt.
"G-Styling" nagelstudio uit Lochem.
Gerty Matthijssen is in oktober 1996 in
Lochem begonnen met de nagelstudio
G-Styling. Een volledige manicure be
hoort al vanaf het begin tot de moge
lijkheden, maar de meeste klanten ko-
men nu voor nieuwe nagels. Het is de
kunst om de nieuwe nagel een uiterlijk
mee te geven dat zo natuurgetrouw
mogelijk is. G-Styling maakt deel uit
van de landelijke erkende organisatie
"Nail Proclub". "Niet meer op mijn na-
gels bijten" is voor veel mensen een
jaarlijks terugkerend goed voornemen.
De kunstnagels vormen een elegante
en doeltreffende oplossing voor wie
het bijten niet kan laten. Het is zeker
de moeite waard, want mooie nagels
zijn een sieraad voor de handen. De
tips zijn er in drie verschillende mate
rialen, te weten Acryl, Fibre en Gel. De
laatste kan bovendien in een kleur wor-
den uitgevoerd die nooit hoeft te wor-
den bijgelakt. De expertise van Gerty
Matthijssen strekt zich ook uit tot an-
dere aspecten van het uiterlijk. Als vi-
sagiste heeft ze in de modewereld haar
sporen verdiend en kan ze haar klan-
ten van gedegen advies dienen. Tijdens
de Beauty Compleet zal Gerty u er
graag alles over vertellen^
Zonnestudio "NICE" uit^urlo. Thea
Hoijtink van zonnestudio NICE kan
eenjaar na de opening (24 maart 1997)
terugzien op een goede start van haar
bedrijf. Bruin staat voor gezond en vi-
taal en van een zonnebankkuur fleur
je op, zeker na een son^ve, grauwe
winter. Een zonnebankkuur geeft een
behaaglijk gevoel, ontspant lichaam en
geest en heeft een goede invloed op
huidziekten als psoriasis en vitiligo. De
warmte blijkt vaak pijnverzachtend bij
reuma. In zonnestudio NICE kunt u ge
bruik maken van twee professionele
zonnebanken. U heeft de keuze uit een
zogenaamde snelbruiner en een nor-
male zonnebank. De studio is voorzien
van airconditioning en er staat altijd
een gratis kopje koffie voor u klaar.
Indien de klant hieraan behoefte heeft,
kan sfeervolle achtergrondmuziek af-
gespeeld worden. De mogelijkheid be
staat om zowel een enkele "losse" kuur
te nemen als een kuurkaart. In de zon-
nestudio wordt gewerkt met het zon-
nebank-hygiënewerkplan. Hierdoor
wordt de studio drie keer per jaar
steekproefsgewijs onderworpen aan
een controle op de algehele hygiëne.
Door gebruik te maken van de wette

lijk voorgeschreven reinigingsmidde
len en deze juist toe te passen, is aan
zonnestudio NICE hiervoor een hygië-
necertificaat afgegeven. Tijdens de
Beauty Beurs zal Thea Hoijtink graag
informatie verstrekken over het
'Verstandig Zonnen".
Kapsalon "SWIFT HAIRFASHION" uit
Ruurlo. Deze kapsalon aan de
Dorpsstraat bestaat al weer bijna tien
jaar. De salon is bestemd voor een ieder
die zich even wil laten opknappen en
verfraaien wat betreft het haar. Het
team van de salon van Anja Lievestro
bestaat uit vijf jonge, vakbekwame me
dewerkers die hun vakgebied continu
uitbreiden door het volgen van trainin-
gen, cursussen en veel interesse voor
het kappersvak. Erg belangrijk is dat
het team goed is afgestemd om aan de
wensen van de klant te kunnen vol-
doen. "Juist door nieuwe modelijnen
en werktechnieken raak je geïnspi-
reerd en pas je dit toe in aangepaste lij-
nen in je salon. De klant van nu weet
immers heel goed wat er gaande is op
modisch gebied." Swift Hairfashion is
zes dagen per week geopend en heeft
op vrijdagavond een extra koopavond.
Goede produkten zijn, net als het ge
reedschap, de belangrijkste schakel in
het bedrijf. De produkten waarmee
men werkt zijn van goede kwaliteit en
dus van een hoog niveau. De produk-
ten werken verzorgend en verfraaiend.
Op de Beauty Compleet zal Anja
Lievestro u op de hoogte brengen van
vele nieuwtjes en mogelijkheden.
Presentatie "KYALI" sieraden. De
Ruurlose cursiste Sonja Arendsen aan
de Goud- en Edelsmidschool te
Schoonhoven zal tijdens de Beauty
Compleet zelf ontworpen KYALI-sie-
raden presenteren. KYALI staat voor
een driehoeksvorm met de onderwer-
pen liefde, kracht en wijsheid. De
school is voor de promotie van deze sie
raden een mini-onderneming .gestart.
Deze groep heeft tijdens een beurs te
Assen de eerste prijs gewonnen voor
het beste exportprodukt. In het tijd-
schrift Cosmo tot en met maart 1998
wordt hierover ook gepubliceerd. Sonja
Arendsen zal u graag tijdens de beurs
achtergrondinformatie verschaffen
over deze sieraden.
Albert Bakker Video uit Ruurlo. Deze
onderneming heeft bij de negen deel-
nemers op locatie opnamen gemaakt
van hun werkzaamheden. De deelne
mers presenteren hun onderneming in
hun eigen werkomgeving. Deze video-
opnamen worden in de studio van
Albert Bakker aan de Spoorstraat te
Ruurlo op professionele wijze gemon-
teerd op één videoband, die tijdens de
Beauty Compleet getoond zal worden
aan de bezoekers zodat deze een in-
druk krijgen van de locatie van en de
mogelijkheden bij de diverse deelne
mers.

De deelnemers van "Beauty Compleet"
zien u graag op zondag 29 maart 1998
in de zaal van café "De Tapperij" te
Ruurlo. De entree is gratis.

Operation Frienship
wast weer dat
het een lieve lust is
Operation Friendship houdt zaterdag
haar 2e autowasdag op het industrie
terrein van Vorden. OF-vorden ge-
bruikt daartoe de faciliteiten van een
bekend Vordens transportbedrijf en is
in staat om -tegelijkertijd- 2 automo-
bielen te wassen, te drogen en van bin-
nen uit te zuigen. Dus geen lange
wachttijden.
De opbrengst wordt gebruikt om een
uitwisselingsbezoek van waarschijn-
lijk een 15-tal Amerikaanse OF jonge
ren te betalen. Net zoals de vorige au-
towasaktie is de prijs inclusief een kop-
je koffie met een plak cake en natuur-
lijk inclusief een schone en frisse auto-

mobiel. De OF jeugd met haar ouders
zullen zich van hun beste zijde laten
zien en dagen de bezitters van "smeri-
ge" automobielen uit hun voiture een
gedaanteverwisseling te laten onder-
gaan. Om zeker te zijn dat ook de auto-
mobielen die te gast zijn in Vorden we
ten dat ze onder goede condities in bad
mogen, zullen er 's morgens nog de no-
dige "flyers" onder de ruitewisserbla-
den worden gestopt om hun eigenaren
in ieder geval te informeren over deze
buitenkans. Nog meer informatie? Zie
ook de advertentie elders in dit blad.

Anbo
Vrijdag 27 maart is het zover. Dan krij-
gen de leden van de Algemene
Nederlandse bond voor vijftig-plussers
uit Vorden in 't Stampertje de gelegen-
heid om zich kritisch uit te spreken
over het gevoerde bestuursbeleid gedu-
rende het verslagjaar 1997. Ter voorbe

reiding op de Algemene Ledenvergade
ring zijn de leden inmiddels in het be
zit gesteld van een uitvoerig verslag
over het verenigingsjaar 1997, de notu-
len van de voorgaande jaarvergadering
en een uitnodiging met agenda voor de
bijeenkomst op 27 maart.
Aansluitend op de jaarvergadering zal
de heer H.W. Rossel uit Vorden aan de
hand van dia's een en ander vertellen
over zijn leven en werkzaamheden in
Afrika. De heer Rossel is viroloog en
verrichtte strategisch landbouwkundig
onderzoek in voronamelijk West
Afrika. Door zijn twintig jarig verblijf
in Nigeria en zijn vele werkbezoeken
aan vele andere landen in dit wereld-
deel, leerde hij ondermeer de zeden en
gewoonten van de diverse volken beter
kennen. Leden die vanwege een func-
tiebeperking graag gehaald en ge-
bracht willen worden, kunnen contact
opnemen met de heer C. van de Pol: 55
4168.

Zangkoor Sanclust zingt
Johannespassion
op 6 april in Dorpskerk
Zangkoor Sanclust uit Steenderen
brengt op maandagavond 6 april de
Johannespassion van H. Schütz ten ge
hore. Dit lijdensverhaal met een aantal
toegevoegde psalmen kunt u beluiste
ren in de NH Kerk in Vorden. Het con-
cert, dat ongeveer een uur duurt, be
staat uit het a capella gezongen ver-
haal, aangevuld met orgelspel door
Pieter Haverkamp uit Steenderen.

Verder verlenen twee solisten hun me
dewerking. Pauli Yap, dirigente van
Sanclust heeft de algemene leiding. Zie
ook advertentie.



Dolgelukkig en dankbaar zijn
wij met de geboorte van onze
dochter en ons zusje

KITTY HENDRIKA

Wij noemen haar

Kitty

19 maart 1998.

Bennie Enzerink
Gerrie Enzerink-
Hendriksen
Mathijs en Nienke

Zelhemseweg 15
7261 LN Ruurlo

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Eva

Zij is geboren op 21 maart
1998 om 02.00 uur.

Arno, Ingrid en LJeke
Spekschoor

Hoetinkhof 54
7251 WG Vorden
Tel. (0575) 55 14 84

OPEN CASINO
AVOND

Heen op r i rvering
DATA:

25 april
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• beperkt uv Irankje

• • • i i i 1 • r casino
f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
KPtk^ i . i . 1 ' ' '

• De hondenschool 'Klein
Weetink' te Velswijk begint
op 17 januari 1998 weer met
de nieuwe cursus. Opgave en
inlichtingen: Lucia Mullink
(0314) 62 23 61 of Ap Peters
(0314) 64 14 36

O P E
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

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

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

Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders
is verwend

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

Suikerbrood

2.25
van 2,60 voor

Chipolatavlaai

IQ.95

Lentelief x

een weekend-taartje met sinaasappelsmaak

95

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-̂ peiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. O65373O183

Dinsdaa's BUDGET Da<
Knippen

Knippen & wassen

knippen <& wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak gratis
HEERSINK h a a r m o d e
Zutphenseweg 21 vorden V (0575) 55 12 15

Ontdek de stille
kracht van de slager

Gemarineerde kipreepjes
met roerbakgroenten, 100 gr

4 hamburgers en
500 gr. rundergehakt

gebraden f ricandeau, 4 79
100 gr.

95 eisalade,
100 gr.

Mexicaans
vleesrolletje, per stuk

1
2

29

65

gekookte Gelderse,
worst 100 gr.

98 parmaham,
100 gr.O

Keurslager

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

Tijdens de
'open dagen'
ook bij ons te
bezichtigen en te
besteilen:
ROEMEENSE
TUIN-
MEUBELEN
De opbrengst hier-
van komt geheel
ten goede aan het
werk van de
Commissie Oost
Europa Hengelo.

Kom tijdens dit
'open huis' eens
rustig kijken naar
al dit
nieuws op ons
nieuwe adres

vrijdag
27 maart
van 10.00-
21.00 uur
zaterdag
28 maart
van 10.00-
16.00 uur

en vertrouwd
van de Ruurloseweg zitten we al gerui-
me tijd aan de Varsselseweg 25
Daarom de hoogste tijd voor een

• •

• NIEUWE MODELLEN TERRASSCHERMEN
• NIEUWE RONDE ROLLUIKEN
• NIEUW VERHUISBAAR LAMINAAT

IfWft
• VERTROUWDE KWALITEIT
• VERTROUWDE SERVICE
• VERTROUWDE VAKMANSCHAP

op alle buitenzonwering

10% korting en
gratis montage

ROMAZO-LID
PLV-kwaliteitslabel

e e n vertrouwde zaak

Disbergen
zonwering • woninginrichting
Varsselseweg 25. 7255 NN Hengelo (Gld.) • (0575) 46 14 25



Mirjam van der List-Bos uit Vorden roept iedereen op om donorcodicil in te vullen:

Transplantatie lot uit loterij voor Van der List
In de periode van 5 maart tot 11
april worden de donorformulieren
verzonden van de Wet op de Or-
gaandonatie, ledere inwoner van
Nederland wordt verzocht een keu-
ze te maken of hij wel of geen donor
wil zijn, of dat hij de keuze aan de
nabestaanden overlaat. Veel men-
sen waren altijd al van plan donor
te worden en een codicil in te vul-
len. Om diverse redenen kwam het
er nooit van. Er doet zich nu een
nieuwe mogelijkheid voor. Met de
nieuwe Wet op de Orgaandonatie
wordt elke inwoner door middel
van een persoonlijke brief gevraagd
donor te worden. Die keuze wordt
geregistreerd, Mirjam van der List
uit Vorden heeft twee niertrans-
plantaties achter de rug en ziet met
name de laatste translantatie uit
1981 als een lot uit de loterij. Zij
raadt dan ook iedereen aan om het
donorcodicil in te vullen.

Mirjam van der List-Bos is woonachtig
in Vorden. Op haar vierde jaar kreeg ze
via een keelontsteking een nierziekte.
"Als kind merkte ik alleen dat ik 's win-
ters vaak enkele weken op bed moest
liggen om te rusten. Dat was niet be-
paald gemakkelijk voor mij, omdat ik
nogal beweeglijk en actief was. Af en
toe kwam er ook nog wel eens een op-
name in het ziekenhuis bij van enkele
weken. Verder kon ik gewoonmet de
andere kinderen spelen", blikt Mirjam
van der List terug op haar jeugd.

Toen Mirjam van der List 29 jaar werd,
hielden haar nieren er plotseling mee
op en moest ze acuut aan de dialyse.
"Dit was in 1976. Ik moest in die tijd
twee keer in de week acht uur dialyse-
ren. Tijdens deze acht uur werd mijn

bloed, buiten mijn lichaam in een ma-
chine schoon gespoeld/en weer terug
gegeven. Met een streng dieet kon ik.
me zodoende in leven houden, maar
mijn baan raakte ik kwijt".

Eerste transph
Eind 1976 wasf
der List beschil

itatie
il een nier voor Van

)aar en werd ze ge-

transplanteerd. "Dit ging in het begin
erg goed. Ik ko^i weer normaal plassen
en zodoende werden mijn afvalstoffen
weer via de natuurlijke weg afgevoerd
en hoefde ik niet meer twee keer in de
week naar het ziekenhuis. Na eenjaar
genieten begonnen er Jfchter proble-
men te ontstaan. Na vlw ellende en
angst moest ik eind 1978 weer terug

naar de dialyse. Dat was een behoorlij-
ke klap en ik wilde niet meer op de
wachtlijst voor transplantatie. Maar na
twee jaar werd ik gedwongen om toch
maar weer op die lijst te gaan staan,
omdat ik maar liefst elke week een
bloedtransfusie nodig had. Na vele
overdenkingen heb ik dit toch maar ge-
daan".

Tweede transplantatie
Vijf maanden later kreeg Mirjam van
der List weer een oproep. Er was een
nier voor haar. "Ik kreeg vijftien minu-
ten bedenktijd. Toch maar gedaan,
toen ik begin 1981 in Groningen werd
getransplanteerd, wist ik nog niet dat
dit een lot uit de loterij was. De nier
bleek goed te passen en werkte me
teen. Mijn energie was niet meer te
stuiten en ik kon alles weer doen", zegt
ze.
Van der List kan al haar energie kwijt
bij het zwemmen. En ze doet dit niet
onverdienstelijk. Want bij de Wereld-
spelen voor getransplanteerden in
Sydney won ze vorig jaar vier gouden
medailles.

Codicil
"Omdat deze transplantatie mij zoveel
levenskwaliteit heeft gegeven, zou ik
alle patiënten die op de transplantatie-
lijst staan ook graag zo'n nieuw tweede
leven willen toewensen. Dat kan alleen
als er genoeg donororganen beschik-
baar zijn. Nu de nieuwe Wet op de or-
gaandonatie in werking treedt, worden
alle Nederlanders vanaf 18 jaar ge-
vraagd hoe ze over orgaandonatie den-
ken. Ik hoop dat iedereen "Ja" zal zeg-
gen tegen orgaandonatie, zodat er
geen mensen hoeven te sterven omdat
er niet op tijd een donororgaan voor ze
was".

Eerste lustrum Reurei op zondag 5 april:berste lustrum Keurei op zonaag b apr ^ ^

Grandioze paasexpositie in Ruurlo

i

Zondag 5 april 1998, Palmzondag, zal
in Ruurlo weer de unieke paas/eier-
markt "Reurei" worden gepresen-
teerd. Omdat het de vijfde keer zal
zijn dat deze unieke expositie wordt
gehouden, willen de organisatoren er
een extra feestelijke tintje aan geven,
of beter, meerdere feestelijke tintjes.
Zij hebben voor deze speciale gele-
genheid de enthousiaste medewer-
king gekregen van de afdeling Neede
van de Koninklijke Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde, in de
wandeling wel "Groei en Bloei".

Deze vereniging zal op zaterdag 4 april
haar jaarlijkse bloemschikwedstrijd hou-
den in "De Luifel", met aansluitend de
jurering van de diverse creaties.
Liefhebbers weten dat het werk van de
deelnemers van de afdeling Neede e.o.
(waarin ook Ruurlose leden) op een zeer
hoog niveau staat en een lust voor het
oog is. De KMTP zal de opdrachten hier-
op aanpassen. De creaties van ongeveer
75 deelnemers, die per persoon twee
bloemstukken moeten maken, zullen op
zondag worden tentoongesteld in de ex-
positieruimten van "Reurei" en daarmee
aan de paas/eiermarkt een extra dimen-
sie geven. Gevolg van deze extra activiteit
is dat het totale evenement zich niet al-
leen zal uitstrekken over de horeca-be-
drijven "De Luifel" en "De Keizerskroon",
maar dat ook café-restaurant "De
Tapperij" deel zal gaan uitmaken van de
expositieruimten. "Reurei" is blij met de
spontane en enthousiaste medewerking
van de Needse KMTP.

Met het bestuur van de Ruurlose
Ondernemers Vereniging is afgesproken
dat winkeliers in de Dorpsstraat hun

winkels op zondag 5 april open zullen
hebben en dat zij kunnen meedoen aan
een etalagewedstrijd, die is uitgeschre-
ven door het Reurei-team.
In de etalage-aankledingen zullen
bloemstukken van de leden van "Groei
en Bloei" worden verwerkt, die ook weer
het element Pasen zullen dragen, 's
Middags zullen in Ruurlo de traditionele
palmpaasoptocht en de eierzoekwed-
strijd worden gehouden, georganiseerd
door de Vereniging voor Openbaar
Onderwijs.

Ook de Ruurlose automobielbedrijven
(Deunk-Hendriksen, Huinink v.o.f, Teger
B.V. en Citroen Ruesink) laten zich niet
onbetuigd: evenals in 1997 zullen zij hun
showrooms geopend hebben tijdens
"Reurei". Loopt u er gerust binnen om u
een idee te vormen over de diverse mer-
ken en hun modellen: Volvo, Subaru, Fiat
en Citroen.

In de Dorpsstraat zal tijdens "Reurei" de
Paashaas rondlopen om met bzoekers te
praten, terwijl hier en daar kleine verras-
singen worden uitgedeeld. Extra aan-
dacht voor de paas/eiermarkt!
Onder auspiciën van de KunstKring
Ruurlo zal in de muziekkoepel in de
Domineesteeg muziek worden gemaakt
door het ensemble "Concordia", dat be
staat uit 6 accordeonspeleres (5 gewone
en l basaccordeon). De muzikanten zul-
len tweemaal een optreden verzorgen: 's
ochtends van 11.30 tot 12.15 uur en 's
middags van 13.30 tot 14.15 uur.
Mocht het weer te slecht zijn om spelen
in de koepel mogelijk te maken, dan zul-
len de accordeonspelers uitwijken naar
een ruimte in één van de drie deelne-
mende horecabedrijven.

"Reprei", de tentoonstelling van artike-
len die te maken hebben met Pasen of
Palmpasen, heeft inmiddels nationale
bekendheid ge*kregen. Steeds meer be-
langstellenden uit verre oorden en stre-
ken bezoeken "Reurei". Op een groot op-
pervlak zal een groot aantal exposanten
bewerkte eieren tonen van een zeer gro-
te verscheidenheid: folkloristische en
opengewerkte eieren, ikooneieren, na-
tuurmotieven op eieren, knipsel-, plak-
en kaarseieren en diverse andere soor-
ten.
Als speciale lustrumgasten zijn uitgeno-
digd twee coryfeeën in de wereld van ei-
versierders: mevrouw Bianca van Asch,
die bijzonder verfijnde bloem- en vogel-
miniaturen in fïmo-klei op eieren aan-
brengt en de heer Joop v.d. Poll, die in pa-
piervormen en papierfïligraine sprook-
jes uitbeeldt op en in eieren. Twee kan-
jers van eiversierders op "Reurei"!
Daarnaast zullen aanwezig zijn: me-
vrouw Duri Mantel, die knipwerk met
folklore- en paasmotieven op eieren aan-
brengt (zeer de moeite waard) en de
Russische schilder van ikonen en sprook-
jes op eieren Sergej Rabtsevits, die naar
Nederland is gehaald door mevrouw
Prochorowa, die hem hier ook begeleidt.
Door de verkoop van eieren op Reurei
kan Rabtevits met enig geld voor leef-
tocht terug naar Rusland om daar te zor-
gen voor zijn familie.

Over de ruimten verdeeld zullen tafels
staan met paaskransen en versieringen
van stro en hooi. Alle paasartikelen zijn
bijzonder mooi gemaakt door enthou-
siaste mensen, allen deskundig op hun
gebied. Het publiek kan op "Reurei" de
meeste artikelen ook kopen. Oude paas-
gebruiken worden getoond en toegelicht

door folklorekenners. Ook het welbeken-
de "Staringinstituut" uit Doetinchem
heeft weer zijn medewerking toegezegd
door het beschikbaar stellen van een fo-
to-expositie.
De Ruurlose Pluimvee- en Konijnen-
vereniging "Nieuw Leven" zal haar mooi-
ste kippen en konijnen tentoonstellen. Er
is een educatieve tafel met vele soorten
eieren, waarbij informatie wordt gege-
ven en waar bezoekers uitgeblazen ei-
eren kunnen kopen.

0

Aan de tentoonstelling neemt ook een
aantal Ruurlose ondernemers deel. Zo
zal een bakker allerhande zoete lekker-
nijen voor Pasen uitstallen en tevens een
assortiment paasbrood tonen. De plaat-
selijke boter- en kaasboerderij is aanwe-
zig met boterlammetjes, voorjaarskaas
en verse scharreleieren. Aan een tafel
met kleinvak en stoffen is te zien hoe ei-
eren te versieren zijn met stofjes, was en
karton. Bloemisten hebben stands inge-
richt met paasstukjes en zullen tevens
demonstreren hoe deze, gemaakt kun-
nen worden.
In al deze stands zijn materialen te koop
om zelf paasversieringen te maken. De
zalen zullen sfeervol worden aangekleed
door enkele Ruurlose dames, met mede-
werking varteen aantal leden van "Groei
en Bloei".

Zondag 5 april 1998 (Palmzondag) om
11.00 uur zal "Reurei" officieel worden
geopend door de burgemeester van
Ruurlo, de heer J. de Groot. Daarvóór,
vanaf 09.30 uur, zullen mensen die
slecht ter been zijn of één rolstoel gebrui-
ken, de gelegenheid krijgen om in alle
rust rond te kijken. De paas/eiermarkt
duurt tot 17.00 uur.
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advertentie geldig
25 maart t/m
4 april

s p e r -
broekje

GRAZ7
PITY l IFF in alle modekleuren

c van 17,50 nu voor:
Shirt rib/lycra
ook in kindermaten
v.a. 12,20 voor v.a. 9,95

i nu voor:

18?°
PITY l IFF badstof div. kleuren

van 29,95 nu voor:
VGSt met capuchon
ook in kindermaten
v.a. 22,50 voor v.a. 19,95

pantalon
met zijzakken
in 4 modekleuren
van 39,95 voor:

fashion*
mode voor het héle gezin

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-
AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

. _

DRUKKERIJ wr
WEEVKSft.i
VODDEN - Ta. (0575) 551010 - FAX f0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS II 7250 AA

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

1EPAASDAG
Paasvuur Kranenburg

20.00 uur
lampionnenoptocht

21.00 uur in feesttent
THE SPITFIRES

A X IM'AAL
AA POE NOT

De Wonerij in Ruurlo daar vindt U

alles wat mogelijk is op het gebied van

comfortabel slapen tot in detail. Grenzen

in trends en design worden verlegd

voor een jarenlange tevredenheid.

Wij nodigen u graag uit om u zelf te

overtuigen van deze meest complete

collecties.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

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

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Henk van Ulsen brengt
Hommage aan Ida
Gerhardt op 29 maart
Henk van Ulsen zal op zondagmiddag
29 maart in Theater Onder de Molen in
Vorden opnieuw een hommage bren-
gen aan de dichteres Ida Gerhardt.
Tijdens de vorige voorstelling van 9 no-
vember van het afgelopen jaar moest
Theater Onder de Molen veel mensen
teleurstellen. Het theater was reeds
door reservering helemaal uitverkocht.
Het theater biedt iedereen de moge-
lijkheid om alsnog - of opnieuw - deze
voorstelling bij te wonen.
Van Ulsen is bijzonder ingevoerd in het
werk van de vorig jaar overleden dich-
teres en zal een keuze uit haar werk
voordragen en verhalen vertellen over
zijn ervaringen met Ida Gerhardt. In
een korte proloog zal Peter Hoefnagels
leven en werk van Ida Gerhardt schet-
sen als inleiding op het programma.
Mirjam Smitt (piano) en Rob Jansen (gi-
taar) verzorgen een korte muzikale in-
termezzo. Kaarten kunnen van te vo-
ren worden gereserverveerd via (0575)
55 69 87.

Paasoratorium
Met Kerst hebben een aantal gemeen-
teleden van de Hervormde en Gerefor-
meerde Kerk uit Vorden en Wichmond
met succes het Kerstoratorium "Als ap-
pelbloesem in de winter" opgevoerd.
Dit oratorium was geschreven door
Marijke de Bruijne. Zij heeft ook het
Paasoratorium "Als de graankorrel
sterft..." geschreven dat met Pasen
wordt opgevoerd.
Centraal in dit oratorium is de tekst
"Als de graankorrel niet in de aarde
valt en sterft, blijft zij op zichzelf,
maar als zij sterft brengt zij veel vruch-
ten voort". Het voorjaar is vol van
nieuw leven dat opbloeit uit de aarde,
uit het zaad dat verborgen ligt in het
donker. Pasen is leven, leven dat op-
bloeit uit de dood. Leven dat opstaat,
altijd weer opstaat, leven dat onsterfe-
lijk is.
Als het lukt wil men proberen een vier-
tal liederen uit dit oratorium in de
Paasmorgenviering in de NHKerk in
Vorden te zingen. Hier is wel wat oefe-
ning voor nodig. Symone Boerstoel en
Marianne Beitier willen dat doen op
donderdagavond 26 maart, donderdag-
avond 2 april en zaterdagmorgen 11
april in de Voorde.

"Beleggen moetje stap voor stap leren,
begin maar eens met drie ton."

Doe mee aan de Nationale Beurscom-

petitie '98 en maak kennis met de wereld

van "beleggen. Door mee te spelen krijgt u

een goed inzicht in de werking van de finan-

cieel-economische markten. Bent u een

meer ervaren belegger? Dan kunt u zonder

financieel risico 10 weken lang uw eigen

beleggingsstrategieën uittesten.

Met een fictief startkapitaal van ƒ 300.000

handelt u direct in opties, aandelen, obligaties,

futures of valuta. U maakt geen sprong in het

diepe, want het uitgebreide deelnamepakket

bevat alles wat de belegger nodig heeft.

De competitie start op 23 maart 1998.

En wie op 29 mei de grootste vermogensstij-

ging heeft gerealiseerd, wint de competitie en

daarmee tevens de hoofdprijs van ƒ 20.000.

Geïnteresseerd? Haal dan een inschrijf-

formulier bij de Rabobank of kijk op internet:

http://www.rabobank.nl.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West

Ford Taunus M Club
houdt 29 maart
toertocht •Vorden
De Ford Taunus M Club houdt op zon-
dag 29 maart haar voorjaarstoertocht
in en rond Vorden. De start van de
tocht is bij 't Pantoffeltje. Er worden
rond de vijftig auto's verwacht. Het
gaat hier om allemaal Ford's uit de ja-
ren zestig. Er wordt op deze dag een
toertocht gemaakt langs de acht kaste-
len.

Biej ons in d'n Achterhoek
Met een kearl as Toon van de Spitsmoes ko'j de gekste dinge metmaakn. Hee
hef geregeld wat anders biej 't ende. Vandage hef e een hok vol hoender en kan
bes wean dat t'r een maond later kniens of ganzen rondloopt. Hee höld van ver-
andering. Biej um um de poste is 't ok al neet anders. Zo hef e een viever in 'n
hof emaakt en een jaor later is 't allemaole weer gres. "Die algen in 't water ve-
veeln mien duftig" praotn e zien verandering dan goed.

Geregeld zit e ok in de krante te neuzen of t'r nog wat tweedehands te koop is
wat um past. Vake ok um 't weer veur een goeie pries van de hand te doen. 't
Vewondren mien dan ok niks dat e vegange wekke biej ons kwam umme de
krante in te zien. Dat gebeurt wel vaker, wiej least namelijk een andere krante
as Toon en Riek. Maor dizze keer kek e neet, zoas gewoonlijk, nao de kleine ad-
vetenties maor leep e de pesjeneelsadvetenties allemaole nao.

"Wat zuuk iej dan now, wo'j een andere baas?".
"Oh nee, helemaols neet, ik heb 't bes nao mien zin. 't Geet mien um een ander
baantjen veur de sniedersvrouw die now wetholder is".
"Wil die ander wark hemmen dan?".
"Now ander wark hemmen, zee wilt t'r eur, zo 't now liekt, neet langer biej
hemmen. En dan he'j niks te kiezen ofte marjouwen. Of iej 't dan goed of slech
edaon heb zeg minder. Schienbaor vedraag ze zich mekare neet meer zo goed.
Dat he'j wel vaker met vrouwluu. En in de poletiek geet 't now eenmaol anders
as in 't zakenleaven waor allene de besten boavendrieft."

Maor Vodd'n hef weer een niej college. Eers moar 's afwachten wat de komende
vier jaor gaot breng'n, want alle verandering hoef neet per see een vebettering
te wean, biej ons in d'n Achterhook'

H. Leestman

WILBERT EN YVONNE GROTENHUYS
Dorpsstraa'' 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

RUNDERGEHAKT
1500 gram

f0 00

SUCADELAPPEN
1000 gram

EIGENGEMAAKTE

HAMBURGERS
10 stuks

SPEKLAPPEN
MET ZWOERD 2000 gram

y
A

V
/"

FIJNE

VERSE WORST
2000 gram

y
~\

10 00

KIPFILET
1000 gram

y
>

De aanbiedingen zijn
alleen geldig op don-
derdag 26 maart, vrij-
dag 27 maart en zater-
dag 28 maart



Hebt u nog even?
Veel mensen zijn behoorlijk onder de indruk van beschikbaar komt. Het wachten terwijl je drie keer per Machteloos wachten, zonder te weten hoelang, veelal

de voortgang van de medische wetenschap. Harten, week naar het ziekenhuis moet voor bijvoorbeeld een in de beklemmende omgeving van een ziekenhuis,

nieren, longen transplanteren, het is allemaal heel knap nierdialyse. Het wachten met-de dood voor ogen. Veel mensen kennen dat. Zij weten hoe naar het

van de dokter. Wat niemand zich realiseert, is dat aan Dat wachten komt vooral door een gebrek aan is. Ze weten dus ook dat je een behoorlijke lomperik

zo'n medisch hoogstandje vaak jaren van ellende vooraf- geregistreerde donoren, terwijl de behoefte aan organen moet zijn om andere mensen daar nodeloos mee te

gaan. Een ellende die zich nu, op ditzelfde moment, en weefsels groeit. In 1997 wachtten duizenden mensen laten zitten,

overal afspeelt: het eindeloze wachten tot een orgaan op een nier, lever, hart of long, vaak vele jaren lang. HOU Van het leven. \Vord donor.

Nierstichting Nederland, Nederlandse Hartstichting, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nederlandse Rode Kruis, Nederlands Astma Fonds, Maag Lever Darm Stichting, Diabetes Fonds Nederland, Hoornvlies Stichting
Nederland, Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, Nederlandse Transplantatie Stichting, Nederlandse Leverpatiè'ntenvereniging en Vereniging Harten Twee. Voor meer informatie zie: Internet www.donorvoorlichting.nl.



Groentespeciaalzaak Huitink biedt breed assortiment:

Stempels maken plaats voor Chipkaart

De enige echte x^QK ^
(échte) groenten-
man in de regio
die alles in eigen pain. J. Huitink
snijkeuken maakt.

Ook het adres voor kant
en klaar maaltijden

Burg. Galleestraat 3, Vorden
Telefoon (0575) 55 16 17

• KINDERMODE • BARBARA
FARBER • POINTER • CAKEWALK
• LA PAGAYO • LEE • LOCKER
• SALTY DOG • RAGS •

M O D E

Burgemeester Galleestraat 9
Vorden, tel. (0575) 55 13 81 n

«<#4<£<o be

De nieuwe collectie*
is binnen

Zutphenseweg 8, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 21, Zelh
Telefoon (0314) 62 31

PAASAANBIEDING: luxe windlicht op matglazen voet
NU 14.inclusief kaars en zand 'JS

Kom dan naar

• |̂  Chipknip

HUISHOUD- EN ^̂  l f^ ̂ ^K
M

AUDZ?E
SKHOP o U111 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

VOORJAARSSHOW
Tuinmeubelen nieuwe collectie '98

Motormaaiers - Zitmaaiers
o.a. Sabo - Toro
Ook voor service en onderdelen
het juiste adres

BARGNDSEN

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 55 21 59 n

VORDEN
Zutphenseweg 24
tel.(0575)551514

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3

MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS tel. (0545) 47 41 90

HELMINK
meubelen

Sfl

bij aankoop van een Diana of Weihrauch

lartens
stads doeltreffend'.

Wapenhandel
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72

Wilbert en
Yvonne Grotenhuys

AANBIEDING MAAND APRIL:

hamburgerbroodje ven uit eigen oven per stuk van 2,25 voor

Iedereen kent ze wel.
en stempels die je in w i n l s krijgt
bij aankoop van produkten. Maar
tijden veranderen. Groentespeciaal-
zaak Huitink aan de Burgemeester
Galleestraat 3 in Vorden «tat met
ingang van deze week mcHpen aan
een test waarbij de stempels op de
Chipkaart worden opgeslagen. Er
doen in totaal twaalf groentenza-
ken in Nederland mee aan deze test.
Ook enkele Keurslagers zijn ge-
vraagd om sparen op de Chipkaart
toe te passen in hun winkel. Na drie
maanden wordt het spaarprogram-
ma geëvalueerd. Het is de bedoeling
dat het spaarsysteem hierna bij alle
leden van De Echte Groenteman
wordt ingevoerd.

Tot op heden kregen alle klanten bij
Groentespeciaalzaak Huitink in Vor-
den bij aankoop van elke vijf gulden
aan boodschappen een stempel. Toen
eigenaar Joan Huitink werd benaderd
om mee te doen aan het nieuwe spaar-
systeem was hij gelijk enthousiast. "Ik
denk dat het voor de klanten alleen
maar makkelijker wordt. Alles gaat au-
tomatisch. Ze hoeven alleen maar even
hun bankpas door een apparaat te ha-
len. De stempels worden er dan auto-
matisch bij opgeteld. Op het scherm
kunnen de klanten dan ook gelijk zijn
hoeveel stempels ze al hebben ge-
spaard", aldus Huitink.

Speciaalzaak
De Echte Groenteman J. Huitink is ei-
genlijk veel meer dan een groenten-
winkel. "Wij zijn een speciaalzaak",
zegt Joan Huitink die samen met zijn
vrouw Marietje de winkel aan de
Burgemeester Galleestraat runt. "Naast
groenten, salades en rauwkosten ver-
kopen wij ook complete maaltijden zo-
als pasta's, nasi, bami en diverse soor-
ten stamppotten. Deze kant en klare
maaltijden worden door onszelf ge-
maakt en zijn allemaal bereid met ver-
se groenten. Vooral alleenstaanden en
ouderen maken veel gebruik van deze
maaltijden. Ik kan me dat heel goed
voorstellen. Als je voor jezelf moet ko-
ken, dan maak je niet zo makkelijk een
stamppot. Verder zijn de kant en klare

maaltijden natuurlijk ook een uit-
komst voor tweeverdieners die na een
dag hard werken snel iets lekkers op ta-
fel willen zetten", aldus Huitink.

Proeven
Iets verderop is Marietje Huitink bezig
de bereiding van een roerbakschotel.
"Elke donderdag, vrijdag en zaterdag
proberen we de mensen weer iets an-
ders te laten proeven. Deze keer heb-
ben we gekozen voor een Jagermaal-
tijd, een roerbakschotel met voorge-
kookte krieltjes en een overheerlijke
Jagersaus", vertelt Marietje Huitink.
"Heel veel mensen denken overigens
dat een groentespeciaalzaak veel duur-
der is dan een supermarkt", zegt Joan
Huitink tot slot. "Maar dat is absoluut
niet zo. We zijn zelfs goedkoper."

Groentespeciaalzaak Huitink is geves-
tigd aan de Burgemeester Galleestraat
3 in Vorden, tel. (0575) 55 16 17.

Evenementen
Vorden

24, 31 mei en l juni: openstelling
van tuinen De Wiersse

12, 13, 19 juli: openstelling tuinen
De Wiersse

16 t/m 18 juli: kennis en braderie

7 en 8 augustus: Beachparty

9 augustus: koetsentocht

22 en 23 augustus: Willem Kuyper
Jeugdvoetbaltoernooi w Vorden

23 augustus: Country Living Fair

25 oktober, openstelling tuinen De
Wiersse



Lammers Mode start met verkoop van 'Apropos':

'De klant wil elke keer weer iets nieuws'

Ook-tnj Lammers Mode & Lingerie
aan de Zutphenseweg 29 in Vorden
is de lente begonnen. De nieuwe
voorjaarscollectie is heel divers en
laat zien dat er veel mogelijk is.
Naast de korte en lange rokken is
de wikkelrok erg populair. De voor-
j aars kleuren zijn groen en licht
blauw.

"Wij streven er naar om de klanten el-
ke keer weer iets nieuws te kunnen la-
ten zien. Daarom starten we deze
maand ook met de verkoop van een
nieuw merk: Apropos. Het leuke van
dit merk is dat Apropos elke maand
met een geheel nieuwe collectie komt.
Deze collectie bestaat uit blouses,
shirts en pantalons die je onderling
allemaal met elkaar kunt combine-
ren", vertelt eigenaar Bram Lammers.

Kleuren
De zomerkleuren zijn vergeleken bij
de voorjaarsmode iets feller.
"Er wordt in de zomercollectie met na-
me veel met de kleuren rood, groen

en geel gewerkt", aldus Lammers.
Verder wij^Aij erop dat het ook heel
goed moge^pc is om de voor- en na-
jaarsmode met elkaar te combineren.
"Het afgelopen najaar maar ook het
komend najaar zul je zien dat de
kleur bruk^iet zeer goed doet. Deze
kleur kun ^^p>erfect combineren met
de licht blauwe tinten die voorkomen
in de voorjaarscollectie. Eigenlijk kun
je met de huidige modecollectie ein-
deloos combineren. En dat maakt mo-
de ook zo leuk. Je kunt elke dag weer
iets anders aantrekken, zonder dat je
daarvoor een compleet nieuwe collec-
tie hoeft aan te schaffen".

Lingerie
Verder kan de consument bij Lam-
mers Mode ook terecht voor lingerie.
Met name het merk 'After Eden' staat
bekend als leuke en betaalbare onder-
mode voor de vrouw.

Lammers Mode & Lingerie is gevestigd
aan de Zutphenseweg 29 in Vorden,
tel. (0575) 55 19 71.

Prijspuzzel
Elke maand verschijnen in Contact de pagina's 'Vizier op Vorden'. In deze
pagina's is ook een puzzel opgenomen welke u in staat stelt een Rabo-reis-
cheque te winnen met een waarde van f 500,-

Wat moet u doen?
In de advertenties op de pagina's "Vizier op Vorden' zijn losse letters verbor-
gen. Zoek deze op en zet ze in de goede volgorde. Er ontstaat nu een spreuk.

Oplossing nr. 3

De oplossingen moeten worden ingezonden vóór 13 april 1998
naar:

Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
Eliesen Electro, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
Lammers Mode, Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
Kapsalon Marianne, Dorpsstraat 30,- 7251 BC Vorden
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

lommers
Vorden - Zutphenseweg 29
tel.: (0575) 55 19 71

1E5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

MODE
L I N G E R I E

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6
7031 M Wehl
Tel. (0314) 68 13 78

DEZEWEElO
bij inlevering van deze bon:

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen Emmenkseweg 46 tel. (OS7S) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tri. (0575) 55 10 00

, jaafc tel (0575) 54 32 02

J&H

PR FIL"
DE FIETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12 • Vorden • Td. (0575) 55 13 93

Dealer van Gazelle, Vico, Union, Giant, Sparta-met

KORTING
op de Vredestein

Perfect band

Volop tuinplanten
o.a. violen, primula's, rozen, vaste
planten, bomen en heesters,
fruitbomen, potterie voor binnen
en buiten, vijverartikelen etc. etc

Ruurloseweg 65a, Vorden, telefoon (0575) 55 36 71

KWALITAI
n®e ^Buurman"
Dorpsstraat 8. Vorden. Tel. (0575) 55 43 55

S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

De schilder.
De beste
vriend
van je huis.

Maak nu een afspraak met ons voor
het buitenschilderwerk aan uw
woning of bedrijfspand.

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOE1 BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vonten, tot: (0676) 65 16 67

' Aan het eind van het eerste kwartaal (eind maart) wordt uit de goede oplossingen één winnaar
getrokken. Hoe vaker u meedoet, hoe groter uw kans op winnen wordt. Veel succes!

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Rabobank. VOV en Drukkerij Weevers.

Ingezonden door:



D a m m c n

Succes voor de Vordenaren dit weekend
op het persoonlijke vlak. Van de jeugd
van de damvereniging DCV Dostal nam
Fleur Pardij s voor het eerst deel aan de
voorronden van het Nederlands kam-
pioenschap voor meisjes tot 12 jaar. In
december '96 maakte Fleur kennis met
de damsport tijdens het jaarlijkse school-
damkampioenschap van Vorden. Deze
kennismaking beviel haar zo goed dat zij
direct lid werd van de damvereniging.
Gestimuleerd door haar successen wilde
zij meer weten over het damspel en stort-
te zich leergierig op het lesmateriaal.
Natuurlijk wilde Fleur nu graag haar
krachten meten met andere meisjes van
haar leeftijd en schreef zich in voor het
meisjes kampioenschap. Ter voorberei-
ding op deze wedstrijden ging zij te rade
bij de jeugdleidster van de damclub, de
ervaren Nina Hoekman-Jankovskaja die
een aantal jaren geleden vicewereld-
kampioene bij de dames was.
Dankzij de goede voorbereiding en tallo-
ze oefenwedstrijden met Nina kwam
Fleur met veel zelfvertrouwen aan de
start. Het wijze advies van Nina werd op-
gevolgd en Fleur zette haar partijen rus-
tig op. Dit tot verbazing van haar begelei-
der Henk Lenselink die niet aanwezig
was geweest bij de trainingssessies. Na
een flitsende start van zes uit drie volgde
er een onnodige nederlaag tegen de late
re winnares. Het tekende haar kracht dat
Fleur zich niet uit het veld liet slaan. Uit
de volgende drie wedstrijden haalde zij
vijf punten en eindigde daarmee onder
het goedkeurende oog van haar vader op
een totaal van 11 punten. Dit leverde
haar een gedeelde tweede plaats op in
een sterk deelnemersveld van 14 meisjes.
Deze fraaie tweede plaats geeft Fleur
Pardijs het recht mee te doen aan het
Nederlands Kampioenschap voor meis-
jes, dat gehouden wordt in het pinkster
weekeinde van 21 tot en met 23 mei in
Mook.

In Wamel werd er gestreden om de
Gelderse sneldamtitels in de diverse klas-
sen. In de tweede klasse waren present
Gerco Brummelman en Gert Hulshof.
Beiden reikten niet verder dan 10 punten
en moesten genoegen nemen met een
plaats in de achterhoede. Bij de junioren
verdedigde Michiel Kroesbergen zijn ti-
tel. Lange tijd ging hij trots aan de lei-
ding, maar op de meet werd hij nog net
gepasseerd. Zodoende viel hij terug naar
de tweede plaats. Wel is hij hiermee ge
plaatst voor het Nederlands Kampioen-
schap voor junioren.
In de nationale hoofdklasse speelden
drie leden mee van Dostal Vorden. Harry
Graaskamp begon goed en speelde remi-
ses tegen de latere prijswinnaars. Dit
vergde zoveel van zijn krachten dat
Harry bijna al zijn kruit had verschoten.
Geleidelijk aan zakte hij af en vond zich-
zelf uiteindelijk terug op de laatste
plaats. Een wisselvallig optreden ken-
merkte Nina Jankovskaja. In gedachten
was zij bij het debuut van haar pupil
Fleur Pardijs bij de meisjes kampioen-
schappen. Ondanks de cadeautjes die zij
links en rechts uitdeelde, vond Nina nog
kracht voor een sterk eindschot.
Daardoor finishte zij op een keurige zes-
de plaats in een veld van 16 deelnemers.
Dit geeft Nina recht op deelname aan
het Nederlands Kampioenschap. Als
Nederlands kampioene sneldammen bij
de dames kan zij dus nu op twee fronten
meedoen. Het probleem is alleen dat het
gelijktijdig wordt gehouden.
De derde afgevaardigde van Vordense zij-
de streed vanaf het begin bovenaan mee.
De prijswinnaars van vorig jaar maakten
ook nu de dienst uit, alleen de volgorde
stond ter discussie. Henk Grotenhuis ten
Harkel had vorig jaar brons maar nu
goud binnen bereik. De enige nederlaag
van de hele dag kwam drie ronden voor
het eind en leek beslissend. Bij het in-
gaan van de laatste ronde stond Henk
twee punten achter op koploper Fred de
Koning uit Nijmegen. In het onderlinge
duel moest Henk dus winnen. Hij koos
tegen zijn natuur in voor een rustige po-
sitionele aanpak en overrompelde zijn te
genstander. Dankzij deze fraaie overwin-
nine was een barrage van.twee vijf-minu.-

ten-partijen noodzakelijk. In het eerste
duel sloeg Henk weer hard toe. Op ou-
derwetse wijze veegde hij de kampioen
van vorig jaar van het bord. In de veron-
derstelling dat zijn tegenstander murw
was door twee opeenvolgende vette nul-
len, gaf Henk zijn voordeel en titel weg
in de laatste wedstrijd. Loting moest
daarom de winnaar uitwijzen. En daar-
bij trok Henk aan het kortste eind. Zilver
werd zijn deel.

Voetbal

Ratti behaalt tweede overwinning
Afgelopen zondag moest Ratti tegen
buurtgenoot Sociï. Na het grote verlies
bij de eerste wedstrijd in Wichmond had
Ratti wel wat goed te maken. Er werd in
ieder geval ingezet op een draaglijk ver-
lies.
Ondanks enkele wisselingen in de basis
begon Ratti goed en gretig aan de wed-
strijd. Dit leidde in het begin al tot enke
Ie kleine scoringsmogelij kneden. Sociï
kon hierop niet antwoorden zoals men
wellicht zou willen; zoveel mogelijk sco-
ren.
Ratti kwam verdiend op voorsprong door
Jan Hagens, na een goede aanval maakte
hij beheerst af. Hierna kwam Sociï wat
beter naar voren. De druk voor Ratti
werd steeds groter. Ondanks deze druk
kon Ratti af en toe snel counteren.
Toch was het Sociï die op 1-1 kwam, acht
minuten voor rust. De rust werd ook met
deze stand bereikt.
Na de pauze waren de bedoelingen dui-
delijk van Sociï. De 1-1 zo snel mogelijk
uitbouwen. Dit leek hen in eerste instan-
tie ook te gaan lukken. Het eerste kwar-
tiertje was het zoeken voor Ratti. Toch
met het geluk nu wel aan de goede kant
kwam Ratti deze periode schadevrij
door. Ratti kon zelf ook weer wat meer
aanvallen. Antoine Peters, van de gelijk-
namige sponsor, scoorde na een goed
schot de 2-1. Een stand die Ratti dit sei-
zoen nog niet vaa^ieeft meegemaakt.
Sociï probeerde n^P^/el de gelijkmaker
(of meer) te forceren, maar dit lukte niet.
Zodoende kon Ratti de tweede overwin-
ning van dit seizoen laten noteren.
Volgende week moet Ratti tegen
Steenderen, dat ^fl^aats boven Ratti
staat.

S.V. Ratti
Uitslagen
Ratti Al - AZC A2 4-1; Ratti Cl - Sp.
Lochem C2 0-5; Ratti Dl - Lochuizen Dl
1-3; Neede E3 - Ratti El 2-9; Ratti Fl - DEO
Fl 1 ;̂ Markelo F4 - Ratti F2 12-0.

Programma
Helios A2 - Ratti Al; Longa '30 C4 - Ratti
Cl; GSV '63 Dl - Ratti Dl; Ratti El - EGW
El; Kl. Dochteren Fl - Ratti Fl; Ratti F2 -
Lochuizen Fl.
Steenderen l - Ratti 1; Warnsveldse Boys
4 - Ratti 2; Ratti 3 - Sociï 5; Ratti 4 -
Brummen 7; Ratti l (dames) -
Witkampers 2.

Sociï
Sociï E - Brummen E 3-1; Sociï F - SHE F 2-
1; Sociï C - Loi C 3-1; Ratti l - Sociï 2-1;
Longa 5 - Sociï 2 1-1; Epse 3 - Sociï 3 1-1;
Sociï 4 - Baakse Boys 4 4-1; Sociï 5 -
Brummen 5 3-5; Sociï 6 - Wolfersveen 5 1-
1.

Programma
De Hoven E - Sociï E; WHCZ F - Sociï F;
Groessen C - Sociï C; WL A - Sociï A; Sociï
l - Wolfersveen 1; Sociï 2 - Reunie 3; Sociï
3 - Brummen 3; Brummen 6 - Sociï 4;
Ratti 3 - Sociï 5; Gaanderense Boys 4 -
Sociï 6.

Schieten
Op afgelopen woensdag 18 maart heeft
de schietvereniging RAW. in Vierakker -
Wichmond de return wedstrijd gespeeld
tegen S.H. '68 uit Hummelo. Deze wed-
strijd is gewonnen door RA..W. met 721
tegen 694 punten. Het totaal met de vori-
ge wedstrijd is geworden 1454 tegen 1403
in het voordeel van RAW. Na deze wed-
strijd is de avond afgesloten met een
etentje.

Volleybal

Dash l - Somas Activia 2
Afgelopen zaterdag speelde het eerste da-
mes team van Dash tegen de op de vierde
plaats staande Somas Activia 2. Coach
Louis Bosman was voor z'n werk in het
buitenland en zijn taak werd overgeno-
men door manager Gerhard Ellenkamp
en speelster Nicole Scharrenberg.
Vol goede moed gingen de dames de
wedstrijd in, nadat vorige week het eer-
ste puntje was behaald. Helaas zagen ze
de eerste set met 11-15 aan hun neus
voorbij gaan door te veel persoonlijke
fouten.
En ook in het begin van de tweede set
liep het niet zo voorspoedig als men ge
hoopt had en stond Dash al snel op een
achterstand van 3-10, maar door een goe-
de opslagserie van spelverdeelster Debby
Leferink werd Somas Activia onder druk
gezet en kwamen de teams weer op gelij-
ke hoogte. Er werd aan twee kanten hard
geknokt voor de setwinst die uiteindelijk
naar Dash ging met 16-14.
De derde set werd gewonnen door Somas
Activia door opnieuw te veel persoonlij-
ke fouten aan de kant van Dash.
In de vierde set ging het gelijk op en me-
de door een goede opslag en een enthou-
siast publiek slaagde Dash erin om de set
naar'zich toe te trekken met 15-11. En
daarmee was het tweede competitie
punt van dit seizoen behaald tot grote
vreugde van de speelsters en het publiek.
Er moest toen net als de vorige week
weer een vijfde set gespeeld worden, die
nu beter ging dan de afgelopen keer. In
het begin van-de set ging het gelijk op tot
8-9, maar daarna verloor Dash de con-
centratie en werd de set verloren met 11-
15 en daarmee de wedstrijd met 2-3.
De bal waarmee de spannende wedstrijd
is gespeeld werd beschikbaar gesteld
door subsponsor Rabobank Graafschap-
West.
Aanstaande zaterdag speelt het eerste da-
mes team van Dash een ui^edstrijd te-
gen Savicto uit Velp. ^p

Heren 1: Dash - Heeten
Het eerste herenteam van Dash heeft af-
gelopen zaterdag een pijnlijke nederlaag
geleden. De returnwedstrij^Em de eer-
ste competitiehelft in Heel^^ stond de
heren nog helder op het netvlies. In die
wedstrijd gaf Dash een 2-0 voorsprong
uit handen en verloor met 3-2.
Vastberaden dit niet weer te laten gebeu-
ren begon men aan de wedstrijd.
Een hele belangrijke wedstrijd omdat
beide teams op een gedeelde tiende
plaats staan. De eerste set waren beide
teams aan elkaar gewaagd. Met Martij n
Reuvekamp als spelverdeler probeerde
Dash in het ritme te komen. Tot 8-8 ging
dat eigenlijk zo slecht nog niet. Een aan-
tal opslagfouten van Dash en een moei-
zaam lopende pass kosten de Vordenaren
de eerste set: 9-15.
De tweede set werd begonnen met drie
wijzigingen in het team. Gehoopt werd
om Heeten hiermee te verrassen, maar
Dash bleek zelf het meest verrast, want
het kwam de hele set niet meer in haar
eigen spel. De anders zo betrouwbare
buitenaanval haperde en ook op het mid-
den kon Dash geen vuist maken. Heeten
profiteerde hier gretig van en won de
tweede set eenvoudig met 6-15. Heel even
leek het in de derde set nog allemaal
goed te komen voor Dash. Men begon ge-
concentreerd en pakte zelfs een 2-0 voor-
sprong. Maar blijkbaar had de ploeg te
weinig vertrouwen in eigen kunnen
want Heeten won ook deze set vrij een-
voudig met 7-15. Tot nu toe hebben de hè
ren van Dash van de twee laagst geplaats-
te tegenstanders slechts twee van de
twaalf te verdienen punten binnen ge
haald. Alle andere punten pakte men
van teams die hoger op de ranglijst staan.
Aanstaande zaterdag is er echter weer
een kans om punten te pakken want dan
moeten de heren tegen de nummer
laatst D.S.C, uit Schalkhaar. Deze wed-
strijd wordt gespeeM in Epse.

Dames 2: Set-Up '65 2 - Dash 2 3-1
Het tweede dames team van Dash ging
afgelopen zaterdag vol goede moed naar
Ootmarsum. De thuiswedstrijd tegen
Set-Up was gewonnen met 3-1 en het ver-

trouwen om dit kunstje te herhalen was
aanwezig. De eerste set verliep voor Dash
niet goed. De pass lag niet goed en on-
danks een hard werkende spelverdeel-
ster lukte het de Dames niet om grip op
de wedstrijd te krijgen. De eerste set ging
dan ook verloren met 15-10.
De tweede set valt niet veel over te vertel-
len want ook nu liep het helemaal niet
met de pass. Set-up wist hier wel raad
mee en trok ook de tweede set naar zich
toe met 4-15.

Coach Gerrit Limpers probeerde na deze
teleurstellende set het team weer op de
rails te zetten. Hij werd hier mee gehol-
pen door spelverdeelster Ellen Leunk.
Deze toverde in de derde set een geweldi-
ge opslag uit de hoge hoed. Mede hier-
door won Dash de derde set met 4-15.
Zou dit de ommekeer in de wedstrijd be
tekenen? De vierde set bracht echter de
beslissing. De dames van Dash hebben de
hele set hard geknokt voor de punten.
Het spel verliep echter moeizaam en Set-
up wist de hele set een kleine voorsprong
vast te houden. Aan het eind van de set
leek Dash toch nog kansen te hebben om
niet met lege handen naar huis te gaan.
Maar drie pass fouten op een rij brachten
een eind aan de wedstrijd: 15-12. De vol-
gende wedstrijd is zaterdag 28 maart in
sporthal Het Jebbink in Vorden.

Uitslagen
Heren prom.kl.: Dash l - Heeten l 0-3;
Heren derde kl.: Vios 4 - Dash 3 2-1;
Jongens B: WSV/Dash - Voorwaarts 3-0;
Dames derde div. G: Dash l
Somas/Activia 2-3; Dames derde div. B:
Set Up '65 2 - Dash 2 3-1; Dames prom. kl.:
SVS 2 - Dash 3 3-0; Dames tweede kl.: SVS
3 - Dash 4 2-1; Dames derde kl.: Dash 5 -
Vios 4 2-1; Dames derde kl.: DVO 5 - Dash
6 2-1; Dames vierde kl.: Sc. Gorssel 2 -
Dash 7 2-1; Meisjes A: SVS l - Dash l 0-3;
Meisjes B: Dash l - Keizerspr. &*3-0;
Meisjes Cl: SV Voorwaarts - Dash l 2-1;
Dames rekr.: SV Sociï 2 - Dash l 1-2;
Heren rekr.: Dash l - Devolco 1; Heren
rekr.: Voorwaarts - Dash 2.

Programma
Heren prom.kl.: DSC l - Dash 1; Heren
eerste kl.: Dash 2 - Wik 1; Dames derde
div. G: Savicto - Dash 1; Dames derde div.
B: Dash 2 - Boemerang; Dames prom.kl.:
Dash 3 - Wik 1; Dames tweede kl.: Dash 4
- Wik 3; Dames derde kl.: Dash 6 - DSC 2;
Meisjes B: Dash l - Devolco 2; Meisjes Cl:
SVS 2 - Dash 1.

Uitslagen Sociï
Competitie: Dames Sociï l - Devolco 8 2-
1; Heren Sociï l - Devolco 9 2-1.
Recreanten: Sociï l - Side Out 11-2; Sociï
2 - Dash l 1-2. Mix Sociï Mix 2 -
Keizersprong 11-2; Sociï Mix l - Gorssel l
0-3.

ti a r d e n s p o r t
L.R. en P.C. de Graafschap
Op zondag 12 maart was er een dressuur
wedstrijd voor ponies in Lochem, hier
werden de volgende prijzen behaald.
Fredrieke Gotink met Lady een eerste
prijs met 168 punten in de klasse B.
Bart Hartman met Brenda een tweede
prijs met 159 punten in de klasse B.
Rodie Heuvelink met Matthew een eerste
prijs met 164 punten in de klasse B.
Manna Gotink met Goof een vierde prijs
met 156 punten in de klasse Ml.
Ook was er een dressuur wedstrijd in
Laag-Soeren, hier werden ook prijzen be
haald en wel door Leonie Pol met
Simone tweemaal een zesde prijs met
162 en 160 punten in de klasse B. Sandra
Kappers met Jasper een derde prijs met
160 punten eveneens in de klasse B.
Zaterdag 21 maart was er een springwed-
strijd voor ponies in Barchem, hier wer-
den ook enkele prijzen behaald en wel
door Marieke Rossel met Sonja een twee
de prijs en Cynthia Kornegoor met Tosca
een vierde prijs beide in de klasse L en
Carlijn Sijkhuis met Gorby een derde
prijs in de klasse B.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3:19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

liggen met ingang van 27 maart tot en met 23 april
1998, ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvra-
gen van:

1. naam aanvrager: maatschap H.J. en A.H.
Klein Geltink

adres: Wiersserbroekweg 18
woonplaats: 7251 LG Vorden
adres van de inrichting: Wiersserbroekweg 18

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee en fokzeugen

2. naam aanvrager: maatschap Wagenvoort
adres: Kruisdijk 1
woonplaats: 7251 RL Vorden
adres van de inrichting: Kruisdijk 1

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschrif-
ten in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inza-
gelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 24 april 1998.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekene
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 24 maart 1998.

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer),
fax (0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN

Algemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving ontwerp-besluit tot
ambtshalve oplegging nadere eis
(art. 7, 2e lid van het Besluit lozingsvoorschriften niet-
inrichtingen milieubeheer Wmb en art. 3:30 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 27 maart tot en met 23 april 1998,
ter inzage het ontwerp-besluit om ambtshalve het vol-
gende voorschriften op te leggen voor de percelen
Mispelkampdijk 3 en Mispelkampdijk 5 te Vorden:

"De riolering op het huisperceel dient zodanig te zijn
uitgevoerd dat het van het perceel afkomstige vuile
water per 1 juli 1998 gescheiden van het hemelwater
wordt afgevoerd naar het gescheiden gemeentelijk
rioolstelsel".

Strekking van het ontwerp-besluit:

De gemeenteraad heeft op 18 juli 1995 het gemeente-
lijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld (verplichting vol-
gens de Wet milieubeheer). In dit plan is opgenomen
dat het nieuwbouwplan het Joostink, volgens de eisen
van de waterkwaliteitsbeheerder, voorzien moet wor-
den van een gescheiden stelsel. Dit stelsel zal door-
getrokken worden tot beide percelen. Om het geschei-
den stelsel doelmatig te kunnen laten functioneren,
moet het vuile water en het relatief schone hemelwa-
ter van beide terreinen gescheiden worden aangele-
verd.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-b^üuit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling door eenfper
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inza-
gelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 24 april 1998.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van dé" termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 24 maart 1998.

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer),
fax. (0575) 55 74 44

DIEET BEGELEIDING

U heeft een dieet, ^-^ y\ T c>
maar moet het v^/£vlvV
alleen doen en 1
mist dus de bege-
leiding. ORIS biedt ' /
u nu de mogelijk- i
hpiH om tnrh hè- 1 SLIMCtëNT

geleid te worden.
U komt gewoon
met uw eigen dieet naar ORIS toe.
Hier wordt gekeken of uw eigen
afslank-programma uitgebreid kan
worden met een kuur op de SlimLine
Combo. Drie kwartier op dit apparaat
staat gelijk aan drie uur aerobic.
Hierdoor is dit apparaat uitstekend
geschikt om verslapte spieren weer
sterk en soepel te maken. Ook
overvel, wat een nadelig gevolg van
afslanken is, wordt door de SlimLine
Combo omgezet in strakke resulta-
ten. Kom in ieder geval langs voor
een aratis proefbehandeling.
Als u nog geen eigen dieet hebt kan
ORIS u hier ook bij helpen. Het
Slenderline afslank-programma is
een geheel nieuwe visie op slank
worden en slank blijven waarbij u
mag eten wat u lekker vindt. Het
wordt voor iedereen op maat
samengesteld en uiteraard indivi-
dueel begeleid.
De mensen die voor siimCenter
de zomer alvast bruin QRIS
willen worden kunnen Kerkstraat 9
terecht op de zonne- 7251 BC
bank. Kosten? Tien Vorden
keer/ 75,=. 0575-554141

l
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OPERATION FRIENDSHIP
l INTERNATIONAL YOUTH VENTURE

A F D E L I N G V O R D E N

Afdeling Vorden verwacht in 1998 Amerikanen en houdt daar-

om nu hun traditionele

AUTOWASACTIE
TAKE A BREAK!
LAAT UW AUTO WASSEN EN
UITZUIGEN

f 12,50
INCLUSIEF KOFFIE MET CAKE

Zaterdag 28 maart 1998 van 10.00 tot
16.00 uur op het Industrieterrein bij de
Fa. Woltering

UW GROENTE, FRUIT, KAASSPECIALITEITEN CADEAU-ARTIKELEN KOOPT U
NATUURLIJK BIJ DE

BANANEN
kilo

BOSPEEN
per bos

BROCCOLI
500 gram

Zutphemantf IA -TeMnn (0575) 5518 85

198
l •

198
• •

149
l •

IIVvlIIJHD o4|l|ll}JO

ELSTAR APPELEN Q98
2 kilo W«

alle aanbiedingen zijn geldig t/m 28 mrl.

lekker makkell|k

FRISEE OF BONTE S LAM IX |79
200 gram l •

Heeft u onze LAMBADA SALADE
al eens geproefd ???
nu 200 gram

Verse roomkns met bleslook

PETRELLA
100 gram

„4g
mmu

vers gebakken

BAGUETTE
per stuk 17»

Nieuw!

BONNIE KEUBEN

>"""•

Wolsinkweg 2a
7256 KA Keijenborg

Telefoon (0575) 46 50 49
Mobiel: 06-53692941



Vordenaren willen noordelijke rondweg
Als het aan de Vordense bevolking
ligt, dan komt er een noordelijke
rondweg in Vorden. Deze conclusie
kon vorige week woendagavond ge-
trokken worden na afloop van de
commisievergadering VEGW. De
vraag is echter of een noordelijke
rondweg financieel haalbaar is. De
aanleg van deze weg kost namelijk
tussen de zeven en twaalf miljoen.

De bewoners van de Ruurloseweg,
Horsterkamp, Brinkerhof, Rondweg en
Zutphenseweg hadden voor de com-
missievergadering contact met elkaar
gehad. De heer K. Klunder deed het
woord namens de bewoners van de
Horsterkamp. Klunder vond dat de ge-
meente Vorden jarenlang een beleid
van 'pappen en nathouden' heeft ge-
voerd en dat er helemaal niet wordt ge-
luisterd naar wat de burgers willen.
"Onze doelstelling is een leefbaar dorp.
In mijn ogen bereik je dat niet alleen
door het centrum van het dorp op-
nieuw voor een paar miljoen gulden te
verspijkeren. Nee, we moeten serieus

kijken naar andere oplossingen en dan
moeten we de mogelijkheid van een
noordelijke rondweg open houden", al-
dus de heer Klunder.

Het categoriseringsplan dat woensdag-
avond op het programma stond, is op-
steld door het Buro voor Verkeers-
kundige Advisering (BVA) uit Raalte en
een klankbordgroep bestaande uit ver-
tegenwoordigers uit de Vordense sa-
menleving. De heer K. Klunder van de
Horsterkamp had ook zitting in deze
klankbordgroep maar distantieerde
zich vorige week van de conclusies van
dit plan. "Ik voel me nog net niet ge-
manipuleerd en heb het gevoel dat het
categoriseringsplan door het adviesbu-
reau een bepaalde richting is uitge-
schreven", aldus Klunder.

Mevrouw J. van Kranenburg - direkteur
van Polycomp - sprak namens de bewo-
ners van het Brinkerhof. Zij klaagde
over het feit dat de de gemeente de in-
woners van Vorden vergeet en pleitte
voor een enquête onder de plaatselijke

bevolking. "Op die manier kunnen we
er achter komen wat de mensen in
Vorden willen. Ik vind dat de gemeente
nu eens met een echte oplossing moet
komen. Dus geen lapmiddelen", aldus
mevrouw Van Kranenburg. Vervolgens
zette ze de pet'op van ondernemer en
drong er bij de commissieleden aan op
een goede en snelle bereikbaarheid
van het industrieterrein.

Voorzitter D.W. Emsbroek van de
Industriële Kring Vorden sloot zich
daarbij aan. Emsbroek sprak woens-
dagavond namens de IKV maar richtte
ook als directeur van Gems Metaal-
waren het woord tot de raadscommis-
sie. De voorzitter van de Industriële
Kring drong aan op een goede ontslui-
ting van industrieterrein Werkveld.
Volgens hem kan dat alleen maar door
middel van een noordelijke rondweg.
"De Horsterkamp is daar niet geschikt
voor. Daar zijn die huizen aan de straat
niet op gebouwd. Ik roep de gemeente
Vorden dan ook op om eens met visie
te denken en een keuze te maken. En

dit hoeft in mijn ogen niet ten koste te
gaan van het winkelbestand in Vor-
den", aldus Emsbroek.
Volgens woorvoerder Legters van on-
derzoeksbureau BVA is een noordelijke
rondweg niet de oplossing voor de ver-
keersproblemen in Vorden. "Op dit mo-
ment rijden er negenduizend motor-
voertuigen per etmaal door het cen-
trum van Vorden. Een noordelijke
rondweg zal volgens ons slechts leiden
tot een verkeersafname in het centrum
van zo'n dertig procent", aldus de heer
Legters.

De heer R. Nobel (D66) kon zich dit ab-
soluut niet voorstellen en ging voor de
verandering staan om zijn verhaal ex-
tra kracht bij te zetten. "Ik kan me niet
voorstellen dat er na de aanleg van een
noordelijke rondweg altijd nog zesdui-
zend mensen door het dorp zullen rij-
den. Dat bestaat gewoon niet. Verder
denk ik dat het gemeentebestuur hier
vanavond een unieke kans mist om
met de plaatselijke bevolking in dis-
cussie te gaan".

Lammers Mode start met verkoop van 'Apropos'

'De klant wil elke keer
weer iets nieuws zien'
Ook bij Lammers Mode & Lingerie
aan de Zutphenseweg 29 in Vorden
is de lente begonnen. De nieuwe
voorjaarscollectie is heel divers en
laat zien dat er veel mogelijk is.
Naast de korte en lange rokken is de
wikkelrok erg populair. De voor-
jaarskleuren zijn groen en licht
blauw. "Wij streven er naar om de
klanten elke keer weer iets nieuws
te kunnen laten zien. Daarom star-
ten we deze maand ook met de ver-
koop van een nieuw merk: Apropos.
Het leuke van dit merk is dat
Apropos elke maand met een ge-
heel nieuwe collectie komt. Deze
collectie bestaat uit blouses, shirts
en pantalons die je onderling alle-
maal met elkaar kunt combineren",
vertelt eigenaar Bram Lammers.

De zomerkleuren zijn vergeleken bij de
voorjaarsmode iets feller. "Er wordt in
de zomercollectie met name veel met

de kleuren rood, groen en geel ge
werkt", aldus Lammers. Verder wijst hij
erop dat het ook heel goed mogelijk is
om de voor- en najaarsmode met el-
kaar te combiner^^"Het afgelopen na-
jaar maar ook hé^omend najaar zul
je zien dat de kleur bruin het zeer goed
doet. Deze kleur kun je perfect combi-
neren met de licht blauwe tinten die
voorkomen in de voorjaarscollectie.
Eigenlijk kun je i^fc de huidige mode-
collectie eindeloo^rombineren. En dat
maakt mode ook zo leuk. Je kunt elke
dag weer iets anders aantrekken, zon-
der dat je daarvoor een compleet nieu-
we collectie hoeft aan te schaffen".
Verder kan de consument bij Lammers
Mode ook terecht voor lingerie. Mef na-
me het merk 'After Eden' staat bekend
als leuke en betaalbare ondermode
voor de vrouw.
Lammers Mode & Lingerie is gevestigd
aan de Zutphenseweg 29 in Vorden, tel.
(0575) 55 19 f 1.

Minder zwerfvuil dan voorgaande jaren:

'Vorden is schoner geworden'
"Vorden is schoner geworden". Tot
die conclusie trok Ria van Vleuten
zaterdag na afloop van het ophalen
van zwerfafval in deze gemeente.
Een dergelijke ophaaldag wordt
jaarlijks georganiseerd door de
Werkgroep Zwerfvuildag Vorden.
Ria van Vleuten is daarbij de rol van
coördinatrice toebedeeld.

In totaal gingen zaterdagochtend om
9.00 uur zo'n honderd personen op
pad: buurtverenigingen, landbouwor-
ganisaties, scholen, sportverenigingen.
Kortom uit vrijwel de gehele Vordense
gemeenschap waren mensen actief om
het Achtkastelendorp van zwerfafval te
ontdoen.
Ria van Vleuten: "Met name langs de
openbare weg is het meegevallen. Daar
lag beduidend minder vuil dan vorig
jaar. We hebben in totaal 2000 kilo-
gram afval opgehaald. Vorig jaar was
dat 2600 kilogram. In z'n totaliteit dus
bijna 20 procent minder. En daar ben
ik erg tevreden over."

"Natuurlijk kan het allemaal nog veel
beter. Want wie dumpt bijvoorbeeld
midden in een bos een hoop puin. Dat
doe je toch niet. Datzelfde geldt voor
mensen die gaan picknicken. Met na-
me bij picknickplaatsen troffen we veel
lege blikjes en patatschaaltjes aan. Dat
wordt maar doodgewoon weggegooid.
Dat doe je thuis toch ook niet", zo
merkt Ria van Vleuten op.

De gemeente Vorden weet een dergelij-
ke zwerfvuil ophaaldag naar waarde in
te schatten. Naast de materialen die
jaarlijks beschikbaar worden gesteld, is
er na afloop voor alle medewerkers een
dankje voor de bewezen diensten.
Verder is Wethouder Aartsen elk jaar
aanwezig om iedereen persoonlijk te
bedanken. "Een initiatief dat wij van
harte toejuichen", aldus Ria Aartsen.

Super Grotenhuis zorgde tijdens deze
afsluiting vóór een hartig hapje. Ook
deze geste werd door de "ophalers" bij-
zonder op prijs gesteld.

Veel hilariteit in Vierakker
over het slippertje van Bons
De kranten staan de laatste maan-
den bol over de talloze "slippertjes"
die de Amerikaanse president Clin-
ton wel of niet gemaakt zal hebben.
Ze gingen er dit weekend in het
Ludgerusgebouw in Vierakker dan
ook eens goed voor zittenr>m getui-
ge te zijn van het tonee^^k "Boris
maakt een slippertje". Een stuk dat
gedurende twee avonden door Jong
Gelre werd opgevoerd. Met daarbij
zaterdagmiddag nog een extra voor-
stelling voor de beja^rien uit
Wichmond, Vierakker 9 1Warns-
veld.

Wie gedacht mocht hebben in Boris
een verwoede vrouwenjager te kunnen
zien kwam bedrogen uit want Boris
was een stier die zijn hobby voorname-
lijk uitoefende op "volbloed zwartbent
stamboekvee". Boris luste er zogezegd
wel pap van. Het publiek kreeg Boris
echter niet te zien. Hij was dankzij ge
luidstechnicus Bennie Schoemaker wel
luid en duidelijk te horen!
En zoals het nu eenmaal bij superstie-
ren hoort, hij moet op zijn tijd gehul-
digd worden. Zo ook Boris. En dan een
dramatisch gebeuren, vlak voor de hul-
diging bleek Boris verdwenen. Na heel
veel zoek- en speurwerk werd Boris ge-

vonden. Wat had hij gedaan? Boris had
een "slippertje" gemaakt en wel bij een
koe van buurvrouw Jansje. Dat kan ge-
beuren nietwaar, maar ditmaal had
Boris het wel erg "bont" gemaakt, want
Boris had zijn lusten gebotvierd op een
roodbonte koe.

En alsof dat nog niet erg genoeg was,
Boris wilde het vanaf die tijd niet meer
"doen" met een zwartbonte koe. Voor
zijn baas Frederik Bartels bleef geen
andere uitweg dan al zijn zwartbonte
koeien van de hand te doen en zich on-
der het motto "Geen beter vee dan
roodbontvee" achter de keus van zijn
Boris te scharen! Het publiek beleefde
kostelijke uren aan deze avontuurtjes
van de superstier.
Het stuk in drie bedrijven stond onder
regie van Jan Rietman. De decors wer-
den gebouwd door Herman Gosselink,
Johny Addink en Mark Dijkman. Gri-
mering: Gerrie Berenpas, Ina Wuest-
man en Dora Berenbas. Souffleuse
Agnes Kelder. De medespelenden wa-
ren: Paul Rietman, Dianne Pardijs,
Karin Regelink, Arend Jan Groot
Jebbink, Ans Arendse Peters, Hans
Beeftink, Anieke en Cordrick v.d.
Meulen, Gerben Wolbrink, Gerben
Rossel en Riek Berends.

Vordens Mannenkoor maakt
bandopname voor fietsroute
Op maandagavond 16 maart werd
er in de Christus Koning Kerk te
Vorden een bandopname gemaakt
van het Vordens Mannenkoor door
medewerkers van Achterhoek FM.
Het lied "Sikkels klinken, sikkels
blinken" van A.C.W. Staring, en be-
werkt door dirigent Bert Nijhof,
werd opgenomen.

De Stichting "Vrienden van de
Openbare Bibliotheek" in Vorden heeft
in samenwerking met de plaatselijke
WV een fietsroute opgezet. Deze route
"Het land van Staring" is een verras-
sende kennismaking met de streek die
de liefde had van Staring. De fietstocht
is zo uitgezet dat veel plaatsen worden
aangedaan die een belangrijke rol in
het leven van de dichter hebben ge-

speeld en wordt gemaakt aan de hand
van een routebeschrijving in een folder
en ondersteund door een toelichting
op een cassetteband waarop ook het
Vordens Mannenkoor te horen zal zijn.
Het is tevens een hommage aan de
Geldersman en dichter A.C.WStaring
die een belangrijke en positieve rol
heeft gespeeld bij de ontwikkeling van
de streek en daarnaast zijn liefde voor
het platteland en zijn bewoners op vele
manieren in zijn gedichten heeft be-
zongen.
De route zal in april geïntroduceerd
worden. Tevens wordt er dan in de bi-
bliotheek een bescheiden, maar boei-
ende presentatie ingericht, waarin
handschriften van de dichter en ande
re voorwerpen uit het leven van
Staring te zien zijn.



KORTINGSBON
|Q — korting op het inschrijfgeld t/m 10-4-1998

Al 10 jaar een vertrouwde
naam in Nederland

Beheer

'Slank-klup'
ffJm • **• P-W.

J^^T Inschrijfgeld: f 21,45 + f 8,50
r^eW 1e weging

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden? Kom dan naar

Hengelo (Gld.) Ons Huis do. 19.30 uur ElsOijs
tot 20.15 uur 0314-360605

Ruurlo Café Keizerskroon do. 18.45 uur Miriam de Gier
tot 19.45 uur 0573-452838

Vorden Dorpscentrum do. 18.30 uur BeaWassink
tot 19.15 uur 0573-453073

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

PAASLES
uw huis opfleuren

met uw eigen creatie.
Kosten f 15,-

bloem en schik

WILLEMIEN STEENBLIK
Dennendijk 13, 7231 RD Warnsveld

Telefoon (0575) 55 28 10

Ga naar uw Gulle Bottelier en ontvang bij aankoop
van een fles whisky een kraskaart. Zes weken .^ r, j ( i/
'lang kunt u krassen voor korting op maar \:"

<\—^,—; j
liefst 15 whisky-merken*. En deze week kunt u^fc '•"
ook nog eens voor de onderstaande whisky's
krassen, ^BH»ft dus uw favoriete merk zit er
vast bij. f!! t hiervoor ook op de volgende

advertenties.

nous Grouse 12 years old Gold Reserve/Macallan 12 years/J&B Scotch Whisky/The Original Scalloway/
Whisky/VAT 69 Scotch Whisky/Glenmorangie Portwood/Knockando 1978 Single Malt/Johnnie Walker

i Whisky/Bushmills 10 years old Irish Whiskey/Tullamore Dew Irish
Whiskey/Jack i .• ..y/Makers Mark Kentucky Straiyht'Bourbon.

Hooghoudt Jonge />.* 95
Graanjenever 2.1

Berentzen
i Apfelkorn

i Bailey's
i Irish Cream

Pedro Domecq
; medium dry/
: dry pale

Silver Peak
Californian
Red/White

1295

2495

Q95

g 95

Deze aanbieding is geldig t/m 4 april 1990

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

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

Ruim en vrij parkeren • Gratis bezorgen

WERELD-AANBIEDING
KOOP NU BETAAL IN SEPTEMBER 1998

ELECTRO
WORLD

EEN
DUIDELIJKE

ZAAK

Deskundige
voorlichting

Gratis
huisbezorgen

Eigen
technische

dienst

ofiuigw l stofzuig* l stofzuig*' ,,,,„*.,„• stofzuig*'

, l:?,::' - l l :
, „ , , . , . : i i r ' • " ' ' " % • Mregetinao"1 •
lp«.,aal voo« honden • • ' , ! . l • i v
enkattenharen n • IU • • e«tr. qelu

l • n„ é • \

iCÓNÓMVGLOBE
pwsoi»^

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

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

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

VOORJAARS-
AANBffDING

tegen stherpe prijzen 0.0.

RHODODENDRON
in kleuren, vanaf

VASTE PLAKTEN
vanaf

BUXUS
mooie planten in pot

FRUITBOMEN
vanaf

BEUKEN
voor hogen, vanaf

LAVENDEL IN POT

15.°°
2."

I."
12."
I."
l.50

Verder vele soorten bomen/ heesters/
rezen, heide, coniferen/ enz. enz.

SMAN
GROENSPECIALIST

OoJIr voor uw fuin
Champignonmest 25f-/m'
Tuinturf 50,-Xm1

Boomsdiors (45,-/m3

Gedroogde mest (korrel) 5,-/10 l

fn verder zwarte grond, sfraafzand,
natuursteen in maten, oorderfurveq, vi/'-
veroorde, pofgrond/ enz. enz.

Watenthalen en decoraties voor water-
/MI f i/en

Verkoop elke zaterdag of na tel. afspraak
Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.), telefoon (0575) 46 26 79

BOTTELIER

f£>
WEGENBOUW

VORDEN
(0575) 55 66 91

Üostal Wegenbouw

te al rutm zestig/aar de partner

voor grond-, riolerings-,

bestrattngs- en

asfatteringswerkzaamheden.

Op al deze gebieden heeft zij

kennis en ervaring en waarborgt

zij het sneJ en doelgericht

aandragen van oplossingen

voor specifieke civiel technische

problemen en het gereedmaken

en uitvoeren van deze

werkzaamheden.

Ter versterking van onze activiteiten op
het gebied van rioleringen zoeken wij

buizenleggers c.q.
grondwerkers (m/v)
Gevraagd wordt mensen met enige
ervaring en flexibiliteit. Ook is het moge-
lijk om parttime te werken.

Geboden wordt een salaris volgens de
CAO-bouw.

Uw sollicitatie kunt u schriftelijk richten
aan:
Wegenbouw Dostal B.V.
ta.v. de heer S.J. Dostal
Postbus 60
7250 AB Vorden

Ook telefonisch tijdens kantooruren van 09.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Tel. (0575)
55 66 91 en vragen naar Serge Dostal.



Max Havelaar koffie
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de
inkooporganisatie Fair Trade het eerste
pak eerlijke koffie verkocht. Dat bete-
kent dat ook Wereldwinkels in Neder-
land al 25 jaar deze eerlijke koffie ver-
kopen. Wie jarig is tracteert. Fair Trade
pakt uit met gratis geschenken. U
hoeft daarvoor alleen maar Fair Trade
koffie te drinken. Op ieder pak vindt u
jubileumzegels. Hiermee kunt u ge-
schenken sparen. Deze spaarkaarten
liggen voor u klaar in de winkel van de
Wereldwinkel in Vorden. Deze actie
loopt tot en met 31 december.
De faire prijs, die voor eerlijke koffie
word betaald, komt terecht bij tiendui-
zenden koffieboeren in de Derde
Wereld. Veel meer koffieboeren zou-
den een faire prijs willen ontvangen
zodat ze een menswaardig bestaan
kunnen opbouwen en hun kinderen
naar school kunnen sturen. Wereld-
winkel Vorden heeft maar liefst acht
verschillende soorten Max Havelaar
koffie.

Interactieve voorstelling
voor leerlingen
Vordense basisscholen
De groepen 7 en 8 van de basisscholen
De Dorpsschool, De Garve en de
Vordering hebben maandag 16 maart
genoten van een middag dans in het
Dorpscentrum. Studenten van de Hoge
School van de Kunsten uit Arnhem -
waaronder plaatsgenote Karin Dieters -
dansten hun eindexamenvoorstelling
'Verloren in de tijd'.
Het stuk is gebaseerd op geschiedenis
en toekomst. De kinderen kregen in
het begin van de voorstelling een heel
futuristisch beeld van de toekomst te
zien die zij door het verleden te herle
ven moesten veranderen. Er werd ge-
danst op angstaanjagende muziek, va-

riërend van ondermeer de musical
Pinnocchio tot en met Bach. Een com-
puterstem was door het stuk heen te
horen die de kinderen in een bepaalde
richting leidde. Verder werden de kin-
deren er interactief bij betrokken. Ze
konden door het trekken van een kaart
de volgorde van de zes perioden zelf
bepalen.
Na het zoeken van zes letters kon het
sleutelwoord worden gevormd die hen
leidde naar de nieuwe toekomst. De
dansen voerden de kinderen naar on-
der andere Egypte, Middeleeuwen,
Oertijd, Grieken, Columbus en de
Toekomst. Het decor bestond uit zes-
tien kartonnen dozen en elke kant van
een doos gaf een tijd weer en voor elk
tijdsbeeld was er een apart kostuum
voor de dansers. De wisseling van de-
cor en kostuums vonden plaats op het
toneel, om zo voor de kinderen zicht-
baar te maken wat zich anders achter
het decor afspeelt en om hilariteit te
creëren. Aan het eind van elke dans
leerden de scholieren bewegingen en
dans om zodoende aan het eind van de
voorstelling zich al dansend en bewe-
gend in het ruimteschip van de
Toekomst te begeven.

Muziekvereniging
Concordia houdt
informatieavond
Muziekvereniging Concordia houdt op
donderdag 2 april een informatie-
avond in het Dorpscentrum voor nieu-
we orkest- of drumbandleden. Zowel
leerlingen als ervaren muzikanten zijn
van harte welkom. Concordia geeft op
deze avond informatie over de verschil-
lende instrumenten en de opleidingen.
Tevens is het mogelijk om op deze
avond een kijkje te nemen op de repe-
titie van het orkest en de drumband.
Zie ook advertentie.

Waterschap Rijn en IJssel
start inspraak De Wiersse

Natuurlijk afelanken
Zé. Hetjoj&effect

Tegenwoordig wordt het ene na het
andere dieet uitgevonden. Meestal is
het effect maar van korte duur en zit-
ten we na zo'n periode van afzien zo
weer op ons oude gewicht of, erger,
we zijn zwaarder dan we waren toen
wij aan het hongeren sloegen: het
zgn. jojo effect. Aankomen of afval-
len, waar ligt het aan? Het is een
vraag, die veelvuldig wordt gesteld.
Hoe kunnen wij op een gezonde ma-
nier gewicht kwijt raken? En dit zo
houden! Het is eigenlijk heel simpel,
je moet je alleen houden aan een
paar natuurwetten.

Wanneer je veilig en blijvend wilt afslan-
ken, is het belangrijk dat je eerst weet
hoeveel calorieën je teveel eet. Hoe je zelf
je calorie verbruik kan berekenen heb je
vorige week in deel l kunnen lezen. Veel
mensen eten, wanneer ze aan een dieet
begonnen zijn veel te weinig calorieën
en dit werkt averechts op het afslanken.
Hoe dat mogelijk is, daarover gaat het de
ze week

Het jojo effect
Nu kun je niet zomaar de hoeveelheid
voedsel, die je tot je neemt, aanpassen.
Veel mensen die lijnen maken de fout
dat zij juist te weinig eten. Het lichaam
heeft een zgn. bovengrens, die je aan de
hand van de eerder genoemde formule
zelf kunt uitrekenen, maar het heeft ook
een ondergrens: een minimale hoeveel-
heid voeding» die je per dag moet eten
om het lichaam niet te ontregelen. Wij
noemen deze ondergrens het setpoint.
Die minimale energiebehoefte is óók.

van mens tot mens verschillend; voor
volwassenen is een waarde tussen 800 en
1.200 kilocalorieën per dag normaal. Als
je te weinig voedingsstoffen binnen
krijgt kondigt je lichaam een soort nood-
toestand af en gaat op rantsoen. Alle pro-
ducten, die je nu nog opneemt, worden
alleen gebruikt voor het hoogst noodza-
kelijke; elk dubbeltje wordt als het ware
omgedraaid. Je kunt dit o.a. merken aan
snel(ler) moe worden en aan het lastig(er)
genezen van kleine wondjes. Want alles
wat je binnen krijgt wordt gebruikt voor
je dagelijkse arbeid, er is niets extra's
over om het lichaam te herstellen.
Bij aanvang van zo'n 'dieet' val je best
wel snel af, maar na een weekje of twee
stagneert het gewichtsverlies en wordt
het steeds moeilijker om vol te houden.
Je kent dat wel: 'ik eet bijna niets en toch
val ik niet af. Hoe langer deze toestand
duurt, hoe schadelijker het is voor je ge-
zondheid. Op een gegeven moment, als
je het dieet niet meer kunt volhouden en
weer normaal gaat tafelen, kom je in een
oogwenk kilo's aan. Je wordt zelfs zwaar-
der dan voor je aan de rantsoenering be-
gon. Dit komt omdat het lichaam de
noodtoestand nog even aanhoudt, het
'denkt' nog steeds dat het elk dubbeltje
moet omdraaien en gaat 'sparen' in de
vorm van lichaamsvet (want: 'stel je voor
dat er weer zo'n periode van schaarste
aan breekt'). Je stofwisseling is nu ernstig
in de war. Afhankelijk van de duur en
strengheid van het dieet kan het weken
duren voordat de stofwisseling weer de
oude toestand heeft bereikt. En... voor
het zover is wordt alles watje eet opge
slagen als vetweefsel. Je ziet dat ook te

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Rijn en IJssel heeft vanaf
9 maart 1998 het plan voor het anti-
verdrogingsproject 'De Wiersse/'t
Medler' ter visie gelegd. Belangheb-
benden kunnen tot 6 april op het
plan reageren.

Het project 'De Wiersse/'t Medler' is op-
gezet om de verdroging van de natuur in
deze gebieden te bestrijden. Vooral in de
zomer kampen de hoger gelegen delen
van het gebied met watertekorten. De
stand van het grondwater is gedaald
doordat er in het verleden verschillende
maatregelen zijn genomen om het water
snel uit het gebied te leiden. Sinds de
aanleg van de Van Heeckerenbeek
stroomt er minder water door de Baakse
Beek: het meeste water wordt nu afge-
voerd via de Veengoot. Vooral in droge
periodes is dit merkbaar.
Veel, vaak bijzondere, plantensoorten
zijn afhankelijk van een vochtige bodem.
Daalt het grondwater, dan verdwijnen
deze planten. Maar ook de landbouw
kan 's zomers last krijgen van verdro-
ging-

Maatregelen
Het waterschap wil maatregelen nemen
om het water beter over het gebied te
kunnen verdelen. Vooral de hogere delen
van het gebied kunnen 's zomers wel wat
extra water gebruiken. Ook moet het wa-
ter meer gelegenheid krijgen daar in de
bodem te infiltreren. Stuwen zullen er-
voor zorgen dat er meer water door de
benedenloop van de Baakse Beek gaat
stromen en dat dat water zich daarna
verdeelt over verschillende zijtakken van
de beek. De grondwaterstand in die om-
geving zal hierdoor stijgen ei^e natuur

weinig eten niet goed is, er moet een tus-
senweg worden gevonden.

De samenstelling van het̂ oedsel
Indien je een nauwkeurig d^P wenst of
niet alles mag eten in verband met ziek-
te, geloofsovertuiging e.d., kun je het bes-
te de raad van een diëtiste inwinnen.
Zijn er niet zulke bijzondere omstandig-
heden of overwegingen dan kun je, aan
de hand van de eerder genoemde voe-
dingsmiddelengids, proberen zÉlf je voe-
dingspatroon aan te passen. In dat boek-
je staan tips en wetenswaardigheden hoe
je dit het beste kunt aanpakken.
De energie die door ons voedsel wordt ge-
leverd bestaat voornamelijk uit eiwitten,
koolhydraten, vetten en (voor velen ook)
alcohol.
l gram vetten bevat 9 kcal
l gram eiwitten bevat 4 kcal
l gram koolhydraten bevat 4 kcal
l gram alcohol bevat 7 kcal

Een gezond en gevarieerd voedingspa-
troon bevat, afhankelijk van leeftijd en
geslacht: 55 a 65% koolhydraten, 10 a 15%
eiwitten en 30 a 35% vetten. Wanneer je
de functie van deze drie voedingsstoffen
met elkaar vergelijkt, dan zijn de koolhy-
draten en vetten de energie leveranciers,
waarbij we natuurlijk de voorkeur geven
aan de koolhydraten. De eiwitten daarte
gen zijn de bouwstoffen die het lichaam
helpen met het herstel. Het is verstandig
voordat je gaat sporten of aan zware ar-
beid begint, koolhydraat-rijk te eten om
je lichaam van energie te voorzien en na
het sporten eiwit-rijk omdat het lichaam
de eiwitten dan kan gebruiken om te her-
stellen. Op deze manier gebruik je de
voedingsstoffen waarvoor ze bestemd
zijn
Ook is het raadzaam rekening te houden
met het tijdstip waarop je bv. een warme
maaltijd nuttigt. Als je s'avond een stevi-
ge energie rijke warme maaltijd eet en
daarna de rest van de avond op de bank
gaat zitten heb je eerder de kans dat een
gedeelte van dit eten in lichaamsvet
wordt omgezet Eet je die zelfde maaltijd
tussen de middag dan worden de voe
dingsstoffen gebruikt waarvoor ze be-
doelt zijn, voor de dagelijkse arbeid.

kan zich herstellen. Natuurherstel kost
tijd. Het zal dan ook een paar jaar duren
voordat het resultaat zichtbaar wordt.

Behalve de stuwen zijn er nog enkele an-
dere technische ingrepen nodig om te
zorgen dat de natuur meer water krijgt,
zonder wateroverlast voor de landbouw
te veroorzaken. Het waterschap kan het
waterpeil overigens zeer nauwkeurig be-
heersen, zodat het schade door een te
snelle peilverhoging kan voorkomen. In
natte tijden zullen de stuwen 'plat' gaan:
ze worden dan helemaal niet gebruikt.
Gedurende de looptijd van het project
zal het waterschap met grote regelmaat
en op vele plaatsen de resultaten meten.
Zo kan het beleid, indien nodig, snel bij-
gesteld worden.
Uitgangspunt voor het waterschap is om
de bestaande functies in het gebied, met
name landbouw en bosbouw, te behou-
den. Alle metingen zullen aan dit uit-
gangspunt getoetst worden.

Begeleidingscommissie
Vijf belanghebbenden uit het gebied en
een medewerker van het waterschap zul-
len samen het project begeleiden. Deze
commissie houdt niet alleen de resulta-
ten van het project in de gaten, maar be-
geleidt ook de proefnemingen. Boven-
dien is de commissie aanspreekpunt
voor de omgeving. Ook zal de commissie
de belangen van grondeigenaren en
pachters bewaken en ze informeren over
de gang van zaken.
Het project zal in totaal circa f
2.200.000,- gaan kosten. Het Rijk betaalt
50% van de totale kosten. Het waterschap
draagt circa f450.000,- bij.'Verder ne-
men de provincie, het Waterbedrijf en de
Bosgroep Gelderland deel in het project.

De invloed van sporten
De meeste diëten, waar je snel van afvalt
(meer dan l kilogram per week) zijn niet
gezond. In de regel verlies je voorname
lijk vocht omdat je, door weinig te eten,
ook slechts weinig (waterbindende) zou-
ten binnenkrijgt. Bovendien is de samen-
stelling van het dieet vaak zodanig, dat
het gewichtsverlies meer wordt veroor-
zaakt door afbraak van spierweefsel dan
door verbranding van lichaamsvet. Een
dergelijk dieet werkt dus averechts, want
hoe meer spierweefsel je hebt hoe beter
het is, omdat juist in de spieren calorieën
worden verbrand. De spieren zijn eigen-
lijk de motor van je lichaam en de calo-
rieën de brandstof. Hoe meer spierweef-
sel je heb, hoe groter de motor en des te
meer brandstof die motor nodig heeft.
Méér spierweefsel en méér spier-activi-
teit (vetverbranding!) verkrijg je door
doelgerichte lichaamsbeweging, met na-
me door verantwoorde sportbeoefening.
Enerzijds verhoogt sporten je dagelijkse
energiebehoefte. Anderzijds maakt spor-
ten je spieren dikker en steviger, waar-
door je ook tijdens de niet-sportieve uren
meer calorieën verbrand. Sporten heeft
dus een dubbele invloed op het afvallen.
Het zal duidelijk zijn dat gezond afvallen
een samenspel is van én gezonde voe-
ding én op een gezonde manier bewe-
gen. Als de man uit het eerder aange-
haalde voorbeeld vier maal per week aan
bv. cardio-fitness zou doen, dan zag de re-
kensom er als volgt uit: (90 x 10 + 900) x
1,6 = 2.880 kcal per dag. Wanneer deze
man gewend is om 2.100 kcal per dag te
eten, dan valt hij dus 2.880 - 2.100 = 780
kcal per dag af. Eén kilogram lichaams-
vet is goed voor zo'n 7.000 kcal, zodat on-
ze man er 7.000 : 780 = 9 dagen over doet
om l kilogram af te vallen.

Trainingstip: Wanneer je rustig van start
gaat zal je zien dat je het op den duur
langer volhoud (hardlopers zijn dooplo-
pers). Probeer deze week een keer extra, 3
keer dus een halfuur te wandelen.
Volgende week deel 3: Sporten als onder-
steuning bij het afvallen.

(c) J AJ. Hesselink Indoor Sport Vorden.



Zondag 29 maart
van 11.00 tot 17.00 uur
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bij Restaurant cde Tapperij'
Julianaplein 4 in Ruurlo

ENTREE GRATIS + KORTINGSKAART
Met medewerking van:

Swift
Hairfashion

Dorpsstraat 8 7261 AW Ruurloj
Tel.:0573-45 1552

Total
Fit

Garvelinkkampweg 2b
7261 CH Ruurlo

Tel.: 0573-45 46 25

Instituut
Privilege

't Rikkelder 207 7261 EB
Ruurlo Tel.: 0573-45 1326

Ibiza
Sauna-Zonnestudio
Lochemseweg 2 7271 WB
Borculo Tel.: 0545-27 45 21

Nice
Zonnfstudio
Pasmanshaard 77 7261 VL
Ruurlo Tel.: 0573-45 40 05

Pedicure
Gemi

Kaapdijk 3 7261 NV Ruurlo
Tel.:0573-45 1586

G-Styling

Schweitzerweg 14 7242 HR
Lochem Tel.: 0573-25 31 69

Happy

Esselenbroek 102 7261 VD
Ruurlo Tel.: 0573-45 37 72

Beauty en
Kleurconsulente
Zutphenseweg 55 7245 NT
Laren Tel.: 0575-43 19 19

Voor meer informatie:
Tel.: 0573-45 15 52 of 0573-45 40 05

DE SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

Uw specialist in:
• meubelen • slaapkamers/waterbedden

• gordijnen/vitrage • tapijt/karpetten

• massieve vloeren • zonwering

• rolluiken/screens • woondecoratie

Ruurloseweq 2, Hengelo Gld.. tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Week van het Racisme:

Aktie in Borculo
voor asielzoekers
In het teken van de
week van het Racisme
houdt Scholengemeen-
schap Borculo op don-
derdag 2 en vrijdag 3
april een actie voor min-
der) arige en ouderloze
vluchtelingen, die ver-
blijven in opvangcen-
trum "Valentijn" te
Lochem.

De actie zal bestaan uit
meerdere activiteiten. De
meest in het oog springen-
de is de 24-uurs lessenma-
rathon die twee klassen
proberen te volbrengen.
Vanaf donderdagochtend
2 april tot vrijdagmorgen
3 april zullen de vierde
klassen van de afdeling
Mechanische Techniek en
van de afdeling Verzor-
ging onafgebroken leskrij-
gen van eigen docenten
en van gastdocenten. Een
van de gastdocenten, die
zijn opwachting komt ma-
ken is Hans Keuper van de
bekende muziekgroep
Boh Foi Toch. Daarnaast
heeft de burgemeester
van Groenlo, mevr. C. van
Zon, te kennen gegeven
om ook een bijdrage te le-
veren.
Voor het volbrengen van
deze lessenmarathon
gaan alle leerlingen van

Scholengemeenschap Bor-
culo deze week op pad om
sponsors te zoeken, die de-
ze prestatie willen belo-
nen. Verder zal er op vrij-
dag 3 april een fancy-fair
plaatsvinden voor alle ove-
rige klassen.

Het bijeengebrachte geld
komt ten goede aan de
jongeren van verschillen-
de nationaliteiten, die in
afwachting van verdere
huisvesting elders in het
land, gedurende drie
maanden verblijven in het
opvangcentrum "Valen-
tijn" te Lochem. De bedoe-
ling is om met het geld
materiaal voor dagelijks
gebruik aan te schaffen,
dat in eerste instantie niet
door de overheid wordt
verstrekt.

Mt deze actie van jonge
ren voor jongeren hoopt
Scholengemeenschap Bor-
culo een bijdrage te leve-
ren in de bewustwording
bij scholieren van de
moeilijke omstandighe-
den, waarin leeftijdgeno-
ten kunnen verkeren.
Jongeren die verdreven
zijn uit hun land en zon-
der ouders moeten probe-
ren een nieuw leven te be-
ginnen.

Zonder grote mensen hebben
deze kleine mensen niets.

Mappa Mondo is een huis van het Nederlandse
Rode Kruis in de bossen van Wezep. Er verblijven
ernstig zieke kinderen die niet lang meer te leven
hebben. In Mappa Mondo kan per jaar aan circa
50 kinderen gegeven worden waar ze recht op
hebben; een menswaardig bestaan.

gironummer 4426

van het Nederlandse
Rode Kruis

t.n.v. Mappa Mondo.

Wereld Whisky Weken
bij Gulle Bottelier
Van Loon in Vorden
Van uw Gulle Bottelier
Van Loon in Vorden
bent u gewend dat hij
een enorm omvangrijk
assortiment whisky's in
huis heeft. Tijdens de
Wereld Whisky Weken is
dit assortiment nog
eens form uitgebreid
met vele bijzondere
Schotse whisky-merken
uit de Laaglanden, de
Hooglanden en de eigen
landen Islay, Jura en
Skye. Naast dit grootse
Schotse assortiment
biedt de Gulle Bottelier
u een compleet assorti-
ment Ierse, Canadese,
Amerikaanse en zelfs
Japanse whisky's aan.

Het whisky-assrtiment
biedt ruimte aan uniek
blended en malt-whisky's
al dan niet gerijpt op oude
Portvaten, gebruikte Sher-

ry- of Madeirafusten (Glen-
morangie), whisky-typen
met (Knockando) of zon-
derjaartal die een langdu-
rige rijping achter de rug
hebben en de whiskylief-
hebber een immense
zachtheid bieden. Maar ok
treft u verschillende mer-
ken Amerikaanse Bour-
bons aan: de beroemde
Jack Daniels uit Tennessee
en de favoriete whisky van
de Clintons, Makers Mark
uit Kentucky.
Gedurende de Wereld
Whisky Weken krijgt u bij
de aankoop van een van de
daarvoor in aanmerking
komende whisky-merken,
een kraslot cadeau. Hier-
mee kunt u een korting
tot vijf gulden krassen op
uw favoriete whisky. De
Wereld Whisky Weken du-
ren tot en met 2 mei. Zie
ook advertentie.



Raadscommissie VEGW en insprekers willen noordelijke rondweg:

Noordelijke rondweg lijkt
financieel niet haalbaar

Volop nieuws bij Visser Mode

Ze waren het er allemaal over eens:
Vorden moet een noordelijke rond-
weg krijgen. De insprekers die vori-
ge week woensdagavond naar het
gemeentehuis waren gekomen,
hoefden weinig moeite te doen om
de leden van de commissie VEGW te
overtuigen. Want ook de commissie-
leden zijn allemaal voor de komst
van een noordelijke rondweg. Al-
leen de heer P. Hoogland (PvdA)
hield nog een slag om de arm en
vroeg zich af wat de financiële ge-
volgen van een noordelijke rondweg
zouden zijn. De roep om een noor-
delijke rondweg staat echter haaks
op de visie van het college van B en
W. Volgens wethouder D. Mulderije
moet het ook zonder de aanleg van
een noordelijke rondweg mogelijk
zijn een veilig, leefbaar en aantrek-
kelijk centrum te creeëren. Verder
gaf wethouder D. Mulderije (WD)
aan dat het de gemeente Vorden
ontbreekt aan financiële middelen
om een noordelijke rondweg aan te
leggen. "Zo'n rondweg kost tussen
de zeven en twaalf miljoen. Ik zou
niet weten waar we dat vandaan
moeten halen. En van de provincie
hoeven we ook niets te verwachten,
want nog niet zo lang geleden heeft
de provincie negatief geantwoord
op de vraag1 of ze eventueel mee wil-
len betalen als er een rondweg om
Vorden wordt aangelegd".

Eind 1996 heeft het college van B en W
het Buro voor Verkeerskundige Advise
ring (BVA) uit Kaalte de opdracht gege-
ven voor het opstellen van een catego-
riseringsplan voor het wegennet in de
hele gemeente Vorden. Aan de hand
van dit plan wil de gemeente de
Vordense wegen 'duurzaam veilig' in-
richten en het aantal mensen dat in
het verkeer gewond raakt of overlijdt
verminderen. In het jaar 2010 moet dit
aantal met veertig procent zijn ge-
daald. Verder is het college van mening

dat het centrum van Vorden in de toe-
komst veilig, leefbaar en aantrekkelijk
moet blijven. Adviesbureau BVA komt
tot de conclusie dat het doorgaande
verkeer in Vorden minstens tot het jaar
2010 via het centrum kan blijven rij-
den. Op dit moment rijden er per et-
maal 9.000 motorvoertuigen door het
centrum. Volgens BVA moet de hoeveel-
heid verkeer beperkt blijven tot 10.000
motorvoertuigen per dag. Het advies-
bureau adviseert de gemeente Vorden
echter wel om passende maatregelen te
nemen om de veiligheid, de leefbaar-
heid en de aantrekkelijkheid van het
centrum te waarborgen. Het adviesbu-
reau denkt hierbij aan plateaus in com-
binatie met zebrabaden. Deze kunnen
de snelheid van het verkeer afremmen
en oversteken vergemakkelijken.
Het college van burgemeester en wet-
houders onderschrijft de conclusie van
de tracéstudie en denkt dat het ook
zonder noordelijke rondweg mogelijk
moet zijn om een veilig, leefbaar en
aantrekkelijk centrum te behouden. De
insprekers tijdens de commissieverga-
dering - die namens de bewoners van
de Horsterkamp, Rondweg, Brinkerhof,
Zutphenseweg en Ruurloseweg hun
woord deden - waren het hier niet mee
eens. Zij drongen aan op de komst van
een noordelijke rondweg en vonden
dat de gemeente maar eens een keus
moest maken.

Beslissing rondweg
Op dinsdagavond 31 maart worden het
categoriseringsplan en de tracéstudie
behandeld in de raad. De heer R.
Pelgrum (WD) liet weten dat hij niet
zal instemmen me^de plannen van het
college. De ande^B partij en hielden
zich wat dat betreft wat meer op de
vlakte. De vraag is echter wat de ge
meenteraad zal beslissen ten aanzien
van de noordelijke rondweg want op 31
maart zullen de r^jsleden zich moe-
ten uitspreken vooWf tegen de komst
van een noordelijke rondweg.

Emotionele discussie
na afloop van
toneelstuk Amnesty
Het publiek dat vrijdagavond in het
Dorpscentrum aanwezig was bij het to-
neelstuk "De Zwarte Vlag" heeft dank-
baar gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om na afloop over de inhoud van
dit stuk te discussieren.
"De Zwarte Vlag" gespeeld door de
theatergroep Themis, een onderdeel
van Amnesty International dat zich ten
doel heeft gesteld de discussie over
schendingen van de mensenrechten op
artistieke wijze "in beeld" te brengen,
maakte dan ook heel wat emoties in de
goed gevulde aaal van het Dorps-
centrum los.
Het stuk handelde over twee mensen
die verdriet hebben en in een verwer-
kingsproces zitten want hun kind is er
niet meer. De dochter werd vermoord
en de zoon was een moordenaar. Zij
strijden voor gerechtigheid. De een is
voor de doodstraf de ander tegen. Een
boeiende dialoog met heel veel emo-
ties. "De Zwarte Vlag" speelde zich afin
de staatsgevangenis van Florida.
Het publiek werd eveneens in grote
verwarring gebracht: ben je nu voor of
tegen de doodstraf. En dat was nu pre-
cies de bedoeling van dit toneelstuk,
goed nadenken over de doodstraf.
Tijdens de discussie werd de zaal in de
gelegenheid gesteld om met de
theatergroep over deze vraag van ge-
dachten te wisselen. Mevrouw Heb-
bink, voorzitter van de afdeling Vorden
van Amnesty was verheugd over de gro-
te opkomst en overhandigde de mede
spelenden een boeket bloemen.

Ouderavond Ot en Sien
Peuterspeelzaal Ot en Sien hield dins-
dag 10 maart haar jaarlijkse ouder-
avond. Voor de pauze vertelde het be-
stuur over het reilen en zeilen van de
peutelspeelzaal in het afgelopen jaar.
In het jaarverslag 1997 wordt, 'naast
het overzicht van de vele geslaagde ac-
tiviteiten als Sinterklaas, Kerstfeest,
schoolreisje en kledingbeurs ook ge
meld dat Ot en Sien niet meer op de zo-
merbraderie aanwezig zal zijn. On-
danks de enorme inzet van vele vrij-
willigers bleef de opbrengst achter.
Wel wil men een Fancy Fair in het na-
jaar opzetten. Want een actie om geld
bijeen te krijgen blijkt wel nodig, om
zo de ouderbijdragen betaalbaar te
houden.
Het financieel verslag liet weer zien
dat de zaken bij Ot en Sien goed onder
controle zijn. Wel worden van over-
heidswege steeds meer regels en stu-
ringen bepaald, waarbij het zoeken
blijft naar financiële mogelijkheden.
Het streven blijft om kosten van door
de overheid vereiste maatregelen niet
op ouders af te wimpelen door de ou-
derbijdrage te verhogen. De voorzitter
wees nog eens op het nut van de speel-
zaal voor peuters. In de eerste vier Ie
vensjaren wordt de basis voor het ka-
rakter gelegd. De peuterspeelzaal
speelt daar een belangrijke rol in.
Na de pauze kreeg mevrouw Letterie
(plaatsgenote en kinderboekenschrijf-
ster) het woord. Zij vertelde de aanwe
zigen op een enthousiaste manie^ het
belang van voorlezen bij peuters. Aan
de hand van vele voorbeeldboeken liet
zij zien wci^e boeken waarom wel en
niet aanspreken bij de peuters.

5 maart was het een enorme drukte en showden Annelies, Janet Reina, Marjan, Justa enjan-
Ernst de nieuwe voorjaarsmode van jong en tot semi-klassiek. Veel nieuwe stoffen en model-
leringen zorgen voor een verfrissend nieuw modebeeld.

Daan, Birthe, Devi, ]oris, Lise,
kindermode zien in een spe
kwam kijken.

en, Jesse, Annelies en Hananja lieten de nieuwe collecties
e muzikale show waar iedereen van heinde en ver naar

Afgelopen donderdag was het de dag van de seniorenshows. Hetty, Tiny, jojohanna, AU en
Fred showden de sportieve modisch klassieke collecties voor de wat oudere dame en heer.
Vlotte draagbare mode met veel comfort.

Expositie schildersclub
in bibliotheek Vorden
Vanaf deze week tot vrijdag 17 april ex-
poseert de Vordense schildersclub in
de bovenzaal van de bibliotheek. Het
werk van de schildersclub is heel di-
vers: olieverf schilderijen, aquarellen,
pastei- en abstracte tekeningen. De
schildersclub bestaat al vele jaren en
de leden genieten hier met volle teu-
gen van. Door middel van deze exposi-
tie wil men het gemaakte werk laten
zien. De expositie is vrij toegankelijk
en geopend tijdens de openingstijden
van de bibliotheek.

Paasles 'Bloem en schik'
Willemien Steenblik van 'Bloem en
Schik' verzorgt naast de lessen van
haar cursisten ook een extra paasles
voor liefhebbers van Bloemschikken.

De lessen worden gegeven in avond- en
ochtenduren. U dient zoveel mogelijk
uw eigen materiaal mee te nemen en
in samenspraak met Willemien
Steenblik wordt dan bepaald wat u
kunt gaan maken. Voorbeelden zijn
aanwezig. Ervaring op bloemschikge-
bied is voor deze les beslist niet nood-
zakelijk. Zie ook advertentie elders in
dit blad.



Slank-klup maakt deelnemers lichter
"We gaan het overtollige vet te lijf
en dat bedoel ik letterlijk. Bij ons
vliegen de ponden ervan af. En dat
moet ook wel want wie zich bij de
Slank-klup aanmeldt, weegt toch
echt te veel", zegt Els Dijs. Ondanks
het feit (of misschien wel dankzij)
dat half Nederland diverse metho-
des om af te slanken hanteert, is het
aantal deelnemers aan de Slank-
klup de laatste maanden explosief
gestegen. De 'gezette' medemens
zoekt veelal steun bij gelijkgestem-
den en zal betere resultaten berei-
ken bij het afslanken in groepsver-
band.

Els Dijs kan zich behoorlijk ergeren
aan mensen die mollige mensen type-
ren als 'dom', 'gezellige praters' of
zelfs 'asociaal'. Volgens haar heeft dik
zijn niets van doen met het geestelijke.
"Te veel wegen is iets van lichamelijke
aard. En iemands al of niet nare karak-
tertrekken mag je daar niet klakkeloos
aan koppelen". Met veel succes leidt
mevrouw Dijs haar afslankgroepen in
Varsseveld, Hengelo en sinds kort ook
in Vorden. "Ik doe het inmiddels al

weer zo'n zes jaar en was ook zelf lid
bij de Klup in Doetinchem". De Slank-
klup heeft in haar 10-jarig bestaan een
netwerk opgebouwd door heel Neder-
land en is zeer succesvol. Volgens Els
Dijs is dat niet verwonderlijk. "De ma-
nier waarop mensen hier lijnen,
schaadt de gezondheid in geen enkel
opzicht".

De Slank-Klupleden krijgen een uitge-
balanceerd en gevarieerd dieet voorge-
schoteld. Speciaal koken is er eigenlijk
niet bij: het hele gezin kan mee-eten.
Het volledige menu telt maximaal dui-
zend calorieën per etmaal. 'Etmaal' en
'eetmaal' gaan hand in hand, want de
eeturen worden op die basis berekend
en net zo nauwgezet in de gaten ge-
houden als het vetgehalte van het te
nuttigen voedsel. "Maar gezond eten
kan nog lekker zijn ook!", verzekert Els
Dijs. "Wie dagelijks 1.700 calorieën
naar binnen werkt, blijft op hetzelfde
gewicht. Het moet dus wel heel raar lo-
pen, wil iemand die door ons op 'rant-
soen' is gezet, ook maar een gramme
tje aankomen".
Wie zichzelf echt te zwaar vindt en ge-

motiveerd deelneemt aan de sessies
van de Slank-Klup, zal op de Klup zijn
of haar vetballast snel kwijtraken.
Haastige spoed is bij het afvallen ech-
ter zelden goed. Ideaal is het dan ook
om ongeveer een pond per week te ver-
liezen. Om de zich in het lichaam op-
hopende afvalstoffen weg te spoelen,
moeten toekomstige 'slanke dennen'
dagelijks anderhalve liter vocht (koffie,
thee, lightdranken, water) tot zich ne-
men. Extra goed is het wanneer een
deelnemer tijdens zijn afslankperiode
tijd kan en wil vrijmaken om te spor-
ten. "Dan blijft het lichaam mooi
strak", verheldert Dijs.
"De meesten die zich bij mij aanmel-
den, hebben zichzelf meerdere malen
in de spiegel bekeken. Ze gruwen vaak
van hun eigen lijf en besluiten dat het
zo niet langer kan. Toch valt niet ei-
dereen af bij de Slank-Klup. Vaak gaat
het dan om mensen die op aanraden
van anderen zijn gekomen. Ze zijn zo
vaak met 'Tjonge, wat ben ij dik!" aan-
gesproken dat ze in arren armoede
maar besluiten te komen. Doordat ze
er zelf voor de volle honderd kilo noch
voor de honderd procent achter staan,

haken ze steevast ar. Degenen die vol-
houden worden beloond met een roos.
Om woordelijk in de bloemetjes te wor-
den gezet moet iemand één maand
lang zijn streefgewicht zien vast te
houden."
Mensen met gewichtsproblemen die
zich aanmelden bij de Slank-klup wor-
den iedere week op de onverbiddelijke
weegschaal gezet. De hele groep is
daarbij. Men komt allemaal voor het-
zelfde doel dus uitlachen is er niet bij.
Het overgrote deel van de afslankers
wordt gevormd door vrouwen maar er
komen de laatste tijd ook steeds meer
mannen op de klup.

De Slank-Klup heeft maar één doel
voor ogen: "Wij beroven de deelnemers
alleen maar van hun kilo's zonder dat
hun portemonnee daaronder lijdt.
Onze methode is de goedkoopste in
heel Nederland." Wie nog voor Pasen
bij de Slank-Klup begint met afslanken
kan rekenen op een korting op het in-
schrijfgeld van tien gulden. Na Pasen
bedraagt de korting vijf gulden. Voor
meer informatie kan men contact op-
nemen met Els Dijs, tel. (0314) 36 06 05.

B r i d g c

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 18 maart
1998
Groep A: 1. v. Burk / Hendriks 65.2%; 2. v.
Asselt / Vruggink .54.9%; 3. den Elzen / v.
Manen 51.8%.
Groep B: 1. de Jonge / Mouwen 62.1%; 2.
mv. / hr. De Bruin 59.2%; 3. Bouman / Snel
56.&%.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 16/3
Groep A: 1. Busscher / Graaskamp 60.8%;
2. Echtp. Hoftijzer 54.9%; 3/4 Lagendijk /
v. Schieveen en Brasz / Rouaan 53.3%.
Groep B: 1. echtp. Vreeman 61.8%; 2.
echtp. Den Elzen 56.9%; 3. Gr. Bramel /
Tigchelaar 51.4%.

Speciale revue in kader van WO-jarig bestaan Oranjevereniging:

Repetities revue 'Knallende
kurken' zijn in volle gang

Wilt u het haarfijn weten?

oen Henk Broekgaarden, Wilma
Rossel en Dick Regelink door de
plaatselijke Oranjevereniging wer-
den benaderd om ter gelegenheid
van het 100 jarig bestaan van deze
vereniging een revue op poten te
zetten, heeft dit veel tijd en energie
gekost. "Om misverstanden te voor-
komen, we zijn op persoonlijke titel
aan de slag gegaan. En dus niet na-
mens de toneelvereniging Delden",
zo zegt Dick Regelink. "De voorkeur
ging uiteraard uit naar een revue
waarin de jubilerende vereniging
centraal zou staan. Dat kregen we
gezien de korte tijd van voorberei-
ding niet voor elkaar. Om in het
"verleden" van 100 jaar te duiken
kost maanden, wellicht jaren van
onderzoek en voorbereiding. Geen
enkel probleem, we kregen de vrije
hand om wat anders te doen. Dus
aan de slag. We hebben heel veel na-
gedacht, veel met elkaar gepraat,
veel boeken gelezen, videofilms be-
keken. Kortom zoeken en nog eens
zoeken naar materiaal", aldus Dick
Regelink.

Ook gingen Henk Broekgaarden,
Wilma Rossel en Dick Regelink de re-
gio in om revue's te bekijken. Uitein-
delijk werd besloten om uit een drietal
bestaande revue's die nog nooit in
Vorden zijn opgevoerd de krenten uit
de pap te halen. Dit alles werd aange
vuld met eigen teksten en wetenswaar-
digheden uit de leefomgeving hier - de
Oranjevereniging komt uiteraard ook
"aan bod" - en zie de revue "De
Knallende Kurken" werd geboren.
Dick Regelink: "Men moet bij de titel
van de revue niet letterlijk aan knal-
lende kurken denken maar aan "knal-
lende" gebeurtenissen. Dus geen "lo-
pend" verhaal maar wel veel zang, los-
se schetsjes vol van nostalgie en actu-

ele zaken. Laat ik het zo formuleren,
dagelijkse gebeurtenissen in het leven
van een doorsnee Nederlander", zo
zegt hij.
Genoemd drietal ging naarstig op zoek
naar medewerkers. Er werden diverse
Vordenaren benaderd om mee te doen.
Er werd met enthousiasme op gere-
ageerd. De toneelgroep waarvan Dick
Regelink, Henk Broekgaarden en
Wilma Rossel zelf ook deel van uitma-
ken, bestaat uit 14 personen.
Regisseren doet het drietal zelf.
Aangezien de zang een belangrijke
plaats in de revue inneemt werden ge
renommeerde zangers en zangeressen
aangetrokken. "Mannen en vrouwen
die zeer goed kunnen zingen", zo ver-
duidelijkt Dick Regelink.
De liedjes die ten gehore worden ge-
bracht, worden ingestudeerd onder lei-
ding van Ard Schouten. Verder wordt
medegewerkt door een 8 man sterke
balletgroep. Hier heeft Ellen Buitink
de touwtjes in handen. Ook de decor-
bouwersgroep onder leiding van Jan
Eskes en André Zweverink telt 8 mede-
werkers. Tot dusver werd er eens per
week gerepeteerd. Vanaf deze week
wordt dit opgeschroefd naar twee keer
per week.
"Met de 'jus' van de revue zijn we nog
bezig . Het is natuurlijk leuk dat je tot
het allerlaatste moment zo aktueel
mogelijk bent en hebben we wat dat
betreft nog even tijd", aldus Regelink
die ervan overtuigd is dat "Knallende
kurken" door Vordenaren voor
Vordenaren, goed ontvangen zal wor-
den.

De revue wordt opgevoerd in het
Dorpscentrum en wel op zaterdag-
avond 25 april, zondagmiddag 26 april,
vrijdagavond l mei, terwijl zaterdag 2
mei als reservedatum achter de hand
wordt gehouden.

OVER SHAMPOQKSPROKEN
Wanneer we ons ̂ Richt met zeep was-
sen of een verkeerde reinigingslotion ge
bruiken, zien en voelen we bijna meteen
de gevolgen hiervan. De huid wordt
droog en trekt enj^ krijgen, na het ge
bruik over een la^^re periode, geïrri-
teerde rode vlekken. Bovendien doet het
pijn of jeukt het.
Wanneer we een verkeerde shampoo ge
bruiken, gebeurt hetzelfde. Het haar
wordt poreus en dof, is moeilijker te be
handelen en verliest volume.
Beschadigd haar doet alleen geen pijn en
jeukt niet, dus denken we dat de haren
geen verdere verzorging nodig hebben.

Haarverzorging begint met het
reinigen
Haar heeft dezelfde verzorging nodig als
de huid en dat begint met de reiniging.
Tegenwoordig wassen we ons haar vaker
dan vroeger. Wie hierbij geen rekening
houdt met zijn type hoofdhuid en de
conditie van het haar, doet niet alleen
zijn haar pijn, maar maakt het zichzelf
onnodig moeilijk bij het onderhouden
van het kapsel.
Natuurlijk zijn verzorgende shampoos
iets duurder, omdat ze waardevollere
stoffen bevatten, maar het gemak dat u
daarvan ondervindt, en de gezondheid
van haar en hoofdhuid, zijn het meer
dan waard.
Er zijn zoveel soorten shampoos te koop
dat de keuze niet makkelijk is. Er zijn
shampoos voor droog haar, een vette
hoofdhuid, gepermanent en geverfd
haar en er zijn shampoos met u.v.-fïlter,
om maar eens enkele voorbeelden te
noemen.

Meerdere shampoos gebruiken
Soms kan het handig zijn om meerdere
soorten shampoos al naar gelang de
haarconditie, om en om te gebruiken. U
hoeft bijvoorbeeld een 'echte' anti-roos
shampoo niet voortdurend te gebruiken,
maar slechts incidenteel. Ook kunt u
shampoo voor een gevoelige hoofdhuid
met een shampoo voor gepermanent
haar om en om gebruiken.
Als u er heel zeker van wilt zijn wat u
moet doen, kunt u het beste uw kapster
of kapper om advies vragen. Zij of hij

kan dan zien, of testen hoe de actuele
conditie van uw haar is. En kijkt u niet
verbaast op als de kapper de ene keer een
ander type shampoo adviseert dan de an-
dere keer. De conditie van uw haar kan
wisselend van aard zijn. Stel dat uw kap-
per u een shampoo geadviseerd heeft
waarin veel verzorgende bestanddelen
zitten, omdat uw haar niet in een opti-
male conditie verkeerde. Na verloop van
tijd, als het haar wat opknapt, kan deze
shampoo te 'zwaar' voor uw haar zijn ge
worden. Als uw kapper een goede vak-
man is en uw haar nauwlettend in de ga-
ten houdt, zou hij u het gebruik van een
andere, minder 'zware', shampoo kun-
nen adviseren. Of u laat bijvoorbeeld een
'oude' permanent wegknippen zonder
op die dag een nieuwe te nemen. Ook in
dit geval heeft u een andere shampoo no-
dig.
Bovendien hebben ook andere haarpro-
ducten invloed op de keuze van uw
shampoo. Het gebruik van verzorgende
föhnlotions of haarmaskers kunnen de
werking van de shampoo beïnvloeden.

Dennenappels
Zon en chloorwater kunnen een enorme
aanslag op haar en huid plegen. Een zon-
nebrand op uw huid is direct te zien en
te voelen. Maar neem het maar van mij
aan dat het haar er evengoed onder lijdt.
Het spreekt vanzelf dat iedere shampoo
met veel water goed uitgespoeld moet
worden. Niet verwijderde shampoores-
ten kunnen het haar beschadigen.
Nat en gewassen haar is kwetsbaar, om-
dat de haarschubben meer open staan.
Wrijf het natte haar niet met een hand-
doek tussen de handen droog. Dat heeft
ongeveer dezelfde werking als dat u twee
dennenappels tegen elkaar wrijft: de
openstaande schubben vliegen er dan zo
van af. U kunt het haar beter voorzichtig
met de handdoek droog deppen.
Ook de beste shampoo is niet dé pro-
bleemoplosser. Het is de juiste combina-
tie van reinigings-, verzorgings- en finish-
producten, die haar en hoofdhuid in een
optimale conditie brengen en houden.

Jim Heersink Haarmode

(buiten verantwoording van de redactie)



7' u r n c n
Op zaterdag 21 maart 1998 vond de 2e
voorronde plaats voor de Persoonlijke
Kampioenschappen D-lijn in sporthal
"De Pelkwijk" in Winterswijk
Van gymnastiekvereniging "Sparta" de
den twee meisjes mee aan deze wedstrijd
namelijk Feyoena Rabelink en Anne-
mieke Mulderije. De meisjes hebben zich
verbeterd ten opzichte van de Ie voor-
ronde, welke vorige maand in Aalten
werd gehouden, en ontvingen na afloop
van de wedstrijd een vaantje.
De meisjes eindigden niet bij de eersten
van de circa 300 deelneemsters zodat he-
laas een fïnaleplaats er niet in zat.
Echter, gezien de eerste deelname aan
wedstrijden en korte trainingsperiode is
een pluim op zijn plaats voor Anne-
mieke, Feyoena en hun leidster Madelon.

S q u a s h

Zondag 15 maart is het Ie Euregioteam
van Squash Vorden kampioen geworden.
In de aanloop naar dit kampioenschap
ging heel wat vooraf. Begin september
1996 ging de Vordense formatie in trai-
ningskamp onder leiding van oefen-
meester Martin Boenders. Het team be
staande uit André Balvert, Jan-Werner
Sobering, Henk-Jan Hoekerswever, Ger-
Jan Wagenvoort en Perry Boersbroek
hadden maar één doel: kampioen wor-
den!
Na l maand voorbereiding begon de
competitie. Dat de formatie nog niet ge
heel in vorm was bleek al snel toen niet
alle partijen gewonnen werden.
Bovendien waren er nog een aantal kans-
hebbers voor de titel. IJsselweide l, Park
Grintebos 3 en Rozendaal 2 waren ge
duchte concurrenten. Gelukkig werd
van de belangrijkste tegenstanders ge
wonnen waardoor puntverlies tegen
mindere werden gecompenseerd.
Toen Squash Vorden op 15 maart zijn
laatste wedstrijd moest spelen, zou er ei-
genlijk 2x de volle winst behaald moeten
worden om het kampioenschap zeker te
stellen. André Balvert, Jan-Werner
Sobering, Henk-Jan Hoekerswever en
Perry Boersbroek waren dan ook super
gemotiveerd. Hun tegenstander IJssel-
weide 2 wilde graag nog wat roet in het
eten gooien. Immers als zij van Squash
Vorden zouden winnen stegen de kansen
voor IJsselweide 1. Een geweldige strijd
wat helaas ook resulteerde in een bles-
sure voor Perry Boersbroek (Mr. Black Eye
Perry). Maar het team won wel met 1x5-
0 tegen Squash Plus 3 en 4-1 tegen
IJsselweide 2. Hetgeen achteraf genoeg
bleek omdat IJsselweide l verloor in haar
duel tegen Park Grintebos 3.
Squash Vorden heeft in dit seizoen erg
goed gedraaid. Squash Vorden l spelen-
de in de Promotie klasse van de
Nederlandse Squash Bond is kampioen
geworden en nu dus ook het Ie team van
Squash Vorden welke speelt in de
Euregio squash competitie. Oefen-
meester Martin Boenders kon zich met
dit resultaat tevreden stellen. "We heb-
ben met beide teams onze doelstelling
gehaald door kampioen te worden in de
Promotie klasse en in de 3e klasse van de
Euregio. Een prima resultaat."

Nieuw afval-
en
opbergbakje
Onlangs werd een nieuw afval- en op-
bergbakje geïntroduceerd: de Calyp-
so. 'Calypdo' betekent in het oud-
Grieks 'omhullen, verbergen'.

Het afValbakje dient als een soort tus-
senopslag voor bijvoorbeeld GFT-afVal
dat in de groene container gedepo-
neerd moet worden.

De Calypso kan op iedere plaats in huis
worden gebruikt. Bijvoorbeeld als afVal-
bakje in de keuken of op tafel.

De Calypso is door kleine snufjes bijzon-
der praktisch in het gebruik. Het deksel
kan open blijven staan zodat het afval-
bakje bij het vullen niet vies wordt. Deze
container neemt weinig ruimte in, maar
kan ook in een kastje worden opgehan-
gen door middel van de bijgeleverde op-
hangset.

Bovendien is het gemakkelijk te reinigen
in de vaatwasser door zijn ronde vormge-
ving en afdruipgaatjes in de handgreep.

In de badkamer is de Calypso handig als
opbergbakje. De Calypso past door zijn
vormgeving en klèurstelling in ieder in-
terieur van design tot klassiek en is ver-
krijgbaar in diverse kleuren. Hij is ge
maakt van recyclebare kunststof.

AGINDA
MAART
Iedere dag:

SWOV: Open ï£ in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

25 ANBO, Klootschieten 't Olde Lettink
25 N.B.V.P., "Vrouwluu uut de

Achterhoek"
25 BZR Vorden in 't Stampertje
26 HVG Wildenborch, Paasviering
26 Oudheidkundige Ver. "Oud Vorden",

jaarvergadering
27 Bibliotheek: Helga Reubsamen
27 ANBO Alg. ledenvergadering met dia-

lezing. "Leven en werken in West
Afrika", door dhr. Rossel

30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

APRIL
Iedere dag:

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

l H.V.G. Linde, Paasviering

l Handwerkmiddag in de Wehme,
Welfare 0

l H.V.G. Wichmond, Lezing
l ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
1 BZR Vorden in 't Stamper^
2 H.V.G. Vorden, Ringverga^Ping in

Almen
2 H.V.G. Linde, Ringvergadering in

Almen
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Pasen
4 HSV de Snoekbaars Paaswedstrijd
4 Vrouwenclub Medler, Feestavond
7 Bejaardensoos Kranenburg,

Passiemiddag
8 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
8 BZR Vorden in 't Stampertje

11 Klein Axen, themalezing Monique
Möller

13 Paasvuur Kranenburg + feesttent
15 Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare
1.5 Extra verkoopmiddag Welfare in de

Wehme
15 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
15 BZR Vorden in 't Stampertje

15 V.H.G. dorp dhr. Smeitink uit
Hengelo

16 VHG Wildenborch dhr. Kaemingk,
dia's

18 N.B.V.P. stekjesruilmarkt
20 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler, dhr.

Graaskamp
21 Bejaardensoos Kranenburg, soosmid-

dag
22 H.V.G. Wichmond, mevr. Walpot
22 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 N.B.V.P. Eendagsbestuur
22 Bejaardenkring, Dorpscentrum 40-

jarig jubileum
22 BZR Vorden in 't Stampertje
26 Vorden zingt in de Dorpskerk
27 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
28 NCVB Vorden, Grafologie etc.
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 BZR Vorden in 't Stampertje
29 Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare

'e/i

Wist u dat de veilingcommissie Vorden in 1998 een veiling houdt voor
alle kerken van de gemeente Vorden?

Indien u goederen beschikbaar wilt stellen kunt u bellen:
G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673, W. Wahl 553081,
W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg 551470, G. Weevers 551010.

Uw medewerking in welke vorm dan ook wordt zeer op prijs gesteld
en het is voor een goed doel.

DRUKKERIJ
WEEVERS



Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 9 maart t/m zondag

15 maart 1998.

Bijeen
jaarvertxuik

van:

BOB M]
1000 M3
1200 M3
1400 M3
1600 Ml
1800 M3
2000 M3
2200 M3
2400 M3
2600 M3
2800 M3
3000 M3
3300 M3
3600 w3

3900 M3

42001*3
4SOOu3
5000 M3
5500 M3

6000 M3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

23 w3
28 M3
34 u3
39 M3
45 M3
51 M3
56 M3
62 M3
68 M3
73 u3
79 M3
85 M3
93 M3

101 M3
110 M3
118 M3
127 M3
141 M3
155 M3
169 M 3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-11 -'97
van:

443 M3
550 M3
664 M3
772 M3
883 M 3
992 M3

1103M3
1213 M3
1322 M3
1432 M3
1545M3
1653 M3
1820 «3
1986M3

2153 M 3
2315 M3
2482 M3
2757 M3

3033 w3
3309 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:

0800-1548

Wie gaat er
mee naar de

HUISHOUD-
BEURS

op: wo. 25-3, zat. 28-3,
ma. 30-3, wo. 1-4, do. 2-4,

za. 4-4 en zo. 5-4

Vertrek:
8.00 uur Ruurlo

8.15 uur Vorden en
8.30 uur Zutphen

H AVI Reizen J.L HaiTC
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

1EPAASDAG
Paasvuur Kranenburg

20.00 uur
lampionnenoptocht

21.00 uur in feesttent
THE SPITFIRES

De smaak van
tapijt

dB • ^A^i mension
tapijt

een uitgestrekt gazon ...
een huis vol planten en bloemen,

een schilderij aan de muur;
daaronder een "grootmoeders"-kastje.

Een beetje passie voor non-chalance
kenmerkt de eenvoud van luxe.

Een passend tapijt schaart
zich warm aan je voeten !

Kies je in alle rust bij uw vakman:

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

i

Niets is mooier dan tapijt.
Nergens is de keus zo groot!

Het is zover, de lente is begonnen
en de geiten werpen hun jongen

LAMMETJES KIJKDAG
zondag 29 maart van 11.00 tot 15.00 uur

Biologische zuivelboerderij

Groot Windenberg
Rommelderdijk 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 64 61 / 55 67 92

Administratie- en belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455
Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg
Telefoon (0575) 463274

Voor hot deskundig on toch betaalbaar invuflih van al uw aangiften.
Tevens hot adres voor een totaalpakket administratieve dienstver-
lening.

Speciaal voor het invullen van uw belastingaangiften

houden wij extra zittingsavond
op woensdag 25 maart
van 17.3O tot 19.30 uur.
Gaarne telefonische afspraak.

Vergeet u niet de waardebepaling van de gemeente met betrekking tot uw
eigen woning mee te nemen. (Beter bekend als de W.O.Z.-beschikking)

Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen

Let op: UITVERKOOP inline skates-skeelers
(modellen 1997)

vrijdag 3 en zaterdag 4 april
(zie ook advertentie volgende
week)

free-wheel
Kwaliteit hoeft niet duur te zijn

Sport en Recreatie • Zutphenseweg 8 • Vorden tel. 0575 554228

Als epilepste
in je leven

komt,
r.pilqisie is meer Jan al

medicijnen slikken. Hel
anderen is van groot belang.

Word donateur, vraag informatie.

Giro 222.111

N;ilnin,ial Epilepsie Fonds
Postbus 270

.WO UU Houten

Epilepsie-infolijn:

0900-821.24.11
(3 cent per minuut)

AANBIEDING

SET BANDEN
met lichtmetalen wielen
195-50 - R 15 V

f 1250,-ACTIEPRIJS

incl. BTW

VOOR KWAUTBIT IN SERVICE:

RICTMAN
MW8MVCH

Onze prijzen zijn
altijd inclusief

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.

tel. (0575)
462779

Akva waterbedden
% ENERGIEBESPARING!

Goed slapen is de
basis van een gezond

leven. Kies daarom
voor een Akva-Soft
waterbed, u slaapt

dieper en beter
ontspannen.

Een AKVA water-
matras is vervaardigd

van de beste vinyl-
soort en heeft een

afneembare en afwas-
bare toplaag.

Vorden
Zutphenseweg 24

ÜSE Tel. O575-551514

HELMINK
meubelen

Akva-Soft waterbedden:
• voldoen ruimschoots

aan de strengste
kwaliteitsnormen.

• goede garantie
• altijd goed op

temperatuur
• probleemloos te

reinigen
• ook toepasbaar in uw

eigen ledikant!
Kom naar Helmink en
ervaar zelf het
ligcomfort van een ener-
giezuinig en comfortabel
AKVA waterbed.

).W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten

U levert ons uw floppy aan en wij zorgen
dat het op tijd voor u geprint wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDIN - TEL (0575) 551010 - FAX (0675) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 725O AA
BBS 854040 - E rn.il: lnfo«WMV«ra.nl - ISDN 55132»

HELMINK. UW SP E C l A L l S T l N S LAAPCOMFORT

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF



OPEN CASINO
AVOND

DATA:
25 april

6 juni - 29 augustus
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID

•

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

VERBOUWINGS
OPRUIMING

Op alle afgeprijsde artikelen:

3 1halen • betalen!

o.a. boeken, Rotringpennen,
postpapier, schoolspulletjes,

foto-albums, spelletjes,
hobby-artikelen, Paasartikelen

. . . en nog veel meer

Raadhuisstraat 22 • Vorden • Telefoon (0575) 55 31 00

SPORTEN?
BEGIN MET

VOltDEN
Overweg 18
7251 JS Vorden

5 squashbanen
sportshop
gezellige bar

f 15O,-
t/m augustus 1998

inclusief:
racket
en introduktieles

OOK VOOR:
party's
verentèings- en
bedriMtoernooien

0575551844
squashmb@tref.nl

9,95
6,95
8,95

2 Bossen anjers

2 Begonia's

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Red Delicious
nieuwe oogst 2 kg.

Verse broccoli per stuk
Aardbeien
3 doosjes

Radijs
per bos

KOLDENHOF's Versmarkt

Het voorjaar 1 998 komt er weer aan. Nieuwe trends en kleuren.
De vrolijkheid van de lente zult u terugzien in onze

verfrissende voorjaarscollectie.

bij Kerkstraat 5, Hengelo (Gld)
van dinsdag 24 maart t/m zaterdag 28 maart

In een gezellige Paasdecoratie laten wij u onze voorjaarscollectie 1 998 zien.
Tevens ontvangt u tijdens deze week bij aankoop van een boeket of plant

ieder tweede boeket of plant van dezelfde prijs voor de helft

Tot ziens tijdens onze
voorjaarsshow

Rita en Cees de Jong

Kerkstraat 5 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 41 65

Win nu de cruise van
de eeuw.

Nefï t Fasto b e s t a a t 100 jaar.

Dat gebeurt maar één ke i - r en

daarom trakteren we als nooi t

tevoren. O n t d e k nu da t d r N c f i t

E c o m L i n e HR-ketel a l l e r eco rds

b r e e k t op het gebied van z u i n i g ,

schoon en comfortabel s t o k e n . En

w i n een c r u i s e voor twee met de

luxe v i j f m a s t e r C l u b Med 1. De

actie loopt tot 31 m a a r t 1998.'

100 jaar energie in schonere warmte.

f. Jansen
installatiebedrijf

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Vanaf 1 april a.s. sta ik klaar voor al uw
voorkomende werkzaamheden zoals

• beglazingen
• wandafwerking
• binnen- en buitenschilderwerk

Ook een geheel vrijblijvende offerte
maak ik graag voor u.

Want wie er geen betaalbare sfeer en kleur
in zijn in- en exterieur?

•\ BONNIE KEUBEN

Wolsinkweg 2a • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 50 49
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