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Overname advertenties berichten verboden

Verzet tegen slibopslagbedrijf
op 'Het Werkveld' houdt aan
De bewoners en bedrijven op
het industrieterrein in Vorden
blijven zich verzetten tegen de
komst van slibopslagbedrijf
Van der Valk en De Groot op
Het Werkveld. De voorlopige
uitspraak van de Raad van State
die de bezwaarmakers in het
ongelijk stelde, heeft niets van
de strijdlust weggenomen. *We
zullen de komst van Van der
Valk en De Groot net zolang
blijven aanvechten als dat het
kan", zegt de heer G. Verbeek,
ondernemer en bewoner op
Het Werkveld.
De bewoners en bedrijven op Het
Werkveld vrezen voor stank- en
stofoverlast als het slibopslagbedrijf zich in Vorden gaat vestigen.
Gedeputeerde Staten van Gelderland wees dit argument vorig jaar
van de hand en verleende in oktober een milieuvergunning aan
Van der Valk en De Groot. De provincie baseerde zich daarbij op een
geuronderzoek van Project Research Amsterdam. Volgens Gedeputeerde Staten blijkt hieruit dat
de geuremissie van het slibdepot
binnen de wettelijke normen ligt
en dus acceptabel is.
De bewoners en bedrijven op Het
Werkveld waren het hier niet mee
eens en stapten naar de rechter.
Hoewel de Raad van State vraagtekens zette bij de juistheid van de
berekeningen in het geuronderzoek zag zij geen reden om over te
gaan tot schorsing van de vergunning. De hoop van de bewoners en
bedrijven is nu gevestigd op de bodemprocedure. "En mochten we
dat verliezen, dan begint het ge-

vecht pas echt. Want dan gaan we
bezwaar aantekenen tegen de
bouwvergunning", aldus de heer
G. Verbeek.
Nonchalant
De heer T. van der Ploeg - eveneens
ondernemer en bewoner op Het
Werkveld - vindt het een vreemde
zaak dat de gemeente Vorden gelijk vanaf het begin de deur wijd
heeft opengezet voor Van der Valk
en De Groot. "Overal waar het be
drijf aanklopte was er geen ruimte
of wilden ze het slibopslagbedrijf
niet hebben. In Vorden daarentegen kregen ze alle medewerking
en dat vind ik een rare zaak. Vooral omdat het om een bedrijf gaat
dat op het gebied van milieu in de
categorie 4 valt en de gemeente
Vorden alleen maar bedrijven tot
de categorie 3 op het industrieterrein toestaat", zegt hij.
De heer G. Verbeek vindt dat de
gemeente Vorden de zaak veel te
nonchalant opneemt. "De gemeente
is zeer slecht geïnformeerd en
weet gewoon niet waar ze aan be
gint. Samen met een andere ondernemer van Het Werkveld ben
ik in Waalwijk wezen kijken bij de
hoofdvestiging van Van der Valk
en De Groot. Wat me gelijk opviel
was de enorme stank. Maar dat is
ook niet zo verwonderlijk: Van der
Valk en De Groot valt in Waalwijk
zelfs in de categorie 5."
Bebouwde kom
Over de mate van stankoverlast
zijn de meningen nogal verdeeld.
"Tijdens een bijeenkomst vorig
j aar bij Hotel Bakker beweerde Van
der Valk in eerste instantie dat er
totaal geen stankoverlast zou zijn,

maar later werd toegegeven dat
het soms wel eens kan stinken", aldus Verbeek. Het tweetal is bang
dat ook de plaatselijke bevolking
van Vorden niet weet wat hen boven het hoofd hangt. "Als het bedrijf er komt en de wind staat
straks oostwaarts dan zul je zien
dat het in het hele dorp stinkt.
Maar dan is het wel te laat, want
de vestiging van het bedrijf kun
je dan niet meer terugdraaien. Ik
roep dan ook alle inwoners van
Vorden op om Weekblad Contact
goed in de gaten te houden en gelijk na de bouwaanvraag bezwaar
aan te tekenen".
De gemeente Vorden verwacht
geen stank- of stofoverlast en vindt
dat het hier gaat om een bedrijf
dat in de milieucategorie 3 valt.
"En daar zijn wij het dus helemaal
niet mee eens", zegt G. Verbeek.
"Overal in Nederland vallen slibopslagbedrijven in de categorie 4.
Van der Valk en De Groot probeert
ons nu modder in het gezicht te
smeren door te zeggen dat ze geen
slibopslagbedrijf in Vorden willen
vestigen maar een bedrijf dat zich
bezig houdt met de overslag van
straat- en veegvuil. Maar daar trappen wij niet in. Zulke bedrijven bestaan in Nederland niet. Zij gaan
zich in Vorden net zo goed bezig
houden met de opslag van rioolslib. Het zijn gewoon dezelfde activiteiten als bij Van der Valk en De.
Groot in Waalwijk. Alleen dan veel
kleinschaliger." Ook dat laatste betwijfelen ze want op de meest recente tekening die het tweetal
heeft gezien staat ook al de toekomstige uitbreiding van een stallingsruimte aangekondigd.

Wendy Zieverink
naar de land. finale
Bestuur van de Stichting VKK
had de stille hoop het 'Centrum
voor heiligenbeelden' in de
Antoniuskerk op de Kranenburg
omstreeks de Pasen te kunnen
openstellen.
Helaas kan dit plan geen doorgang
vinden. De hoeveelheid werk is
omvangrijker dan gepland. Bovendien gebeurt veel werk door vrijwilligers die vaak schaarse vrije
uren beschikbaar kunnen stellen
voor schilderwerk, aanleg elektriciteit, ophalen van beelden, inrichten van de vitrines enzovoort.
Omdat veel werkzaamheden op elkaar aansluiten is het met zo'n
team van vrijwilligers moeilijk een
strakke planning aan te houden.
Zoals het er nu naar uitziet zal het
omstreeks 10 mei mogelijk zijn de
inwoners van Vorden als eersten te
laten zien wat er in het afgelopen
jaar is gebeurd. Dat zal ook het
klankbeeld klaar zijn dat als een
'Heilig Beeldverhaal' nu in voorbereiding is en dan voor bezoekers
zal worden vertoond op een grootbeeld TV-toestel. Het ligt in de bedoeling de officiële opening begin
juni te laten plaatsvinden, zodat

in de periode daarvoor ervaring
kan worden opgedaan met het
ontvangen en rondleiden van bezoekers e.d.
Daarnaast is er een goede mogelijkheid dat een belangrijke partij
bijzonder mooie beelden kan worden aangeschaft, waardoor de collectie deze zomer nog drastisch
kan worden uitgebreid. Dat zou
ook de tweede zijbeuk van de kerk
ingericht gaan worden als expositieruimte.
Er is rond de Antoniuskerk dus zoveel te doen en te regelen dat het
verstandig is de nodige tijd te nemen om alles goed voor te bereiden.

Inleveren kopy
rond Pasen
In verband met het Paasweekend
dient de kopy voor advertenties
en nieuws voor de editie die
na Pasen verschijnt, uiterlijk op
vrijdag 21 april om 09.00 uur
bij ons binnen te zijn.
Redactie

Wendy Zieverink die namensr de
afdeling Vorden/Warnsveld van
Jong Gelre vrijdagavond in hotel
"De Witkamp" te Laren meedeed
aan de provinciale culturele wedstrijd, slaagde erin de eerste prijs
in de wacht te slepen. Wendy
kwam uit in het onderdeel "Singer
Songwriters". Door dit resultaat
mag zij binnenkort meedoen aan
de landelijke finale. Bij het onderdeel "Theater" werd de afdeling
Vorden/Warnsveld 3e. De 'Soundmix' leverde een vierde plaats op en
de Playbackwedstrijd een 3e plek.

auping
Dé Auping specialist
van de Achterhoek:

orqana

"^ slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld.)

0575 - 46 46 00
maandag gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.com

Sponsormarathon
Zondag 16 april zullen de
Vordenaren Rien Baauw en
Gerard Schepers meedoen
aan de marathon van Rotterdam.
Het 'bijzondere' aan hun
deelname is, dat beide heren
er een sponsorloop van gemaakt hebben. Om een beetje geld in het laadje te brengen voor de hervormde kerk
in Wichmond (dat jaarlijks
een tekort heeft van 5.000

gulden) kan men Baauw en
Schepers sponsoren. Een minimale sponsoring van een
kwartje per kilometer. Lopen
beide heren de marathon uit
dan levert dat als sponsorbijdrage f 10,50 op. Uiteraard
zijn alle 'grotere' bedragen
ook van harte welkom. Het
banknummer is 361155247
ten name van de Nederlands
Hervormde Kerk Wichmond,
onder vermelding 'sponsorloop'.

Oranj e-avond:
toneel en playback
Traditiegetrouw wordt op de
zaterdag voor de koninginnedag weer de Oranje-avond georganiseerd. Dit jaar is dat dus op
zaterdag 22 april, wederom in
het dorpscentrum.
Toneel
Het toneelgedeclte wordt dit jaar
verzorgd door de Buurtvereniging
Delden. De bezetting is in de loop
van de laatste jaren nogal veranderd waardoor er nu een nieuwe
groep spelers het toneel zal betreden. Zij brengen op de Oranjeavond het toneelstuk 'Tinus
Schuddeldouk op zwat zoad.
Playback
Alhoewel toneelvereniging TAO.
uit de Wildenborch heeft besloten
buiten de Kapel geen toneel meer

te spelen, is het toch gelukt deze
talentvolle toneelvereniging naar
het dorpscentrum te krijgen. Weliswaar op een heel andere manier
dan dat u van hen gewend bent.
TAO. zal het publiek in het tweede gedeelte van dit programma
vermaken met Playback. Artiesten,
die niet van de echte zijn te onderscheiden, zullen voor het voetlicht
treden.
Al met al denkt de Oranjevereniging een attractief programma te
hebben samengesteld. De plaats is
zoals gebruikelijk in het Dorpscentrum. Voor kaarten kan men zich
vanaf maandag 17 april vervoegen
bij het Dorpscentrum of bij de
ABN-Amro bank. Leden van de
Oranjevereniging hebben gratis
toegang.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 12 april 19.00 uur ds. D. Westerneng, Avondgebed in de
Christus Koningkerk. RvK-dienst.
Zondag 16 april 10.00 uur ds. A.T.G. Lichtenberg uit Dieren.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 april 10.00 uur ds. A. Hagoort, Palmzondag.
Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 12 april 19.00 uur ds. D. Westerneng, Avondgebed in de
Christus Koningkerk.
Zondag 16 april 10.00 uur ds. D.H. Borgers uit Rijssen; 19.00 uur
ds. L.J.R. Ort uit Doetinchem.
R.K. kerk Vorden
Zondag 16 april 10.00 uur Eucharistieviering, Familieviering, voorstelling Communicantjes.
R.K. kerk Vierakker '
Zaterdag 15 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 april 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekendwacht pastores
15-16 april pastor H. Jacobs, Keyenborg, tel. '(0575) 461314.
Huisarts
15-16 april dr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
TANDARTS
15-16 april G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 551230 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zclhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jcbbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bercikba'ar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Perspnenularmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.
• 1 e Paasdag paasvuur Kranenburg. In de tent 20.30 uur
The Spitfires. 2e Paasdag
14.30 uur Paasconcert met
o.a. Loarns Plezier/de Droadneagel. Tot ziens. St. CCK
• Voor de te houden boedeldag op 27 mei a.s. is de Veiling
Commissie Vorden nog op
zoek naar goederen, m.n.
boeken, platen, snuisterijen
en meubels. Tel. 0575-551673
en 0575-55 1486
• TC RENOVATIE: alles onder 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • verzamelhal • kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; inen verkoop. Ma. t/m za. open
van
10.00-16.00
uur.
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69
• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde manier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127
• Unieke verkoop van Toscaanse, Griekse en Engelse
buitenpotterie; ook veel grote
maten. Tot 70% korting. Op
15 en 16 april vanaf 10.00 uur
Lindeseweg 9, Vorden tegenover kasteel Kiefskamp
• Te koop: vouwwagen Alpen
Kreuzer, voortent, luifel, 6pers., prima staat, gebruikt in
zonnig Zuid-Europa. Vraagprijs f 1150,-. Tel. 0575-461868
• Hondenschool 'Klein Weetink' te Velswijk begint op
maandag 17 april weer met
de trainingen. Ook behendigheid en fly-ball. Inlichtingen
en/of opgave bij:Ap Peters
0314-641436, Lucia Mullink
0314-622361
• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbalife-distributeur. Bianca te Veldhuis, tel. 0575-464882
• Fietsclub VRTC uit Vorden
gaat elke dinsdagavond om
19.00 uur fietsen. Gaat u ook
mee? Info bij W. Norde, tel.
0575-553586
• Te koop: aardappelen,
Bildtstar en Suprise, diverse
soorten groenten en fruit,
voerwortelen, witte-, spitsen bloemkoolplanten, sla-,
andijvie-, rode biet-, selder-ij- en peterselieplanten. Elke dag verkoop aan huis en elke donderdagmorgen verkoop
van aardappelen, groenten en
fruit van 09.45 tot 12.00 uur op
de parkeerplaats van Pannenkoeken-Restaurant Kranenburg. A. Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden, tel. 0575-556876

• Nutsblokfluit- en keyboardclub. Zaterdag 15 april
19.30 uur in het Dorpscentrum
• 1 e Paasdag paasvuur Kranenburg. In de tent 20.30 uur
The Spitfires. 2e Paasdag
14.30 uur Paasconcert met
o.a. Loarns Plezier/de Droadneagel. Tot ziens. St. CCK

Palmpasen- /A
aanbieding
Volop voorjaars
vlaaienfeest

Heerlijke
verse
vlaaien

keuze uit ruim 30 soorten, caloriearm en goed voor 12 royale punten

• Koekactie Vordens Dameskoor 13-14 april

DIT WEEKEND:

f 2,50 korting

• Busje zout met kruiden
van 3,75 voor 3,25. Zo zout
heeft u het nog nooit gegeten.
Wereldwinkel Vorden

op een vlaai naar eigen keuze

Frambozen royal vlaai

• Fietsclub de VRTC uit Vorden gaat weer fietsen. U ook?

goed voor
8 heerlijke punten
voor maar

• Belangstelling voor Reiki?
Ook u kunt het leren! Lia van 't
Veen-Koek geeft trad. Reikicursussen volgens het USUIsysteem. Info: 0575-513380
• Inner-beauty-arrangement:
div. warmtebronnen en Reikibehandeling. Rookvrij welkom
op Keijenborg met elkaar en/of
met jezelf: Vrouwen-Trefpunt.
Reiki-info op video, boekje en
Reiki-Magazine. Gezond-tijd
bij INEKE: 0575-464383

Baquette flambée en
pizza baquette
ook om zelf thuis af te bakken

Vers

Paas-proefstolletje

van uw

om alvast in Paasstemming Jt 95
te komen
*Wm

verwen-

bakker

Appel-kaneel

• Te huur: paashaaskostuums. DS-design, Molenkolkweg 33, Steenderen, tel.
0575-452001
• Voor de te houden boedeldag op 27 mei a.s. is de Veiling
Commissie Vorden nog op
zoek naar goederen, m.n.
boeken, platen, snuisterijen
en meubels. Tel. 0575-551673
en 0575-55 1486
• Gezocht! Jong werkend stel
zoekt, per medio juni, voor
door de weeks een lieve,
zorgzame, niet rokende kinderoppas voor een tweeling
van 21/2 maand oud. Invulling
hiervan bespreekbaar. Voor reacties bel 0575-572560

10.°°

suikerbolletjes
gewoon geweldig lekker

dit weekend O halen O betalen

ledere donderdag:

5 broden 12?5

Wie eenmaal ons Waldkorn heeft gekend, eet niet anders, is verwend! Een stukje puur natuur!
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder vele
specialiteiten Zie ook onze dagaanbiedingen
vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
• Wij weten waar Abraham de
mosterd haalt. Nu van 4,95
voor 3,95. Wereldwinkel Vorden
• l.v.m. mijn opleiding voetreflexzonetherapie zoek ik enkele proefpersonen. Bijv. nekschouderklachten en/of PMsyndroom. Tel. 0575-463099
• Wie durft deze uitdaging
aan? Wij, jong agrarisch gezin
met 3 kinderen (8, 5 en 11/2
jaar), hebben de maanden
mei/juni iemand nodig die ons
bijstaat in het voorhuis. De
werktijden zijn bij ons makkelijk bespreekbaar. Examenkandidaten hebben voorkeur! Heb
jij zin om die lange vakantie
nuttig te gebruiken, kom bij
ons langs om te kijken of het
klikt tussen ons. Herman, Mirjam, Peter, Maaike en Maarten
Eskes, Kapelweg 14, Vierakker,
telefoon 0575-441434. Reacties graag zo spoedig mogelijk
• Sponsor Rien en Gerard
t.b.v. bazar Hervormde Kerk
Wichmond.
Bankrekeningnummer 36.11.55.247 t.n.v.
Hervormde Kerk Wichmond inzake sponsorloop (inl. tel
0575-441420/441497)
• Tuinclub Plattelandsvrouwen
organiseert een stekjesruilmarkt op 15 april van 13.30 tot
plm. 14.30 uur op het marktplein

• Zondag 16 april aanvang
13.00 uur bij Kapel Wildenborch te Vorden: klootschiettoemooi Wildenborch. Dames, gemengd, herenteams,
vrije klasse; 1 bondslid per
• Wij zoeken iemand die op team toegestaan. Opgave voor
15 april bij DJ. Pardijs, tel.
di. en do. van 15.00 tot 18.00
556820
uur onze 'bloedjes' van kinderen kan opvangen in combi• Nutsblokfluit- en keynatie met licht huishoudelijk
boardclub. Zaterdag 15 april
werk. Bel ons na 18.30 uur tel.
0575-555500
19.30 uur in het Dorpscentrum

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

• Koekactie Vordens Dameskoor 13-14 april
• Grote verloting Peuterspeelzaal Ot & Sien, meer dan 100
prijzen, hoofdprijs skelter t.w.v.
f 500,-. Trekking za. 15 april
2000. Loten te koop bij: Barendsen, Sueters, Usbuffet
Kerkepad, Welkoop, de bakkers Schurink en Van Asselt,
én bij Ot& Sien!
• Gevraagd: gelegenheid tot
het inscharen van pinken. G.
Vliem, Waarlerweg 4, tel.
552364
• Nutsblokfluit- en keyboardclub. Zaterdag 15 april
19.30 uur in het Dorpscentrum
• Te koop: Honda cirkelmaaier met opvang, i.z.g.st. te.
0573-453144

• De WV Vorden zoekt enige
gidsen m/v voor het begeleiden van groepen die per bus
of per fiets willen kennismaken
met de omgeving. Kennis van
de Vordense dreven is vereist,
evenals een vlotte babbel. Onze gidsen ontvangen per verrichting een kleine vergoeding.
Wie geïnteresseerd is kan zich
melden voor een afspraak bij
mevr. J. Wullink, tel. 0575553222
• Oud-minister Sorgdrager
in Theater Onder de Molen
in Vorden, zondag 16 april om
15.00 uur. Reserveren aanbevolen via 0575-556987
• Gevraagd: huishoudelijke
hulp. voor een morgen of middag in de week. Voor inlichtingen 's avonds na 18.00 uur
0575-552098

Voor onze bloemen- en
plantengroothandel te Vorden
zoeken wij:

a. Full- of parttime medewerkers
voor inpakwerkzaamheden

b. Magazijnmedewerkers
Aanmelden alleen schriftelijk.
Oxalis Vorden BV

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

voor
betaalbare
topkwaliteit

Hij is 2680 gram, 48 cm, geboren op 30 maart 2000 om
06.37 uur en heet

Hidde
zoon van
Marlou Wens en
Bert Maalderink
Adm. van Gentstraat 77
3572 XJ Utrecht
Geboren op 28 maart 2000 om
12.17 uur

Cas Corné
Hij is 53 cm lang en weegt
3750 gram.
Zoon van
Marcel en Leny
Boekholt
en broertje van Mees
Raadhuisstraat 13
7251 AA Vorden
Tel. 0575-553328

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder-

JANNA WALGEMOET-BATS
WEDUWE VAN HERMAN WALGEMOET
op de leeftijd van 84 jaar.
Vorden: A. Walgemoet
H. Walgemoet-Blom
Ruurlo: A.H. Lusink-Walgemoet
G.J. Lusink
Ruurlo:

H. Tragter-Walgemoet
H.J. Tragter

Vorden:

G. Walgemoet
B.A.M. Walgemoet-Busch

Klein- en achterkleinkinderen

Parmaham,
grillworst,

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw,
schoonzuster en tante

i
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Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader

JAN GROOT ROESSINK

969

*T^i met kruidenboter, WO gr. £•.

WO gr.

Correspondentie-adres:
G. Walgemoet
Brandenborchweg 10
7251 MC Vorden

Hendrik Zweverink
Joostinkweg 8
7251 H K Vorden

4 kalkoenschnitzels

Vorden: J.H. Stokkink-Walgemoet
J. Stokkink

Vorden, 4 april 2000
Bij deze wil ik alsnog iedereen
bedanken die mijn uitgestelde
verjaardag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Familie, buren, vrienden en bekenden. De Herberg voor de
hapjes en de drankjes en het
lesselkwartet voor de muzikale
noot.
Allen nogmaals dank.

'n Pluim
voor de kok

Met al haar levenslust en wilskracht,
heeft zij de strijd niet kunnen winnen.

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

JOHANNA
GERHARDINA
KLEIN HEKKELDERHASSINK
Gerrie
hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.
Uit aller naam,
D. Klein Hekkelder
Vorden, april 2000

G.H. Stern'nga

* 28 oktober 1912
Hengelo (Gld.)

t 4 april 2000
Vorden

Vorden:

H.J. Groot Roessink-Norde

Steinfeld (Dld.): Annie en Jan Vink
Vorden:

Hendrik en Edith Groot Roessink
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentie-adres:
H. Groot Roessink
Mispelkampdijk 4
7251 DB Vorden
De begrafenis heeft zaterdag 8 april plaatsgevonden te
Vorden.

Gisteren en alle vorige dagen en jaren zijn voorbij,
begraven in de tijd,
JE KUNT ER NIETS MEER AAN VERANDEREN!
Waren er scherven?
Draag ze dan niet mee,
want ze zullen je dag na dag verwonden
tot je tenslotte niet meer leven kunt!
Er zijn scherven
die je in Gods handen kwijt kunt,
én er zijn scherven
die je helen moet door oprecht te vergeven.
Scherven die je met al de liefde van je hart niet helen kunt,
moet je laten liggen!
Rust zacht lieve papa en vriend

huisarts

17 t/m
2O april
geen praktijk
Voor patiënten met de letter
At/m K
wordt waargenomen door
dr. J.M. Dagevos,
Het Vaarwerk 1, tel. 552432
Voor patiënten met de letter
Lt/mZ
wordt waargenomen door
dr. W.J.C. Haas,
Prinses Christinalaan 18
tel. 551678

Vlooienmarkt
16 april Zieuwent
Sporthal
Sourcy Center
Van 09.00-16.00 uur.
Toegang f 2,50
Inl.: 0527-252196
Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Biologische voeders
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

ALBERTADDINK
AB
Heden werd geheel onverwachts uit onze familiekring
weggenomen onze beste zwager en oom

* Deventer
27 februari 1937

Annita
Ingrid en Nico
Carla
Riet Timmer

JAN GROOT ROESSINK
ECHTGENOOT VAN H.J. GROOT ROESSINK-NORDE
op de leeftijd van 87 jaar.
Zutphen:

Neven en nichten
familie Norde
Vorden, 4 april 2000
'^n'",

NORDE b,v,

BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

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

Vliegticket
gaat u naar:

Rabobank
reizen
Kantoren Ie:
Vorden, Zutphcnscwcg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Meubelen
voor 1'/2 prijs
• bankstellen
• kasten
• eethoeken
• salontafels
• slaapkamers

Correspondentie-adres:
I.B.W. Bouwmeister-Addink
Ganzesteeg 5, 7251 LC Vorden

G. Norde-Wassink

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

f Vorden
8 april 2000

voor uw

De uitvaartdienst zal worden gehouden
donderdag 13 april om 10.30 uur in de
parochiekerk St. Jan de Doper, Keijenborg, waarna de teraardebestelling zal
volgen op de R.K. begraafplaats aldaar.

nieuw en gebruikt

'Meubelkoopjes'
Raadhuisstraat Hengelo (Gld.)
(naast Edah)
Telefoon 0575-464600

Gelegenheid tot afscheid nemen voor
aanvang van de dienst in de kerk.

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

EEFDE (bij Zutphen)

Huis Ik' Voorst in Ec'fdc biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:

*•
*•
*•
«•
*•
«•

huwelijksplechtigheid
recepties en (bniilofts) party 's
produktproottaties
vergaderingen en congressen
besloten diners
bniidshuis op het landgoed

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

EMEENTE

ULLETIN

_•_»_•_•

OUWAANVRAGEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgen
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

aanvrager

inhoud

datum
ontvangst

het Kerspel 22

DJ. Tjoonk

bouwen garage

22-02-2000

Burgemeester
Galleestraat 22

AG. Schurink

bouwen bergruimte

29-03-2000

Baron van der
Heijdenlaan l,
Wichmond

H. Berkelaar

vergroten woning

29-03-2000

Vierakkersestraatweg 15,
Vierakker

HJ.W. Stapelbroek

bouwen kapschuur

30-03-2000

Oude Zutphense- B.M. Hoek
weg 5
Molenweg 2

31-03-2000
gedeeltelijk
vernieuwen en
vergroten bijgebouw
31-03-2000

Hilverinkwèg
David. G. Alfordongenummerd groep

bouwen clubgebouw 31-03-2000
scouting

Lindeseweg 15

vergroten woning

Almenseweg 60 A.CJ. Viersen

vernieuwen balcon en
fronton
05-04-2000

ERGUNNINGEN
aanvrager

Wiersserallee 11 E.V. Gatacre
Het Hoge 57

inhoud

bouw
hobbykas

MELDINGEN BOUWEN
Plaats

aanvrager

inhoud

de Voornekamp 10

J.H. van Asselt

bouwen serre

het Wiemelink 36

L. Kornegoor

vergroten woning

het Wiemelink 38

H.B.J. Horsting

vergroten woning

Biesterveld 31

H.G. Steenbreker

bouwen bergruimte

ündeselaak 17,
Wichmond

R.G.M. Peters

bouwen bergruimte

Galgengoorweg 5

J.W. Loman

bouwen bergruimte

SLOPEN
Plaats

aanvrager

inhoud

Stuwdijk 5

maatschap], en
B. Wentink

donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

geheel slopen
twee kippenhokken

Nieuwstad 11

T. Hinterding

geheel slopen schuurtje

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OVERIGE
Plaats
Vorden marktplein

aanvrager
Sallandverzekeringen

Bebouwde kom: huis aan huis
In de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg kunt u het
grof snoei- en tuinafval, dat niet in de groene container past, aan de weg
leggen.

Wanneer en hoe biedt u het snoei- en tuinafval aan:
- uiterlijk om 07.00 uur aan de weg
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m
- takken gebundeld met touw aanleveren
- bundels niet zwaarder dan 25 kg
- totale volume maximaal 25 kg
- bladaval alleen in de speciale gft-zakken
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm
- snoei- en tuinafval aan de openbare weg plaatsen

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

NZAMELEN GROF SNOEI- EN TUINAFVAL IN VORDEN
OP 18 APRIL

vrijstelling

veranderen opslagruimte

bouwen kas

Dusseldorp üchtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in te leveren.
Waar: Dusseldorp Zutphen, Estlandsestraat 4 te Zutphen.
Wanneer: In de maanden april en mei 2000, op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur.
Wat: zwarte landbouwfolie, stretchfolie en grondstofzakken (tuin- en
voederzakken).
Hoe: bezemschoon, gebundeld en niet zwaarder dan 15 kg per bundel.
Meer informatie: Dusseldorp üchtenvoorde b.v., tel. 0544 395555.

Buitengebied op afroep
Inwoners van het buitengebied kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 14 april
telefonisch melden bij de AfVal-Informatie-Lijn van Berkel Milieu, tel.
(0575)545646, van 09.00-12.30 en 13.30 -16.00 uur.

M.C. Groot Jebbink vergroten garage

Deldensebroek- A.J.M. Berentsen
weg 16

Oog voor motorrijders
Niet alleen de motorrijder zelf, maar ook de automobilist kan bijdragen
aan een betere verkeersveiligheid van de kwetsbare motorrijder. Simpelweg door en rekening te houden met de aanwezigheid van motorrijders.
De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en Veilig
Verkeer Nederland (WN) organiseren deze zomer daarom weer de posteractie 'Oog voor motorrijders'. Daarmee vragen beide organisaties aandacht voor een beter samenspel tussen automobilisten en motorrijders.

03-04-2000

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

BOUWEN
Plaats

de beste positie. In de praktijk moetje echter regelmatig van deze positie
afwijken. Doe dit dan zo vloeiend en tijdig mogelijk. Bij het tegemoet komen van vrachtauto's bijvoorbeeld ga je meer rechts rijden om jezelf eerder zichtbaar te maken voor het verkeer dat achter de vrachtauto rijdt.
Bij onoverzichtelijke wegen maak je jezelf beter zichtbaar door juist
meer links te gaan rijden. Belangrijk daarbij is dat je je snelheid aanpast.

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

H.G.W.M. Besseling vergroten woning

F. Annink

v

inhoud
standplaats op de
woensdagen eens
per twee weken van
11.45-12.30 uur

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.
IEN EN GEZIEN WORDEN
Tips voor veilig motor rijden
Een groot gedeelte van de verkeersongevallen met motorrijders gebeurt
doordat een automobilist een motorrijder niet op tijd ziet. Als motorrijder kun je wel iets doen aan deze slechte zichtbaarheid. Bijvoorbeeld
door opvallende (eventueel) reflecterende kleding te dragen en met licht
aan te rijden.
Ook de plaats op de weg is belangrijk om te zien en gezien te worden.
Wanneer je alleen rijdt is over het algemeen het midden van de rijstrook

Is uw snoeiafval niet weggehaald, bel dan op 19 april de AfVal-Informatie-Lijn van Berkel Milieu, (0575)545646.
Zelf brengen
Op werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30-16.00 uur en op zaterdagen van
09.00 -13.00 uur
Naar het afvalscheidingsdepot aan de Letlandsestraat in Zutphen of de
stortplaats Armhoede in Lochem.

IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een concours hippique op 15 en 16 april 2000 hebben
burgemeester en wethouders op die dagen een parkeerverbod ingesteld
voor het gedeelte van de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot de Vordensebosweg. Ook geldt op die dagen voor dit weggedeelte éénrichtingsverkeer. Het verkeer vanaf de Ruurloseweg mag niet de Schittestraat inrijden. Het verkeer vanaf het overige gedeelte van de Schuttestraat en de
Vordensebosweg mag wel de richting van de Ruurloseweg inrijden.

'R

EGENTONACTIE KOMT ER AAN

Nog 2 weken
Over twee weken gaat in Vorden een regentonactie van start Deze actie is
een initiatief van Waterbedrijf Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel.
De gemeente besloot hieraan mee te doen om het gebruik van regentonnen binnen de gemeente te stimuleren.
Waterbedrijf en Waterschap werken aan een aantal projecten om verdroging van de natuur tegen te gaan. Met deze regentonactie willen zij
de burgers bewust maken van dit probleem en hen stimuleren om zorgvuldig om te gaan met drinkwater. Regenwater is schoon genoeg om ramen mee te wassen, de tuin te sproeien of de auto te wassen. Door re
genwater op te vangen en te gebruiken voor dergelijke klussen bespaart
de burger kostbaar drinkwater en helpt bewust mee aan een beter milieu.
Als inwoner van Vorden kunt u in de periode van 25 april tot en met 12
mei voor ( 62,50 een regenton aanschaffen. Naast de regenten kan voor
extra comfort een opzetblok voor ( 25,— bijbesteld worden en een regentonautomaat voor (11,50. In het weekblad Contact van 19 april a.s. vindt
u een folder met een bestelbon. Als u mee wilt doen aan de actie, vul dan
de bestelbon in en doe mee. Via deze gemeentepagina wordt u op de
hoogte gehouden.

afval apart fu

NLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING BELASTINGJAAR 2000
Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden

MOOIMEEGENOMENV"

Ondergetekende
Straat
Postcode en woonplaats
Verklaart dat hij/zij m.i.v.
maanden.

:. 2000 houder/houdster is van

hond(en) ouder dan 3

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied,
hierna het registratienummer en de kennelnaam vermelden.
registratienummer

kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw bezit zijnde aantal honden
op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.

EEN BETER
MILIEU
BEGIISTTBIJ

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,
Vorden,

2000.

(handtekening)

leder z'n
eigen wens.
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Speciale
aanbieding

Kleurwedstrijd
bij
Welkoop
Ter ge/edfatec/ van Pasen
ligt er vanaf 15 april voor alle kinderen
tot 12jaar^n leuke kleurpiaat klaar.
Kleuren, verven óf plakken, alles mag.

Bol hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Vlaggenmast
aluminium wit, incl. knop, 6 meter, exc\. vlag

Monuta

Uitvaartverzorging en -verzekering

slechts

Kantelbare masthouder
Wegens

Voor de wakers van de 3 mooiste
kleurplaten ligt een cadeau te wachten.

BRUILOFT
DE GROEN EN DOEN WINKEL

Stationsweg 16
Tel. (0575) 55 15 83
VORDEN

zijn onze winkels in Hengelo (Gld.) en
Ruurlo op

VRIJDAG 14 APRIL
VANAF 18.00 UUR
GESLOTEN!
Gelieve hier rekening mee te houden!

DE

iSPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-453193

Algemeen Dagblad/Volkskrant
vragen voor Vorden

bezorgers/sters
minimumleeftijd 15 jaar.
Informatie via telefoon 0800-0230351
(gratis nummer)

V.O.F.
Weenk-ter Maat

wit r.v.s.

F/A7/I
JE H A A K T HEI MET FIXEll

Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 21 59

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

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat met ingang van maandag 17 april 2000,
gedurende 14 dagen, ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage
ligt het verzoek om vergunning op grond van artikel
11 van de Monumentenwet 1988 van de heer A.C.J.
Viersen voor het herstellen en aanpassen van huis
Het Enzerinck, Almenseweg 60 te Vorden.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders.
Vorden, 12 april 2000,
burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. A.H.B. van Vleuten.
E.J.C. Kamerling

BARENDSEN

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Zijn uw ramen toe aan een
wasbeurt? Laat dan uw

ramen wassen
door:
K L U S S E N B E D R I J F

HENK ZING ER
Kaaldijk 17, 7261 SC Ruurlo
Telefoon (0573) 49 13 29 / 06-53511844

Zinvolle discussie over milieu
Voorzitter J. van Hooijdonk van
de Vereniging Bomenbelang
Vorden gaf de drie wethouders
van Vorden, Hengelo en Steenderen op het einde van de milieudiscussieavond in 't Stampertje in Vorden nog een zinvolle tip mee. "Je kunt veel beter drie of vier onderdelen van
het Milieubeleidsplan goed uitvoeren dan op allerlei terreinen bezig zijn met het milieu
en het allemaal maar half
doen", aldus Van Hooijdonk.
Vorige week maandagavond hielden
de gemeenten Vorden, Hengelo en
Steenderen een discussieavond
over het milieu in 't Stampertje in
Vorden. Aanleiding van deze avond
was de totstandkoming van het
Milieubeleidsplan van de VHS-gemeenten. Voordat het plan in het
najaar in de gemeenteraad wordt
behandeld, wilden de drie gemeenten daar eerst met de plaatselijke bevolking over praten. "De
bedoeling van deze avond is om de
puntjes op de 'i' te zetten en het
plan verder aan te scherpen", legde projectleider P. Pasmans van
NovioConsult aan het begin van
de avond uit.
Supermarkt
De organisatie was tevreden over
de opkomst. In 't Stampertje waren zo'n vijftig bezoekers op de
avond afgekomen. Als aanloop op
de discussie met het publiek voelde
journalist Peter Besselink de drie
milieuwethouders van Vorden,

Hengelo en Steenderen aan de
tand over hun eigen milieugedrag.
Hij deed dit aan de hand van allerlei stellingen. Zo kreeg wethouder
H. Boogaard van de gemeente Vorden de vraag voorgelegd wat hij
zou doen als hij tien minuten voor
het sluiten van de supermarkt er
achter zou komen dat hij nog wat
boodschappen moet doen. Pakt hij
de auto of de fiets? Ook werd er inhoudelijk ingegaan op het milieubeleidsplan. In het plan constateren de drie gemeenten dat de rol
van de overheid binnen het milieubeleid verandert. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van milieutaken komt steeds meer
te liggen bij het bedrijfsleven, instellingen en de burgers. Zo is de
term 'milieuzorg' bij de meeste bedrijven geen vreemd begrip meer
en zijn de meeste burgers op de
hoogte van het belang van het gescheiden inzamelen van afval. De
gemeenten Vorden, Hengelo en
Steenderen willen de komende jaren de nadruk leggen op goede milieucommunicatie en vinden voorlichting in dit kader erg belangrijk.
Bedrijfsleven
Vervolgens werd er in groepen gediscussieerd over de onderwerpen
bedrijvigheid, wonen en natuur &
recreatie. Opvallend was de bereidheid bij het bedrijfsleven om
per bedrijf toe te werken naar een
bedrijfsmilieuplan. Directeur J.
Krooi van Rabobank Graafschap
West vroeg zich alleen af wie daarin het initiatief neemt. "Moeten

de bedrijven dat zelf doen of nemen de VHS-gemeenten daarin
het voortouw?" De heer G AM. van
Dijk van de gemeente Vorden zei
daarop de gemeenten daar een
voortrekkersrol in zullen vervullen. Een probleem bij het opzetten
van een bedrijfsmilieuplan is voor
veel bedrijven dat het in eerste instantie erg veel geld kost. De heer
P. Pasmans van NovioConsult stelde dan ook voor om de komende
jaren in samenwerking met het
bedrijfsleven een aantal pilotprojecten op te zetten. De kosten kunnen dan over meerdere bedrijven
worden uitgesmeerd.
Jeugd
De discussiegroep 'Natuur & recreatie' stond uitgebreid stil bij de
jeugd. Er werd met name gehamerd op meer milieuvoorlichting
op scholen. Raadslid J.W. Regelink
(CDA) van de gemeente Vorden
merkte op dat er op de wegen van
en naar de scholen veel afval ligt
in de bermen. "We moeten er bij
de jeugd dus op blijven hameren
hoe belangrijk het milieu is", zei
hij. Voorzitter J. van Hooijdonk
van de Vereniging Bomenbelang
Vorden was het daar helemaal
mee eens. "In Vorden houden wij
jaarlijks een zwerfvuildag waarop
alle bermen in de gemeente worden opgeruimd.
Eigenlijk zou zo'n dag helemaal
niet nodig moeten zijn. Maar helaas", aldus Van Hooijdonk.

Lammers WoonServiceWinkel
komt dit voorjaar opnieuw met
een veelzijdige collectie tapijten en gordijnen in de meest
fraaie kleuren en materialen.
Met deze nieuwe collectie onderstreept de WoonServiceWinkel
moeiteloos z'n kracht om voor elk
interieur en voor elke gewenste
stijl een passend antwoord te bieden, waarbij service en vakmanschap hoog in het vaandel staan.
Ieder voor- en najaar stelt de
WoonServiceWinkel een nieuwe
collectie samen. Deze collectie bestaat uit de grote merken en uit
een sterk eigen assortiment. Klanten vinden in de winkel een collectie waarin alle actuele trends,
om eigentijds en sfeervol te wonen, vertegenwoordigd zijn. De
collectie van WoonServiceWinkel
is gebaseerd op de meest uiteenlopende inspiratiebronnen.
Regenboog aan kleuren
Dit voorjaar vormen onder meer
het nieuwe rood, de tweede gouden eeuw, indigo blauw, ontluikend groen en de veelzijdige natuur verrassende inspiratiebronnen. De kleuren van dit voorjaar
lopen uiteen van warm rood en
van modern platina tot intens indigo blauw en peilloos diep paars.
Ook natuurlijke, basic-kleuren
zien we terug in het aanbod. Kortom, inspirerende kleuren die de

KoUonan/Hannink
wint Voorjaarsrit

Mevrouw Hilverink
wint eerste prijs

De Voorjaarsrit (Orientatierit) die
de VAMC "De Graafschaprijders"
zondag organiseerde is in de AKlasse gewonnen door het duo L.
Kolkman en J. Hannink uit Wezep.
De rit was uitgezet door Erik Kleinreesink en Herman Cortumme en
bestond uit twee trajecten te weten een ochtendrit over een afstand van 50 kilometer en een
middagtraject van 55,2 kilometer.
De rit telde mee voor het Open Nederlandskampioenschap Noord en
Oost en tevens voor het clubkampioenschap van de VAMC. De twee
trajecten voerde de deelnemers geheel door de omgeving van Vorden. Het aantal deelnemende
equipes bedroeg 40. Alvorens Bert
Regelink de uitslagen bekend
maakte werden er enkele rondjes
bingo gespeeld.
De uitslagen waren als volgt:
A-Klasse: l L. Kolkman/J. Hannink,
Wezep 177 strafpunten; 2 L.J. Altenajf R. Pit, de Lutte 286; 3 WD. Wisselink/mevr. G. Wisselink, Ruurlo
303.

Onlangs hield de Echte Groenteman, f a m. J. Huitink, Burg.
Galleestraat, een kaartenaktie
i.s.m. Royal Nassau.

Uit de vele ingeleverde deelnemerskaarten, kwam mevr. Hilverink als
winnaar uit de bus.

Op de foto overhandigt mevrouw
Huitink de kleurentelevisie aan de
winnares.

B-Klasse: l G. Siemes/mevrouw L.
Siemes, Zutphen 565 strafpunten;
2 W. Schuiling/mevr. A.Schuiling,
Norg 586; 3 H. Wiersma/mevrouw
Wiersma, Winschoten 610.
C-Klasse: l W. Hartman, Oldeberkoop 93 strafpunten; 2 MA Veldhuis, Wijhe 94; 3 H. Snippe. Klazinaveen 96.

ZIJ GENIETEN DUBBEL VAN HUN VAKANTIE
Dit jaar gaan ruim 6200 langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten met de Zonnebloem op vakantie. Het gaat om mensen die door hun ziekte of handicap vaak ongewild
aan huis gebonden zijn. Daarom genieten zij dubbel
van hun vakantie.
Ook ü kunt helpen! Doe mee aan de 'Actie Zonnebloemvakanties1, Giro 145, Breda.
'OOK IK HELP MEE

Giro 145

, V N N A T I O N A L E V E R E N , c. N c

de Zonnebloem8

Postbus 2100 4800 CC Breda Te! (076) 564 63 62
nfo@zonnebloem.nl http://www.zonnel 'l

Teamprijzen werden gewonnen
door:
A-klasse: l AMBC Wezep, 944 strafpunten; 2 VAMC "De Graafschaprijders", Vorden 1122; 3 MAC De
Walden, Drachten 1221 strafpunten.
B-klasse: l MAC Stadskanaal 1874;
2 MAC Zutphen 2002; 3 VAMC 'De
Graafschaprijders', Vorden 2238
strafpunten.
C-klasse: l MAC De Walden, Drachten 627; 2 VAMC 'De Graafschaprijders', Vorden 679 strafpunten.

interieurs nieuwe en vooral ook
frisse impulsen geven.
Gordijnen & marmoleum
Bij de WoonServiceWinkel worden
op dit moment met gepaste trots
de nieuwe gordijnen gepresenteerd. Fraai bedrukte 'in between'
gordijnen maken bijvoorbeeld
deel uit van de collectie.
De kamerhoge organza met luxe
glans zorgt voor een sfeervolle uitstraling, waarbij men keuze heeft
uit maar liefst 30 verschillende
kleuren. Organza is geschikt als
gordijn, tafelkleed en andere decoraties. Maar ook effen en gebloemde gordijnstoffen zijn volop aanwezig. Daarnaast kan men bij dé
speciaalzaak terecht voor alle
denkbare soorten binnenzonwering van de mooiste dessins, mate
rialen en kleuren. Ook de collectie
in marmoleum kan gerust als veelzijdig worden omschreven. Marmoleum leent zich bij uitstek voor
een origineel vloerontwerp. Nadat
de ondergrond is geëgaliseerd,
kan de vakman ieder gewenst patroon, motief of randje leggen. Zo
kan men uit een eigen ontwerp of
uit motieven uit bestaande series
kiezen.
Nieuw in ons assortiment is Parket.
Hoogstaandeservice.
WoonServiceWinkel is een uniek
samenwerkingsverband tussen de
betere woninginrichters.

1622 april:
Hartweek
ONDERZOEK REDT LEVENS
In de Nationale Hartweek van 16
tot en met 22 april organiseren de
Vrienden van de Hartstichting de
jaarlijkse collecte voor de Hartstichting. In Vorden gaan collectanten op pad om huis-aan-huis te
collecteren. Tijdens de Hartweek
vraagt de Nederlandse Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten.
Het werk van de Nederlandse
Hartstichting
De Nederlandse Hartstichting kan
elk jaar rekenen op de steun en
waardering van de Nederlandse
bevolking en doet in de Nationale
Hartweek opnieuw een beroep op
de inwoners van Vorden. Het thema voor deze Hartweek is 'Onderzoek redt levens'. De Nederlandse
Hartstichting besteedt de opbrengst
van de collecte aan onderzoek,
patiëntenzorg en preventieve &
voorlichting. En dat is hard nodig,
want hart- en vaatziekten zijn nog
steeds volksziekte nummer één.
Jaarlijks sterven er 52.000 mensen
aan. Vele tienduizenden mensen
moeten leven met de dagelijkse gevolgen van een hart- en vaatziekte.
Daarom blijft de Hartstichting zich
inzetten. Dat kan alleen dankzij de
steun van de Nederlandse bevolking.
Onderzoek redt levens.

Boesveld wint
eerste vlucht

De eerste vlucht van de P.V. Vorden
(een Vitesse vlucht vanuit Lommei)
leverde een eerste plaats op voor
G. Boesveld.

De uitslagen waren:
G. Boesveld l, 2, 9; A en A Winkels
3, 4, 5. 6, 7, 8,10, 11, 12, 14, 15, 16;
J. Meyer 13; H. Eykelkamp 17, 18;
C. Bruinsma 19; T.Wesselink 20.
De tweede Vitesse-vlucht vanaf
Tessenderloo, leverde een duidelijke zege op voor A en A Winkels.
De uitslagen waren:
Comb A en A Winkels: l, 2, 3,9,11;
J. Meyer 4, 14, 15; C. Bruinsma 5,
6, 7, 8, 10, 13; G. Boesveld 12, 20;
H. Eykelkamp 16,17,19; M. Tiemessen 18.

VORDEN
Ook voor:
Telefoonkaarten:
KPN, Libertel, Telfort
Pakémon-kaarten en
spelen

De nieuwe Nissan A l m e r a
is binnenkort bij ons te

Koop en huur video's
nintendo, G4, Playstation

bewonderen.
Een zeer complete auto,
die uw stoutste verwachtingen zal o v e r t r e f f e n .

DVD koop en huur
(spelers te huur)

Deze unieke auto mag u
beslist niet missen.

Bezoek onze website:
www.videotheekvorden.homestead.com
Telefoon 0575-553640
THE NEW ALMERA.
D E S I G N E D TO I M P R O V E
YOUR PERFORMANCE.

Een menswaardig
bestaan voor
iedereen
Het UNESCO Centrum Nederland vraagt financiële
steun voor ontwikkelingsprojecten die bij
dragen aan de verbetering van het
bestaan. Helpt u mee?
UNESCO Centrum Nederland
r

Ormi K„,.,„I.!.III , 107", AU

NISSAN

DOETINCHEM

Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55

AUTOBEDRIJF

HENGELO G.

Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

HERWERS

ZEVENAAR

Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN

De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

te uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.
REURE116 APRIL 2000 TE RUURLO
Paaselermarkt-bloemenshow KMTP, groei en bloei. In de zalen
van café-rest. De Keizerskroon, Dorpsstraat 15 - De Luifel,
Dorpsstraat 11 - De Tapperij, Julianaplein 4.
INTERNATIONALE EIEREN- EN DLOEMENSHOW

Gedecoreerde eieren, in allerlei technieken, Paasgebruiken, folklore.
Bloemstukken van de regionale KMTP-bloemschikwedstrijden.
Grote PALMPAASOPTOCHT door DORPSCENTRUM om 13.30 uur.
Vertrek van de Bundeling met aansluitend eieren zoeken, georganiseerd
door de speeltuinvereniging en met medewerking van de Kon. muziekver. Sophia's Lust. Promotieteam Berkelzomp de Jappe komt met de
boot naar Ruurlo.
Welke school maakt de mooiste haan? In De Luifel op het toneel
staan de hanen van de scholen uit Ruurlo en Barchem.
Toegang Reurei f 3,50 p.p., kinderen tot 12 jaar (alleen onder geleide)
f 1,50. Open: van 11.00 tot 17.00 uur en van 09.30 tot 11.00 uur, speciaal voor mindervaliden.

yenarms
restaurant/ café/ vergader-/ partyzalen

1e Pootdom faunch a fl 39.50
Van 11:00 - 14:00 uur kunt u heerlijk
genieten van het Paas-brunchbuffet
3)ine*en a ta cwde
Ie Paasdag vanaf 15:00 uur
2e Paasdag vanaf 11:30 uur
Jufiiteum menu
De gehele maand April serveren
wij een speciaal Jubileummenu.
5 feestelijke gangen voor fl. 65,- ter
gelegenheid van ons 6-jarig bestaan
Steó&at&ieii af,mee* UifwunaUe?
Telefoon : (0573) 45 11 22
Internet: http://www.avenarius.nl
E-mail: ruurlo@avenarius.nl
Dorpsstraat 2 - Ruurlo

BRONKHORST
HIGH-TECH B.V.
te Ruurlo is een jong, dynamisch bedrijf met 110 medewerkers dat zich bezighoudt met de ontwikkeling,
productie en verkoop van meet- en regelapparatuur op het gebied van gas- en vloeistofstromen.
De productie-afdeling is georganiseerd in kleine, zelfstandige groepen.
De verantwoording voor het bouwen, afregelen en testen van een opdracht ligt geheel binnen één groep. Er wordt
geproduceerd op klantspecificatie, waardoor vrijwel geen order identiek is.
Voor deze productie-afdeling zijn wij op zoek naar:

MECHATRONISCH INSTRUMENTMAKERS (M/V)
Functie-inhoud:
- Het assembleren, afregelen en testen van meet- en regelapparatuur voor gas- en vloeistof stromen.
- Er wordt van u verwacht dat u na een gedegen inwerkperiode zelfstandig kunt werken aan een scala van verschillende
instrumenten.
Profiel:
- U heeft een afgeronde MTS-opleiding, of u verwacht deze binnenkort af te ronden, studierichting elektrotechniek, met
affiniteit voor-fijnmechanische apparatuur.
- Ervaring is geen vereiste, u wordt intern opgeleid.
Wij bieden:
Een fulltime of parttime baan met goede toekomstmogelijkheden en een prettige werksfeer.
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u onze home page op internet bezoeken: www.bronkhorst.com
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Bronkhorst High-Tech B.V.
t.a.v. dhr. E. Prange,
Nijverheidsstraat 1 a
7261 AK Ruurlo

Cesar therapeut Melle Steringa
Therapie relatief onbekend'

'De Knupduukskes' krijgt
Zweedse dansgroep op
bezoek
De folkloristische dansgroep
'De Knupduukskes' krijgt in het
Paasweekend bezoek van de
Vissefjarda Folksdaiislag' uit
Emmaboda, een stadje dat in
het zuid- oosten van Zweden
ligt. Het betreft in feite een tegenbezoek aan Vorden, want in
september 1998 zijn de Vordense dansers bij hen op bezoek geweest. De Zweedse groep komt
op donderdag 20 april in Vorden aan en wordt bij gastgezinnen onderbracht.
Vrijdag 21 april gaat de groep met
begeleiding van leden van 'De
Knupduukskes' een dagje naar onze befaamde bollenvelden. Zaterdagmorgen 22 april is er op het
Marktplein een optreden van beide dansgroepen. Daarna brengt

het Zweedse gezelschap een bezoek aan de klompenfabriek Sueters in de Keyenborg.
Voor de zaterdagavond is er een gezellig samenzijn gepland, waarna
men op zondagmorgen eikaars
krachten gaat meten tijdens een
partijtje klootschieten. Maandagmorgen (Tweede Paasdag) gaat de
'Vissefjarda Folksdanslag' weer terug naar Zweden.
'De Knupduukses' bestaat binnenkort 70 jaar. Dit feit zal tijdens een
'onderonsje' op 13 mei a.s. gevierd
worden. De oefenavond die de
dansgroep onlangs organiseerde,
met als uitgangspunt nieuwe leden
te kunnen begroeten, heeft een
nieuw danspaar en een toekomstig
accordeoniste opgeleverd. Dit betekent dat 'De Knupduukskes' nog
steeds nieuwe leden kan gebruiken.

Buurtvereniging Delden
leuk in: Tinus Schuddeldoek
op zwart zaad'

Cesar therapie bestaat al 62
jaar. Toch zal de doorsnee burger het begrip 'fysiotherapeut'
bekender in de oren klinken
dan 'oefentherapeut Cesar". In
Vorden kennen we een aantal
fysiotherapeuten. Inmiddels is
hier sinds oktober vorig jaar
ook een oefentherapeut Cesar
gevestigd. De 27 jarige Melle
Steringa oefent zijn praktijk uit
in een ruimte gevestigd in 'Indoor Sport Vorden' aan de Overweg 16. Hij is daar de gehele week,
uitgezonderd op donderdag.
Om eerst wat duidelijkheid te
scheppen, de vraag aan Melle Steringa: "Wat is eigenlijk de Cesar
oefentherapie"? Melle: "Oefentherapie Cesar is een paramedische
behandelmethode. Ik hou mij als
oefentherapeut (het woord 'oefen'
zegt het al min of meer) alleen
maar bezig met houdings- en bewegingspatronen. Eigenlijk het
stap-voor-stap leren om houdingen
aan te passen.
Fysiotherapie is duidelijk wat anders. Deze therapie is een verzameling van verschillende technieken. Komt een patiënt met klachten bij een huisarts, dan is het aan
de arts om de keus te maken of hij
de patiënt doorverwijst naar de fysiotherapeut of naar de oefentherapeut Cesar.
Uiteraard kan de patiënt ook zelf
zijn keuze bepalen", zo zegt Melle
Steringa. Gezien de ervaring tot nu
toe, hebben 70 tot 80 procent van
de patiënten die voor een behandeling door de arts of specialist
naar hem zijn doorverwezen, last
van rugklachten.

Stress
Steringa: "Veel van deze klachten
hebben met houdingen te maken.
Heel vaak is de oorzaak een verkeerde werkhouding. Veelal veroorzaakt door een aantal jaren bepaalde dingen steeds op dezelfde
wijze te doen. Bij een klacht wordt
dan dikwijls weer een andere houding aangenomen, zodat er 'elders' weer klachten ontstaan. We
leven in een maatschappij waar'
stress hand over hand toeneemt.
Bij de behandeling van een patiënt
met bijvoorbeeld rugklachten,
constateer ik al heel snel of de
klacht met een stress- situatie te
maken heeft.
Een ander voorbeeld. De patiënt
heeft schouderklachten en klachten in het bovenste deel van zijn
rug. Dan kijk ik niet alleen naar de
klacht zelf, maar ook hoe die
klachten zich tot elkaar verhouden. Met andere woorden veelal
heeft het weer met "houdingen"
te maken", zo zegt Melle Steringa.
Een oefentherapeut Cesar zal de
patiënt eerst terdege onderzoeken
teneinde de hoofdklacht te traceren. Zo'n onderzoek duurt ca. 35
minuten. Melle Steringa stelt dat
rugklachten pakweg 14 behandelingen vergen. "Na die periode
weet de patiënt hoe hij moet bukken, hoe hij moet tillen, hoe hij
moet staan. En als het goed is zie
ik hem vervolgens ook niet meer
. terug. Dat is ook het ideale beeld,
de patiënten moeten zich weer
klachtenvrij kunnen bewegen".
De in Arnhem wonende Melle Steringa heeft onder meer in Utrecht
een HBO- opleiding genoten.Zijn
eerste werkervaring was in Twen-

te. Zo werkte hij in Hengelo op een
school met zwak begaafde kinderen. Kinderen met een motorische
achterstand. "Stel, een kind heeft
moeite met schrijven. En dan
blijkt dat er iets mis is met zijn
oog- handcoördinatie. Motorische
ontwikkelingsfase.
Ook in Vorden heb ik een aantal
kinderen in behandeling met een
ontwikkelingsachterstand. Een
vakgebied wat ik bijzonder graag
doe". Melle Steringa zegt dat een
oefentherapeut Cesar terdege over
een aantal goeie eigenschappen
moet beschikken zoals een flink
stuk mensenkennis. Goeie kijk
hebben op houding en bewegingspatronen. Mensen moeten kunnen motiveren en bovenal positief
ingesteld zijn. Daarnaast: blijven
studeren! Ervoor zorgen dat de
contacten met de huisartsen goed
zijn. Veel overleg voeren", zo stelt hij.
Melle Steringa is eigenlijk bij toeval (via, via) bij 'Indoor Sport Vorden' terecht gekomen.Hij kreeg de
mogelijkheid om in de sportschool een eigen ruimte te betrekken om daar met oefentherapie
Cesar te beginnen. Zijn werkgebied omvat Vorden, Wichmond,
Baak, Steenderen. Hij is daarbij
niet alleen 'ziekenfondsgebonden',
zo laat hij nadrukkelijk weten!
Ook geeft hij in samenwerking
met 'Indoor Sport Vorden', fitnesslessen voor mensen met rug- en
nekklachten. Tevens geeft hij
groepslessen aan mensen, die al
voor bepaalde klachten behandeld
zijn en die bijvoorbeeld middels
grondoefeningen straks weer gezond kunnen sporten.

Klanken en hoeden
Stemperformer, klankdichter
en musicus Jaap Blonk, geeft
zaterdag 15 april a.s in galerie
Agnes Raben een workshop
met als thema 'Klankgedichten'.
Jaap Blonk laat het publiek op
speelse wijze improviseren met
stem, onder andere door spelletjes, dialogen. Dat alles op basis
van teksten.
Het publiek gaat zelf aan de slag
om kleine stem- composities te
maken. Ook wordt er gespeeld met

de betekenis van taal, van taal
naar muziek en omgekeerd. Het
werken in een groep is stimulerend. Men ontdekt vaak dingen
die men niet voor mogelijk had gehouden.
Zondag 16 april is er in galerie Agnes Raben een hoeden-presentatie
en show. De zomercollectie van
'The Coloured Motion'. Ontwerpersduo Marielle van der Schrier
en Nicolien Reinders gebruikte
voor deze collectie een mix van ka-

toen- en linnengarens als basis.
Door speciale breitechniek is een
dubbelzijdig breisel ontstaan met
twee verschillende kanten.
Vrijwel alle hoeden zijn op meerdere manieren draagbaar. Zo is
bijvoorbeeld de zonnehoed ook
zonneklep. Met deze korte hoedenshow krijgt men een goed beeld
van de nieuwe collectie. Na de presentatie is er gelegenheid om de
hoeden te passen en om persoonlijk advies te vragen.

Boerenslimheid kun je Tinus
Schuddelhoek (Dinant van
Zuilekom) niet ontzeggen. Dat
bleek vrijdagavond in het Dorpscentrum te Vorden, waar de
toneelgroep van de Deldense
buurtver. onder regie van Henk
Rouwenhorst, een opvoering
gaf van het vrolijke stuk Tinus
Schuddelhoek op zwart zaad'.
Een actueel stuk in deze voor de
boerenstand zulke moeilijke tijden.
Hoe vaak staat een boer niet voor
de keus: moet ik doorgaan (lees investeren) of moet ik met mijn bedrijf stoppen. Zo ook Tinus, die
maar besloot een boerencamping
te beginnen. Echter zijn buurman
heeft het op de boerderij gemunt
en wil dit middels 'de inbreng' van
zijn dochter realiseren.
Deze dochter Gerda (Marieke Vruggink) zo lelijk als de nacht moest
dan maar met Tinus gaan trouwen. (Om even een misverstand
uit de weg te ruimen, we bedoelen
met 'lelijk' dus niet Marieke, dat
begrijpt U wel, red). Tinus echter,
was meer verliefd op het geld van
Gerda dan op de vrouw in kwestie.
Hij leende geld van haar en toen

de verkering uitraakte moest Tinus haar natuurlijk terug betalen
met als gevolg dat hij 'op zwart
zaad' kwam te zitten.
En dan komt 'het slimme' in Tinus
bovendrijven. De campinggasten
hebben er geen flauw benul van
wat het betekent om op zwart
zaad te zitten. Sommigen denken
zelfs aan drugs. Tinus laat ze in de
waan en lacht in zijn vuistje.
Waartoe het allemaal leidt verklappen we niet, want de toneelvereniging Delden treedt zaterdag
22 april, eveneens in het Dorpscentrum opnieuw met hetzelfde
stuk tijdens de 'Oranje-avond' voor
het voetlicht.
Wat we wel kunnen verklappen is
dat 'Delden' het publiek afgelopen
vrijdagavond een leuke avond bezorgde. Het stuk speelde zich afin
een boerderij-decor dat door de leden zelf in elkaar was getimmerd.
Voor de grime zorgde Ina Wesselink. Souffleur Gerrit Rossel.Verdere medespelenden waren: Marjan
Hulshof, Frida Pelgrum, Gerben
Vruggink. Barbara Heilegers, Elke
Oldenhave, Stephan Braakhekke
en Ria Maalderink.

'In de Dennen'
In verband met de opening van
het zwembad (30 april) is deze
week begonnen met de voorverkoop van de abonnementen. Indien men namelijk voor 20
april een abonnement koopt,
krijgt men een reductie.
De inschrijvingen voor de zwemlessen gaan op maandag l mei van
start. Bestelformulieren voor abonnementen, alsmede inschrijfformulieren en info's over zwemles-

sen zijn verkrijgbaar bij de VW
kantoren te Zutphen en Vorden,
Super de Boer in Leesten en bij de
openbare bibliotheek te Vorden.
De inschrijvingen voor de zwemlessen dienen uiterlijk in de week
van 25 april t/m l mei binnen te
zijn.Na aanmelding krijgt met bericht over de lestijden.
Info Zwem- en recreatiebad 'In de
Dennen' telf. 0575-551203 b.g.g.
kan men de voice mail inspreken.

Excursie naar
begraafplaatsen
Op zaterdag 15 april a.s. brengen
de leden van de ver. De Terebinth
aan de begraafplaatsen een bezoek. De ver. De Terebinth is een
landelijke onafhankelijke organisatie, die ijvert voor herstel en behoud van begraafplaatsen en voor
een blijvende respectvolle zorg
voor onze doden.
De vereniging wordt regelmatig
benaderd voor advies en ondersteuning van uiteenlopende aard.
De vereniging bestaat veertien jaar
en heeft bijna 600 leden. Jaarlijks
maken zij ongeveer 7 excursies en
zaterdag 15 april a.s. is het weer zo-

ver. De excursie begint 's morgens
vanuit de aula van de gemeentelijke begraafplaats aan de Vordenseweg te Warnsveld. Na Warnsveld
wordt vervolgens een bezoek gebracht aan de oude begraafplaats
te Lochem, de joodse- en gemeentelijke begraafplaats te Vorden en
aan de R.K. begraafplaats te Kranenburg.
Onder begeleiding vinden de bezoeken aan de begraafplaatsen
plaats. Belangstellenden zijn van
harte welkom. Voor informatie
kan men contact opnemen met
Teun Oosterbroek, tel. 0570-522060.

"Welke

sierbestrating
past bij mijn
tuinwensen?

Ik vraag het
gewoon aan
BouwCenter."
U
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TE BESTRATEN.

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN NAGENOEG ONBEGRENSD. VAN
GEWASSEN

GRINDTEGELS

TOT

KINDERKOPJES

EN

VAN

MOLENSTENEN TOT TERRAZZOTEGELS. HET RUIME ASSORTIMENT
TEGELS EN STENEN GEEFT U DE GELEGENHEID VAN IEDERE
TUIN IETS BIJZONDERS TE MAKEN. U DOET GEGARANDEERD
LEUKE IDEEËN OP TUDENS EEN BEZOEK AAN BOUWCENTER ECB.

«BouwCenter ECB
Eibergen
Nieuwstraat 83, 7151 CD, Telefoon: 0545 - 46 15 15

Lichtenvoorde
Galileïstraat 21a, 7131 PE, Telefoon: 0544 - 37 25 65

Ruurlo
Spoorstraat 18, 7261 AE, Telefoon: 0573 - 45 26 30

administratie en aaviesburo
Ons kantoor is al bijna
25 jaar werkzaam in de
administratieve sector en
fiscale dienstverlening
voor het midden- en kleinbedrijf, de agrarische
sector en de particulier.

Wij zoeken ter versterking van het team in onze vestiging in
Zutphen op korte termijn een fulltime

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

Vakmensen werken bij

Bargeman Vorden BV
In de regio zoeken wij vakbekwame

metselaars en
timmerlieden
Bargeman heeft veelzijdig vakwerk voor u,
zowel in nieuwbouw, verbouw en onderhoud.
Telefoon 0575-551258

Wij verzorgen o.a.:
Startersbegeleiding
Administraties

de functie-eisen:
• MBA, MEAO/HEAO-niveau
• grote mate van inzet, zelfstandigheid en flexibiliteit
• goede contactuele eigenschappen

Fiscale adviezen
Belastingaangiften
Bedrijfsadviezen
Salarisverwerking
Computerbegeleiding

Tevens zoeken wij ook voor onze vestiging in Zutphen voor de
secretariële ondersteuning een fulltime

Ruurlo
Kerkstraat 2
0573-451485
Zutphen
Spittaalstraat 54
0575-513669

NVOB

AANNEMERSBEDRIJF

BARGEMAN VORDEN BV
Ruurloseweg 53 • 7251 LB Vorden • Telefoon 0575-551258 b.g.g. 552392

administratief
medewerker v/m
de functie:
de werkzaamheden bestaan uit:
• een actieve dienstverlening aan cliënten
• het verzorgen van administraties
• secretariële ondersteuning van het kantoor
• het ontvangen van klanten
• het aannemen van de telefoon
• diverse algemene werkzaamheden

Vestigingen:

BOUW
GARANT

de functie-eisen:
• MEAO-niveau
• grote mate van inzet, zelfstandigheid en flexibiliteit
• goede contactuele eigenschappen
• kennis van wp en lotus 123
wij bieden:
• een baan met toekomstperspectief
• een grote variatie aan werkzaamheden
• een prettige werkomgeving
• goede arbeidsvoorwaarden

Restaurant

De Tuinkamer

Op Tweede Paasdag (maandag 24 april)
organiseren wij een uitgebreid gastronomisch

Paasbuffet
(voor-, hoofd- en nagerechten)
Vanaf 16.00 uur bent u welkom voor een drankje.
Om 17.00 uur .zal het buffet worden geopend.
Prijs buffet: f 52,50 per persoon. Alleen op reservering.
H O T E L

Heeft u interesse in een van bovenstaande functies en denkt u dat u aan de gestelde eisen kunt
voldoen, dan ontvangen wij graag voor 26 april a.s. een sollicitatiebrief met uw curriculum vitae,
welke u kunt richten aan:
Administratie en Adviesburo Schroer,
t.a.v. de heer J.B.Th. Schroer,
Postbus 1, 7260 AA Ruurlo

B O E R D E R I J

DE HERBERG
Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo • Telefoon 0573-452147

Zaterdag 15 april
voorjaarsdemonstratiedag bij

WIE TREKT DE KAR?
Wij zijn 'altijd op zoek naar het beste' en dat motto
proberen we altijd toe te passen op alle facetten in
onze winkel. De beste producten, de beste prijs, maar
vooral ook de beste medewerkers. Zij zijn het immers
die van onze supermarktformule een succesformule
maken. Nadat we inmiddels vanaf juni 1997 aan de
Dorpsstraat zitten en geaccepteerd zijn als volwaardig
verssupermarkt willen we graag dat stukje extra service blijven verlenen die U altijd van ons gewent bent.
Om dat ambitieuze doel te bereiken hebben we ambitieuze medewerk(st)ers nodig. Enthousiaste mensen
die van aanpakken weten en met ons mee willen
groeien.

t M DE
DEGROEN
GR< EN DOEN WINKEL

W&XOÖP

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys zijn op
zoek naar:
*VULPLOEGMEDEWERK(ST)ERS,

voor 2 avonden in de week.

Vanaf 10.00 uur informatie over

•WEEKENDHULPEN,

voor de vrijdagavond en de zaterdag.
•VAKANTIEWERKERS,

eventueel in combinatie met 2 vulploegavonden.
We vragen:

Flexibiliteit, een opgeruimd karakter en een klantvriendelijke instelling.

gazonmaaiers en

.zibro/
m ^*.^*. ^^

~—^^^

We bieden:

Een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Je reactie:

.
kofliin

*+. -—

Wil je meegroeien met Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys en spreekt het werken binnen een
jong en enthousiast team je aan? Stuur dan een
schriftelijke reactie, of kom vrijblijvend even langs.

VERPLAATSBARE KACHELS

SUPER DE BOER

airconditioning en kachels

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden,
Telefoon (0575) 55 27 13

Bezoek ook onze tuinmeubelshow
ruime keuze uit diverse hardhouten en kunststoffen meubelen

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og

DE GROEN EN DOEN WINKEL

prima de weg!
Stationsweg 16 • Vorden • Tel. 0575-551583

Geboortekaarten

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

Aanbiedingen geldig ma. 10 april t/m zat. 15 april

Kom gerust eens
bij ons aan.

Lekker gezond

Zware krop Sla

98

+ komkommer samen
Nieuwe oogst

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie
kaartjes.

98

Anjou handperen *//o

Spaanse Navel-Late Sinaasappels

5

Als presentje
mag u
een leuk
cadeautje uitzoeken.

98
•

Vers en voordelig uit eigen keuken

Panklare

-98

SpJtSkOOl 500 gram

l•

400 gram

zich uit van Zutphen tot
en met Arnhem, Apeldoorn
en Deventer en tot ver in
de Achterhoek. Wanneer
u in deze regio een woning
wilt kopen of verkopen,
Kom dus snel even langs

98

3.'

G LI

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

O

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg

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

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

zijn wij u graag van dienst!

DRUKKERIJ

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

\

Ons werkgebied strekt

of bel. We zijn ervoor!

Even lekker bakken

Bakschotel spek

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

Telefoon privé: (0575) 46 50 93

Benno Klein Goldewijk te Borculo

deBos

Telefoon privé: (0545) 27 42 50

makelaardij o g
De Bos Makelaardij og b.v.

De andere makelaar voor uw regio!

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

Hypotheek
• adviseur

NVM

Watermanagement
Vijverfolie van koninklijke klasse,
vriendelijk voor uw vissen en planten

Nu per m
voor maar...

De Caltha palustris is
een moeras- en oeverplant. Bloeit in aprilmei met gele bloemen,
wordt 30-40 cm hoog.

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

GRATIS MET DE BUS?

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

•

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

Het Nationaal Reumafonds zoekt mensen die bereid zijn een paar uur
met de collectebus rond te gaan in de week van 19 t/m 26 maart. Dat
is hard nodig om anderhalf miljoen mensen met reuma te helpen. Het

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

Nationaal Reumafonds is u zeer erkentelijk als u ja zegt. U kunt zich
aanmelden bij mevrouw Geertje de Ruiter,tel.020-5896471.

Nationaal Reumafonds
Giro 324 Amsterdam

en Showroom-

CITY LIFE
T-shirt

"ezoek aan
j Wessefhifc-dCtegro
^; ™*- : '
is dan ook
gegarandeerd
jjen succes.ji

CITY LIFE
pantalon
W E S S E L l N K - DEIGIRO
Zutphen «Contrescarp 2 «Telefoon: (0575) 517656 «Fax: (0575) 519649

Openingstijden: showroom
ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
Openingstijden: magazijn
ma. t/m vr: 07.30-17.00, za. 09.00 tot 13.00

week 15-00
aanbiedingen
geldig van
woensdag 12
t/m zaterdag 23 april

I|M Lubron
s: W i j hebben vaste banen in de
jnstöilatiëtechni§k, fabrreks^ en
m ac h i n e -ond e rh o ud , coris t rü dti 6 :i

De beste technische vacatures Van
de @chterhoek; : • x

• ;i ;

Voor nadere Informatie zoafs
arbeidsvoorwaarden eti• vordipnston; "': ö 4 .i n f or me ren w i j u g raag .
Ruurloséweg I7b
7255 DE Hengelo G f d . ^
; ; Telefoon (0575) 464601
: T T
: www.lubron.nf;

mode voor het héle

Receptie 60 jarige Vordense damclub Jubileumexpositie
oc:
•Voorbeeldvereniging in Nederland' creatief
~™ +*~f ''95
Op zaterdag 15 en zondag 16
april as. is er een expositie van
aquarellen, olieverfschilderijen
en tekeningen in het St.-Ludgerus gebouw in Vierakker/Wichmoiid. De teken/schildersgroep
houdt een jubileumexpositie
vanwege het 5-jarig bestaan van
de groep.

Om meerdere mensen die creatief
met hun handen bezig zijn in de
gelegenheid te stellen hun kunst
te tonen, zijn er bij deze tentoonstelling ook produkten te zien van
een kaarsenmaker, beschilderde
dakpannen, voorwerpen van natuurlijk materiaal, houten figuren
en zelfgekweekte bijzondere planten.

In die vijf jaren hebben enkele
10 tallen dames en enkele heren
uit Vorden.Wichmond/Vierakker,
Warnsveld en Zutphen hun creatieve talenten op papier of linnen
vastgelegd.

Ook traditie is dat elk jaar een bekend persoon de expositie opent.
Deze keer zal mevrouw Aartsendén Harder op zaterdagmiddag 15
april de tentoonstelling openen.

Op diverse exposities in de omgeving heeft men werk van de cursisten kunnen bekijken. De tentoonstelling in het St-Ludgerusge
bouw wordt nu voor de vijfde keer
gehouden en er is dus zo langzamerhand sprake van een traditie.

Tijdens de openstelling zullen de
cursisten aanwezig zijn om tekst
en uitleg te geven over hun werk.

Op zaterdag 15 april a.s. organiseert Welkoop Vorden een voorj aars-demo nstrat iedag. Vanaf 's
morgens wordt er informatie
gegeven over het gehele assortiment Wolf gazonmaaiers. Behalve het standaard Welkoop
assortiment zullen ook de overige Wolf modellen te bezichtigen zijn, waaronder de cart
(skeltermodel) en de scooter.

maakten het te vochtig. Gelukkig
maakt Zibro-Clima een professionele klimaatbeheersing nu ook
voor iedereen betaalbaar.

De expositie is beide dagen 's middags geopend in het St.-Ludgerusgebouw en de toegang is gratis.

Landelijk voorzitter, dhr. Theo van den Hoek, overhandigt de kampioensbeker.
De Vordense damclub 'Dostal
Wegenbouw' hield zaterdagmiddag ter gelegenheid van het
zestig jarig bestaan een receptie in de foyer van het Dorpscentrum. Tevens was er gelegenheid het eerste team te feliciteren met de promotie naar
de landelijke hoofdklasse.
Na een welkomstwoord door jubileumvoorzitter dhr. Jan Masselink,
beklemtoonde clubvoorzitter dhr.
Jo Geerken dat de doelstelling van
de damsport meer is "dan alleen
het schuiven van stenen". "Onze
vereniging heeft terdege een sociale functie binnen de Vordense gemeenschap". Woorden van gelijke
strekking werden later op de middag ook gesproken door burgemeester Kamerling.
Geerken ging in het kort in op de
geschiedenis van de club, waarbij
hij een woord ter nagedachtenis

de damsport in 2000 een discussie
op gang zal komen om fusies van
clubs te onderzoeken. "Het is namelijk ontzettend moeilijk bestuurders te vinden.
Wellicht zou in regio- verband ook
onderzocht moeten worden op
welke wijze wij tevens de jeugd
nog meer kunnen stimuleren richting damsport", aldus Geerken.
Hij bedankte hoofdsponsor Dostal
Wegenbouw en sub-sponsor Slutter en Wichgers voor hun financiële inbreng. Tot slot wees Geerken erop dat ook de Vordense
damclub er mede toe heeft bijgedragen dat Vorden landelijk bekend is."Vooral voor het toeristenverkeer van belang", zo sprak hij.
Voorbeeld
Dhr. Theo van den Hoek, landelijk
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Dambond, had zijn vrije
dag opgeofferd om vanuit Tilburg

competitie niet zou redden.
Dat gebeurde ook inderdaad,
maar door de enorme veerkracht
en veel overtuiging, het eerste
team bleef ongeslagen, werd dit
jaar de promotie naar de Hoofdklasse weer bewerkstelligd. "Ik heb
toen mijn tong wel willen afbijten.
Ik moet gewoon stellen: "Vorden
hoort gewoon in de Hoofdklasse
thuis". Om de namen van de spelers te onthouden is niet zo moeilijk, ze heten hier zowat allemaal
Henk en Gerrit", zo grapte hij.
Burgemeester Kamerling had zijn
huiswerk goed gedaan. Hij was in
de geschiedenis van de damsport
gedoken en had in de Winkler
Prins gelezen dat de damsport al
uit de elfde eeuw dateert. "Toen
werd erin het zuiden van Frankrijk al gedamd. Verder weet ik dat
de damsport nogal zwart- wit is en
dat mijn moeder vroeger ook goed

Verder worden er op deze dag de
monstraties gegeven van de ZibroClima (airconditioning) en de Zibro-Kamin, de verplaatsbare kachel, geschikt voor vele doeleinden zoals de caravan. Mocht men
interesse hebben in en Vragen over
een van bovengenoemde produkten, benut dan deze kans en laat u
geheel vrijblijvend informeren.
Welkoop, Stationsweg 16, 7251 EM
Vorden, tel. 0575-551583.
Zibro Clima, de koele kracht
Onder het merk Zibro-Clima
brengt PVG International vijf airconditioners op de markt, die met
name geschikt zijn voor ruimten
tot 150 m3. Ze worden gekenmerkt door: de beste kwaliteit, een
fraaie afwerking en aantrekkelijke
prijzen.
Airconditioners in opmars
In steeds meer auto's en bedrijven
is de 'airco' niet meer weg te denken. Voor velen waren de airco's te
duur en werden er ventilatoren of
waterkoelers aangeboden, maar
die verplaatsen slechts lucht of

Verkoeling en comfort
De Zibro-Clima airconditioners
koelen de warme lucht af en halen
het overtollige vocht eruit. Zo
wordt de lucht niet alleen fris,
maar ook droger. Het resultaat is
een aangenaam binnenklimaat,
wat voor weer het buiten ook is.
De verplaatsbare Zibro-Clima's
kunnen afwisselend in meerdere
ruimtes worden gebruikt. Het enige wat u nodig heeft is een stopcontact en opening naar buiten
om de warme lucht af te voeren.
Het meeste comfort geven de
wandmodellen van Zibro-Clima.
Deze worden op een vaste plaats
bevestigd. Elke airco bestaan uit
een binnen- en buitenunit en worden geleverd met een handige infrarood afstandsbediening. Alle
wandmodellen kunnen in voor- en
najaar ook als verwarming worden gebruikt. Energiezuinig en
dus extra voordelig.
Beste koop
Onderzoek door de Consumentenbond geeft aan dat de verplaatsbare Zibro-Clima TID 1800 de 'beste
koop' is. Voor de koper een extra
zekerheid. Op de Zibro-Clima airconditioners wordt 24 maanden
garantie en ze zijn verkrijgbaar bij
Welkoop Vorden. Zie advertentie
elders in deze krant.

ANBO sluit seizoen
met muziek
Het bestuur van de damclub.
sprak van hen die de club de afgelopen jaren zijn ontvallen. "Dankzij hun inspanning mogen wij vandaag ons 60 jarig bestaan vieren",
zo sprak hij.Geerken benadrukte
dat de damsport, wil het straks
"overleven" nog meer de nadruk
moet leggen op de jeugd.
"In Vorden doen de basisscholen
veel voor de damsport. Dat werpt
zijn vruchten af. Kijk bijvoorbeeld
naar de basisschool in Wichmond,
dat zaterdag aanstaande in Heerlen met nog vijf scholen uitkomt
in de halve finale van Nederland.
Veel spelers uit ons eerste team
zijn ook voortgekomen uit het
schooldammen". Hij hoopte dat er
ten aanzien van de toekomst van

naar Vorden te rijden om de jubilerende Vordense damclub namens "dammend" Nederland zijn
gelukwensen aan te bieden."Wat
de gemiddelde Nederlander van
deze damclub weet is, dat het een
voorbeeldvereniging is op het ge
bied van de jeugd en het schooldammen. Het is een vitale, echt levendige vereniging", zo sprak hij.
Dhr. Theo van den Hoek deed deze
middag ook een schuldbekente
nis."Ooit heb ik in een interview
gezegd dat men in Vorden, na vijf
ronden in de nationale competitie
te hebben gespeeld, het dammen
wel niet meer leuk zou vinden".
Hij doelde op de situatie dat de
Vordense club het in de nationale

kon dammen. Het is een boeiende
en inspannende sport", aldus Kamerling die opmerkte dat de Vordense damclub niet meer in de ge
meenschap is weg te denken.
Jo Geerken tot slot: "Blij dat de burgemeester de moeite heeft genomen om uit te pluizen hoe het
"spelletje" in elkaar zit. Maar daar
is hij dan ook historicus voor". De
leden Theo Slutter, Henk Ruessink, Harry Graaskamp en Jan Masselink werden in het zonnetje ge
zet voor hetgeen zij de afgelopen
jaren voor de vereniging hebben
gedaan. "De een heeft talent hier,
de andere is een goeie troef daar",
aldus Geerken die hen een cadeaubon overhandigde.

Vrijdagmiddag 14 april sluit de
ANBO-afdeling Vorden de serie
ledenbijeenkomsten van het
seizoen 1999/2000 af met een
muzikaal onthaal in een tropische sfeer. Deze speciale muziekuitvoering vindt plaats in t
Stampertje en wordt verzorgd
door het 'ALL MUSIC DUO' uit
Nijmegen.
Zij brengen, in een kleurrijk en
sfeervol tropisch decor, Hawaiianen krontjongmuziek en bijbehorende tweestemmige liedjes ten
gehore die herinneringen oproe
pen aan de bekende radio- en
theateroptredens van de Kilima
Hawaiians in de vijftiger jaren.
Met name de Krontjongmuziek en
liedjes uit Indonesië zullen moge
lijk nostalgische gevoelens teweeg
brengen bij oud-militairen die het
grootste deel van hun diensttijd in

voormalig Nederlands Indië hebben doorgebracht.
Het 'ALL MUSIC DUO' is al vanaf
jonge leeftijd actiefin de muziek.
Beide hebben geruime tijd deel
uitgemaakt van een amateur symfonieorkest en hebben hun kennis
en passie voor Hawaiian- en krontjongmuziek vooral opgedaan tijdens hun bezoek aan het tropische eiland Hawaii. Daar verdiepten zij zich in de mensen en hun
cultuur en schaften ook daar de
originele kleding aan die uitste
kend past in het decor van hun
programma. De muziekuitvoering
is toegankelijk; voorleden en introducés.
Wie wegens een functiebeperking
graag gehaald en gebracht wil
worden kan daarvoor contact opnemen met het secretariaat, tele
foon: 552003.

Nieuwe wetgeving naar verwachting in 2001 van kracht

Noord Franse Landschap

Regels om te verbouwen
worden soepeler
Na acht jaar gaat het kriebelen, dan willen mensen verhuizen of
verbouwen. Tenminste, als we de statistici mogen geloven. Ken aantrekkelijk alternatief voor bet kopen van een ander huis is verbouwen. Je huis aanpassen aan je veranderende wooncomforteisen. Het
aantal vergunningsaanvragen voor verbouwingen is de laatste vier
jaar met 35% is gestegen. De verwachting is dat dit percentage
sterk zal stijgen. In 2000 gaat het huidige bouwvergunningenstelsel
op de helling en wordt de wetgeving omtrent verbouwingen soepeler. Daarmee verdwijnt voor veel verbouwingen een belangrijke 'hob-

bel'.
Wanneer u het plan heeft om bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning te
plaatsen, hangt het onder meer van de
grootte af of u een bouwvergunning
moet aanvragen of dat u alleen hoeft
te voldoen aan de 'meldingsplicht'.
De exacte voorwaarden staan in de
Woningwet en /ijn bij uw gemeente
op te vragen. De k e n n i s en ervaring
van uw NVOB-aannemer helpen u bij
de vergunningsaanvraag.

Melden?

Zondagmiddag werd in Galerie
'Het Gele Stoeltje' een expositie
geopend van Wijntje van der
Ende en Erna Futselaar. Zij exposeren daar hun collectie keramiek. Een expositie die overigens tot eind mei te bezichti-

gen is.
Kiek Jansen toont haar schilderijen met als thema het noord Fran-

se landschap, om nog preciezer te
zijn, het landschap ten zuiden van
Calais, een gebied voor vogelkenners zoals b.v. Cape Grin Nez en
Cape Blanc Nez.
Van de tekeningen die zij daar ter
plekke maakte, schilderde zij in
een later stadium, in haar atelier
in Amsterdam, olieverfschilderijen.
Zij probeert het prachtige glooien-

de landschap met de vele korenvelden, de geborgenheid van de
plaatsjes in het dal, in haar schilderijen 'vast te leggen'.

De regels omtrent bouwvergunningen
/ijn clan wel centraal geregeld, maar
gemeenten k u n n e n de landelijke wetgeving met enige s u b j e c t i v i t e i t interpreteren. De lokale NVOB-aannemer
kent de regels maar weet bovendien
de voorkeuren van uw gemeente.
Door bijvoorbeeld tekeningen aan te
leveren /oals de gemeente dat wil,
kan het gewenste resultaat sneller
worden bereikt. Zo gaan ook veel

Kiek Jansen kan er heel enthousiast over vertellen. "Je probeert
om het geluksgevoel, wat daar
over je heen komt en wat je ziet,
vast te houden en dat gevoel weer
uit te beelden", zo zegt ze.

mensen de fout in op het gebied van
meldingsplicht; voor het aanmelden
van een verbouwing is een telefoontje
met de woorden: 'ik ga verbouwen'
absoluut niet voldoende.
De melding moet nu nog schriftelijk
worden ingediend en /ijn voor/icn
van een plattegrond en tekeningen
van het gevelaan/icht van de huidige
én de toekomstige situatie. De gemeente stemt vervolgens wel of niet
in met uw plan. Overigens verdwijnt
in het nieuwe bouwvergunningenstelsel hel gehele hoofdstuk i n e r t i e meldingsplicht.

Vergunningvrij
Het toekomstige bouwvergunningenstelsel /.al er behoorlijk anders uit
komen te /ien. Een groot deel van de
verbouwingen waarvoor nu wel een
bouwvergunning is vereist, /.al straks
/onder tussenkomst van de gemeente
te realiseren /.ijn. /ij vallen dan in de
categorie 'vergunningvrij'. Iets grotere verbouwingen (in het nieuwe wetsvoorstel staan de exacte voorwaarden
vermeld) vallen in de categorie 'licht
vergunningplichtig' en voor echte
o m v a n g r i j k e verbouwingen /al een
reguliere bouwvergunning moeten
worden aangevraagd. Xo'n grote
bouwvergunning kan in de toekomst
in fasen worden verstrekt.

Eén lijn
Om een bouwvergunning te verkrijgen, moeten aanvraagformulieren
worden opgestuurd naarde gemeente.
De behandeling van een bouwaanvraag duurt maximaal 13 weken.
Overhel algemeen krijgt de aanvrager
eerder bericht. De d u u r hangt af van
het aantal bouwaanvragen dat wordt
ingediend. In de maand mei is er altijd
een piek. Uw plan wordt ook beoordeeld door de "welstandscommissie".
In die commissie /.itten doorgaans een
aantal architecten, stedenbouwkundigen en iemand die gespecialiseerd is
in sociale veiligheid. In Nederland
wonen wc nu eenmaal dicht op elkaar
dus is een welstandscommissie geen
overbodige luxe. Rchter op het moment gelden er in verschillende gemeentes verschillende maatstaven. In
tle nieuwe regeling staat dat gemeentes hun criteria moeten vastleggen en
in heel Nederland één l i j n moeten
trekken. G e l i j k e monniken, gelijke
kappen.

Makkelijker
Volgens de huidige planning /uilen de
nieuwe regels in 2001 worden ingevoerd. Hr liggen echter nog wat probleempjes op de loer. De gemeenten
moeten de criteria voorde welstandsbeoordeling op papier /.etten en dat
moet door het College en de gemeenteraad worden goedgekeurd. In ieder
geval is de strekking van de nieuwe
wet duidelijk: de mogelijkheden tot
verbouwen worden ruimer en een verbouwing /al sneller en gemakkelijker
te realiseren /.ijn.

Een menswaardig
bestaan voor
iedereen
De Vordense kinderen (en ook
hun ouders) werden de afgelopen dagen verrast met circus
'Malford' dat haar 'tenten' had
opgeslagen aan het Wiemelink.
Een echt circus, met alles erop en
eraan. Schallende muziek kondigde

de snel achter elkaar opvolgende
nummers aan.
Zo waren er 4 paarden die in galop
door de piste renden. Clowns die
allerhand trucjes uithaalden. Een
slangenmeisje op verlicht podium,
trapezewerk in de nok van de tent.

Mooi aangeklede meisjes, de jongste
van 3 beleefde haar première in
Vorden, die met hoepels zwaaiden.
Zelfs 2 olifanten die op hun achterpoten konden staan, ontbraken niet.
Dit alles tot groot vermaak van de
fel meelevende kinderen. Voor de
artiesten een dankbaar publiek!

Het UNESCO Centrum Nederland vraagt financiële
steun voor ontwikkelingsprojecten die bijdragen aan de verbetering van het
bestaan. Helpt u mee?
UNESCO Centrum Nederland
Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJFSVERZORGING!

GROOTHANDEL

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

Medewerkers
varkenshouderij
Voor enkele varkenshouderijbedrijven zoeken wij parttime mede-

j„..,~^.-.nn^ . ,T.^m

werkers. Het gaat om afwisselend werk op een vast adres. Ook
een combinatie van twee of drie bedrijven behoort tot de moge-
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lijkheden, waardoor je fulltime aan de slag kunt. Een LAS- of
MAS- opleiding is vereist. Enige ervaring is een pre. De beloning
is goed, conform de CAO-Landbouw. Het betreft in de meeste

and
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gevallen een vast dienstverband.

Medewerker agrarisch
loonbedrijf
Voor een agrarisch loonbedrijf zijn wij op zoek naar een gemotiveerde medewerker. Het betreft een fulltime baan. Ervaring is
vereist evenals een flexibele instelling. Bij gebleken geschiktheid
behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Zoek jij

PALMZONDAG 16 APRIL A.S. GEOPEND

een fulltime baan, waarin je je energie kwijt kunt? Neem dan con-

VAN 1O.OO - 17.OO UUR.

tact op.

Ervaren hovenier

Tevens zoeken wij medewerkers die parttime aan de slag willen als

Paashaaskorting van maar
liefst 2O°/o
op alle ruitersportartikelen
en rijkleding!

assistent hovenier. Heb jij enige ervaring in het hoveniersvak en wil

(wordt niet op pasnummer geregistreerd)

Voor verschillende relaties zoeken wij ervaren hoveniers. Het
betreft een fulltime baan. De werkzaamheden bestaan o.a. uit de
aanleg en het onderhoud van tuinen en perken.

Parttime assistenten
hovenier
je parttime aan de slag? Reageer dan snel!
Interesse? Bel voor meer informatie Sandra Bosman,

MORSDUK 6, 7261 RX RUURLO
TELEFOON 0573-491460 • FAX 0573-491529

0900-9896 of kom langs bij de Agrarische
Bedrijfsverzorging aan de Kerkstraat la
in Vorden.

'arische

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

HELP HET
GELUK'H
HANDJI

Reurei

In R u u r l o

A A N S T A A N

OIRO DEVENTER

4O4O40

Zondag is het in Ruurlo weer zover; het alombekende Reurei-evenement vindt dan plaats. Om u alvast in de paassfeer te brengen, kunt u
bij De Wonerij ook óp deze zondag kopen. De nieuwe trends voor
sfeervol wonen presenteren wij u in een gezellige paasambiance. De
paasshow loopt door t/m tweede paasdag. Grenzen in trends en
design worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de meest complete collectie, op het gebied van meubelen,
slaapcomfort. raamdecoratie, vloerbekleding, verlichting en
Woonaccessoires tot in detail. Alles is er in huis om thuis in uw
stijf woonsfeer te creëren. U moet dus gewoon komen kijken om u
aangenaam te laten verrassen.

VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

Bent u de tuin aan
het veranderen?
Breng ons de tekening en wij
maken u vrijblijvend een offerte
voor

ondergrondse
sproei-installatie

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

Verder hebben wij voor de tuin:

vijverfolie, stenen, grind,
palissaden, plantringen,
waterbronnen enz. enz.
Wordt gratis thuis bezorgd.
Kom vrijblijvend eens kijken
(modeltuin aanwezig) bij:

GOOSSENS.

DE W O N E R I J

Steenderenseweg 11, Hengelo

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

Telefoon 0575-462139
Maandagmorgens gesloten
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SDOUC-VORDEN

VORDEN - LOCHEM 1-3

Vorden heeft de inhaalwedstrijd
van donderdag tegen naaste concurrent SDOUC uit Ulft met 0-4
gewonnen. Hierdoor is Vorden
weer koploper van 4C en deelt het
deze positie met Ulftse Boys dat
een beter doelsaldo heeft dan de
Vordenaren.
Na het periodetitelfeest heeft Vorden de goede prestatielijn doorgetrokken tegen SDOUC. Het eerste
kwartier domineerde Vorden het
spel en wist zich goede kansen te
scheppen via de vleugelspitsen
Ronnie de Beus en Ronald Visser.
In de zesde minuut werd dit spel
beloond met en was het Ronnie de
Beus die 0—1 aantekende. Direct
hierop had hij nog een goede mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar de lat stond dit in de
weg. SDOUC was hierdoor wakker
geschud en zocht fel de aanval wat
resulteerde in een aantal kansen
van Iwan Went en Paldi Bokila die
oog in oog kwamen met doelman
Ronald Hoevers. Hij pareerde echter fraai beide inzetten. Trainer
Mark Schepers wisselde twee spelers om voor extra druk te zorgen.
Kort voor rust werd een voorzet
van Ronald Visser bijna door Dennis Wentink in een goal omgezet
maar hij kon niet tot koppen komen. Hierbij kwam hij in aanraking met doelman Mijnen die na
de rust niet terugkeerde.
Na rust stelde Vorden orde op zaken. Sandor Verkijk was als invaller voor Ronnie de Beus het eerst
succesvol. Een weggestompte bal
werd door hem alert in de hoek geplaatst 0—2. Hierna waren er nog
enkele mogelijkheden om SDOUC
definitief te laten capituleren
maar het vizier stond niet goed bij
de Vorden-aanvallers. Nadat Kai
Lamers de rode had gezien en Matilda met een blessure uitviel
speelde SDOUC nog met 9 man.
Vorden maakte hier optimaal gebruik van en maakte Dennis Wentink er 0—3 van. Kort voor tijd
maakte Sandor Verkijk de eindstand O—4"definitief.
Vorden speelt nog vier wedstrijden
nl. tegen Lochem, Dinxperlo, Ulftse Boys en RKZVC en heeft dus alles nog in eigen hand.

Vorden heeft tegen Lochem een
smadelijke 1-3 nederlaag geleden.
Vorden streed voor behoud van
kansen op het kampioenschap en
Lochem voor klassebehoud. Het
was een aantrekkelijke pot voetbal,
waarbij Vorden het betere van het
spel had, maar Lochem de kansen
beter benutte.

Bridgen
BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 5 april.
Groep A: 1. van Asselt/Vruggink
60.9%; 2. mevrouw/heer Scholten
57.3%; 3. Gerichhausen/Hissink
54.2%.
Groep B: 1. Lamers/Kip 68.8%; 2.
Bouman/van Manen 60.9%; 3. me
vrouw/heer De Bruin 58.3%.
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 3 april.
Groep A: 1. heren WeijersfThalen
57.5%; 2. hr. Bergman/mv. Walter
Kilian 57,1%; 3. dames Van Burk/
Hendriks 53,8%.
Groep B: 1. echtpaar Ten Have
62,5%; 2. dames Brandenburg/
Eijerkamp 60,8%; 3. echtpaar
Speulman 60,0%.

Bi Ij aren
KOT VORDEN
Bij biljartvereniging KOT zijn er
twee kampioenen uit de strijd gekomen. Op 27 maart heeft IJsselkring KOTV l tegen de Zwaan 3
een leuke wedstrijd gespeeld en
teamleider Jan Stapelbroek kon
een 39—33 zege bijschrijven.
Op 29 maart kwam er nog een
kampioen uit de strijd, nl. KOTV 4
met ploegleider Ton Soef dat met
5-4 won van de Ploeg 4. Dit was
een spannende wedstrijd omdat
de twee teams in punten gelijk
stonden. Voor KOTV 4 is de strijd
nog open. Zij kunnen zich nog
plaatsen voor het Gewest en voor
de Landelijke.

Beide ploegen speelden vanaf het
eerste fluitsignaal vol op de aanval
en deden nauwelijks voor elkaar
onder. Het was Vorden die zich de
betere kansen creëerde, maar wisten dit niet om te zetten in doelpunten. In de 15e minuut sprintte
Hugo van Ditshuizen in de vrije
ruimte en kopte de voorzet op
maat van Erik Oldenhave juist
voor langs het doel. Ronald Visser
dolde de vleugelverdediger van Lochem, maar ook zijn voorzetten
werden niet afgerond. De beste
kans kreeg Ronnie de Beus. Hij
werd op maat bediend door Visser,
maar zijn inzet was te slap en
werd door keeper Emsbroek met
kunst en vliegwerk gestopt. Wat
Vorden ontbeerde bracht Lochem
op voorsprong: geluk! Een ogenschijnlijke ongevaarlijke hoge inzet viel precies voor de lat naar beneden. Doelman Hoevers twijfelde
tussen het pakken van de bal of
wegstompen. Geen van beide ge
beurde en de Lochem spits was er
als de kippen bij om dit buitenkansje te benutten. 0-1
Twee minuten later was het opnieuw raak. Een voorzet werd door
de Lochem spits in een keer op
doel geschoten. Hoevers keerde de
bal nog wel, maar op de rebound
had hij geen antwoord meer. 0-2

W. Vorden uitslagen 8-9 april:
Vorden Dl - Dierense Boys Dl 4-3
WHCZ D4 - Vorden D2 0-2
Vorden El - Gaz. Nieuwland El 1-9
Voorst E2 - Vorden E2 0-3
Gaz. Nieuwland E2 - Vorden E3 5-1
Vorden E4 - Zutphania E2 13-2
Warnsv.Boys F2 -Vorden Fl 0-2
Vorden F3 - Voorst Fl 15-0
SHEF1-Vorden F4 0-11
AZCF4-Vorden F5 3-3
Vorden F6 - Oeken F3 3-10

Nu wel en de jongens van trainer
Anton Peters zien de laatste wedstrijden dan ook met goede moed
tegemoet. Om te beginnen aanstaande zondag wanneer Ratti het
thuis opneemt tegen Klein Dochteren.

Vorden Al - Overwetering A2 17-0
Vorden BI - Harfsen BI 3-5
Vorden BI-WHCZ B2 2-2
Vorden Cl - Pax C3 7-3

Zondag 16 april:
Ratti l - Klein Dochteren l
Sociï 4 - Ratti 2
Ratti 3 - de Hoven 6
SHE 5 - Ratti 4
Bredevoort l - Ratti l (vrouwen)

Vorden l - Lochem l 1-3
Vorden 3 - Zutphen 2 7-0
Vorden 5 - Warnsv.Boys 4 2-1
Brummen 6 - Vorden 6 4-2
Programma 15-16 april:
WHCZ D3-Vorden Dl
Vorden D2 - Brummen D3
AZC El-Vorden El
Vorden E2 - Erica E2
Vorden E3-WHCZ E4
WHCZ E7-Vorden E4
AZC Fl-Vorden F2
Vorden Fl - Zutphen Fl
Warnsv.Boys F3 - Vorden F3
Vorden F4 - Gaz. Nieuwland F4
Vorden F5 - Brummen F5
Gaz. Nieuwland F5 - Vorden F6
Activia Al - Vorden Al
Warnsv.Boys BI -Vorden BI
de Hoven Cl - Vorden Cl
Dinxperlo l - Vorden l
Vorden 2 - Genderingen 2
ABS 2-Vorden 3
Rheden 4 - Vorden 5
Vorden 6 - Worth Rheden 4
Woensdag 19 april:
Erica BI - Vorden BI

Programma zaterdag 15 april:
Ratti 5 - Avanti T 5
Ratti BI - Brummen B2
Ratti Cl - Eefde C2

Maandag 17 april:
WHCZ C4 - Ratti Cl
Woensdag 19 april:
Pax B2 - Ratti BI

Paardensport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Uitslagen onderlinge wedstrijd
van 2 april:
Clubkampioen is geworden Elodie
Stokman met Aifhia.
Kampioen groene pony's:
- Tessa Roelofs met Dropy.
Kampioen gevorderde pony's:
- Elodie Stokman met Aifhia.
Kampioen groene paarden:
- Marina Gotink met Jasmijn.
Kampioen gevorderde paarden:
- August Koster met Kronos.
Dan werden er nog de volgende
prijzen behaald:
Dressuur groene pony's ABC:
1 Tessa Roelofs met Dropy 161 p.
2 Indra de Boer met Miep 158 p.
3 Jeanne Luimes met Brenda 156 p.
3 Lieke Buink met Simba 156 p.

SOCIÏ
Uitslagen:
Sociï - Zutphen 0-1
Sociï 3 - SHE 2 2-3
Pax 7 - Sociï 4 1-3
DCZ 68 E - Sociï E 3-3
ZelhemF-SociïFl 1-2
Pax F - Sociï F2 5-2

Groene pony's DE:
1 Hester Harmsen met Sanne 164 p.
2 F. van de Mark met Nanij 161 p.

Programma:
Deo - Sociï
Klein Dochteren 2 - Sociï 2
Brummen 3 - Sociï 3
Sociï 4 - Ratti 2
Sociï 5 - Dierense Boys 5
Sociï B-WHCZ B
Sociï E - Doetinchem E
Sociï Fl - DZC '68 F6
Sociï F2 - Steenderen F3

Groene paarden:
1 M. Gotink met Jasmijn 171 p.
2 R. Heuvelink met Ranger 167 p.

DASH
Uitslagen:
RW Tornax 2 - Dash 5 2-2
Overa 2 - Dash 6 3-0
Labyellov l - Dash 2 3-1
Willems/Gem. MB1 - Dash MB1 3-0
Vios Eefde 3 - Dash 4 3-0
Erix '80 MA1 - Dash MA1 niet gesp.
Dash 4 - Avanti 4 0-3
Dash XC l - Skopein/Wisoc XC2 3-0
Dash 2 - Marvo '76 l 3-1
Dash 3 - Avanti 2 1-3
Dash l - Marvo '76 3-0
Dash 3 - Avanti 31-3
Dash l - Nefit/Orion 2 1-3 (4-15,
8-15,15-11, 9-15).

In de tweede helft deed Vorden er -RATTI
nog een schepje bovenop. Het had Mariënvelde l - Ratti
diverse kansen op de aansluitings- Na de laatste twee wedstrijden retreffer. Maar zoals zo vaak gebeurd, delijk tot goed te hebben gevoetcounterd de verdedigende ploeg bald, maar helaas verloren, ging
naar een uitbouw van de voor- Ratti vol goede moed naar 'Mariasprong. Rob Enzerink moest aan velde'. De sfeer was best gespande noodrem trekken, waarna de nen, gezonde spanning. Men wist
bal op de stip ging. 0-3
dat er een mogelijkheid was om
voor l of misschien zelfs 3 punten,
Met het inbrengen van Dick Smit, te gaan.
Sandor Verkijk en Rutger Wullink Na de gebruikelijke lunch bij 't
bracht trainer Wolvetang weer Proathuus toog de jonge groep
meer elan in de ploeg. Vorden naar Mariënvelde. Mede door bles- Komende en tevens de laatste
stroopte de mouwen nog eens op sures, en goed invalwerk van de wedstrijden van het seizoen:
en zette Lochem op eigen helft vorige wedstrijd, stond er een ge- Nefit/Orion 4 - Dash 2
vast. Lochem zette daar nogal hard heel nieuwe achterhoede. Mark Nefit/Orion 3 - Dash l
spel tegenover. Binnen tien minu- Haverkamp en Bas Vriend hielden S.C. Gorssel l - Dash 3
ten deelde de scheidsrechter 4 gele zich opnieuw staande. Ook Jeroen Acces/BVC 3 Dash 4
kaarten uit. In de 70e minuut trot- Lubbers deed zijn taak uitstekend. Boemerang l - Dash l
seerde Visser twee overtredingen Helaas was de 1-0 een foutje van de Mervo 2 - Dash 3
en uit zijn voorzet kopte Dennis achterhoede. Mariënvelde strafte Rohda XC2 - Dash XC1
Wentink de 1-3 binnen. Drie mi- dit goed af. Toch ging Ratti niet bij Dash MB1 - Mervo MB1
nuten later had Vorden de kans de pakken neerzitten en bleef re- Dash Mal - Nefit/Orion MA1
om aan te sluiten. Sandor Verkijk delijk goed voetballen. Een mooie Dash 6 - S.v. Harfsen 4
werd onderuit gehaald binnen de aanval over links werd door Guido Dash 5 - Willems/Gemini 4
beruchte lijnen. Wentink verzuim- Mullink net niet beloond met een Dash 2 - The Phantoms l
de echter de strafschop te verzilve- doelpunt. Een paar minuten voor Dash 4 - Willems/Gemini 4
ren. In de laatste 15 minuten kreeg rust kreeg Ratti op het middenVorden nog een handvol kansen. veld een vrije trap. Het leek in z'n
Maar Dennis Wentink had het vi- geheel niet gevaarlijk. Erwin
zier niet op scherp staan. Sandor Weenk 'gooide de bal hoog in de
Verkijk speelde zich twee keer bij- zestien'. Opnieuw een misverzonder mooi vrij in het strafschop- stand, nu in de achterhoede van
gebied, maar vond beide keren de Mariënvelde leidde tot de terechte
keeper op zijn weg. Lochem was 1-1 ruststand.
zeer verguld met deze revanche op Na de rust pakte Ratti de draad
de thuisnederlaag (2-6) en de drie opnieuw goed op. Toch was het
punten, waarmee zij nog niet ge- Mariënvelde dat (dubieus) op voor- APRIL
heel uit de gevarenzone zijn. Ove- sprong kwam. De doelman van 12 HVG Wichmond Paasviering
rigens heeft Lochem voldoende Ratti, Sander Roelvink, werd 12 Welfare handwerkmiddag
Wehme
kwaliteit in de ploeg om in de 4e zwaar gehinderd bij een hoekklasse te spelen.
schop. De goal werd echter goed- 12 BZR Vorden Bridgen in
Dorpscentrum
gekeurd door de scheidsrechter.
De jeugdige Rutger Wullink maak- Ratti bleef goed doorzetten, een 12 NBvP Korensymbolen
te een verdienstelijke invalbeurt. mooie aanval op rechts via Alex- 12 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink
Het was een aantrekkelijke wed- ander Kappert werd door Oscar
strijd voor het publiek. Vorden had Overbeek goed binnen getikt. De 13 HVG Wildenborch, Paasviering
het betere van het spel, met name snelle goal na de 2-1 achterstand 14 ANBO 't Stampertje 'muzikaal
onthaal in een tropische sfeer'
speelde het in de tweede helft een was terecht en Mariënvelde werd
hoog tempo, maar Lochem benut- onzeker. Het was dan ook Ratti dat 15 Klein Axen B. Visserman
voedingsdeskundige
te de kansen.
nog de beste kansen kreeg voor de
volle winst. Helaas was Arnoud 15 Concours paarden
Het is spannend in de 4e klasse C. Willemsen niet koel genoeg voor 15 HSV "de Snoekbaars"
Paas(eieren) wedstrijd
Vorden is door deze nederlaag van een mooie aanval af te ronden met
de koppositie naar de derde plaats een doelpunt. Het bleef dan ook 16 VRFC Voorjaarstocht 40/100 km
verwezen met twee punten ach- bij 2-2. Een terechte uitslag. Voor 16 Concours pony's
terstand op koploper Grol en één Ratti een mooie opsteker, omdat 17 Vrouwenclub Medler
Chiropractor dhr. Kuiper
punt achterstand op Ulftse Boys goed spel van de afgelopen weken
17 Bridgen in Dorpscentrum
die de tweede plaats bezet.
niet werd beloond met punten.

Gevorderde pony's:
1 H. Donker met Simone 173 p.
2 L. Schippers met Gorby 168 p.
3 C. Slijkhuis met Jungfrau 166 p.

Gevorderde paarden:
1 M. Brunshorst met Hofmans Ruben
2 Joerien Heuvelink met Elfriede
3 August Koster met Kronos
Springen groene pony's:
1 Tessa Roelofs met Droppy
2 S. Giemen met Justifi Melon
3 Sandra Bosch met Jansen
Gevorderde pony's:
1 Üsette Bijenhof met Survivor
2 Ellis Blom met Noran
2 Sandra Hummelink met Danny
2 Elodie Stokman met Aifhia
3 Annemieke Mulderije met Bowie
Groene paarden:
1 Maria Gotink met Jasmijn
2 Jantine de Wijs met Gerout
Gevorderde paarden:
1 Inge Regelink met Lea
2 Martine Pijpker met Hedana'
3 H. Maalderink met Karolenza

Voorjaarstocht
Achtikastelenrijders'
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseert zondag 16 april de
jaarlijkse Voorjaarstocht. De organisatie heeft twee leuke tochten
uitgestippeld te weten een tocht
met een lengte van 40 kilometer
en een tocht van 100 kilometer. De
start is 's morgens bij "De Herberg"
te Vorden.
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RUNDERGEHAKT
kg
van 44ë0 voor

PAMPERS
diverse maten
pak van 3£9ë voor

95

5
95
32;

99

5 kg

12 maanden Bovag-garantie

Volvo Advantage Card

kilometerregistratie Nat. Autopas

Volvo Investerings Plan

SELECTED
USEDCARS

maximaal 120.000 km gereden en
niet ouder dan 4 jaar
Volvo Touring Service

van 4£9ê voor

TOILETPAPIER

99

Page Plus
24 rollen van 4&09 voor

2

Bildstar
10 kg van 4£9 voor

99

6-96
4-96
9-96
1-97
4-97
3-97
1-97

S401.8
S401.8
S40 2.0
S402.0
S40 2.0
S402.0
V40 Diesel

Flame red met.
Olive green roet.
Otive green met.
Black met.
Pacific Blue met.
Pacific Blue met.
Black met.

omruilgarantie
Volvo Selected Used Cars
Certificaat

Trekhaak
Excl.-line. S/K-dak
Comforl-Line
Comfort-Lhie & airco
Roofrails

46.600 km
87.300 km
80.250 km
118.300 km
79.500 km
58.250 km
111.000 km

32.695,
32.695,
35.695,
36.695,
36.695,
36.695,
34.695,

Bouwjaar: 1997 8 stuks V40 Europa uitvoeringen met. o.a. airco, half leder bekleding etc., km-standen 36.000
t/m 87.300 km f 39.695,- per stuk tijdens Paasshow.
Bouwjaar: 1998 4 stuks V40 1.8 Europa uitvoeringen met. o.a. airco, half lederen bekleding etc., km-standen
13.000 t/m 16.500 km. Tijdens showdagen f 47.695,- per stuk.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 • 20.00 uur
vrijdag van 08.00 • 21.00 uur/zaterdag van 08.00 • 17.00 uur

3 maanden Bovag-garantie

Volvo Touring Service

kilometerregistratie Nat. Autopas

Volvo Advantage Card

tenminste 6 maanden geldige

Volvo Investerings Plan

APK-keuring

Maandag, dinsdag en woensdag:

9-91

460 GL 1.7
440 GL 1.8
6-93 460412.0
1-94 460 1.6
5-94 460 1.8
3-94 440 GLE 1.8
6-94 440 1.6
3-94 440 1.8
10-94 440 1.8i
3-96 460 1.6
4-96 440 1.8 Spirit

5-92

KN l PB RODE N wit, bruin en volkoren, 800 gram
halen ^ betalen!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de win kei hoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

Taupe bruin met.
Groen met.
Smaragdgroen met.
Red
Grijs met.
Red
Flame red met.
Wit
Wit
Red
Dark grey met.

Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging
Elektr. schuif-kanteldak
LPG & trekhaak
ABS & trekhaak
LPG & trekhaak
Trekhaak & spoiler
Trekhaak & spoiler
Trekhaak & sunroof
Winter-Line & airco
Airco

190.250 km
192.700 km
167.500 km
144.500 km
188.500 km
169.500 km
97.700 km
65.2000 km
80.500 km
57.000 km

55.250 km

7.395.
10.395.
13.395.
11.950,
12.695.
13.395,
13.395,
14.950,
16.395,
23.695.
26.695.

AUTOMOBIELBEDRIJF

DEUNK-HENDRIKSEN
Groenloseweg 13A • Ruurlo • Telefoon 0573-452743

J

V

Mappen

Nieuw binnen:
eiken kabinet

Openingstijden:

Donderdag:
10.OO-12.00 uur en
13.30-10.00 uur
Vrijdag:
10.00-12.00 uur en
13.3O-21.0O uur

Zaterdag:

10.00:16.0O uur
Overige dagen op
afspraak.

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

aspergestekers

Antiek-Curiosa Het Pakhuis

liefst scholieren

Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510

Aspergeboerderij
De Boskamp
0575-552480

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

scNdersbzdrjf
V«N

•D

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

LAMMERS
WOON WINKEL
Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon 0575-551421

TOERELANTIJNEN
Nieuwtjes uit de reiswereld

Kinderhotels
De organisatie Kinderhotels
bestaat nu tien jaar. Intussen
hebben zich hierbij 78 hotels
uit
Oostenrijk,
Duitsland
Zwitserland, Liechtenstein en

Die

door Jan van der Blom

Alle toeristische informatie op één website
ledereen die wel eens op internet surft, weet dat de hoeveelheid aanbieders van informatie enorm is. Dat is natuurlijk fantastisch maar om de
juiste informatie, in het grote
aanbod, te vinden, wordt
langzamerhand
een
probleem.
Ex-VW directeur, F.O.H. Lenferink bedacht hier iets op. In
de afgelopen twee jaar heeft
hij alle toeristische en recreatieve informatie uit Nederland bij elkaar gezocht en samen met de Universiteit
Twente en het website bedrijf
@lant is in Sneek, op één website gezet (www.uit-in.nl).
De heer Lenferink, nu directeur van Revital: "Deze website is een unicum in Nederland
en biedt de bezoeker heel
veel gemak. Ik ben ervan overtuigd dat met deze website
een belangrijke stap is gezet
om de enorme stroom toeristische informatie op het internet te structureren. Langdurig
zoeken naar toeristische informatie behoort nu tot het verleden."
De website bestaat uit zes categorieën. Eén van de categorieën is 'reacties'. In deze categorie kunnen bezoekers hun
op- en aanmerkingen kwijt
maar ook hun vragen, nieuwtjes, ervaringen, reisverhalen
en zelfs hun foto's.

de aangesloten bedrijven
"smileys' (lachende kindergezichtjes) met als hoogste klassering 5 smileys, die er bijvoorbeeld garant voor staan dat er
per week minstens 60 uur be-

Directeur F.O.M. Lenferink:
"Ik verwacht heel veel van deze categorie. Daarmee zal onze website aan actualiteit en
spontaniteit winnen."
E-mail: revital@freemail.nl
Website www.uit-in.nl
Reisgidsen van National
Geographic
Een heel nieuwe verschijning
op gebied van reisgidsen is de
serie National Geographic
Traveller, die door Kosmos
Z&K Uitgevers op de markt
wordt gebracht. Deze gidsen
bevatten alles wat je van een
reisgids mag verwachten.
Daarnaast bieden ze veel extra's, zoals de unieke foto's,
duidelijke kaarten, dwarsdoorsneden van belangrijke
gebouwen en themapagina's
met boeiende achtergrondinformatie. Dit maakt de boeken niet alleen tijdens de reis
maar ook daarna tot een
waardevol bezit.
De zes tot nu toe verschenen
delen: Londen, New York,
Groot Brittannie, Frankrijk,
Parijs en Canada, zijn uitgevoerd als paperback met een
omvang van 272 tot 400 pagina's. De prijs varieert van
f. 39,90 tot f. 45- per deel.
Nieuwe jeugdherberg in
Roskilde (Denemarken)
Denk niet dat jeugdherbergen
uit de tijd zijn. In het Deense
Roskilde (u weet wel van het

Roskilde Rockfestijn) is een
nieuwe jeugdherberg geopend. Danhostel, dat voldoet
aan de strengste milieunormen, beschikt over 152 slaapplaatsen verdeeld over 43 kamers.
Info: Tel. +45.3313612.
Internet: WWW.danhostel.dk

Zuid-Tirol aangesloten. Ze
moeten daarvoor aan hoge eisen voldoen. Terwijl de ouders
in alle rust van hun vakantie

geleiding is voor de kinderen,
Verder heeft elk kinderhotel
zijn eigen extra's. Zo beschikt
het baby- en kinderhotel

genieten worden hun kinderen al vanaf vier weken oud
tot en met verzorgd. Er zijn
daarvoor zuigelingenverpleegsters, gediplomeerde kleuterschoolonderwijzeressen en professionele spelbegeleiders, die
er met elkaar voor zorgen dat
de kinderen de hele dag worden beziggehouden en de vakantie van hun leven hebben.
Inplaats van sterren hebben

Trebesing over een kinderwereld saunalandschap, waar
zelfs de kleinsten zich kunnen
vermaken in een bad van 20
cm diep met een watertenperatuur van 36graden. En in alle hotels geldt, dat ook de ouders niet worden vergeten!
Info; Kinderhotels Europa
Postbus 10 - VillachDrobollach
Oostenrijk, tel 0043 4252/4411
WWW. Kinderhotels, com

Roskilde Festival
Van 29 juni tot en met 2 juli
wordt voor de 30e keer het
Roskilde Festival gehouden.
Op zeven locaties zullen gedurende het festival 160 bands
en DJ's uit d.e hele wereld optreden. Hierbij o.a. The Cure,
Willie Nelson, Iron Maiden,
Crosby, Stills, Nash & Young
en Pearl Jam.
In Nederland kaarten te koop
bij Buro Pinkpop 046-4752500,
Plato
050-3135055 en het
Kaartenhuis 015-2136050.
"UK the guide" for young
travellen
Het Brits Touristenbureau
heeft speciaal voor jongelui
een gids uitgegeven van 84
pagina's. Hierin is van alles te
vinden wat makkelijk is voor
een bezoek aan Engeland.
Festivals, nachtclubs, de "coolest cities" van London tot
Manchester en ook heel andere zaken als de 30 grootste
Britse filmacteurs aller tijden.
Het magazine is gratis verkrijgbaar bij de BTA kantoren.
Tel. 020-6077707.

Passage
De christelijk-maatschappelijke
Vrouwenbeweging
Op dinsdagavond 25 april a.s. is er

Het heerlijkste
proeft u in ons
vlaaiencircus!

Biei ons
in an Achterhook

Laat u verrassen in ons circus
met fantastische vlaai-aanbiedingen!
Komt dat zien! Komt dat zien!

1 jaar Bakkerij Joop
Komt dit met ons vieren!
De volgende 3 vlaaien voor f 10,- per stuk

aardbei - ananas - appelkruimel
of deze 3 vlaaien samen voor f 25,Voor het kleine
publiek is er
een grabbelton.
Tot ziens
in ons circus
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

een lezing: 'de geschiedenis van
het Huwelijk'.
Mevrouw Iteke Weeda, Professor/
doctor in de sociologie zal één en
ander verzorgen. De lezing wordt
gehouden in het Dorpscentrum.

"lej meugt ok wel 's een keer nao Frans gaon en zien hoe of't met um
is. lej wet maor nooit of e van dat ongeluk nog wat oavereholln hef'.
Daor had mien vrow wel geliek an en 't kwam mien nog ens neet zo
slech uut. 't Boek waorin ik an 't leazen wazze kon mien eerlijk ezeg
neet zo arg bekoorn. Zo now en dan veeln mien de ogen d'r biej too.
"Dan gleuf ik da'k t'r now maor effen hen gao". Frans Welmers beheurt tot onze neet al te grote kennissenkringe. Wiej loopt mekare de
deure neet plat maor een paar keer in 't jaor vesite wiej met mekare.
En zo tussendeur helpe wiej mekare ok nog wel 's met dit of dat. De
leste keer da'k um aans met hilpe, now al weer een wekke of wat elene, veleep alles neet zo as da'w edach hadn. Frans hef veurig jaor een
weitjen ekoch van zien buurman. Den ging nao een flat. Frans had
um al 's nao dat weitjen evraogd veur 't geval e de boel 's vekoopn wol.
En de buurman was um now tewille ewes. In dat weitjen staot ok een
paar appelbeume. EerT goldreinette, een notaris en nog ene van een
onbekend ras. En die mossen neudig esneujd wodn.
Now hef Frans merakels volle vestand van computers en vedient e
daor goed zien brood met. Maor van beume wet e niks af. 't Veschil
tussen een appelboom en een eike zut e ens neet. Vandaor dat e mien
vroog umme um te helpen alhoewel ik t'r now ok bepaold gin prof in
bunne. 'k Gaf um wat anwiezingen en leet um maor zaagn. 't Schot
goed op en op 't leste mos t'r nog enen dikken tak afezaagd wodn.
Frans kon d'r met de leere net biej. 'k Wazze ondertussen met 't sneujsel an 't opruumn egaon . Inens een gekraak en een geknap in de
boom en baats!. Daor lei Frans met leere en al onder 'n boom. Hee
had de leere tegen 'n tak ezet die hee biej de stam af zol zagen.
Achteraf veel 't allemaole nog wel met en too'k vanwekke biej um
kwamme was e al aadig weer den olden. Maor now lei Willy , zien
vrouw, op de banke. Die was 't met t stofzuugn in de rugge eschotn.
Wat huushollings hebt ok altied wat, biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Vereniging Natuurmonumenten
organiseert op zaterdagmiddag
15 april een landgoedwandeling naar kasteel Hackfort. De
excursieleiders - boswachters
van Natuurmonumenten - vertrekken vanaf het marktplein
van Vorden.
Over paden en lanen voeren ze de
deelnemers te voet naar het landgoed. Na een pauze en een bezoek
aan de watermolen voert de wandeling weer terug naar het marktplein. Deelname is gratis voor Ie
den van Natuurmonumenten.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Uniek
Onderweg vertellen de boswach-

ters over het hoe en waarom van
landgoederen en over de wijze
waarop Natuurmonumenten deze
beheert. Natuurlijk wordt ingegaan op de geschiedenis van Hackfort in het bijzonder en wordt aandacht besteed aan de unieke waarden die het landgoed heeft voor
cultuurhistorie en natuur.
Watermolen
Sinds de voltooiing van de restauratie van de watermolen in 1998,
is de molen weer regelmatig in bedrijf. Ook op deze middag zullen
de vrijwillige molenaars aanwezig
zijn om de werking van de molen
te demonstreren. Behalve malen
van graan, kan er met de molen
ook brandhout gezaagd worden!

Kleuradvies bij Slank-klup
Omdat het de leden van Slankklup heel goed lukt om het teveel aan pondjes kwijt te raken,
wordt er ook gedacht aan de
nieuwe kleding die voor de zomer aangeschaft gaat worden.
Marta van Oene, gediplomeerd
kleuradviseur uit Lochem wil
de Slank-klup leden uitleggen
wat het werk van een kleuradviseur inhoudt.
Men hoeft natuurlijk maar één
keer in het leven te weten welke
kleuren goed bij je staan. Dat geldt
voor kleding, make-up en haarkleur. Na een persoonlijk advies
van de kleuradviseur gaat men
met de kleurwaaier op pad. En hè
lemaal leuk als de zomerkleding
een paar maatjes kleiner gekocht
kan worden. Kleuradviseur Marta
van Oene komt de derde week van
april voor de leden van Slank-klup
naar Vorden en Zutphen/Warnsveld.
De leden van Slank-klup lukt het
om af te vallen, elke week op de
weegschaal en blij met het verloren gewicht. Tijdens de wekelijkse
bijeenkomsten geeft Slank-klup
haar leden elke week een heerlijk
menu mee van maandag tot en
met zondag die door de diëtist van
Slank-klup is samengesteld. Geen

hongergevoel en er hoeft niet
apart gekookt te worden en ook
geen dure levensmiddelen te worden aangeschaft. In clubverband
samen met andere dames en hè
ren doe ook met wat teveel aan
pondjes kampen, heeft men een
gezellig en stimulerend samenzijn
waarbij men begeleid wordt door
leider Paula Sanders.
Sommige leden zeggen een stok
achter de deur nodig te hebben en
dat lukt door elke week trouw te
komen. Tijdens het clubuur is er
gelegenheid over diverse onderwerpen te praten die met afslanken te maken hebben. De verantwoordelijkheid ligt bij u zelf. De
leider is er niet om te betuttelen
maar om te stimuleren, te advise
ren en te begeleiden. De clubavonden zijn voor Slank-klup Vorden
op dinsdagavond in het Dorpscentrum en voor Slank-klup Zutphen/
Warnsveld op donderdagavond in
de Eekschuur te Warnsveld.
Spreekt de methode aan en wil
men uiteindelijk van die overtollige pondjes af, slanker de zomer in
"dan kan een bezoek aan de Slankklup avond helpen. Voor informatie kan men bellen met de leider
van Slank-klup Vorden en Zutphen-Warnsveld Paula Sanders,
tel. 0575-441801.

Kasteeltuinconcert 2000
Ruurlo: Perfiles de Tango
Op donderdag 3 augustus a.s.
vindt in Ruurlo het vijfde Kasteeltuinconcert plaats. Voor vele muziekliefhebbers in Nederland en in de Duitse grensstreken is dit jaarlijks terugkerende evenement in de fraaie, zes
hectare grote tuin van Huize
Ruurlo een reden om naar de
Gelderse Achterhoek - 'het onverwachte Nederland' - te komen.
Dit jaar staat, op twee podia, de
tango centraal. Geprobeerd wordt
in een festivalachtige opzet de
wortels van de tango bloot te leggen. Een groot aantal belangrijke
en boeiende varianten van het
fenomeen tango is te horen. En
ook te zien is er een en ander, al
was het maar het danspaar dat de
echte Argentijnse tango en uiteenlopende tangovariaties danst.
De KunstKring Ruurlo tekent weer
voor de programmering en de organisatie. Zij biedt het uitgebreide
zomeravondconcert als geheel aan
op conservatoriumniveau. Gerenommeerde formaties en solisten
uit binnen- en buitenland staan
borg daarvoor. Bij de samenstelling van een dergelijk aanbod is
het niet moeilijk eveneens aan uiteenlopende 'smaken' tegemoet te
komen.

Het uit te voeren programma
wordt beschreven in een met zorg,
op basis van eigen research samengesteld boekje, dat ook aandacht schenkt aan de historische
achtergronden van de gepresenteerde muziek.
PROGRAMMA
IN HOOFDLIJNEN
Het Trio Gustavo Beytelman
(piano, bandoneon en bas) komt
uit Parijs om een geheel eigen tango nuevo te brengen.
Een gitaarensemble begeleidt de
in de loop van de avond optredende zangers en treedt eveneens op
als 'Guitarras del Plata'.
Zangers vullen bij tijden één van
de podia met hun tango-lied, candombe, wals, milonga en gaucho
Het trio Llamada de Candombe
voert de candombe uit met percussie.
Twee jonge Argentijen dansen de
Argentijnse tango alsmede verschillende tango-variaties.
Locura Tanguero, bestaande uit
ex-studenten van het Rotterdams
Conservatorium laat eigen versies
van de tango nuevo horen.
Informatie, voorbereiding, programmering en organisatie KunstKring, Slootsdijk 9, 7261 SB Ruurlo, tel. 0573-452075.

Kasteel
Tijdens het verblijf op het kasteel
is er ook gelegenheid om een kopje thee of koffie te drinken in de
foyer. Het grootste deel van het
kasteel is in gebruik als woonruimte voor particulieren, maar
de boven de foyer gelegen Van Westerholtzaal wordt verhuurd voor
culturele evenementen. Toen de
familie Van Westerholt Van Hackfort in 1981 het landgoed naliet
aan Natuurmonumenten, was dit
onder voorbehoud dat een deel
van het kasteel beschikbaar zou
komen voor de Vordense bevolking. Deelnemers kunnen deze
middag een kijkje nemen in deze
prachtige, authentiek ingerichte
zaal. Info tel. 0575-553303.

Bas Holtslag wint
tweede prijs bij
culinaire wedstrijd
Voor de vijftiende keer werden de
culinaire vakwedstrijden georganiseerd voor Oost-Gelderland. Dit
keer was het Jacobus College te Enschede toneel voor deze krachttoer
voor VBOleerlingen.
Er werd een viergangenmenu ge
kookt en geserveerd onder het toeziend oog van een professionele jury die bestaat uit gastheren en koks
uit de horeca en instellingen. Het
menu bestond uit zalmsalade,
lichtgebonden kippensoep, varkensmedaillons, diverse groenten
en aardappelen, amandel/chocoladebavarois.
De gasten, allen mensen uit gerenommeerde horeca- en onderwij sinstanties, lieten^ zich aangenaam
verrassen. Een van de gasten sprak
van een uitzonderlijk hoog niveau.
Deze jongens en meisjes zullen het
op hun vakgebied nog heel ver kunnen brengen.
Deelnemende scholen waren: OSG
Erasmus uit Almelo, Jacobus College uit Enschede, Marcellinus College uit Oldenzaal, Staring College
uit Borculo, 't Brewinc uit Doetinchem, Chr. SG Reggesteyn, De
Driemark uit Winterswijk, Onder
de Kap uit Hengelo en Almende uit
Ulft.
Bas Holtslag deed namens het Staring College mee aan het onderdeel
serveren en won de tweede prijs.

Reild:
een natuurlijke
heelwijze
Misschien is de belangstelling voor
Reiki ook wel gewekt door het te
levisieprogramma van Catherine
Keijl. Reiki is een heel natuurlijke
manier om jezelf en om anderen
te helen. De kracht van Reiki ligt
in de simpelheid: het is een manier om levensenergie door te ge
ven via de handen, waarbij jezelf
slechts een (doorgeefjkanaal bent.
Je kunt er dus niet moe van worden.
Het zelfgenezend vermogen dat in
ieder levend wezen aanwezig is,
wordt extra gestimuleerd: gene
zingsprocessen worden op natuurlijke wijze versneld. Bovendien
gaat Reiki zeer goed samen met re
guliere medische behandelingen
maar komt nooit in de plaats daarvan. Reiki werkt aanvullend en
versterkend. Ook dieren met
klachten kunnen behandeld worden. Als men eenmaal heeft ervaren hoe fijn het is Reiki te ontvangen, zal het een plezier zijn om
het te delen met alles en iedereen.
Het is voor iedereen mogelijk om
Reiki te leren en wordt gegeven in
vier opeenvolgende dagdelen.
Voor meer informatie over Reiki
kan vrijblijvend worden gebeld
met Lia van 't Veen-Koek, telefoon
0575-513380, dr. van der Hóevenlaan 18, Eefde. (Zie ook de advertentie in dit nummer.)

Uitvoering
Matthaus Passion
Op woensdagavond 19 april
wordt door het Toonkunstkoor
Zutphen e.o. de Matthaus Passion van Johann Sebastian Bach
uitgevoerd in de Hanzehof te
Zutphen.
Als solisten werken mee: Frank
Fritschy/evangelist, Ira Spaulding/
Christus, Vera Lansink/sopraan,
Margaret Beunders/alt, Huw RhysEvans/tenor, Julian Hartman/bas.
Instrumentalisten zijn: Christine
Brelowski/viola da gamba, Gij s van
Schoonhoven/orgel. Verder werken mee het Stadsjongenskoor
Zutphen en Kamerorkest 'Continuo' uit Rotterdam. Het geheel
staat onder leiding van vaste Toonkunstdirigent Hans Lammers.
Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de Hanzehof en tot 10
april bij de leden van het Toonkunstkoor.
Vanaf begin jaren negentig heeft
Toonkunstkoor Zutphen e.o. weer
een 'Matthaus-traditie' ingesteld.
Om de twee jaar voert het koor de
Matthaus Passion uit.

Dit jaar is het Bach-Jaar. De 250e
sterfdag van dit onsterfelijke genie
wordt overal in Europa uitgebreid
muzikaal herdacht. De liefhebber
van Bach in deze regio zou deze
uitvoering van de Matthaus Passion, misschien wel het bekendste
vocale werk van de componist, dan
ook niet mogen missen.
De afdeling Zutphen van de lande
lijke Maatschappij tot Bevordering
der Toonkunst werd in 1874 ge
sticht en mag zich reeds 125 jaar
lang verheugen in een groot publiek. Het Toonkunstkoor telt
ruim 120 leden en repeteert iedere
maandagavond in kerkgebouw De
Brug te Zutphen onder leiding van
Hans Lammers. De muzikale bege
leiding is daarbij in handen van
pianist Henk Woudstra.
Het koor zou gaarne nieuwe leden
verwelkomen in de stemgroepen
tenor en bas. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot
Wim van der Meij: tel. 0575-518486
of Arti van der Veen: tel. 0575491254.

Wat doen mensen
in hun vrije tijd
Riepen kinderen vele(?) jaren
geleden *we vervelen ons kapot!'
Nu is het tegengestelde van toepassing Ve amuseren ons kapot'. De amusementsindustrie
is breed en groeit supersnel. Elke minuut van de dag kan men
vermaakt worden op steeds extremere wijzen.
Dat de media (televisie en internet) hier een belangrijke rol in spe
len, is duidelijk. Op een anonieme
wijze kan men vanaf de zijlijn
meeleven in een wereld van fantasie of werkelijkheid.
Enkele honderden mensen per
jaar kiezen echter voor een actieve
invulling van hun vrije tijd dicht
bij huis. Dit zijn de cursisten van
de Volkuniversiteit Zutphen. Tijdens workshops, lezingen en cursussen ontmoeten zij mede geïnte
resseerden. Gezamenlijk ontdekken zij hun kwaliteiten en moge
lijkheden op creatief, technisch ge
bied maar ook op het vlak van bij
voorbeeld vreemde talen, kunst,
historie, filosofie, etc.
Dinsdagavond 18 april wordt het
cursusseizoen 1999/2000 tijdens

een informele presentatie afgesloten in het gebouw van het Dalton
College aan de Wijnhofstraat 1.
Daar zijn werkstukken van het afgelopen seizoen te bekijken. Docenten en cursisten vertellen be
zoekers over hun ervaringen en
werkwijzen.
De werkstukken z^jn gemaakt onder andere tijdens de lessen schilderen/tekenen (ook van de kindercursussen), tiffany (glas in lood),
beeldhouwen in hout en steen,
handboekbinden, keramiek.
Tevens zijn er voor video vijf
woensdagavonden voor presentatie over cultuur en steden van Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje
welke start op 10 mei.
Engels, Frans, Italiaans en Spaans
van beginnersniveau tot vergevorderden behoren ook tot het programma-aanbod van de Volksuniversiteit Zutphen. Men kan zich
tevens inschrijven voor het komende seizoen 2000/2001.
Informatie Volksuniversiteit Zutphen 0575-515589 (in de morgenuren) fax 0575-546750, email vuzutpl@csnet.nl, www.volksuniversiteit.nl/zutphen

Oud-minister Sorgdrager
in Theater Onder de Molen
De voormalige Minister van Justitie Mr. Winnie Sorgdrager
treedt zondag 16 april op in het
Theater onder de Molen in Vorden. Zij zal spreken over haar
boek "De verantwoordelijke minister" en in grote openhartigheid lastige vragen niet uit de
weg gaan.
"De koning is onschendbaar. De
minister is verantwoordelijk" zegt
onze Grondwet. Maar hoe zit het
nu eigenlijk met de ambtenaren?
Toen de Grondwet ontstond, be
stond de bureaucratie nog niet.
We wisten nog niet dat ambtenaren de minister konden maken en
breken. We hebben wel de fictie
volgehouden dat de minister door
de Volksvertegenwoordiging ter
verantwoording kan worden ge
roepen voor de gedragingen van
de ambtenaren. En tot nu toe worden ambtenaren niet door de
Volksvertegenwoordiging gehoord
en ter verantwoording geroepen.

De minister kan voor verrassingen
komen te staan. Een aantal van die
verrassingen zal mevrouw Sorgdrager wel onthullen Onder de
Molen. Wellicht zal zij ook vragen
beantwoorden over de plaats van
onze monarchie, dus over de onschendbaarheid van De Koning.
Want dat klinkt wel mooi, maar in
feite zegt de Grondwet met die onschendbaarheid dat de Koning
(ook al) niet verantwoordelijk is.
Het zal allemaal duidelijk worden
in Het Theater onder de Molen.
Tussen de gesprekken tussen de
spreekster en de bezoekers door
zal de harpiste Marjan de Haer aan
haar prachtige harp de mooiste
klanken ontlokken van Franse romantische muziek. Boekhandel
Bruna uit Vorden zal zorgen dat er
exemplaren van Sordragers boek
aanwezig zijn. Mevrouw Sorgdrager is bereid daarin haar kostbare
handtekening te zetten. Reserve
ren is aanbevolen via (0575) 55 69
87. Zie ook advertentie.

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

comfort
verhogend
geluids
isolerend

FINANCIËLE PLANNING

De Professionals in koopsommen!

koude- en
warmte isolatie

Profiteer nu nog voor 1999 en 2000, ook al is uw
aangifte 1999 al ingediend Wij verzorgen
de aftrekpost voor 1999/2000 voor u.

inbraak
vertragend

een
\ veilig gevoel

Goed advies loont!
keukens-tegels-samtair
natuursteen-rolluiken

rjaar 2000

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

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

99.95
45.36)

Te huur:

Te koop: BUXU S

99.95

esmode

(EUR 45.36)

spitmachine

direct van eigen kwekerij
Haagjes vanaf 0,75/1,10 en 1,25 bossig
Bolvorm in pot vanaf 10,Piramiden in pot vanaf 15,Kegels in pot vanaf 12,50
Blokken in pot vanaf 15,-

voor bouwland
Bel voor inlichtingen:

Verkoop: elke vrijdag en zaterdag of na telefonische afspraak
LOONBEDRIJF

BOOMKWEKERIJ HANS VISSCHERS

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

Hesselinkdijk 2 • Hengelo (GW.) • Tel. 0575 - 464494

HISSINK
Telefoon 0575-461439

VORDEN

www.Giesen.Shoes.nl

Giesen@Shoes.nl

Stapelbroek & Jansen

BIG HORN SANDALEN

^**münmum»B«

'
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De ideale
sandaal voor
beroep en vrije tijd,
voor ieder die veel loopt
of staat. De houten, buigzame zool
geeft een prima steun aan voeten en rug. Kortom een
gezondheidssandaal met een uitgekiend voetbed.
Verkrijgbaar in de maten 361/m 42.

CONSTRUCTIE- EN SERIE-LASWERK • PREFAB WAPENING • STALEN MALLEN
Stapelbroek & Jansen
is een dynamische en
snel groeiende
onderneming met een
internationaal afzetgebied.
Zowel halffabrikaten
als complete eindproducten vinden hun
bestemming naar uiteenlopende branches.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers.
Voor onze wapeningscentrale zijn wij op zoek naar:

• WERKVOORBEREIDER
Functie-omschrijving: -

Maken van calculaties/buigstaten.
Het opstellen van de planning t.b.v. productie.
De controle van voortgangplanning.
Contacten onderhouden met opdrachtgevers.

Vereisten:

MTS-opleiding bouwkunde of gelijkwaardig.
Goede contactuele eigenschappen.
Besluitvaardigheid en de wil om medeverantwoording te dragen.
Ervaring in het werken met pc.
Woonachtig in de regio of bereid zich daar te vestigen.

^

ME ZOOIrn

BIGHORN net zo gezond als mooi.

V.O.F. KLOMPENFABRIEK
Uilenesterstraat 10a
i® 7256 KD Keijenborg
internet www.sueters.nl

Tot de hoofdactiviteiten behoren staalconstructies,
serie laswerk,
prefab-wapening en
stalen mallen maar ook
het produceren van
machines en
machine-onderdelen.

-

• BETONSTAALVERWERKER/C02 LASSERS
Functie-omschrijving: - Lassen en samenstellen van halffabrikaten/prefab wapening
aan de hand van werkplaatstekeningen.
Voor onze constructie-afdeling zijn wij op zoek naar:

• CONSTRUCTIEBANKWERKER/PLAATWERKER
Tot zijn taak zal behoren het bedienen van onze CNC-gestuurde kantpers, profielwals en
platenwals. Ervaring met deze besturing is een vereiste.

• CONSTRUCTIEBANKWERKERS/C02 LASSERS
Vereisten:

- LTS-constructiebankwerker/MTS-werktuigbouwkunde.
- Zelfstandig en accuraat kunnen werken.

• MONTAGEMEDEWERKERS

PARDUS
schilderwerken b.v.
Verl. Ooyerhoekseweg 24 • 7207 BJ Zutphen • Telefoon 0575-571219

Gevraagd:

allround
schilders
Informatie tijdens kantooruren tel. 0575-571219
bij dhr. Pardijs.

Functie-omschrijving: - Het plaatsen en monteren van complete staalconstructies,
hekwerken, trappen, enz.
Vereisten:

- LTS-constructiebankwerker/MTS-werktuigbouwkunde.
- Goede contactuele eigenschappen.
- Zelfstandig en accuraat kunnen werken.

VOOR BOVENGENOEMDE FUNCTIES BIEDEN WIJ U:

• een interessante fulltime baan;
• een bij de functie passend salaris;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande functies en voldoet u aan de gestelde eisen, richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan:
Stapelbroek & Jansen BV t.a.v. de heer T. Stapelbroek, Postbus 91, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Wilt u vooraf meer informatie over deze functies, neem dan contact op met de heer T. Stapelbroek, telefoon 0575-461815.

Vruchtenvlaai
9S
nu

Bescherming
zoals het hoort

THEO TERWEL

1O.

AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING

Kukelvlaai
50
nu

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Paasslofje
met 10O% amandelspijs

95

vanaf donderdag do probeerprijs

Dorpsstraat 8 • 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 19 21
Gevraagd:

Wittebroodjes
6 voor

medewerker m/v

75

voor ons ijsbufffet
Periode april 2000 t/m september 2000
werktijden afwisselend morgen/middag/avond

Elke donderdag:

12'95

5 broden vanaf

Echte Bakker

OoJr hebben wij nog een
vakantie/weekendhulp nodig

VAN ASSELT

vanaf

n

Er kan er maar één de echte zijn.

Zonnebril op
sterkte

ƒ98,-

v.o .f.

schoorsteenveegbedrijf

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Wafnsveld - Tel. (0575) 571528

Nu bij ons, een zonnebril die bij u past.
Wij bieden u diverse tinten glazen op sterkte,
in modieuze monturen.
U ziet de zomer stralend tegemoet.

Zei hem
Tel. 0314-622267

Radio en TV
Sateliet-systemen
Koelen, Wassen, Drogen
Reparatie, service

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

voorheen Romivon

Voor reparatie
en installatie

Jansen & gal

van sateliet-systemen
radio en televisie
wasautomaten, koelers,
drogers enz. enz.
Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

autoschadebedrijf

Natuurlijk bij uw vakman-opticien

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

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

Rowi Oinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
Vat 69

Baileys
Irish cream

whisky

70 cl van 29,95

70 cl van 22,95

voor

24,95

voor

+ 10 Rocks

19,95
10 Rocks

JONGE
BOLS

rr

Grand Marnier
"f WHISKEY

*l ;0:r

«%Vs! •

Boomsma

70 cl van 44,95

vlierbessen
of bramen

Jack Daniels

whiskey

liter van 20,95

enever

voor

70 cl van 44,95

16,95

voor

+ 10 Rocks

23,95

+ 10 Rocks

nu met gratis
miniatuur

Slijterij-wijnhandel

36,95

+ 10 Rocks

liter van 26,95
voor

rouge

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

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

Aanbiedingen geldig t/m 22-4-2000

voor

36,95

+ 10 Rocks

CSSILOR

