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Verkoop kavels op industrieterrein
Werkveld-Oost verloopt voorspoedig
Bouw medio maart van start.
De uitbreiding van Het Werk-
veld heeft in de ogen van veel
Vordenaren lang geduurd,
maar volgende maand zal er
dan eindelijk worden begon-
nen met de bouw van de eerste
bedrijfspanden die zich op het
nieuwe gedeelte van het indu-
strieterrein gaan vestigen. Wet-
houder mevrouw D. Mulderije
is erg tevreden over het verloop
van de kavelverkoop. "Op dit
moment is bijna 3 hectare van
de in totaal uit te geven 4,2 hec-
tare grond verkocht", zegt ze.

De bedrijven die tot nu toe een
koopcontract hebben onderte-
kend zijn allemaal ondernemin-
gen die op één of andere manier
een binding hebben met Vorden.
De meest opvallende naam die
wethouder Mulderije noemt is De
Regt Financiële Planning. Eige-
naar de heer B. de Regt verliet en-
kelejaren geleden Vorden waar hij
jarenlang als directeur verbonden
was aan accountants- en belasting-
adviesbureau De Regt, Bloemen-
daal & Wiegerinck. De heer B. de
Regt startte vervolgens vanuit zijn
woonhuis in Ruurlo met De Regt
Financiële Planning en sinds vorig
jaar is het bedrijf gevestigd in een
schitterend monumentaal pand
in het centrum van Lochem. Het is
overigens niet de bedoeling dat De
Regt Financiële Planning van Lo-
chem naar Vorden verhuist. De
nieuwbouw op industrieterrein
Werkveld-Oost wordt de tweede
vestiging van het bedrijf.
Ook de bouwbedrijven Groot Roes-
sink en Rondeel gaan zich in een
gezamenlijk gebouw op het nieu-
we gedeelte van het industrieter-
rein in Vorden vestigen. Beide
bouwbedrijven maken onderdeel
uit van de Dijkman Bouwgroep
met Warnsveld als hoofdvestiging.
De nieuwbouw moet gezien wor-
den als een volgende stap in het sa-
menwerkingsproces van de beide
Vordense bouwbedrijven. Ook
schildersbedrijf Berentsen & Bar-
geman gaat zich op Werkveld-Oost
vestigen en datzelfde geldt voor in-

stallatiebedrijf Wiltink dat van
Het Hoge naar het industrieter-
rein verhuist.
Het constructiebedrijf van de fir-
ma Barendsen zal zich eveneens
op het industrieterrein vestigen.
Daarnaast komt er op industrie
terrein Werkveld-Oost een bedrijfs-
verzamelgebouw bedoeld voor de
wat kleinere bedrijven. Harmsen
Pensioen Perspectief dat op dit
moment kantoor houdt aan de
Nieuwstad in Vorden zal ook op
het nieuwe gedeelte van het in-
dustrieterrein gaan bouwen. "Ver-
der zijn we nog met verschillende
bedrijven in gesprek", zegt wet-
houder D. Mulderije. "Maar ik ver-
wacht dat we daar vrij snel mee
rond zijn. Alles bij elkaar verloopt
de verkoop van de kavels dus heel
voorspoedig".

PROCEDURE
Wethouder Mulderije blikt vervol-
gens terug op de lange procedure
die de gemeente heeft moeten
doorlopen om te komen tot de uit-
breiding van het industrieterrein.
"In feite werd in 1994 bij de revita-
lisering van Het Werkveld al ge
sproken over uitbreiding. Een jaar
later toonde de Nedac Sorbo Groep
aanvankelijk interesse voor dit
nieuwe gedeelte van het industrie
terrein. Toen dat vervolgens niet
doorging zijn we als gemeente
toch vrij snel doorgegaan met de
ontwikkeling van de plannen", al-
dus wethouder Mulderije.
Dat laatste was in 1996. In totaal
heeft het dus vier jaar geduurd
voordat er gebouwd kan worden.
Vorig jaar heeft de gemeente Vor-
den met een vrij grote delegatie
een vergadering van de Industriële
Kring Vorden bezocht. Wethouder
Mulderije: "We hebben ons daar
heel kwetsbaar opgesteld door pre
cies te vertellen wat er allemaal bij
komt kijken voordat je als ge-
meente toestemming hebt om uit
te breiden. Die bijeenkomst met
het IKV is heel zinvol geweest en
schepte heel veel duidelijkheid bij
de ondernemers in Vorden. Ik kan
me heel goed voorstellen dat het
in de ogen van sommige bedrijven

allemaal veel te langzaam ging.
Maar een dergelijke uitbreiding
vergt gewoon tijd. Met name als er
bezwaren zijn en er geprocedeerd
wordt tot aan de Raad van State".

MEVO
Wethouder Mulderije vindt het
jammer dat de gemeente een be
drijf als Mevo niet binnen de ge
meentegrenzen heeft kunnen
houden. Het bedrijf opende vorig
jaar een nieuw pand op het indu-
strieterrein in Ruurlo. "Een schit-
terend pand", aldus mevrouw
Mulderije. "Een gebouw dat ook
heel mooi hier had kunnen staan
maar ik geloof niet dat we het be
drijf hier hadden kunnen houden.
De kaarten lagen op dat moment
heel duidelijk: wij waren op dat
moment al bezig met het ontwik-
kelen van de uitbreiding van het
industrieterrein. Maar zoiets vergt
gewoon tijd. Toen Mevo aangaf dat
ze op zoek-was naar een nieuw-
bouwlocatie hadden we voor hen
nog een kavel op het huidige in-
dustrieterrein. Maar zij wilden
graag op een zichtlocatie op het
nieuwe gedeelte en dat kan ik me
heel goed voorstellen als je zo'n
mooi pand gaat bouwen. De con-
sequentie is dan alleen wel dat je
even moet wachten omdat eerst
heel die procedure afwerkt moet
worden".

Vervolgens schetst wethouder
Mulderije de keerzijde van de me
daille. "Op dit moment zijn we in
onderhandeling met een bedrijf
dat in eerste instantie graag naar
Ruurlo wilde, maar daar nu niet
meer terecht kan omdat ze in
Ruurlo geen kavels meer vrij heb-
ben op het industrieterrein. Het
gaat dus over en weer", legt ze uit.
Om welke onderneming het pre
cies gaat wil mevrouw Mulderije
niet zeggen. "Het is een bedrijf dat

»op diverse locaties in het land zit
en ook Vorden en Ruurlo als werk-
gebied heeft. In totaal gaat het om
zestig arbeidsplaatsen en praten
we over een kavel van 8.500 vier-
kante meter. Een groot bedrijf
dus".

Aanstaande zondagavond 27 fe
bruari staat de Dorpskerk weer
in de schijnwerpers voor het
welbekende Vorden zingt'.

Er staan prachtige liederen met
een rijke inhoud op het program-
ma die op verzoek zijn aange-
vraagd. Het ziet er dus weer veel-
belovend uit en maakt een bezoek
aan de Dorpskerk meer dan de

moeite waard. Voor een kort medi-
tatief moment komt dhr. R. Bijl uit
Apeldoorn en de muzikale begelei-
ding is in handen van dhr. W. Kui-
pers. Hij zal vooraf al reeds een
aantal fraaie liederen ten gehore
brengen.
Na afloop kan er in 'de Voorde' ge
zellig nagepraat worden onder het
genot van koffie en thee. Iedereen
is van harte welkom.

Open huis Weppel
Sinds l november vorig jaar wo-
nen 11 mensen van "De Lathmer",
met een verstandelijke handicap
in een twee onder een kap woning
aan de Weppel 5 en 7 op het
Joostink in Vorden.

De meesten van hen hebben daar-
voor geruim te tijd gewoond op de

hoofdlocatie van de Lathmer in
Wilp. De Lathmer is een instelling
voor zorg en dienstverlening aan
mensen met een verstandelijke
handicap.

Om belangstellenden in de gele
genheid te stellen een indruk te
krijgen hoe dit er uitziet is er vrij-
dagmiddag 25 februari "open
huis".

De Stichting Veiling Commissie
Vorden houdt zaterdag 18 maart
een veiling in "De Herberg".

De mogelijkheid bestaat om die
middag de te veilen artikelen te
bekijken.

Vanaf 4 maart is op de volgende
adressen een catalogus verkrijg-
baar:
De Herberg, Dorpsstraat 10; het
VW kantoor, Kerkstraat l en de Bi-
bliotheek aan de Dorpsstraat 5.

In deze catalogus staan de te vei-
len goederen op nummer ver-
meld.
Uiteraard is de catologus ook in de
veilingzaal te verkrijgen. Er wordt
tevens een verloting gehouden.

De opbrengst van deze veiling is
bestemd voor de Dorpskerk in Vor-
den.

De kranten melden het volop:
de economische motor loopt in
Nederland op volle toeren. De
werkeloosheid is in jaren niet
zo laag geweest en zijn er zelfs
veel onvervulbare vacatures.
Veel mensen delen in de wel-
vaart. Een groep mensen die al
lange tijd niet aan de welvaart-
stijging deelneemt zijn de var-
kensboeren.

De Stichting Vorming en Toerus-
ting in Vorden meldt daarover:
"Deze varkensboeren produceren
al enkele jaren ver onder de kost-
prijs, terwijl de maatregelen die ze
moeten nemen om aan de milieu-
eisen te voldoen steeds meer finan-
ciële offers van hen vraagt. De hele
sector komt langzamerhand in de
knel. Waren het enkele jaren gele
den nog maar enkele boeren die
door allerlei omstandigheden met
hun bedrijf stopten, nu wordt de
verwachting uitgesproken dat er
maar een derde gedeelte van de
varkenshouders levensvatbaar is.
Ook voor de Vordense boeren een
hard gelag. De kerken in Vorden
willen graag vorm geven aan "on-
ze" betrokkenheid bij de proble
men van de varkensboeren.De ker-
ken gaan er niet van hun uit dat zij
de problemen kunnen oplossen
maar wel dat de kerken hun hart
kunnen laten spreken door naar
de boeren te luisteren en als ge

meenteleden naast hun te staan.
Individuele contacten zijn daar
een prima middel voor.
Het kan ook een steun voor de boe
ren zijn om als collega's eens een
avond bij elkaar te komen om sa-
men naar de achtergronden van de
economische situatie te kijken,
maar vooral ook om samen te pra-
ten over wat de problemen beteke
nen voor het bestaan als mens in
gezin en maatschappij. De harde
economische wetten hebben ook
met het hart en het "menszijn" te
maken. Misschien ligt ook juist
daar de aansluiting bij de opdracht
aan de kerk om open te staan voor
eikaars wel en wee.
Daarom heeft de commissie "Vor-
ming en Toerusting" van de Vor-
dense kerken in samenspraak met
een voorbereidingscommissie on-
der leiding van Jan Lindeman, een
gespreksavond georganiseerd die
wordt gehouden op woensdag-
avond 23 februari in het Achter-
huus achter de Gereformeerde
kerk. ( Jan Lindeman is stagiaire
binnen de hervormde gemeente
als pastoraal werker en zelf ex-
boer.) Niet alleen worden alle Vor-
dense boeren uitgenodigd, ook an-
dere zelfstandigen die de zwaarte
van het ondernemen in deze tijd
ervaren. Vanzelfsprekend is een ie
der die de boerenproblematiek ter
harte gaat, ook welkom op deze
avond, zo laat de commissie weten.

Plattelandsvrouwen
De dames van de Plattelandsvrou-
wen krijgen woensdag 23 februari
bezoek van Baukje Bakproducten
B.V. uit Rijssen. Deze firma zal in
"De Herberg" een bakdemonstra-

tieverzorgen. Maandag 28 februari
gaan de Vordense dames naar Har-
denberg om daar een bezoek te
brengen aan de familiebeurs
"Huis en vrije tijd".
Het vertrek is vanaf het Markt-
plein in Vorden.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. C. de Bruine uit Vorden. Na afloop
van de dienst is er koffiedrinken in 'de Voorde'; 19.00 uur Vorden
zingt, dhr. R. Bijl uit Apeldoorn.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. L.J. Horjus, Drempt.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. J. Enderle uit Elberg; 19.00 uur
Vorden Zingt. Zangdienst in de Dorpskerk, dhr. R. Bijl uit
Apeldoorn.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 26 februari 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 27 februari 10.00 uur eucharistieviering, m.m.v. Cantemus
Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 februari 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 27 februari 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
27-28 februari]. Nijrolder, Baak, tel. (026) 495 31 18
91.

(0575) 44 12

Huisarts
26-27 februari dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. (0575) 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.



Tandarts 26-27 februari j. de Lange, Lochem. tel. 0573-254357.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag/zondag 11.30-12.00 uur,

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 15.00-16L30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-1130, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dagen nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem. fax
(0573)299298.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderlaud Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswij k 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 Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: 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 donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag
van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur. zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bomhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tatcltjc-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel." 55 3405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale YrijwiUige Hulpyerlening 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

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

• Te huur: carnavalkos-
tuums voor kinderen en vol-
wassenen, vanaf 23 februari
elke dag van 16.00 tot 19.00
uur huren en meenemen.
Nachtegaalstraat 10, Ruurlo
0573-451385

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

• Probeer ook de nieuwe, lek-
kere, stevige consumptie-
aardappel Redstar. Doorlo-
pend te koop en scherp ge-
prijsd. Per zak a 25 kilo. Te-
vens te koop: Bildstar. Wols-
ink Aardappelen, Tolhutterweg
11,7261 KS Ruurlo

• Totale opheffingsuitver-
koop van handelsvoorraad
w.o. oude antieke en 2e
hands meubilair, klokken,
spiegels e.d. Alles moet weg!
Nu korting tot 50%! of t.e.a.b.
Zaterdags van 09.00 tot 17.00
uur
Corantiek De Stegge 9, Lie-
velde, tel./fax 0544-463954,
mob. 06-55143833

• Wilt u zich slanker, fitter en
gezonder voelen met Herbali-
fe? Gratis begeleiding. Tel./fax:
0575-467222

• Ga terug naar de natuur,
neem Aloe Vera-producten,
dat is puur! Bea Brinkman
0575-553632; Gineke Bos-
man, praktijk voor psycho
energetische therapie en
Touch for Health, 0575-570
482; Jannie Nijkamp 0575-
521316

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

• Carnaval op de Kranen-
burg-Vorden. Vrijdag 3, zater-
dag 4, zondag 5 maart

• carnavalskleding te huur
D.S.-design, Molenkolkweg 33
Steenderen. tel.: 0575-452001

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 of 2 dagdelen
per week. Tel. 0575-554070

• Te koop: Deense houtka-
chel. Tel. 0575-463863

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een he-
aling zal er van binnen 'ruim-
te' komen. De energie kan
weer stromen. Bel voor infor-
matie Marg Bekken, tel. 0573-
453246

• Er is voldoende hout voor
Paasvuur Kranenburg. Het
terrein is afgesloten. Tot ziens
op ons Paasfeest Stichting
CCK

• Residentiekoffie voor in uw
tweede kamer! Deze maand
van 4.65 voor 3.98 Ook cafeï-
nevrij 0.65 goedkoper. Bij We-
reldwinkel Vorden (naast het
Dorpscentrum)

• Betrouwbare, vlotte jonge-
vrouw met ervaring zoekt voor
overdag oppasgezin in Vor-
den e.o. Bel voor meer infor-
matie 0575-553839 na 18.00
uur

• Filafestival 26 en 27 febru-
ari postzegelbeurs van 10.00-
17.00 uur; veiling 15.00 uur. Za-
lencentrum De Luifel, Dorps-
straat 11 te Ruurlo. Toegang
gratis. Info 0545-272543

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

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

• Plezier met judo. Elke
maandagmiddag 15.50-16.40
uur tot ± 7 jaar; 16.40-17.35
uur tot ± 10 jaar; 17.35-18.30
uur 11 jaar en ouder. Eerste
drie lessen gratis; 3 x judopak
in bruikleen. Sport- en ge-
zondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67a, tel. 0575-
554091; 0543-517467

• Te koop: dubbellucht voor
tractor, maat 12.4-32 11-32.
Tel. 0575-441140

• Gevonden: een telefoon op
de weg tussen Vorden en
Baak. Tel. 441341

• (H)eerlijk, helder glasser-
vies. Weer volop keus bij We-
reldwinkel Vorden

AANBIEDING

aluminium
brievenbus

op voet
nu van 39O?° voor

oo
op = op bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11. 7255 KC Hengelo (Gld.)

Teleloon 0575-462139

Wie gaat er
mee?

Huishoud-
beurs en Huis
en Interieur

vin 10 t/m 19 maart

Opstappen vanaf:
Buurtó, Vordert, Zutphen,

Voorst
145,- p,p. inp|. entree
alleen ;bij voldoende deelname.

Inlichtingen en opgave:

HAVIReizen J.L. H3fT6
, orenbeekseweg 14 - Voorst

Tel.(0575)501334

Aanbiedingen van de week
Heerlijke

verse
vlaaien

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

Zwitserse appel-
peren bavaroise vlaai

15195

Vers
van uw
verwen-
bakker

'n heerlijke frisse, romige
compositie
voor maar

Frambozenvlaai
goed voor 4/100
8 punten t\Jm

Nieuw!

Kersen-spijsflappen
halen A betalen

Tip van de week:

Sovital meergranen
volkorenbrood
gezond - lekker - puur natuur

Elke donderdag:

5 broden
voor 12'95

Zaterdag:

alle broodjes
halen K betalen

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder

vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

er zn
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

,^'l 'w, ,^p 'w'y . w'i w. ^. *• '^'

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nach t )

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

B&T Expo Consultants
Zoekt enthousiaste mensen die enkele vrijdagen per
maand op locatie willen werken.

• Het werk bestaat uit het interviewen van mensen
(geen verkoop).

• Je gaat samen met een collega op locatie door
het hele land, dit kan vanaf iedere plaats met
eigen auto of het openbaar vervoer.

• Onkosten worden vergoed.
• Werktijden in overleg en niet in schoolvakanties.

Schriftelijke reacties t.a.v. mw. D. v. Gorp,
Het Hoge 25A, 7251 XT Vorden.
Voor informatie kun je bellen met (0575) 55 41 18
of (0575) 45 25 34.



15 februari 2000, 23.07 uur.
Deze dag waren papa en ma-
ma superblij.
Want ik heb er een zusje bij,
ik mag haar nog niet in de wieg
leggen,
maar ik mag wel

Daphne zeggen

EVERDIENE GERRIE

3340 gram, 51 cm lang.

Dick, Anita en llse
Lindenschot

Nijlandweg 1
7251 KK Vorden
0575-556504

Jullie mogen langs komen,
maar niet als ik lig te dromen.
Wij rusten tussen 12.00 en
15.00 uur en na 21.00 uur

Op 15 februari 2000 is gebo-
ren:

Onze prachtige
dochter

Lotte Louise

Mark & Leonie
Eenink-Hermsen

St. Janstraat 46
7256 BC Keijenborg
Tel. (0575) 46 13 36

Wil je haar zien?
Bel dan eerst, anders slaapt ze
misschien!

Niemand heeft het mogen we-
ten,
wie ik was, hoe ik zou heten.
Vandaag geef ik mijn geheimp-
je vrij.
Bruce heeft er een broertje bij.

Mijn naam is

Niels

Ik ben geboren op 20 februari
2000, weeg 3000 gram bloot
en ben 48 cm groot.

Mijn papa en mama
zijn
Jan en Jacolien
Langwerden

Kamphuizerweg 1
7251 KC Vorden
Telefoon 0575-556960

Op 3 maart 2000 zijn wij 25 jaar ge-

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Vanaf heden kunnen we
voor u

SPUIT
BUSSEN
in iedere ge-
wenste kleur
maken

terwijl u wacht of. . . als u
van tevoren belt zorgen
we dat het voor u klaar
staat.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Gerrit en Jopie Hakken

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan en zouden het leuk vinden
als u met ons daarop komt toosten.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 16.30 tot 18.00 uur in café-
restaurant 'De Keizerskroon', Dorps-
straat 15 te Ruurlo.

Constantijnlaan 27
7261 WS Ruurlo

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lie-
ve, zorgzame moeder en oma

THEODORA ELISABETH
NIEUWENHUIS-JANSSEN

WEDUWE VAN W. NIEUWENHUIS

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden: J.B. Buunk-Nieuwenhuis
J.W. Buunk

Nijmegen: Sander
Zwolle: Elsbeth

Lochem: G.H. Nieuwenhuis
H.W. Nieuwenhuis-Potman

Raalte: Erik en Heleen
Stiens: Agnes en Gejo

Vorden, 15 februari 2000

Correspondentieadres:
De Boonk 35
7251 BT Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Heden overleed onze lieve zuster en schoonzuster

THEODORA ELISABETH
NIEUWENHUIS-JANSSEN

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden, 15 februari 2000

Familie Janssen

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

-Q)@[L
HORSTMAN

'HOIUDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

Daltarieven
bij de Keurslaser

4 Jagerschnitzels 1QÖQ
AM TH/1 rir A/nancnoIr • ^^en 500 gr. Alpenspek

Bratwurst
in Blatterteig,^
per stuk

Alpen
Schinkenspeck,
100 gr.

Bergspitzen,
var/censv/ees met
champignons, WO gr.

2
4

Cabanossi
35 gedroogde worstjes]

100 gr.

Senf speek,
« 100 gr.

Leverkaas,
100 gr.

189 Alpensalade,
100 qr.

325
179

Q98

156

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

Kamphuis b.v.
SCHILDERS
EN AFWERKERS

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575-512927

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

dag.

voor
in- en exterieur

verf - glas
vloeren

raamdecoratie
wandafwerking

OPHIE'S

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden /
Telefoon (0575) 552928

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis l)e Vixirst in liefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Chipolotavlaai f 10,-
• *.*«*

Vordensemeisjes
een langwerpige soes gevuld met slagroom en kersen

f 2,00
* * * * *

Kersenstammetje f 7,50
* * * * *

Elfgranenbrood f 3,00
* * * * *

Zaterdagmorgen tussen 7-9 uur

5 harde broodjes
voor f 1,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



jg QEMEEN
• • • • • • • H • • • • • • • • • l'wP^wPwP^^wF^wPwFJhF^JtJ*m: Vi

L E TI N y O R D E N

h-

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebuUetin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter i nzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

jf VERGUNNINGEN
bouwen

plaats

Ganzensteeg 11

Hoetinkhof98

Holtmaet 13

aanvrager inhoud vrijstelling

A.F.P. Smulders verbouwen boer- bouw garage
derij en bouwen en dieren-
kapschuur verblijf

fam. Hattink vergroten woning bodemonder-
zoek (gedeelte
lijk)

F. Woltering en bouwen woning -hoogte
mw. S. Regelink met garage/carport - afstand tot

zijdelingse
perceelgrens

Monumentenvergunningen

plaats aanvrager

Ganzensteeg 11

inhoud

A.F.P. Smulders verbouwen boerderij en bouwen
kapschuur

Melding bouwvoornemen

plaats

Zuivelhof 13

Kappen

plaats

Hackforterweg,
Wichmond

aanvrager

]. Heuvelink

aanvrager

inhoud

bouwen bergruimte

inhoud

RJ.H. Tiessens vellen 36 populieren

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.

D

Plaats

Lankhorsterstr. H.G.Th. Arends
16, Wichmond

inhoud datum
ontvangst

bouwen bedrijfshal 16-02-2000

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

ET MILIEUBEHEER

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt
met ingang van 25 februari tot en met 23 maart 2000, ter inzage het ont-
werp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om revisievergunning voor:

de heer J.W. Regelink
Koekoekstraat 7
7233 PB Vierakker
Koekoekstraat 7
een melkrundveehouderij

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.

Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 24 maart 2000.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunrten op verzoek worden ingebracht tot 24
maart 2000. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doortóes-
nummer), fax (0575) 55 74 44

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 25 februari tot en met 23 maart 2000 ter in-
zage een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
Urtica De Vijfsprong, Reeoordweg 2, 7251 JJ Vorden,
voor een milieuvriendelijke vetopvang bij zuivelproductie, op het perceel
Reeoordweg 2 te Vorden;
en een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
2. EJ. Eggink, Lieferinkweg 4, 7251 NV Vorden, voor het van toepassing
worden van het Besluit melkrundveehouderij en milieubeheer op een
reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het perceel Lieferinkweg 4 te
Vorden.

ERTAXATIES ONROERENDE ZAKEN IN VORDEN

De taxateurs zijn weer op pad om onroerende zaken te taxeren. Voor de
Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) moeten alle onroerende
zaken in de gemeente eens in de vier jaar opnieuw worden getaxeerd. Dit
gebeurt naar het prijspeil per l januari 1999. De nieuwe waarden gaan
gelden voor de periode l januari 2001 tot 31 december 2004. Deze waar-
den gebruiken de gemeente, de belastingdienst en het waterschap voor
de berekening van de verschillende belastingen.

Onroerende zaken
Bij de term onroerende zaken denkt men meestal alleen aan woningen.
Onder het begrip onroerende zaken vallen ook bouwkaveïs, bedrijfspan-
den, bedrijfsterreinen en boerderijen.

Taxatie
Voor een goede waardebepaling kan het noodzakelijk zijn, dat de taxa-
teur binnen een kijkje neemt Burgemeester en wethouders verzoeken u
om hieraan zoveel mogelijk medewerking te verlenen.

Legitimatiebewij s
De gemeente taxeert niet zelf. Dit is uitbesteed aan het taxatiebureau
Houdringe. De taxateurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente.
Wil iemand bij u binnen kijken, vraag dan altijd naar dit legitimatiebe-
wijs!

Meer weten?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, bel dan naar het
gemeentehuis, de heer R. de Vries, telefoonnummer 55 74 27.

- EN HORECAVERGUNNING MANEGE
LR&PCDE GRAAFSCHAP

De landelijke rijveréniging en ponyclub de Graafschap heeft burgemees-
ter en wethouders verzocht om een vergunning op grond van de Drank-
en Horecawet voor de kantine van de manege.

Burgemeester en wethouders verbinden aan deze vergunning voor-
schriften ter bestrijding van ongewenste mededinging. Daarom moeten
zij een openbare voorbereidingsprocedure toepassen. Van 24 februari tot
en met 23 maart 2000 leggen burgemeester en wethouders de aanvraag
en de ontwerp-beschikking tijdens openstellingsuren ter inzage bij de af-
deling bestuurin de units. Kopieën van deze stukken- kunt u tegen be
taling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belang-
hebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en
de ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekken
burgemeester en wethouders bij de definitieve beslissing.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF



Stichting Kranenburgs Carnaval
is er helemaal Maar voor!
Vader Abraham: De Publiekstrekker
Wanneer je met de bestuursle-
den van de Stichting Kranen-
burgs Carnaval, Herbert Rut-
gers en Willem Schmitz over
het aanstaande carnaval op de
Kranenburg praat, dan kan het
niet missen of ook "De Deur-
dreajers" komt ter sprake. Zoals
bekend is deze vereniging door
gebrek aan draagvlak ter ziele
gegaan.

Wie gedacht mocht hebben dat
juist de Stichting Kranenburgs
Carnval zich nu van pret in de
handen zou wrijven, slaat de
plank volkomen mis. Uit de mon-
den van Schmitz en Rutgers klinkt
het bijna eenstemmig : "Hartstik-
ke jammer voor Vorden. Dat een
vereniging met een zo'n rijke tra-
ditie is verdwenen, is gewoon zon-
de.Echter het carnaval op de Kra-
nenburg staat op zich zelf'.

En een rijke historie had "De
Deurdreajers" ook zeer zeker. Het
buurtschap Kranenburg heeft ja-
renlang door toedoen van "De
Deurdreajers" in deze regio een
bekende klank gehad. Een feest-
tent op "Rosenmontag" met meer
dan 1500 bezoekers was de nor-
maalste zaak van de wereld. Op ge-
geven moment, pakweg 12 jaar ge
leden, bleek een dergelijk groots
opgezet carnavalsgebeuren in de
Kranenburg niet meer haalbaar.

"De Deurdreajers" verhuisde naar
het dorp en heeft sindsdien nooit
meer de aantrekkingskracht van
weleer gekend, al waren de eerste
jareTT"ïn het dorp toch nog zeer
succesvol. Echter geleidelijk aan
liep het terug met als uiteindelijk
resultaat dat de vereniging vorig
jaar werd opgeheven.

KORTE STILTE
Dus nu "lang leve de carnaval op
de Kranenburg"? "Wel nee", zeg-
gen Willem en Herbert. Nogmaals
het carnaval op de Kranenburg
staat op zich zelf. Toen "De Deur-
dreajers" naar het dorp verhuisde,
was het maar heel even stil bij ons.
De stilte op de Kranenburg spitste
zich toe op die ene zaterdagavond,
11 jaar geleden.

In het café zaten een tiental perso-
nen zich min of meer van verve-
ling op de nagels te bijten. Kranen-
burg zonder carnaval dat kan toch
eigenlijk niet! Wat doe je dan, je
roept de ober, je bestelt nog een
paar pinten (want dat hapt toch zo
lekker weg, nietwaar). De stem-
ming wordt alsmaar vrolijker. Er
wordt een biljartkeu uit het schap
gepakt, bloemetje erop en zie je
hebt een prachtige "knots".En bij
die knots hoort een Prins.

Dus nog even snel een Prins zoe-
ken. Die werd gevonden in de per-
soon van Bart Hoebink en zie de
wederopstanding van carnaval in
de Kranenburg was een feit, al-
thans zo moet een en ander zich
ruim een decennia geleden heb-
ben afgespeeld.

BLOEDSERIEUS
Wat als een geintje begon, werd de
afgelopen jaren bloedserieus, hoe-
wel het een gekke woordspeling is:
bloedserieus en carnaval. Met seri-
eus bedoelen wij in feite dat gelei-
delijk aan een aantal personen al-
le energie en tijd stopten om weer
jaarlijks een ouderwets carnaval te
organiseren. Zo werd vier jaar ge

leden de Stichting Kranenburgs
Carnaval in het leven geroepen. De
eerste voorzitter was Jos Besselink.

Thans staat het bestuur uit: Wil-
lem Schmitz, voorzitter; Harry Nij-
enhuis, secretaris; Ronald Scholtz,
penningmeester en de leden Her-
bert Rutgers en Nico Lichtenberg.
Er werd bewust voor een Stich-
tingsvorm gekozen zodat je niets
van doen hebt met statuten en al
dat soort "rompslomp".

"Een Stichting werkt nu eenmaal
veel gemakkelijker. We hebben
achter de schermen een werk-
groep van zo'n 25 man die ons
met raad en daad terzijde staat.
Biezonder handige luu", aldus
Willem en Herbert in koor. Moet
er een nieuw bestuurslid komen,
dan is er in de werkgroep altijd
wel iemand te vinden die deze
functie op zich wil nemen. Tussen
twee haakjes de "Stichting Kra-
nenburgs Carnval" is ook in de zo-
mermaanden actief. Dan is zij ook
betrokken bij het Kranenburgs Zo-
merspectakel.

Het carnaval is intussen uitge-
groeid tot een dermate gebeuren
dat reeds direct na het carnaval in
1999, de voorbereidingen begon-
nen voor het carnaval in 2000. Het
bestuur gaat er dan ook vanuit dat
het carnaval in de periode vanaf
vrijdag 3 maart tot en met zondag
5 maart, toch wel minimaal 750
man publiek zal trekken.

VADER ABRAHAM
De absolute trekpleister is Vader
Abraham. Een man die in zijn gen-
re zijn weerga niet kent. In het
dagblad "De Telegraaf" van dins-
dag 15 februari schreef Henk van
der Meyden een uitgebreid artikel
over het 30 jarig jubileum van de
ze Brabantse artiest genaamd Pet-
rus Antonius Laurentius Kartner,
geboren op 11 april 1935 om pre
cies 19.00 uur. Zijn ouders noem-
den hem Pierre!

Tijdens het gesprek met Herbert
Rutgers en Willem Schmitz, duikt
Herbert plotseling achter zijn
computer om te gaan "downlo-
aden" om vervolgens met de bio-
grafie van Vader Abraham op de
proppen te komen. Je gelooft je
ogen niet: 17 pagina's tekst over
hetgeen Pierre Kartner allemaal
geschreven, gecomponeerd en ge
zongen heeft.

Wanneer hij zondagmiddag 5
maart met zingen begint en Vader
Abraham zou zijn gehele repertoir
afwerken dan is hij zo ongeveer tij-
dens Euro 2000 klaar. Ongetwij-
feld zal het café op de Kranenburg
wel even in het teken van "Kleine
café aan de Haven" staan. Nuchter
commentaar van Willem Schmitz
en Herbert Rutgers": "Vader kost
wel een paar centen, maar je hebt
het publiek dan ook wat te bie
den"!

PROGRAMMA
Het carnaval begint vrijdagavond
3 maart met een playbackshow.
Eerst is het de beurt aan de kinde
ren. Inmiddels hebben zich 17 kin-
dergroepen opgegeven en is wat
dat betreft het programma voor
de jeugd vol. Ook de inschrijving
voor de volwassenen is gesloten.
Hier hebben zich tien groepen ge
meld. Dus ook hier "volle bak".
Voor de jeugd is de inzet de "Kas-

bendjen Wisselbokaal", momen-
teel in het bezit van Sanne Mul-
link. Bij de "groten" gaat het om
de "Kranenburgs Carnvalsbokaal",
momenteel in het bezit van Huub
Bos en Marietje Schmitz. De Play-
backshow wordt gepresenteerd
door Hans Krabbenborg, de zanger
van "Kasbendjen".

Zaterdagavond 4 maart het Carna-
valsbal waarbij de nieuwe Prins be
kend wordt gemaakt en afscheid
wordt genomen van Prins Gerben
en zijn adjudant Martijn. Tijdens
dit bal met medewerking van de
band "Realtime" worden prijzen
beschikbaar gesteld voor de moos-
te verklede groepen c.q. individu-
ele personen.

Zondagmiddag 5 maart een op-
tocht van de kindercarnaval met
medewerking van "De Schadden-
stekkers" uit RuurloAansluitend
is er een optreden van het kinder-
theater "Fiets". Het kindercarna-
val vindt voor het eerst in een tent
plaats waar naar schatting zo'n
150 kinderen worden verwacht.
Voor kinderen t/m 14 jaar gratis
entree en tractaties. Om de kosten
van die middag te dekken is er in-
middels een verloting op touw ge
zet.

Tegelijkertijd is er in het panne
koekenhuis Kranenburg een ou-
derwetse carnavalsmiddag met de

band "DOGZ" en Vader Abraham.
Tot slot is er maandag 6 maart de

trekking van de verloting. Die
vindt plaats in de "Kraanvogel".

Dagexcursie divers landschap
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op zaterdag 26
februari aanstaande een dagex-
cursie op landgoed Hackfort
met als thema 'divers land-
schap'. De dag bestaat uit een
dialezing over het onderwerp
met aansluitend een fiets/wan-
delexcursie.

De ontvangst is 's morgens in de
Van Westerholtzaal op kasteel
Hackfort aan de Baakseweg 8 in
Vorden, waar de excursie ook
wordt afgesloten. Deelnemers die
nen zelf te zorgen voor een goede
fiets en lunchpakket. Aanmelden
is noodzakelijk, dit kan bij de Ie
denservice van Natuurmonumen-
ten, tel. 035-6559911.

AUTHENTIEK LANDSCHAP
Landgoed Hackfort is tot 1981 be
heerd geweest door de families
Van Hackfort en Van Westerholt
van Hackfort. Deze hechtten - ook
in tijden van ruilverkaveling - veel
zorg aan het bewaren van het ka-
rakteristieke hoevenlandschap op
het landgoed. Veel moois is daar-
door bewaard gebleven en op
Hackfort wordt dan ook nog volop
variatie in het landschap aange
troffen.
Door houtwallen omzoomde ak-
kers en graslanden wisselen elkaar
af en vormen een geheel met bos-
sen, oude boerderijen, lanen en be
ken. Tijdens deze dag krijgen de
deelnemers uitleg over de geschie
denis van het landschap en wat er

bij komt kijken om het ook voor de
toekomst te bewaren.

NOODZAKELIJKE VARIATIE
In vroeger tijden diende een land-
goed zo veel mogelijk self-suppor-
ting te zijn. De pachtboerderijen
leverden onder andere graan, dat
op de watermolen van het land-
goed werd gemalen. Water werd
lange tijd uit de beek gehaald, bo-
men en houtwallen brachten
brandhout op. Het hout kon door
middel van een aandrijfriem van-
uit de molen worden gezaagd. De
landschappelijke variatie die zó
kenmerkend is voor een landgoed,
was dus levensnoodzakelijk. De ex-
cursieleiders kunnen er boeiend
over vertellen.



RUNDER in nc

BRAADLAPPEN 1 kg 10,95

SCHOUDER
KARBONADE 1 kg 6,95
ROOKWORSTEN Q „
grof of fijn s stuks o,Uu

VERSE WORSTEN 3 stuks 8,95

Extra voordelig

ZIGEUNER 0 n_
SCHNITZELSkiio O,95
zolang de voorraad strekt

Elke week op de markt in Vorden

WORSTEN VLEESWAREN

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Weekpakket vleeswaren

100 gr SCHOUDERHAM 1,95

lOOgrKIPROLLADE 2,95

100 gr GEBR. GEHAKT 1,75

NU VOOR

ORCHIDEE van f 24,95 voor

PR l M U L A'S 3 stuks

2 BOSSEN BLOEMEN

2 BOSSEN ANJERS

17,95 Valeweide
4,95 Bloemen en planten

9,95

6,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

HET UNIEKE INTERIEUR TOTAALCONCEPT

Het Interieur...
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid

ledereen heeft zo zijn eigen sfeer in huis.
Dat kan variëren van hedendaags modern tot
klassiek. Er zijn zóveel stijlen dus evenzoveel
wensen.

Het kiezen uit de juiste combinaties van verf,
behang, tapijten en gordijnen is de moeilijkste
factor.
Dat heeft lang niet altijd met het prijskaartje te
maken, maar met het vermogen om de juiste
kleuren en dessins op uw interieur af te
stemmen.

Wij zijn professionals. Wij adviseren u met veel
plezier, om de door u gewenste sfeer
in de juiste verhoudingen bij elkaar te brengen.

Loop gerust eens bij ons binnen,
u bent van harte welkom!

HOME

HARMSEIV
Zelhemseweg 21 (Bedrijventerrein 'Hengelo') Qm openingajden zijn

7255 PS Hengelo maandag t/m donderdag 08.30-1730 uur
Tel.: 0575-464000 '-20.00 uur

zaterdag 0830-16.00 uur

MAAR LIEFST 500 m2 COMBINATIEGEMAK
BEHANG, VERF. GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

RECYCLING:

KOMT 'T ANDER,

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

knapperige

per krop
-

49

zoete Blauwe druiven
500 gram

met reepjes vlees

500 gram

Aanbiedingen geldig ma. 21 febr. t/m zat. 26 febr.

Tennissen?
Proef lidmaatschap
voor basisschooljeugd

Zit je op de basisschool en wil je
tennissen?
Vordens Tennis Park biedt nu een
proef lidmaatschap aan:
voor ff 20,- kun je de hele
maand maart vrij tennissen
bovendien krijg je 2 proefles-
sen (6 en 20 maart).

Voor een racket wordt gezorgd.

G e e f j e o p
Proeflidmaatschap senioren
gratis hele maand maart
(excl. lessen en rackets).
Informatie en opgave
vóór 1 maart bij:
Truus Brandenbarg, tel. 55 20 24
Adriaan van Helden, tel. 55 34 51 \Y/

Vordens Tennis Park
Overweg 20

ZATERDAG 11 MAART:
OPEN DAG

Er

Aardbeienvlaai
of

peren-royaalvlaai

v • • J

Zonnepittenbrood
lekker bruin brood <— -

mef veel granen en zaden

a 15jjm

Waldkornbroodjes
donker meergranen

per bolletje nu %^%^ ^f^?Mm%

Echte Bakker
VAN ASSELT
kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (05

V_ ECHTE rfrT

) 551384
75) 571528

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

worden

Tevens verzorgen wij ook;/
* Tuinontwerp ~ Tuinaanle

* Tuinondertïo<|d - Tuiriî vies
* Tuinfenovatie|~ Vijver^rtteli

* Sierbestrating - Snoeien
* Aanleg-ónderhoud bedrijfsterreinen

* Specialist in aanteg van Japanse tuinen
Profiteer nu van onze 10% millennium korting

In de maand februari

HOVENIERSBEDKIJF ANDKÉ OONK

Neede

Tel. (0545) 23 21 46 (na 18.00 uur)



Gouden echtpaar Hulleman-Berns

Het echtpaar W.G.B. Hulleman
(75) - F.J.M. Berns (85) herdenkt
donderdag 24 februari het gou-
den huwelijksfeest. In werke-
lijkheid zijn ze die dag 51 jaar
getrouwd. Vorig jaar kon deze
mijlpaal vanwege ziekte van de
bruid niet gevierd worden en
werd besloten het feest een
jaartje uit te stellen!

Beiden verkeren momenteel in
goede gezondheid en zal het feest
niet op de dag zelf maar op zater-
dag 26 februari in "De Herberg" te
Vorden gevierd worden. De brui-
degom kwam in 1940 als boeren-
knecht vanuit Klarenbeek naar Al-

men waar hij bij boer Willemsen
ging werken.
Daar leerde hij zijn toekomstige
bruid kennen. Zij was namelijk de
dochter van de buren, waar de
bruidegom wel eens ging helpen.
In 1949 zijn ze getrouwd en zijn ze
tot 1991 het agrarische vak trouw
gebleven. Het was een bedrijf met
koeien, kalveren, varkens, kippen
etc. .
Naast zijn werkzaamheden op de
boerderij heeft de heer Hulleman
ook nog 25 jaar "melk gereden". In
eerste instantie met paard en wa-
gen, daarna met de tractor. Aan-
vankelijk werd de melk naar de
zuivelfabriek in Eefde gebracht,

daarna naar Vorden. In 1991 heeft
een zoon de boerderij overgeno-
men en verhuisde het bruidspaar
Hulleman negen jaar geleden
naar een woning aan de Almense-
weg in Vorden. In vroeger jaren
fokte de heer Hulleman als hobby
geiten. En met succes want de
woonkamer wordt opegsierd met
vele bekers en medailles. Mevrouw
Hulleman liet zich evenmin onbe-
tuigd en maakte van de geitemelk
kaas. Het gouden paar heeft drie
zonen, een dochter, 8 kleinkinde-
ren en 10 achter- kleinkinderen
die allemaal regelmatig thuis aan
de Almenseweg komen "aanwaai-
en"!

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Het bestuur van de PvdA afdeling
Vorden heeft met verbazing ken-
nis genomen van een artikel van
D'66 in het weekblad Contact van
woensdag 9 februari 2000, waarin
deze politieke partij mededeling
deed dat zij de eerste plaatselijke
politieke partij zou zijn, welke
aandacht gaat schenken aan de
toekomstige Gemeentelijke herin-
deling met Hengelo en Steenderen
en de huidige samenwerking met
deze betrokken Gemeenten.
De PvdA wijst er op dat zij al in no-
vember 1998 als eerste partij in
Vorden middels een politiek café
aandacht hebben geschonken aan
de samenwerking met de drie ge
noemde Gemeenten. Tijdens de
toen druk bezochte bijeenkomst
kon de Vordense gemeenschap al
mee discussieren over de voorge
nomen plannen. Tijdens het poli-
tiek café van de PvdA in november
1999 is dat nog eens dunnetjes
over gedaan.
D'66 was daar van op de hoogte
omdat het gebruikelijk is dat
plaatselijke politieke partijen
daarvoor een uitnodiging ontvan-
gen, vandaar dat het de PvdA be-
vreemdde dat D'66 zich nu als par-
tij opwerpt welke als "eerste" deze
zaak aan de orde wil stellen voor
de Vordense bevolking.

Het bestuur PvdA afdeling Vorden
Zuivelhof 19, 7251 EH Vorden
Tel. (0575) 55 44 86

Volleybal

UITSLAGEN DASH 19 FEBR.
Twente Schut l - Dash l 3-1 (15-10,
15-7, 12-15, 15-8); Nefït Orion 4 -
Dash l 0-3; Vios Eefde 2 - Dash 4
2-2; Vios Eefde l - Dash 2 3-0; Vios
Eefde 2 - Dash 3 3-0; SV Harfsen
MB1 - Dash MB1 2-2; RW Tornax l -
Dash 3 3-0; Dash MA1 - Revoc MA1

Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voering-

stoffen • DMC-garen

• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

0-3; Dash 6 - Rivo Rietmolen 5 3-0;
Dash 2 - Reflex 2 3-0; Dash 4 - SC
Gorssel 2 3-0.

WEDSTRIJDEN DASH 26 FEBR.
Overa 3 - Dash 5; Vios Beltrum MA1
- Dash MA1; Huevo '85 4 - Dash 6;
Favorita 5 - Dash 4; Favorita l -
Dash 2; Dash 4 - Wik 3; Dash MBl -
Wik MBl; Dash 2 - Wik 1; Dash 3 -
Wik 2; Dash l - Boemerang l; Dash
3 - Overa l; Dash l - Schuchter MA1.

Paardesport

Voetbal

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Op zaterdag 19 februari waren de
Gelderse kampioenschappen sprin-
gen voor ponies in Lochem. Na twee
foutloze manches en een foutloze
barrage was Bart Hartman met
Offem Minos het snelst en was dus
Gelders kampioen springen klasse
L.

PROGRAMMA SOCH
Zaterdag 26 februari
Gazelle Nieuwland B - Socii B

Zondag 27 februari
Socii l - Gorssel 1; Socii 2 - Tortura
Wintersw. 2; Socii 3 - Steenderen 2;
Erica '76 9 - Socci 4; Baakse Boys 4
- Socci 5.

Voetbal

PROGRAMMA RAÏTI
Zaterdag 26 februari
Apeldoorn CSV 8 - Ratti 5; Pax B2 -
Ratti BI; Ratti Cl - Cupa Cl.

Zondag 27 februari
Deo l - Ratti 1; SHE 4 - Ratti 2;
Ratti 3 - Vorden 6; Pax 8 - Ratti 4.

G E N D A V O R D E N
FEBRUARI

Iedere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

23 BZRVorden in Dorpscentrum
23 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
23 NBv Plattelandsvrouwen van

Nu, Baukje Bakdemonstratie
in de Herberg

24 HVG dorp Vorden dhr. Peppel-
man Inbraakpreventie

24 PCOB in het Stampertje Filoso-
fie

28 Bridgen in Dorpscentrum

MAART

Iedere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

l HVG Linde mevr. Niewenhuis
"Geheugentraining"

l Welfare handwerkmiddag
Wehme (Kraamverkoop)

l BZR Vorden in Dorpscentrum
l ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
1 HVG Wichmond ouderenmid-

dag
2 Bejaardenkring Dorpscentrum
3-4-5 Kranenburgs Carnaval
4-5-6-7 Carnaval in de Herberg
6 Bridgen in Dorpscentrum
6 Vrouwenclub Medler Kraamge-

beuren door de eeuwen heen
7 KBO Soosmiddag
8 BZR Vorden in dorpscentrum
8 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink

Zaalvoetbal
VELOCITAS
Velocitas speelde afgelopen vrijdag
de lastige uitwedstrijd in Humme-
lo tegen H en K. Dit team staat op
de 4e plaats en wist van Velocitas
in de thuiswedstrijd met 6-9 te
winnen. Het team uit Vorden nam
in de Ie helft snel een voorsprong.
Uit een goed genomen corner wist
Jeroen Tijssen de bal bij de 2e paal
binnen te tikken. De 2e corner die
Velocitas kreeg was weer raak. Dit
keer trok Oldenhave een gat voor
Ronald de Beus die de bal tegen de
touwen schoot. H en K was de
kluts helemaal kwijt en kwam
zelfs op een 0-3 achterstand. Een
foute pass van de keeper werd
door Dennis Wentink tot doelpunt
gepromoveerd. Hij plaatste de bal
tussen de benen van de goalie in
het doel. Het ging zo voor de wind
dat de concentratie aan de Vor-
dense kant verslapte en zo kwam
H en K weer in de wedstrijd. Voor
de rust kwam het terug tot 2-3. Bei-
de doelpunten werden voorafge-
gaan aan persoonlijke fouten van
Velocitas spelers. Het waren overi-
gens de enige 2 ballen die keeper
Gerrit Wenneker op zich afzag ko-
men.
In de 2e helft lieten Wentink en
Enzerink grote kansen liggen om
de voorsprong van Velocitas te ver-
groten. Dit gebeurde dus niet en
als zo vaak valt het doelpunt dan
aan de andere kant: Een afgesla-
gen bal kwam precies voor de voe-
ten van een H en K speler, die dit
buitenkansje niet liet liggen. Zo
kon Velocitas weer opnieuw begin-
nen nadat het met 3-0 voor had ge
staan, maar het toonde veer-
kracht Het was Jeroen Tijssen die
de bal vanuit een scrimage in één
keer hard in de kruising schoot. H
en K, dat overigens met een mee
voetballende keeper speelde, zette
het doel van Wenneker onder
druk, maar kwam niet tot scoren.
Rob Enzerink zag een schot van ei-

10 ANBO Alg. Ledenvergadering
en dialezing "Vorden vroeger
en nu" in 't Stampertje

13 Bridgen in Dorpscentrum
15 BZR Vorden in Dorpscentrum
15 Welfare handwerk middag

Wehme
15 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 HVG Wildenborch dhr. Smei-

tink
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 Klein Axen, psychotherapeute

workshop Aura
18 HVG Dorp Vorden excursie

naar Planetarium Toldijk
18 Feestavond Kranenburgs

Belang met Hoe?Zo! in Pannen-
koekenrest. Kranenburg

18 Veiling in de Herberg
20 Bridgen in Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler Cabaret

"Dames variant"
21 KBO Soosmiddag
22 BZR Vorden in Dorpscentrum
22 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 HVG Wichmond VW Vorden

mevr. Wullink
22 N.B.v. Plattelandsvrouwen van

Nu, Eendagsbestuur
23 HVG Dorp Vorden Paasviering
23 PCOB in het Stampertje

Paasmiddag
27 Bridgen in Dorpscentrum
28 Passage dhr. Rossel 'n reisver-

haal
29 Welfare Verkoopmiddag Weh-

me
29 BZR Vorden in Dorpscentrum
29 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
30 HVG dorp Vorden Ringvergade

ring de Herberg
30 HVG Linde Ringvergadering de

Herberg

gen helft gestopt door de keeper.
Deze stond 20 meter voor de goal
en hield de bal met de hand tegen.
De goed leidende scheidsrechter
kon niet anders dan de doelman
er 2 minuten uit te sturen. De
keeper kreeg een paar tellen later
gezelschap van een medespeler.
Deze stopte met een onbesuisde
actie Ronald de Beus onder de
grond. Met 2 man meer scoorde
Rob Enzerink 3-5 en leek er geen
vuiltje meer aan de lucht. Met nog
anderhalve minuut kon ook Ro-
nald de Beus plaats nemen op de
strafbank. Hij pakte een bal die
hoog over de zijlijn was gegaan net
voor de lijn in de hand, en kon 2
minuten gaan zitten. H en K wist
met een mannetje meer te scoren
en kwam bijna langszij maar een
schot van hun keeper trof net geen
doel. Zo kon Velocitas de 3 zwaar
bevochten punten mee nemen
naar Vorden. Aanstaande vrijdag-
avond speelt Velocitas in sporthal
't Jebbink tegen Gorssel.

Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D - F L E V O L A N D
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1600
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970
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1259
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1599
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2034

stooktabel 14 feb. t/m 20 teb.
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Van Campen Bouwgroep is een middelgrote bouwgroep, gevestigd in Zelhem en omvat een
drietal werkmaatschappijen: Van Campen Bouw/Zelhem BV, Van Campen BAU BV en
Van Campen Planontwikkeling BV. In het zestigjarig bestaan zijn we succesvol actief op het
gebied van nieuwbouw in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw.

Voor de realisatie van diverse projecten in de regio, zijn wij ter versterking van onze werk-
maatschappij Van Campen Bouw/Zelhem BV op zoek naar (ervaren):

Wij bieden u uitstekende arbeidsvoorwaarden en een goede honorering.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie, dan kunt u bellen met de heer G.j. Scheers te
bereiken onder nummer (0314) 62 28 82 en na kantooruren op nummer (0314) 62 25 27.
U kunt ook schriftelijk reageren door uw sollicitatiebrief vergezeld van uw CV binnen
10 dagen na het verschijnen van deze advertentie te zenden naar:
Van Campen Bouwgroep BV, t.a.v. de directie, postbus 215,7020 AC Zelhem.

ouwgroe]
Dr. Grashuisstraat 28-30, postbus 215 - 7020 AC Zelhem
Telefoon (0314) 62 28 82. Fax (0314) 62 40 39

'Pension
Geesjeshof
Toneelgroep Linde is weer druk
aan het repeteren. Gekozen is voor
het blijspel "Pension Geesjeshof',
een komisch stuk in drie bedrijven
geschreven door Herman v.d. A. Be
rend Brinks was blij met pensioen
te kunnen gaan en is gestopt met
boeren.
Zijn dominante vrouw Geesje be
denkt echter om een pension te
gaan runnen en neemt zelfs een
(wat vreemde) ober in dienst. Hun
dochter komt met haar bijzondere
vriend logeren. Enkele gasten en
buren kijken hun ogen uit hoe het
er aan toe gaat en beinvloeden de
situatie in het vijfsterren pension.
Houdt zaterdag 25 maart alvast
vrij voor een avondje lachen in het
Dorpscentrum te Vorden.

Carnaval in

Ie Herberg
TE VORDEN

4 DOLLE DWAZE DAGEN CARNAVAL
4-5-6-7 MAART

20.30 uur AMSTERDAMSE AVOND m m i

ROGIER
DONALD OLIE ENTREE f 7.50

21.00 uur CAFÉ-CONCERT

TRYOUT

TRAINBAND
SHOWTIME
hét vuurwerk uit Nederland!

VOORVERKOOP f 15,00

14.00 uur BEJAARDENCARNAVAL

JOHAN STAPPER

WIE KOMT ONS HELPEN?

IN ONS TEAM IS PLAATS
VOOR EEN
PARTIME VERKOOPSTER m/v
CA. 15 UUR

s

Brieven : T.a.v. J.P. Murray
Postbus 4108
7200 BE Zutphen

uthfermode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080
Ziekenhuis ri. centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links

(Stoppen met) roken
informatielijn
0900-9390
(20 cent per minuut)

Deze telefoonlijn kent vier
functies en is 24 uur per
dag bereikbaar:
- beluisteren van informatie
- het bestellen van

voorlichtingsmateriaal
- het verkrijgen van

informatie over het aanbod
van stoppen-met-roken-
cursussen in de regio

- het doorverbonden worden
vooreen persoonlijk
gesprek (alleen tijdens
kantooruren van maandag
t/m vrijdag van 08.30
tot 17.30 uur) •

Het

leven

IS

har

...zorg er goed voor:
eet eens wat vaker vis

in plaats van vlees.

Meer tips vindt u in de
brochure: 'Eten naar hartelust'

Bel: 0800 300 O 300.

Nederlandse Hartstichting
h a r t s t i c J i t i n g

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWA NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

ROBBERS &
PARTNERS

Administratie- en Belastingadvieskairtoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon 0575-551455

H.H. Wanders, belastingadviseur,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, telefoon 0575-463274

Uw adres
voor een totaalpakket

administratieve en fiscale dienstverlening

Voor het verzorgen van uw

BELASTING-
AANGIFTE 1999

kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag
1 - 8 - 1 5 - 2 2 maart

van 17.30 tot 19.30 uur
Gaarne op telefonische afspraak

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

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

roemt Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80



HEELVEEL
VOOR HEEL WEINIG.

Voor slechts f200,- extra* rijdt u de Nissan Micra Miracle. Een wonder van een auto met

heel, heel veel voordeel:

Getint glas met schaduwband in voorruit • Meegespoten kentekenverlichting-

Elektrische raambediening vóór

Centrale portiervergrendeling

Binnenverlichting met instapvertraging

Meegespoten buitenspiegels

Stootstrips

afdekplaat

• Zilverkleurige middenconsole afwerking

• Sportieve stoelbekleding

• Design wieldoppen

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

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE. (NISSANus_

AIRCONDITIONING,
NU VOOR SLECHTS

ƒ 500,-!

AUTOBEDRIJF
DOETINCHEM Plakhorstweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

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!

Jouw

beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrïjfsverzorging is dé

arbeidsbemiddelaar voor de agrarische

sector, bouw, grond-, weg- en water-

bouw, metaalsector, groenvoorziening en

transportsector. In de omgeving Lochem,

Vorden, Hengelo, Doetinchem hebben wij de volgen-
de vacatures:

Medewerkers
groenvoorziening
Wij zoeken gemotiveerde medewerkers met "groene"

vingers voor de groenvoorziening. Het gaat om het maaien

van bermen en sloten, snoeien van bomen, en de aanleg en

onderhoud van tuinen. Hét werk is zeer afwisselend. Enige
ervaring is gewenst.

Bouwmedewerkers
Voor de bouw en de grondverzet zoeken wij gemotiveerde

medewerkers met enig affiniteit in de bouw. De werkzaam-

heden bestaan uit metselen, timmeren, opperen, grondwerk

en alle verder voorkomende werkzaamheden.

Productiemedewerkers
Voor verschillende bedrijven zoeken wij medewerkers

voor productiewerk. Bijvoorbeeld voor het timmeren en

repareren van pallets, het maken van betonnen mallen,

laden en lossen van vrachtauto's, e.d. Parttime, fulltime of

alleen enkele nachtdiensten werken, alles is bespreekbaar.

De werktijden zijn in overleg te bepalen.

Interesse in bovenstaande vacatures? Of wil je meer infor-

matie? Neem dan contact op met Sandra Bosman,

0900-9896. Langskomen kan natuurlijk ook.

Ons adres: Kerkstraat l a te Vorden.

arische
Bedrijf sverzorging
Oost-Nederland

RIKBARENP
Het komt maar één keer in de vier jaar

voor dat februari 29 dagen telt. Een
reden voor Duthler Mode om van deze

1 schrikkeldag een onvergetelijke mode-
koopjesdag te maken. Met schrikba-

W
| A | A p - rend lage prijzen.

|\ |\ L L Echte schrikkel-
koopjes dus, waarvan u direct moet

profiteren. Want ze zijn er op

DINSDAG
29 FEBRUARI

.. wollt VAN 9.00 TOT 21.00 UUR
"' en alleen bij Duthler Zutphen!

utn/ermode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Te!. (0575) 526080
Ziekenhuis ri. De Stoven/rotonde rechts/ 2e str. links

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Geef voor waterprojecten in
het Nijlgebied

Giro 456 Utrecht

Pannenkoektiuis 'de Vordense Pan'

Prijswinnaars van de
Valentijnskaartenactie

l 'osilnis l k

ikcniiuktic.nl

Ter gelegenheid van Valentijnsdag
hield 'de Vordense Pan' een Valen-
tijnskaartenactie. Uit de vele in-
zendingen kunnen de volgende
creatievelingen hun verdiende
pannenkoekenbon bij 'de Vorden-
se Pan' afhalen.

1. Voeballende klootschieters Vor-
den ƒ 100,-; 2. Familie Brouwer-
v.d. Put, Twello ƒ 50,-; 3. Sophie en
Marloes Wullink Vorden ƒ 25,-.
De familie Bultman, Patricia en
Bert bedanken iedereen voor de
leuke inzendingen.



Bouw Ruurlose Orangerie
n maart van start

Huize Ruurlo had een monu-
mentale Orangerie die in de
tuin achter het kasteel stond.
Deze Orangerie was in 1879 ge
bouwd als overwinterplek voor
de mediterrane potplanten, die
zomers de directe omgeving
van het kasteel decoreerden.

Onderdeel van de collectie pot-
planten vormden steevast de si-
naasappelboompjes, die ook in de
winter vrucht bleven dragen. Van-
daar de naam Orangerie. De mees-
te kastelen hadden of hebben nog
een Orangerie, die van Huize
Ruurlo is echter in de oorlog on-
herstelbaar vernield. Sinds enige
jaren gaan er al stemmen op om
de Ruurlose Orangerie in volle glo-
rie en geschikt voor vele doelein-
den te herbouwen. Hiervoor werd
een Stichting in het leven geroe-
pen, die na een jaar voorbereiding
in maart begint met de werk-
zaamheden van de herbouw.

NUTTIGE EXPLOITATIE
Een voorziening in deze vorm is
een uitstekende aanvulling op de
bestaande mogelijkheden in Ruur-
lo. Door de groei van het aantal
huwelijken en de regio waaruit de
ze trouwlustigen komen is een
ruimte, op het niveau dat van een
huwelijk op een kasteel verwacht
mag worden, wenselijk. Om echter
de exploitatie multifunctioneel te
maken zijn er gegadigden voor
enerzijds expositieruimte en an-
derzijds een uitstekende en vooral
rustige locatie voor seminars en
dergelijke. De horeca-exploitatie is
in handen van een gerenommeerd
Achterhoeks restaurant. Het mul-
tifunctionele karakter wordt nog
eens onderstreept door de facili-
taire ruimten, die op een uitge
kiende wijze aan het hoofdge-
bouw gekoppeld is maar door toe
passing van hout en groen aan het
oog onttrokken wordt.
Zo maakt de nieuwe Orangerie
geen inbreuk op het aangezicht
van de prachtige kasteeltuin. Ook
de parkeerplaatsen zijn goed gesi-
tueerd in de rand van de tuin waar

de auto's geen overlast bezorgen.
KASTEELTUINCONCERTEN
Een jaarlijks hoogtepunt in het
culturele leven van Ruurlo vor-
men de kasteeltuinconcerten. In
een sprookjesachtige sfeer genie
ten duizenden van prachtige mu-
ziek. Het weer is echter een onbe
trouwbare partner en hoewel de
Orangerie aan hooguit 250 men-
sen zitplaats biedt wordt er toch
volop rekening mee gehouden dat
er jaarlijks meer concerten gehou-
den kunnen worden. De Orangerie
is daarop berekend.

EXPOSITIES EN SHOWS
Er is een groeiende markt voor be
drijfspresentaties, -introducties en
bijeenkomsten waarbij de locatie
een grote rol speelt. Het bedrij fsle
ven maakt al veel gebruik van bij-
zondere locaties voor promotione
Ie activiteiten. Presentatie van
nieuwe collecties, ontvangsten op
niveau, aandeelhoudersvergade-
ringen, voorlichtingsbijeenkom-
sten, seminars kortom de zgn.
'event' zoeken regelmatig naar
toplocaties. Zo'n toplocatie moet
de Orangerie in Ruurlo zeker wor-
den.

In deze markt zijn de structurele
gebruikers actief, bedrijven die
met regelmaat enkele keren per
jaar gebruik van de locatie maken.

Daarnaast is de incidentele gebrui-
ker, die de locatie al dan niet met
horecafaciliteiten ad hoc huurt.
De toegang voor exposanten en Ie
veranciers is hierop voorbereid. De
hoofdentree is ruim genoeg om
zelfs grote producten zoals auto's
moeiteloos naar binnen te rijden.
De faciliteiten voor leveranciers
zijn dusdanig dat ze nauwelijks
merkbaar zijn voor de bezoekers.
Er is een fors pakket van eisen in-
gediend om deze nieuwe aanwinst
in Ruurlo tot een uniek centrum
van het sociale leven in de regio te
maken.
Een klassieke Orangerie met een
eigen gezicht en gebruiksmoge
lijkheden.

Gemeente op de bres voor
bungalows Mosselseweg
De gemeente Vorden gaat in be-
roep bij de Raad van State en
hoopt zo alsnog de bouwvan 32
vakantiebungalows aan de Mos-
selseweg af te dwingen. In de-
cember zette Gedeputeerde Sta-
ten een streep door de plannen
omdat het bungalowpark op
het terrein van de familie Be-
renpas volgens de provincie in
strijd zou zijn met het streek-
plan.

De gemeente Vorden snapt er niets
van dat de provincie de bouw van
de 32 vakantiebungalows een aan-
tasting noemt van het landschap-
pelijk waardevol gebied. Volgens
de gemeente Vorden is het bunga-
lowpark juist een goed voorbeeld
van een plan dat uitstekend past
in het kader van het Waardevol
Cultuurlandschap WCL De Graaf-
schap. Daarin wordt recreatie ge
zien als belangrijke vervangende
economische mogelijkheid voor
wegvallende agrarische activitei-
ten. Daarnaast verbaast het de ge
meente Vorden dat de provincie in
het vooroverleg dat er geweest is
nooit heeft gezegd dat de bouw
van de bungalows in strijd is met
het streekplan.
Verder is de gemeente Vorden het
niet eens met de bewering van de
provincie dat er op dit moment
weinig behoefte is aan nog meer
bungalows in Gelderland. Gedepu-
teerde Staten baseert zich hierbij

op een recentelijk uitgevoerd pro-
vinciaal onderzoek. Vorden daar-
entegen denkt dat er in deze regio
wel degelijk behoefte is aan vakan-
tiebungalows. Een onderzoek van
Arcadis en Luimes makelaardij
toont dit volgens de gemeente aan.
Tenslotte vreest de provincie voor
permanente bewoning van de va-
kantiehuisjes. De gemeente Vor-
den veegt dit argument van tafel
en vindt dat er voldoende maatre
gelen zijn getroffen om dit tegen
te gaan.

Tijdens de commissievergadering
wonen, werken en recreëren van
vorige week dinsdagavond was al-
leen D66 tegen het collegevoorstel
om beroep aan te tekenen bij de
Raad van State. De democraten
zijn sowieso tegen vakantiebunga-
lows op deze plek. "Het zou dan
ook erg onconsequent van ons zijn
om nu voor te stemmen", aldus de
heer M. Bakker.

Wethouder M. Mulderije liet tij-
dens de commissievergadering we
ten dat de statenfractie van de
WD inmiddels een kijkje is gaan
nemen aan de Mosselseweg. De li-
beralen in Arnhem waren evenals
de gemeente Vorden verbaasd over
de uitspraak van het college van
Gedeputeerde Staten en wilden
met eigen ogen zien of bungalows
op deze plek in strijd zijn met het
streekplan.

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Campinggids
compleet vernieuwd

De voorpret van de vakantie en
het vakantievieren zelf wordt
nu een stuk aangenamer. De
ACSI Internationale Camping-
gids 2000 is totaal vernieuwd.
De Europa-gids verschijnt in
twee delen in een foedraal, zo-
dat de gids handzamer in het
gebruik wordt.
De gehele gids is in full colour
gedrukt. Per camping is nu nóg
meer informatie beschikbaar,
zoals bijvoorbeeld het email-
adres, prijs in euro's, regio, de
oppervlakte en de hoogtelig-
ging van de camping.

Het zoeksysteem is eenvoudig
door de vele land- en regiokaarten.
Op deze regiokaarten staan de be
langrijkste plaatsnamen, wegen
en de geselecteerde campings. On-
der deze zogenaamde deelkaarten
staan de campings in die regio op-
gesomd met uitgebreide informa-
tie op plaatsnaamvolgorde.

In het jubileumjaar van ACSI (ACSI
bestaat 35 jaar!) komt in dezelfde
vormgeving de Benelux-versie van
de campinggids. Ideaal voor de
kampeerder die regelmatig in de
Benelux kampeert.

STERK VERBETERDE CD-ROM
Voortbordurend op het succes van
vorig jaar, is er nu de sterk verbe-
terde camping cd-rom 2000. Na de
introductie begin 1999 zijn er
maar liefst 30.000 exemplaren van
de 1999-versie verkocht. De 2000-
versie, uiteraard weer mét de inge-
bouwde routeplanner, blijft duide-
lijk en eenvoudig in gebruik. De
snelheid is toegenomen evenals
het aantal gebruiksmogelijkhe-
den.

Zoals men van de bekende groene
campinggids gewend is, worden
zo'n 8.000 campings in Europa
jaarlijks bezocht en gecontroleerd
door 270 selecteurs. De beschikba-
re informatie is dus betrouwbaar,
up-to-date en objectief.
Ook wordt duizenden kampeer-
ders gevraagd naar hun ervarin-
gen^ op de campings. Deze infor-
matie verhoogt de objectiviteit
van de gids.

De ACSI-selecteurs kunnen desge-
wenst gebeld worden voor extra in-
lichtingen. De uitgebreide cam-
pinginformatie vindt men in de
campinggids, op cd-rom en op in-
ternet .(www.eurocampings.net).

Urineverlies? U kunt er iets aan doen!
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert de cursus 'Urineverlies? U kunt
er iets aan doen!' een cursus voor vrouwen die hun plas of ontlasting niet
op kunnen houden.

Urineverlies is een probleem voor veel mensen. In Nederland leven meer
dan vijfhonderdduizend vrouwen die last hebben van ongewild urine
verlies. Hun probleem kan zijn ontstaan door een ziekte, ouderdom, be-
valling of ongeval. Het komt voor in alle leeftijdsgroepen. De meeste
vrouwen die last hebben van incontinentie vinden het moeilijk om hier-
over te praten en aarzelen hulp te zoeken. Ze hebben het idee dat ze de
enige zijn met dit ongemak en schamen zich ervoor. Sommige vrouwen
isoleren zich voor een (groot) deel van het dagelijkse leven. Sommigen ko-
men niet meer op straat, gaan niet meer op visite en ga zo maar door. Dat
is jammer, want vaak is incontinentie te verminderen of zelfs te stoppen.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van elk twee uur plus een te
rugbijeenkomst en'staat onder leiding van een fysiotherapeute. Er wordt
voorlichting gegeven over de verschillende vormen en oorzaken van in-
continentie. Er is voldoende tijd voor het aanleren van ademhalingsoe
feningen en ontspanningsoefeningen waardoor de bekkenbodemspieren
worden verstevigd en de lichaamshouding kan worden verbeterd.
De resultaten van eerdere trainingen zijn veelbelovend. Bij ongeveer 70%
van de cursisten is het onvrijwillige Urineverlies verminderd of gestopt.

De cursus start op dinsdag 15 februari 2000 in het wijkgebouw aan de
Prinses Margrietlaan l teZutphen. De bijeenkomsten worden gehouden
op 15, 22, 29 februari, 21, 28 maart, 4, 18, 25 april en een terugbijeen-
komst op 16 mei. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het tele-
foonnummer 0900-8806 (22 cent/minuut 24 uur per dag bereikbaar).



Gedrags- &

BA

Zaterdag 4 maart a.s. om 15.00 uur
starten wij weer met de

gehoorzaamheidscursus
voor huishonden.

Voor inlichtingen Hans Lichtenberg.
Tel. 0575-462042 ('s avonds na 19.00 uur)
Lokatie: Banninkstraat 28, Hengelo (Gld.)

Ook het adres voor jachthondentraining.
Voor inlichtingen:

Theo Comelissen, tel. 0575-462698

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Mesttankism
met druk-wisselsysteem
weegsysteem aan boord
automatische bemonstering

voldoet aan eisen 'Minas 2000'

Voor vragen en informatie:

LOONBEDRIJF

GROOT ROESSINK
Theo en Gerlanda Zweverink
Telefoon 0575-461701

ATTENTIE
HERFST EN HELDER
VERF VOOR ADVIES EN LEVERING

Het adres voor al uw glas-, verf- en
behangwerk

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

REGELINK^H
SCHILDERSBEDRIJF vo t
7255 BN Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 40
Tel. (0575) 461655 • Fax (0575) 461190

fne-wkeel
OPRUIMING

schaatsen, skeelers
en langlaufmateriaal
een week lang van 18 februari t/m 26 februari

Alle schaatskleding 25% korting (ruime keus)
Gebruikte kwaliteitsschaatsen van Viking en
Raps tegen inruilprijzen (ook klapschaatsen) en
free-skates met Salomonschoenen uit de verhuur
nu te koop.

Langlaufset Fischer + automatic binding + Schoenen
van f 455,- voor f 325,- / Splitkein langlaufski's van
f 179,- voor f 149,- / Peltonen van f 169,- voor f 125,-.

Skeeler en skates modellen 1999 nu sterk afgeprijsd.
50 paar gebruikte skates-skeelers van 1 a 2 jaar oud
tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Weg is pech.

Haal nu uw inschrijfformulier skate- en skeelerles-
sen. Diverse cursussen op verschillende plaatsen.
5 lessen voor slechts f 75,- (inclusief theorieles).

Sport en Recreatie
Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden

Tel. 0575-554228 • Fax 0575-554253

Voor het invullen van een functie binnen ons bedrijf zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Nieuwe collega (m/v)

die creativiteit met zakelijk inzicht weet te combineren.

Het profiel:
- opleiding meao of heao(CE)
- technisch inzicht is gewenst.
- begrijpend kunnen lezen

van bouwtekeningen.
- kennis van Windows

is vereist.
- ervaring in soortgelijke

functie zou mooi zijn.
- leeftijd tot circa 35 jaar.

Wij bieden u:
- een verantwoordelijke functie met een grote mate van zelfstandigheid.
- informele werksfeer in een prettige omgeving.
- salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de HIBIN-C.A.O.

Inlichtingen:
worden u graag verstrekt door dhr. J. Holtslag, tel. (0573) 45 20 00

Deze fulltime functie omvat:
- verkoopbegeleiding van keukens,

sanitair, wand- en vloertegels en
alle toebehoren.

- het creatief 'vertalen' van de
klantenwensen.

- het verzorgen van alle
administratieve werkzaamheden
die hiermee samenhangen

is reeds meer

dan 50 jaar actief

in de Achterhoek en

heeft daardoor een

naam verworven

welke bij velen

bekend en
vertrouwd is.

HOLTSLAG
• keukens-tegels-sa
• natuursteen-rolli

Sollicitaties:
schriftelijke sollicitaties met vermelding
van opleiding en ervaring kunt u richten

Holtslag Ruurlo BV
t.a.v. dhr. J. Holtslag, Postbus 6, 7260 AA Ruurlo.

aan

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

VAN ONZE WINTERCOLLECTIE)

OP 24 T/M 26 FEBRUARI
AAN DE RAADHUISSTRAAT 2 TE VORDEN

DE LAATSTE RESTANTEN WINTERMODE ZIJN ND ALLE-

MAAL TOT VOOR ALLE AFGEPRIJS-

DE ARTIKELEN GELDT NU DRIE DOLLE DAGEN LANG

3 HALEN, 2 BETALEN

CFASHION ]

(U betaalt de afgeprijsde
prijs van de twee duurste
artikelen en krijgt het 3e
artikel GRATIS.)

mode voor het héle

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



MOTORRIJDEN IS FUNÜ
Vrijheid en avontuur onder ieders bereik...

VIER MACHTIGE MOTORDAGEN!

Lokatie
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs,
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht. •

Data
Donderdag 2 maart 2000

10.00-21.00 uur
Vrijdag 3 maart 2000

10.00 -21.00 uur
Zaterdag 4 maart 2000

10.00 -18.00 uur
Zondag 5 maart 2000

10.00 -18.00 uur

Toegangsprijs
ƒ.20,00 p.p.

(kinderen tot 12 jaar onder
begeleiding gratis)
Groepskorting bij

meer dan 20 personen
(mits vooraf aangekondigd)

Openbaar vervoer
MOTORbeurs Utrecht is uitstekend

bereikbaar per trein en bus.
De Jaarbeurs ligt recht tegenover het

Centraal Station in Utrecht.

Exposanten
Circa 300.

Oppervlakte
43.000 vierkante meter

Te exposeren goederen
Nieuwe en gebruikte motoren,
motoronderdelen, accessoires,

helmen, kleding, banden,
informatie over verzekeren,

motorreizen en financieringen.

Organisatie
MOTOR EVENTS B.V.

Postbus 4752
4803 ET Breda

Tel.: (076) 565 22 35
Fax: (076) 565 31 19

VAN VOSSEN
ZORGT VOOR

RANSPOR
Met een motortrailer ligt
een spannende vakantie zo
maar onder handbereik

Er zi[n motorrijders die graag verre
'eizen willen maken, maar die dat
door omstandigheden niet op hun
;notor kunnen doen.
Een mogelijkheid is dan: de motor op
de boot, in een vliegtuig of in de trein.
Een andere optie is: de motor op een
degelijke aanhanger en achter de
auto! Het is een kwestie van kiezen',
maar een goede keuze is dan wel
belangrijk.

De motortrailers van Van Vossen zijn degelijk,
stabiel en... gemakkelijk op te bergen in de
.vinterberg/ng

Op de Utrechtse motorbeurs staat het
zeer gespecialiseerde trailerbedrijf
'Van Vossen Trailers' uit Amersfoort.
Zi j hebben alle expertise op trailer-
gebied, weten alles van enkel-
en dubbelassers, van wegligging,
transportmogelijkheden, stabiliteit,
bergruimte, opslag, belastingproble-
matiek, etc. 'Lekker de motor mee op
vakantie?' Bij Van Vossen in Hal 2
(Stand 200^) kunnen ze er alles
over vertellen.

Van onze speciale verslaggever

De lol van het motorrijden zal het
komende seizoen nog veel meer
mensen aanspreken. Nog nooit is de
belangstelling voor de Motorbeurs in
Utrecht zo groot geweest als nu. Het
aantal standhouders overtreft dat van
vorig jaar weer verre. De sterke
stijging van de motorverkopen in
1999 geeft een goede uitgangspositie
voor 2000. Als op donderdag 2 maart
de deuren van de Jaarbeurs,worden
geopend, zullen op die donderdag,
maar ook op vrijdag 3, zaterdag 4 en
zondag 5 maart, weer tienduizenden
motorliefhebbers zich gaan verlustigen
aan al het lekkers van .de grootste
motorbeurs van Nederland.

Op de motor met vakantie is een trend
die steeds sterker wordt. Maar de
motor wordt ook steeds vaker ingezet
voor woon-werkverkeer. Dat is goed,
want daardoor wordt een bredere
basis gelegd voor het bestaansrecht
van de 'gemotoriseerde tweewieler',
want het is bekend dat in Nederland
alles wat 'alleen maar leuk is' wordt
verboden of wordt wègbelast...
Er is niets mooier dan met je partner,
met een stel goede vrienden of zelfs
zo maar in je eentje, avontuurlijk te
zwerven door Gods wondermooie
dreven. Zonder al te veel last te
hebben van vierwielige recreanten of
vakantiegangers. De motor is het laatste
stukje echte vrijheid. 'Laten we daar
goed van genieten', is ook in
Nederland niet aan dovemansoren
gezegd. Zelfs ons klimaat geldt niet
meer als nadelige factor, zo goed is

de moderne kleding, zo veilig en
comfortabel zijn de helmen, laarzen,
handschoenen en de accessoires.
MOTORbeurs Utrecht biedt alles op
motorgebied. De dealers en importeurs
hebben er de nieuwe en gebruikte
machines uitgestald en... ze staan niet
achter glas of dikke hekken. Nee, je
kunt er op zitten, aan voelen en aan
ruiken, zoals het hóórt. Motorsport is
beleving! De Motorbeurs in Utrecht
biedt ook alles wat met reizen,
verzekeringen, onderdelen, accessoires,
boeken, kleding en andere veilig-
heidsfeatures heeft te maken.
Daarnaast is 'Utrecht' beroemd om
zijn sensationele aanbiedingen, zijn
grandioze koopjes en de stunts van al
die honderden standhouders, die hun
lekkers op meer-dan 43.000 vierkante

meter in VIER Jaarbe^jrshallen hebben
uitgestald. Motorrijders krijgen een eigen
parkeerplaats, gratis en bewaakt, en
een eigen, nieuwe beurs ingang, met
een aparte garderobe (voor kleding,
helmen etc.). Vanaf het parkeerterrein
wordt een pergola gebouwd, waaron-
der een 'rode loper' wordt uitgelegd.
Motorrijders zijn de échte VIP's in
Utrecht.

Het motor(sport)seizoen van Nederland
begint traditiegetrouw, op de Motorbeurs
Utrecht, van 2 tot en met 5 maart
2000. Een goede start is de eerste
voorwaarde voor een spannend,
onbezorgd en zonnig motorseizoen.

Tot spoedig dus, in Utrecht! Van 2 tot
en met 5 maart...!

CHIMENE VAN OOSTERHOUT
OPENT MOTORBEURS UTRECHT
Motorster van Veronica-TV
gaat nieuw/ flitsend motor-
programma presenteren

Chimène van Oosterhout, de even
knappe en intelligente, als stoere
Veronica presentatrice, verricht don-
derdagmorgen 2 maart de officiële
opening van de zestiende editie van
MOTORbeurs Utrecht. Chimène is zelf
motorrijdsters in hart en nieren en ze
verplaatst zich al jaren op haar eigen;
'dikke' Yamaha Veemax. Dit vporjaar
brengt Chimène een nieuw, eigen
motocprogramma op Veronica Televisie:
MOTO TV, dat op zondagmiddag
tussen vi j f uur en half zes zal worden
uitgezonden. Chimène presenteert
het nieuwe programma niet alleen,
ze verzorgt zelf ook reportages,
interviews en testen. MOTO-W komt
zondag 27 februari voor het eerst op
de buis. Het programma telt voorlopig
dertien afleveringen, waarin Chimène
zelf op haar nieuwe Yamaha Wild
Star schittert.

Df TRIUMPH ÏÏ600: BLOEDSTOLLEND MOOI!
Hij is er echt gekomen en hij staat op MOTORbeurs Utrecht: de Triumph TT600,
de gloednieuwe, Britse vier-cilinder 600cc. De Triumph-fabriek opent daarmee
een rechtstreekse aanval op de Japanners. En dan niet met een 3-cilinder, wa-
rmee de Britten al een behoorlijk deel van de motormarkt hebben veroverd,
maar met een vierpitter. De nieuwe snelle, ultrasportieve Triumph TT 600 weegt
170 kg (4 kilogram lichter dan de Suzuki GSX-R600 en zelfs zes lichter dan
de Kawa ZX-6R) heeft l 10 pk aan boord (net zoveel als de Honda CBR600
en de Suzuki, maar 10 minder dan de Yamaha YZF-R6).

De Triumph heeft (als enige) benzine-injectie en een uitgekiend Sagem-motor-
management-systeem. De prijs komt dicht bij die van de Japanse concurrentie
te liggen. Importeur is Greenib in Warmond. Op de Motorbeurs in Utrecht staat
een grote stand van de gezamenlijke Triumph-dealers, oftewel de Official
Triumph dealers. Daar kunt u smullen van de bloedstollend mooie TT600.

SPECTACULAIRE ACTIES
OP MOTORBEURS
UTRECHT!

MOTO-TV is erop gericht de lol en het
avontuur van het motorrijden uit te
dragen. Een betere ambassadrice
dan Chimène van Oosterhout kan de
Nederlandse motorwereld zich niet
wensen. Dat zelfde geldt voor
MOTORbeurs Utrecht, die na
Chimène's officiële opening van
donderdag 2 maart tot en met zondag
5 maart in de Utrechtse Jaarbeurs,
weer vele tienduizenden bezoekers
zal trekken.

Win een Ducoti Monster 600

of een Fly & Bike reis

door de USA!

MOTORbeurs Utrecht staat bol van de actie!
Neem nu de 'Vrije Motordealers', de hechte organisatie van onafhankelijke
dealers en motorhandelaren. Opgericht op initiatief van de actieve Eric
Bruggeman uit Nieuw Vennep en Marcel van der Heijden uit Den Bosch. Deze
vrije dealers hebben een spannende actie, waarbij een Ducati Monster 600 als
hoofdprijs valt te winnen.
Tevens is er een mooie actie van Yamaha op de Utrechtse motorbeurs: wie op
de MOTORbeurs een Yamaha koopt, krijgt een gemakkelijke financiering,
plus...een reischeque van f. 1250,- (Pik in, 't wordt voorjaar...!). De Vrije
Motordealers zijn te vinden in hal 2 standnummer 2A034. Ook MOTOR, het
oudste motormagazine van Nederland, zet zijn schouders weer onder de grootste
motorbeurs. ledere beursganger kan door middel van het invullen van de
achterzijde van het entree-kaartje meedingen naar een Fly & Bike reis naar en
door de Verenigde Staten.

ARAI HELMEN NU MET UNIEK, EIGEN DESIGN
Welke motorrijder/ster wil er nu geen helm die helemaal naar eigen design is
ontworpen? Bij Arai Helmets is dit mogelijk. Mario van Rooijen van Arai Europe
is de designer die aan de hand van een uniek computerprogramma de helmen
naar wens van de klant ontwerpt. Speciale kleuren, glitter en glamour, ballen,
sterren, bliksemflitsen, of uiterst sober in fraaie kleurstellingen gestyled... alles
kan! Dit is een primeur voor
Europa: een unieke, naar
eigen smaak gestileerde
helm, die razendsnel kan
worden afgeleverd. Voor
dieven minder aantrekkelijk,
voor de bezitter een kwestie
van het tonen van een zeer
eigen smaak en personality.
Ga voor meer informatie
langs bij de stand van Arai
tijdens de Motorbeurs in
Utrecht.

POLITIE GAAT SPECIALE
MOTORPARKEERPLAATS
INTENSIEF CONTROLEREN

" ' U T R E C

VIER MACHTIGE MOTORDAGEN!

Motorrijders worden anno 2000 extra in de watten gelegd. En
zeker straks bij de Motorbeurs in Utrecht. Beursbezoekers die
op de motor komen krijgen een eigen ingang en een eigen
(gratis) parkeerterrein, dat intensief door de Utrechtse politie
wordt bewaakt. Na het vertrek bij de beurs zal de politie de
kentekens controleren. NIET boos worden daarover, het is in
uw eigen belang. In het verleden werd er nog wel eens zo'n
kostbaar bezit gestolen; voornamelijk motoren die buiten het
speciale parkeerterrein waren neergezet. Voor een comforta-
bel, veilig beursbezoek: de motor dus op de speciale parkeer-
plaats! En eh, de politie kan, wat ons betreft, beter op diefstal
controleren, dan bekeurinkjes uitdelen, omdat we ergens een
paar kilometertjes te hard hebben gereden...!



Meestergastvrouw en vinologe Thérèse Boer (28):

"Dit is een schitterend vak,
maar je moet er wel wat
voor over hebben"
In een voormalig klooster is het levenswerk van
Jonnie en Thérèse Boer gevestigd: sterrenrestaurant
De Librije. Het gelauwerde etablissement loopt uit-
stekend. Het afgelopen jaar ontving het echtpaar
Boer de tweede Michelin-ster. Gasten komen van
heinde en verre om in het vijftiende-eeuwse pand de
voortreffelijke spijzen en wijnen te nuttigen. Toch zag
het er pakweg een jaar of tien geleden voor meester-
gastvrouw en vinologe Thérèse Boer heel anders uit...

"Ik haalde op school slechte cijfers
en mijn ouders waren daar hele-
maal niet blij mee", vertelt
Thérèse. "Ik werkte part time in
een middenklasse restaurant toen
ik mijn man Jonnie leerde kennen.
Hij was kok hij De Librije. Ik denk
dat ik toen opeens het licht heb
gezien. Ik kreeg letterlijk en
figuurlijk de smaak te pakken. We
hebben elkaar opge/weept en ener-
gie gegeven. Ik heb de havo afge-
maakt en daarna de Middelbare
Hotelschool gedaan, die vier jaar
duurt. Daarnaast ben ik steeds
meer gaan werken. In het laatste
jaar van de hotelschool loopje
twee stages van vijf maanden. In
die periode heb ik de opleiding tot
vinoloog gevolgd. Je moet een
hoop leren over wijnen, maar

gaandeweg ontwikkel je een enorme
kennis en je smaak."

Verwennen
Wat voor soort mens moet je zijn om
in dit vak succesvol te zijn? "Je moet
in ieder geval een doorzetter zijn",
weet Thérèse. "Elke dag moetje
weer presteren en alles in het werk
stellen om het de gasten naar de zin
te maken. Maar ik vond het verwen-
nen van anderen altijd al leuk. Ik ben
geen kantoormens. Midden op de
dag kom ik op gang en 's avonds ben
ik in mijn element. Verder moetje
tegenslagen kunnen incasseren, je
moetje personeel tevreden houden
en zorgen dat de klanten happy de
deur uitgaan. Dat vergt veel. maar
als het lukt geeft dat ontzettend veel
voldoening. Verder moetje eerlijk

/ i jn en je fouten toegeven, want die
maakt iedereen." Daarnaast vindt
Thérèse eigenzinnigheid ook een
goede eigenschap: "Wanneer je met
de massa meeloopt, /ui je er nooit
boven uitsteken."

Internationale bekendheid
Hel is Thérèse en Jonnie Boer wel
gelukt om uit te blinken in hun vak.
In 1993 kreeg het echtpaar de kans
om De Librije, waar Jonnie al
zeven jaar werkte, over te nemen.
"In datzelfde jaar kregen we ook
onze eerste Michelin-ster. In het
boekje dat de bandenfirma uitgeeft,
worden restaurants met een u i tmun-
tende pri js-kwali tei tverhouding ver-
meld. Dit betekent internationale
bekendheid en dat heeft dan ook
een stroomversnelling veroorzaakt.
We kregen het steeds drukker en
wilden we de toenemende klandizie
blijven bedienen, dan moesten we
wel gaan verbouwen. Een belangrij-
ke beslissing maar we hebben
elkaar aangekeken en gezegd:'we
doen het'. De tweede Michelin-ster
was een kroon op ons werk, want
dan bewijs je dat er progressie in
zit."

Veelzijdigheid
Dit betekent echter niet dat je
achterover kunt leunen. "Integen-

Volop kansen in de horeca

Je persoonlijkheid geeft de doorslag
Vond je het altijd al leuk om je vriend(in) eens op een
originele wijze té verrassen, of eens een keer heerlijk
voor je ouders te koken? Dan heb jij een goede kans
om het helemaal te gaan maken in het horecawezen.
Tegenwoordig wordt deze sector ook wel als de 'gast-
vrijheidsbranche' aangeduid. En niet voor niets, want
gastvrijheid is, of je in een café, restaurant of hotel
werkt, essentieel. Natuurlijk is de kwaliteit van het
geheel belangrijk, maar vaak geeft
je persoonlijkheid de doorslag.

Open dagen
Alle scholen voor middelbaar horecaberoepsonderwijs houden in het
voorjaar van 2000 open dag. Je kunt er informatie krijgen overhore-
caberoepsopleidingen en je krijgt een uitgebreide rondleiding door de
school. Bovendien kun je er een echte horecatopper uit de regio ont-
moeten. Die kun je natuurlijk het hemd van het lijf vragen. Hij of zij
kan je alles vertellen over wat werken in de horeca in de praktijk
inhoudt.

Tijdens de open dag kun je de video 'Word een ster in de horeca' zien.
Klokhuis-presentatrice Yvon Jaspers neemt je mee achter de schermen
van allerlei verschillende soorten horecabedrijven. Als je bovendien het
speciale 'Word een ster in de horeca'-wedstrijdformulier tijdens de
open dag Invult (en inlevertl maak je kans op fantastische prijzen. Wil
je weten waar en wanneer er bij jou in de buurt een open dag is, bel
dan het gratis telefoonnummer 0800-0230844. Dit nummer geeft 24
uur per dag een overzicht van alle open dagen op horecascholen.

De gast moet zich thuis voelen,
op een vriendelijke manier wor-
den behandeld en wanneer hij
iets vraagt, moet hij een goed
advies krijgen. De beste eigen-
schap die je kunt hebben als je in
de horeca werkt, is je kunnen
verplaatsen in de gast die er op
dat moment is. Met de een is het
beter meteen een praatje te
maken, ook wanneer het juist op
dat ogenblik enorm druk is. Een
andere keer heeft iemand haast
of wil hij niet gestoord worden,
ledere gast is anders en komt om
een andere reden een horecagele-
genheid binnen. Je moet kunnen
inschatten hoe de klant behan-
deld wil worden.

Organisatietalent
Andere relevante karaktertrekken
zijn dat je interesse in mensen
hebt en gemakkeli jk met anderen
k u n t omgaan. In de gastvrijheids-
branche werkje bijna altijd in
een team. Het geeft een heerlijk
tevreden gevoel wanneer je met
/ ' n allen kunt bereiken dat de
gasten blij de deur uitgaan en
naar jouw etablissement terugko-
men. Wanneer je een manage-
ment func t i e ambieert , is het han-
dig wanneer je beschikt over
enig organisat ietalent . Voordat
alles op rolletjes loopt, moet er
nogal wat geregeld worden. Dit
varieert van het in dienst nemen
en motiveren van personeel, het
inkopen van grondstoffen tot het
bijhouden van de administrat ie .
Voor deze werkzaamheden
bestaat een groot aantal gerichte
opleidingen. Verder zijn er voor
iedereen met een dienstverlenen-
de in s t e l l i ng en een creatieve,
opgewekte natuur volop kansen
in de horeca.

Jonnie en Thérèse Boer hij hun niet twee Miehelin-sterren
bekroonde rexhiunint De Li h rij c

deel", vertelt Thérèse. die tussen de
bedrijven door ook nog de titel
'meestergastvrouw' behaalde. "Je
bent de hele dag druk be/ig met
veel verschillende dingen. Het.
managen van het personeel bijvoor-
beeld. We hebben zo' n twintig men-
sen min of meer in vaste dienst. Ik
geef daar leiding aan. ik doe de
boekhouding, koop de wijn in,
noem maar op. Die veelzi jdigheid

spreekt m i j enorm aan. Op al de/e
facetten word je beoordeeld als je
meestergastvrouw wi l t worden. Het
is een schitterend vak, maar je moet
er wel wat voor over hebben. Maar
ik geniet ervan om anderen een
mooie avond te geven. Jonnie houdt
zich be/ig met de gang van /aken in
de keuken. We hebben de taken ver-
deeld en vul len elkaar, zowel zake-
l i j k a ls persoonli jk, perfect aan."

Anthony Loeff vindt toekomst in keten

Nieuw caféconcept
laat zien wat er in de
horeca mogelijk is
Het kan soms snel gaan in de horeca. Je begint met
glazen ophalen en een paar jaar later heb je je eigen
zaak. Een paar dingen zijn essentieel om te overleven
of beter nog, succes te hebben in de sector. "Neem zelf
initiatief en oriënteer je goed op de markt", is het
advies van Anthony Loeff die samen met zijn com-
pagnon Theo Jansen het Miller Time-caféconcept ont-
wikkelde. De keten bestaat op dit moment uit acht
vestigingen in verschillende plaatsen.

"Op mijn zestiende begon ik aan
mijn bijbaantje als barkeeper.
Daarna heb ik nog een tijdje in
Frankrijk op een vakantiepark ach-
ter de bar en als ober gewerkt", ver-
telt Loeff. Na dit Franse avontuur
wist hij wat hij wilde: een café
beginnen. "Daarvoor moest ik wel
een aantal cursussen volgen om de
benodigde papieren in be/it te k r i j -
gen. In het u i tgaanscent rum in
Eindhoven viel mijn oog op een
cafépand dat al een t i j d j e leegstond.
Samen met mijn compagnon ben ik
aan de klus begonnen. Het Mil ler
Time-concept dat we bedacht heb-
ben, gaat uit van een warme sfeer.
Veel kroegen hebben van die pla-
vui/.en vloeren; die doen kil en koud
aan. Wij kleden on/c cafés aan door
veeJ natuur l i jke materialen te
gebruiken zoals steen en hout."

Marktgericht denken
De o n t w i k k e l i n g e n in de branche
gaan snel, en marktgericht denken is
daarom een vereiste. "Ons concept
is dan ook locatiegebonden." Loeff
legt u i t : "Het hangt af van het stads-
deel en wat het publ iek wil . Wat
leeft er bij de doelgroep die je wi l t
aantrekken'.' Jonge medewerkers
achter de bar trekken jong publ iek
aan. Ik laat vaak een enquête door
studenten uitvoeren. Een Mil ler
Time-café is weliswaar herkenbaar,
maar er zijn verschillen per stad. In
Eindhoven is het bijvoorbeeld erg
'bruin'. Het Heerlense etabl isse-
ment heeft een lichtere u i t s t r a l ing

Y Loeff: "In de horeca kun je
Miei carrière nniken "

en heeft meer weg van een grand
café. In de ene franchise-vest iging
kan de mu/.iekkeu/.e vooru i t s t r e -
vend /ijn, terwijl hij in de andere
wat achterloopt."

Meefeesten
De weg van barkeeper lot manager
van een caféketen, g ing voor Loeft
(30) niet a l t i j d over rozen. "Maar
wanneer je doorzet en serieus met
je vak be/ig bent. kun je snel car-
rière maken en je droom verwe-
zenli jken. Wees ervan bewust dat
je een emotie verkoopt en dat je
ook emoties losmaakt. Succesvol
blijven luk t alleen wanneer je met
overtuiging je beroep u i toefen t .
Als je gaat meefeesten is het mis-
schien wel gezellig maar dan
houdt het snel op."



(Advertorial)

BEURSPRAAT

PARADEPAARDJES OP DE
BEURS
Ongelofelijk, een betere omschrij-
ving is er nauwelijks te geven voor
de enorme koersbewegingen in de
telecom-, internet- en technologie-

* sector. Voor een flink aantal fond-
sen in deze sectoren is sprake (ge-
weest) van een ware koersexplosie.
Voorbeelden zijn er te over, zoals
kabelbedrij f UPC. In 1999 werd de-
ze onderneming voor € 29,- naar
de beurs gebracht, al op de eerste
dag van verhandeling stond de
koers 40% hoger. Inmiddels no-
teert het aandeel rond de € 165,-,
een stijging van ruim 560% (!!!).
Opmerkelijk daarbij is dat UPC
nog nooit winst heeft gemaakt en
volgens eigen zeggen zal dat voor-
lopig ook niet gebeuren. Een an-
der voorbeeld is KPN Qwest, even-
eens in 1999 naar de beurs ge-
bracht voor € 20,-. Binnen onaf-
zienbare tijd stond het aandeel bo-
ven de € 94,-, een stijging van cir-
ca 470%. En ook voor dit bedrijf
geldt dat het tot op heden geen
winst heeft gemaakt en dat op kor-
te termijn ook niet zal doen.
Dergelijke koersbewegingen doen
zich niet alleen voor bij nieuwko-
mers op de beurs, ook reeds geno-
teerde fondsen geven zich over

•• aan het feestgedruis en deze ont-
wikkelingen beperken zfch niet al-
leen tot Nederland. Ook de koer-
sen van telecom-, internet- en tech-
nologiebedrijven in Europa en de
Verenigde Staten vertonen enor-
me sprongen. En de hype lijkt
voorlopig nog niet voorbij. Een
enorme fusie- en overnamegolf
overspoelt de genoemde sectoren.
Het betreft fusies van onvoorstel-
bare omvang. Zo maakte de
Amerikaanse internetprovider
AOL (America Online) recent be-

« kend met het mediaconcern Time
Warner te willen fuseren. Door de-
ze fusie ontstaat een concern met
een omvang van circa $ 400 mil-
jard dollar. Ook in Europa is het
fusiegeweld losgebarsten. Onlangs
is bekend geworden dat het Britse
Telecombedrijf Vodafone Airtouch
het Duitse Mannesmann wil gaan-
overnemen voor maar liefst € 180
miljard. Overnames en fusies als
deze brengen een hoop speculatie
met zich mee ten aanzien van an-
dere ondernemingen in dezelfde
sectoren.

Voorlopig zal de aandacht naar al-
le waarschijnlijkheid dan ook uit-
gaan naar ondernemingen die in
deze consolidatiegolf een vooraan-
staande plaats in kunnen (of zul-
len) nemen. Zowel potentiële ja-
gers als prooien zullen de komen-
de tijd boven komen drijven. Bij ja-
gers kan worden gedacht aan be-
drijven als France Telecom, het
Spaanse Telefónica en British Tele-
com. Het Nederlandse KPN kan zo-
wel als jager als als prooi worden
gezien. Met de fusie van AOL en
Time Warner in het achterhoofd
kan ook de uitgever VNU worden
gezien als overnamekandidaat.
De koersbewegingen zijn gigan-
tisch, bijna onmogelijk. Met ge
zond verstand redenerend zou je
kunnen concluderen dat er sprake
is van irreële waarderingen en dat
de koersen nu echt niet meer ver-
der kunnen stijgen. In de praktijk
blijkt echter keer op keer het te-
gendeel. Een goed gespreide porte-
feuille kan tegenwoordig niet
meer om de technologie-, telecom-
en internetsector heen. U doet er
dan ook verstandig aan een fractie
van uw portefeuille in deze secto-
ren te beleggen om zo van de
koersbewegingen te kunnen pro-
fiteren. Een greep uit de talloze
koopkandidaten van dit moment
leidt ons tot de volgende fondsen:
Nokia (Finland), Ericsson (Zwe-
den), France Telecom (Frankrijk),
Telefónica (Spanje), Vodafone Air-
touch (Verenigd Koninkrijk), Man-
nesmann (Duitsland), America On-
line, Time Warner en YAHOO (al-
len Verenigde Staten). En mocht u
als belegger door de vele bomen
het bos niet meer zien, dan zijn er
altijd nog de beleggingsfondsen
die zich hebben gespecialiseerd in
de genoemde sectoren.
Zo heeft de Robeco Groep een aan-
tal nieuwe beleggingsfondsen op-
gericht waarvan er drie zijn die
zich richten op bovengenoemde
sectoren: het RG ZelfSelect Tele-
com Fund, het RG ZelfSelect Media
Fund en het RG ZelfSelect IT Fund.
Deze fondsen beleggen wereldwijd
in de meest kansrijke onderne-
mingen van de betreffende sector.
De hoge waardering van aandelen
in de sectoren telecom, internet
en technologie en dus ook van de
ze beleggingsfondsen begint een
risico te vormen, maar daar staan
aanhoudend fusienieuws, goede
jaarcijfers en een sterke trend te
genover.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575)558242
Kirsten Nij weide,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.

16 April 2000 'Jesus Christ Superstar'

Jongerenkoor zoekt leden
Jongerenkoor 'Rejoice' uit Ke-
ijenborg (voorheen 'De Keirak-
kers') is op zoek naar nieuwe le-
den.

Met name is er gebrek aan man-
nenstemmen en lage vrouwen-
stemmen. In de loop der jaren
hebben zangers/zangeressen het
koor verlaten, o.a. omdat ze elders
gingen studeren. Misschien dat de
ze 'oud-'leden in de gelegenheid
zijn en zin hebben om Weer mee te
zingen. Vanzelfsprekend zijn ook
anderen van harte welkom. Loop
geheel vrijblijvend eens binnen op
een repetitieavond. Het koor staat

onder leiding van Gerrit Wolsink.
De repetities worden gehouden op
woensdagavond in dorpshuis 'De
Horst' in Keijenborg (ingang aan
de zijde van het gymnastieklo-
kaal/tennisbanen.

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Op zondagmiddag 16 april a.s.
brengt 'Rejoice' liederen ten geho-
re, aangevuld met teksten, van de
film 'Jesus Christ Superstar'. De op-
voering wordt gehouden in de St.
Jan de Doperkerk in Keijenborg.
Voor meer informatie: Inge Wis-
sink (voorzitter), tel. 0314 - 641522
of Gerrit Wolsink tel. 0575-461798.

Biel ons
in a n Achterhook
Vader Abraham! Biej 't leazen van dizze name op 'n anplakbord van
de carnavalsstichting op 'n Kranenberg gingen mien gedachten een
heel ende trugge. Heel wat jaorn liever ezeg. Zo'n viefentwintig, row
eschat. Too d'r op Rosenmontag meschien wel 1200 mansluu en
vrouwluu carnaval gingen holn op 'n Kranenberg. Bussen vol, taxi's
fietsers, 't was haos 'n optoch op de Reurlseweg met heel volle luu in
klere die biej dat feest past.

Maor da's now allemaole veurbiej. Waor dat precies an eleagen hef,
daor ko'j nao raon. Concurrentie meschien. In ieder geval takeln 't
carnaval af en ok café Schoenaker. De Deurdraejers verhuuzen nao 't
Voddense darp en al lek dat eers wel wat, 't hef daor ok zien ende
evonnen.

Gelukkig veur 't carnaval bunt t'r op 'n Kranenberg altied luu ebleevn
die de goeie jaorn daor neet vegetn bunt en zo geleidelijk an weer wat
op touw heb ezet. Eers heel veurzichtig en dan now toch weer met na-
men die d'r wean meugt, zoas Kasbendjen en Vader Abraham, toch
neet de eersten de besten.

En natuurluk heb ze daor ok nog een kinderoptoch en kinderfees op
zondagmeddag zoas daor al jaorn 't geval was. Wiej heb t'r vegange
zaoterdag al vaste wat lotn veur ekoch. Want veur de arftensoep he'w
dit jaor 't geld neet neudig. Nao wat kritiek van Leestman veurig jaor
heb ze mien toen goed bedach en beloafd dat ze dit jaor 't eerste biej
mien op de stoepe zoln staon met de soep. Zonder te wetn dat ze dan
neet meer bestonnen. (Of juust daorumme?)

De meuite umme 'n grootn optoch op touw te zetn zolt ze zich op 'n
Kranenberg hoppelijk bespaorn. Dat hef in 't Voddense darp nooit
ewild en kriej op 'n Kranenberg ok neet van de grond. Wat dat betreft
bunt de luu hier toch wel iets anders as op de meeste andere plaatsen
biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Bridgen

... een beroerte zet
uw wereld op z'n kop
Dagelijks overkomt het 80 Nederlanders, jong
en oud. Méér onderzoek zal méér toepasbare
kennis over dit hersenletsel opleveren. Ook
goede voorlichting is belangrijk. Steun ons
werk. Word donateur of doe een gift.

Giro 860
HERSENSTICHTING NEDERLAND

Korte Houtstraat 10, 2511 CD 's-Gravenhage - Tel. 070 - 360.48.16

Expert Eliesen in een
nieuw jasje gestoken!
De bekende winkel van Eliesen
Electro aan de Nieuwstad 45 in
Zutphen heeft de afgelopen we-
ken een gedaantewisseling on-
dergaan.

Ondanks dat de winkel nog een
prima en moderne inrichting had,
vond eigenaar Jakie Eliesen dat
het tijd geworden was voor grote
veranderingen. Een van de meest
in het oog lopende veranderingen
is de nieuwe naam: Expert Eliesen
is nu de naam.
"Om beter aan de wensen van de
consument te kunnen beantwoor-
den, hebben wij gekozen voor de
Expert-formule", aldus Eliesen,
"een sterke organisatie met meer
dan 3500 winkels in Europa. Het is
een logische keuze als je onze
nieuwe winkelruimte bekijkt: een
prachtige inrichting met een com-
pleet assortiment tegen scherpe
prijzen waarbij een goed en eerlijk
advies, service en kwaliteit hoog in
het vaandel staan. Dat is Expert,
dat is Eliesen", stelt een trotse Elie-
sen.
De winkel met ingangen aan de
Nieuwstad 45 en aan het Brasser-
oord is de afgelopen weken gron-
dig onder handen genomen. De
winkel heeft een nieuw en breder
winkelfront aan het Brasseroord
gekregen en beschikt nu over een
grotere winkeloppervlakte. "Ook
het interieur heeft veel aandacht

gekregen en ik denk dat we nu
meer assortimenten op een aan-
trekkelijker wijze kunnen presen-
teren", aldus bedrijfsleider Ma-
thijn Eliesen. "Wij willen staan
voor een uitgekiend aanbod in
wasmachines, drogers, koelkasten,
solaria, kleinhuishoudelijke appa-
ratuur, tv's, hifi, camcorders, mo-
biele telefonie tegen de scherpste
prijzen. Bijzonder ingenomen zijn
we met de ruime computer-afde-
ling met alles op het gebied van
multimedia."
Vanzelfsprekend blijft de service
van Expert Eliesen op hetzelfde
hoge niveau dat de consument al
kent: "Natuurlijk hebben we onze
eigen Technische Dienst en de con-
sument kan daarnaast nu ook pro-
fiteren van de bekende Expert All
Risk-garantie", aldus Eliesen, "wij
blijven ons best doen om alle repa-
raties snel, vakkundig en tegen
een eerlijke prijs uit te voeren. Re-
paratie aan huis? Geen probleem!
Een leenapparaat nodig? Doen we!
Wasmachine bezorgen en gratis
aansluiten? Komt voor elkaar! Ser-
vice schrijven echt nog met hoofd-
letter S".

Vanaf donderdag 24 februari
opent Expert Eliesen de deuren
van de vernieuwde winkel voor
het publiek. Dan start de Open
Huisshow met talloze spectaculai-
re openingsaanbiedingen.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 14 februari
Groep A: 1. hr. Bergman/mv. Wal-
ter Kilian 59,6%; 2. dames van
Burk/Hendriks 56,3%; 3. dames v.d.
List/van Asselt 55,0%.
Groep B: 1. echtpaar Wientjes
75,8%; 2. echtpaar Hoftijzer 73,3%;
4. dames Groot Bramel/Tigchelaar
55,4%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 16 februari
Groep A: 1. mv./hr. Scholten 61,5%;
2. mv./hr. den Elzen 57,8%; 3. Van
Asselt/Vruggink 55,2%.
Groep B: 1. Visser/Vreeman 59,9%;
2. mv./hr. Speulman 59,4%; 3. Belt-
man/de Leeuw 57,8%.

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Voetbal

PROGRAMMA W VORDEN OP
26-27 FEBRUARI
Dierense Boys Dl - Vorden Dl;
Vorden D2 - W.H.C.Z. D4; Gazelle
Nieuwland El -Vorden El; Vorden
E2 - Voorst E2; Vorden E3 - Gazelle
Nieuwland E2; Zutphania E2 -
Vorden E4; Be Quick Fl - Vorden
F2; Vorden Fl - Warnsveldse Boys
F2; Voorst Fl - Vorden F3; Vorden
F4 - SHE Fl; Vorden F5 - AZC F4.

Vorden Al - Gorssel Al; Vorden BI
- Erica BI; Vorden Cl - Gorssel Cl.

Vorden l - KSV l, RKZVC 2 -Vorden 2;
Vorden 3 - OBW 4; Vorden 5 - Die
renseboys 4; Ratti 3 - Vorden 6.

Volleybal

WEER EENVOUDIGE ZEGE
DASH HEREN
Na de ruime winst van Dash op
Bovo, ging men vol vertrouwen
naar hekkesluiter Nefit/Orion.
Aangekomen in de mooie sporthal
bleken slechts 4 spelers van het ei-
genlijke team aanwezig te zijn. De
rest was aangevuld met jongens A.
Dat de mannen van Dash van
meerdere markten thuis zijn,
bleek eens te meer tijdens de lu-
dieke warming-up, professioneel
hielden d£ volleyballers in een
kring een balletje hoog. Het zou
leuker blijken dan de wedstrijd
zelf. De beginformatie was iets ge
wijzigd ten opzichte van de wed-
strijd tegen Bovo. Mark Droppers
en Herman Vlogman waren de
bankzitters.
Orion scoorde meteen twee pun-
ten, waardoor Dash op een 2-0
achterstand werd gezet. Dash zette
dit gauw recht, onder leiding van
spelverdeler Robert Ellenkamp, af-
gelopen dinsdag nog geblesseerd
op een training uitgevallen. De set
eindigde in 8-15. De tweede set was
de kortste. In welgeteld één nog
niet eens afgemaakte serviceronde
mochten de heren al weer van
kant wisselen, op het scorebord
stond 3-15. De derde set was een
kopie van de eerste. Dash wist het
eigen niveau goed vast te houden
en zelf het spel te blijven maken.
Met name aanvoerder Emiel Groot
Jebbink wist op een voor hem
vreemde positie veel te scoren, wat
als setstand 8-15 opleverde. De
eindstand van 0-3 werd bereikt in
exact 55 minuten.
Na deze twee relatief makkelijke
wedstrijden moet Dash aankomen-
de zaterdag behoorlijk aan de bak.
Om 15.00 uur in sporthal Het Jeb-
bink en dit keer is de tegenstander
Boemerang, waarvan in Eibergen
met 3-1 van verloren werd.



De Zonnebloem
organiseert
hobbybeurs
Op zaterdag 26 februari
organiseert De Zonne-
bloem een grootscheepse
hobbybeurs in de sport-
hal aan de Prins Bern-
hardlaan in Steenderen.

Het is de organisatie gelukt
om een groot aantal stand-
houders voor de beurs te in-
teresseren .Er zullen in to-
taal ongeveer 40 kramen
staan.
Beschilderde dakpannen,
diverse sieraden en kaarten
zullen veel belangstelling
trekken.
Dat zal ook gelden voor de
kramen met kralen, kaar-
sen, poppen en kleinmeube-
len. Heel bijzondere kramen
zijn er ook. Met daarin mo-
dieuze barby-kleren, piep-
kleine stoommachines, blik-
knipsierkunst en prachtige
speksteenflguren.
De hobbybeurs biedt voor
'elk wat wils'. Om naar te
kijken en te bewonderen en
om desgewenst te kopen.
Overigens is de hobbybeurs
een initiatief van De Zonne-
bloem en daarom ook be-
doeld voor ouderen en men-
sen met een handicap. De
sporthal is geheel gelijk-
vloers, er zijn aangepaste
toiletten en er is verpleeg-
kundige hulp aanwezig.
Maar tegelijk is de beurs ook
bedoeld voor iedereen die
belangstelling heeft.

ROLSTOELDANSEN
EN PANNENKOEKEN
De Zonnebloem heeft veel
activiteiten georganiseerd
rond de beurs. Vanaf 'smor-
gens is er van alles te horen,
te zien en te eten. Zo zijn er
optredens van een boeren-
dansgroep, van een blaaska-
pel en zullen er demonstra-
ties zijn van de rolstoeldans-
groep 'de Berkelrollers'. En
er valt natuurlijk ook wat te
eten en te drinken.

Uiteraard is koffie verkrijg-
baar en diverse versnaperin-
gen. Ook is er een stand met
diverse soorten pannenkoe-
ken.
En wie graag naar Londen
wil, kan een lot kopen en zo
meedingen naar een reis
van vijfhonderd gulden.

TOEGANG GRATIS
De Zonnebloem is een ver-
eniging zonder winstoog-
merk. Misschien moet er bij
deze dag geld bij.
Toch is besloten om geen
toegangsprijs te vragen.
Hopelijk kunnen de kosten
voor het grootste deel ge
dekt worden uit de verkoop
van loten en pannenkoeken.

Wat voor weer het ook is op
zaterdag 26 februari: in de
sporthal van Steenderen is
het warm, droog en gezel-
lig!

keukens-tegéls-sanitair
natuursteen-rolluiken,.

Spoorstraat 28, Ruurlo Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u,
Tel. (0573) 45 20 00 (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

ALCOHOL: JA?
"IV veel alcohol su.U voor vel keeisdotlen, k;ipo(le huwel i jken ,

m i s l u k t e nirriiTes, en/. Velen /.ijn er mee jrrs«i |H. l-'.n u?

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

GRATIS INFÖBROCHURES: bel NFGV (030) 29> 11 97 of schrijf naar
NFGV, postbus 5103, 3502 JC Utrecht Internet: www.nfgv.nl
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e r/ekker zitten'show
Helmin k heeft een ruime collectie relax-

fauteuils voor zitcomfort op maat.
Met verstelbare rug en zitting of fauteuillift,
zowel in klassiek als modern.

Alle modellen zijn leverbaar in
diverse kleuren stof of leer en met

diverse massageprogramma's.
U kunt kiezen tussen
electrische of hand-

bediening.

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Seniorencomfort op maat
Easysit fauteuils worden (eventueel bij u
thuis) aangemeten naar uw persoonlijke

comfortwensen en lichaamseigenschappen.

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M l N K M A A K T O I E R B l J U T H U I S



Er is werk aan de winkel!
Voor het jaar 2000 hebben wij ambitieuze plannen. We verwachten opnieuw een
forse omzetgroei en gaan diverse middelen inzetten om deze groei te realiseren.
Om deze extra drukte op te kunnen vangen zijn wij op zoek naar vlotte jongens of
meiden die ons team kunnen versterken.

Kassiere / Kassier
fulltime of parttime

Plusmarkt,
Opgeteld de beste!
Plusmarkt Cornelis noemt zich
opgeteld de beste. De beste in
akties, uitgekiend assortiment, sfeer
en de beste in klantvriendelijkheid.
Omdat onze verkopen al jaren sterk
groeien durven we te stellen dat we
ook voor onze klanten "de beste"
zijn.

Plusmarkt Cornelis
Joop Cornelis

Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem
tel: 0573-251056

Wij vragen:
Wij vragen de beste kandidaat voor onze klanten. Als je de juiste inzet en
motivatie hebt dan is ervaring niet noodzakelijk. Onze voorkeur gaat uit naar
kandidaten met een leeftijd tot ±23 jaar. Wij denken aan een functie voor 4 of 5
dagen en l koopavond per week. De werktijden zijn vooral van maandag t/m
vrijdag. Deze functie kan ook worden ingevuld door 2 parttimers voor 2 of 3 dagen
per week.

Wij bieden:
Goed salaris, uitstekende werkomstandigheden, opleidingen, flexibele werktijden
en afwisselend werk naar jouw wensen. Daarnaast proberen we gewoon een
goede werkgever te zijn want we vinden dat onze mensen het best presteren als
ze lekker in hun vel zitten.

De procedure:
Er ligt een sollicitatieformulier voor je klaar. Haal vm op, of bel even, zodat we een
formulier kunnen toezenden. We proberen de procedure vlot te doorlopen, zodat
je weet waar je aan toe bent.

Voor ontwerp, aanleg en
onderhoud van uw tuin

EVERS
II vhe

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

Bobbinkstraat 4, Baak

Tel. 0575 - 441048

Fax 0575 - 442041

Gewijzigde
openingstijden
openbare
bibliotheek

WIJZIGING IN OPENINGSTIJDEN

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

aanvang 14.00 uur
aanvang 14.00 uur
aanvang 14.OO uur
aanvang 14.00 uur

Ingangsdatum: 1 maart 2000

Overige tijden zijn ongewijzigd!

oh Een waterval van
Voordeelprijzen

Niet voor even, maar voorgoed!!!!
ch

VARKIiNS ROLLADE

t,5kgvan 14,95

voor d

PAGE PLUS TOILETPAPIER
8 rol

van 5,99 voor

CONFERENCE
kg.

van 3,50 voor ¥ƒ

NUTRICIA
FRISTI
liter

div. smaken

van 2,09 voor 1jG9

SMITH CHIPS
200 gr. div. smaken
van
2,15 voor

COCA COLA
1,5 liter

van 2,39 voor

AH VRUCHTEN THEE
diverse smaken
40 gram 2 pak van 3,38

2,50voor

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

Vrijdag 8.00 - 21.00 uur

Zaterdag 8.00 - 17.0O uur

LET OP!!!!
Maandag, dinsdag en woensdag AH

Boerenbrood 800 gram

3 HALEN 2 BETALEN !!!

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

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

EVENEMENTENBURO AMBIANCE
Zoekt wegens sterke uitbreiding werkzaamheden meerdere

CREATIEVE DUIZENDPOTEN (m/v)
CLOWNS

STELTENLOPERS
MIME-SPELERS

ANIMATIESPELERS
HOSTESSEN
ARTIESTEN

PRESENTATOREN
DECORATEURS

MANUSJE VAN ALLES

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

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

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

WIJ BIEDEN:
oproepbaan gevarieerd werk

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

goede betaling een georganiseerd gekkenhuis

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

SHELL GROOT JEBBINK

Is op zoek naar

parttimers voor het tankstation
Voor in de weekenden

Wat zijn de eisen:
- Representatief
- Service gericht
- Goede contactuele eigenschappen
- Zelfstandig
- Leeftijd vanaf 17 jaar

Wat bieden wij:
- Uitstekende werkkring
- Afwisselend werk
- Betaling volgen CAO kleinmetaal

Interesse?
Schrijf dan een briefje naar:
autobedrijf Groot Jebbink
Postbus 108, 7250 AC Vorden

AOTOMMUF

Groot
Jebbink

Rondweg 2, 7251 RV Vorden

In verband met een toename van onze werkzaam-
heden zijn wij op korte termijn op zoek naar
enkele

vakbekwame
schilders m/v
Uw schriftelijke en/of mondelinge reactie kunt u
richten aan:

S C H I L D E R S B E D R I J F

Spalstraat 22, 7255 AC Hengelo, tel. (0575) 462319

hard •
zacht •

jaarsysteem •
halfjaarsysteem •

maandlenzen *
daglenzen*

dag- en nachtlenzen •
lenzen met een leesdeel •
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