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Horlings Kompleet Optiek
opent haar deuren

Veiling voor Dorpskerk

Onder grote publieke belangstelling opende Horlings Kompleet Optiek afgelopen dinsdag 7 maart haar deuren
aan de Dorpsstraat 8 te Vorden.

Vorden: buiten
gewoon schoon
Op zaterdag 18 maart aanstaande
zal er in het buitengebied van Vor-
den voor de zesde keer een zwerf-
vuildag worden gehouden onder
het motto: 'Vorden: buiten gewoon
schoon'.
Gewapend met vuilniszakken
doen verschillende buurt- en an-
dere verenigingen mee zoals Hack-
fort, de Wildenborch, Wildbeheer-
eenheid IJssel Oost, LTO en Jong
Gelre Wichmond/Vierakker, Leef-
baarheid Vorden, hengelsportver-
eniging De Snoekbaars, school 't
Beeckland, Vordense Rijwiel en
Tourclub 'de Achtkastelenrijders'
evenals de vrijwilligers die niet ge-
bonden zijn aan een club of ver-
eniging.

Vorig jaar werd er in Vorden 1780
kg zwerfvuil verzameld uit ber-
men en sloten. Een dergelijk kar-
wei vereist heel wat menskracht.
Vrijwilligers zij ndan ook van har-
te welkom en kunnen zich alsnog
melden bij de werkgroep Zwerf-
vuildag Vorden: mevr. R. van Vleu-
ten, tel. 553357 voor Vorden-Kra-
nenburg en de heer J. Rietman, tel.
441999 voor Wichmond-Vierakker.
Wethouder van milieu, de heer H.
Boogaard, zal zaterdagmiddag de
actie officieel afsluiten op de Ge-
meentewerf aan de Enkweg te Vor-
den waarbij — zoveel mogelijk—de
vrijwilligers die die morgen het
zwerfvuil raapten, aanwezig zul-
len zijn.

Naast — ongetwijfeld — woorden
van waardering, zal er ook een
drankje zijn^van het Gemeentebe-
stuur en soep van Hotel Bakker.
Enkele leden van Wildbeheer zul-
len de actie afblazen.
Op maandagavond 20 maart aan-
staande zal er een evaluatie zijn
het Dorpscentrum te Vorden.

Ledental ANBO
loopt gestaag terug
Het ledental van de Anbo Vorden
is gestaag teruggelopen. Telde de
afdeling een jaar geleden 311 le-
den, thans is dit aantal door na-
tuurlijk verloop 301. De vraag is
hoe worden potentiële leden be-
reikt? Vanwege de wet op de priva-
cy weigerde de gemeente om de
Anbo namen en adressen van 55
plussers te verstrekken.

Voorzitter Leny Lassche betreurt
het in hoge mate dat een geza-
menlijke ledenwerfactie van de
drie Vordense ouderenbonden
werd afgeblazen." Bij nader inzien
vonden de andere bonden het be-
ter om het ieder voor zich te doen.
Twee jaar overleg voor niets. Twee
kostbare jaren zijn verstreken in
afwachting van de actie.

In ieder geval krijgen wij nieuwe
leden die zich aangetrokken voe-
len tot de activiteiten die de Anbo
te bieden heeft. Bij de maandelijk-
se bijeenkomsten in 't Stampertje
valt het op dat gezellige en/of cul-
turele middagen favoriet zijn", al-
dus voorzitter Leny Lassche.

Uit gegevens van sekretaris J. Bran-
denburg blijkt dat het bestuur het
gehele jaar door voor de leden tal
van activiteiten organiseert. Het
klootschieten behoort tot het
"hoofdmenu". Elke week zo'n 40
deelnemers. Ook de fietstochten
scoren goed. Diverse tochten met
in totaal ruim 250 deelnemers.De
maandelijkse bingomiddag is per
middag " goed" voor 34 personen,
terwijl tijdens het winterseizoen
elke maandag ruim 30 personen
een kaartje leggen.

Dus niet verwonderlijk dat deze
activiteiten ook weer op de agenda
van 2000 prijken.

Expositie Willem
Gotze in Galerie
Agnes Raben
De kunstschilder Willem Gotze
uit Lutten exposeert van 16 maart
t/m 16 april in Galerie Agnes Raben
aan de Nieuwstad. De expositie
omvat een 25 tal acrylschilderijen
op papier of doek. Voornamelijk
landschappen en portretten. Wil-
lem Gotze werd in 1941 in Amster-
dam geboren. Hij studeerde aan de
Vrije Academie in Haarlem en aan
de Rijksacademie in Amsterdam.
Hij was een leerling van prof. Ro-
ling en Arie Kater. Ook volgde hij
tekenlessen van Willem den Ou-
den. Hij woont en werkt sinds
1988 in Lutten. Zijn vroegste werk
was figuratief met Pop-art invloe-
den. Daarna werkte hij een perio-
de abstract. De laatste jaren is zijn
werk weer figuratief. Zijn onder-
werpen zoals landschappen, por-
tretten en figuren vinden meestal
hun oorsprong in zijn directe om-
geving. Zelf zegt hij: "De herinne-
ring aan een ervaring blijft over. Ik
schilder vanuit de kleurvlekken
naar het thema toe en kom ik niet
verstandelijk maar intuitief tot
beeldvorming. De emoties tijdens
het werken zijn bepalend voor de
kleur. De werk niet vanuit een voor-
opgezet plan, maar laat me leiden
door wat er naar boven komt als ik
voor het witte doek sta. De the-
ma's zijn niet de hoofdzaak in
mijn werk, maar dienen als motief
om met kleur en vorm bezig te
zijn". De tentoonstelling bij Agnes
Raben begint donderdag 16 maart.
Zondag 19 maart is de kunstenaar
tussen in de Galerie aanwezig. Het
publiek kan dan onder het genot
van een hapje en een drankje die
middag kennis maken met de
kunstenaar en zijn werk.
De tentoonstelling is van donder-
dag t/m zondag geopend.

De Stichting Veiling Commissie
Vorden organiseert zaterdag 18
maart in "De Herberg" te Vor-
den een veiling, waarvan de op-
brengst bestemd is voor de
Dorpskerk in Vorden.
Genoemde commissie is al ongeveer
5 jaar actief met het inzamelen
van allerlei gebruiksvoorwerpen.
Met name wordt het geld aangewend

voor het onderhoud van het kerk-
gebouw. De mogelijkheid bestaat
om de artikelen te bekijken. Momen-
teel zijn al op de volgende adressen
catologussen verkrijgbaar: De Her-
berg, WV kantoor en de Biblio-
theek. In deze catalogus staan de
te veilen goederen op nr. vermeld.
Uiteraard is die zaterdag de catalo-
gus ook in de zaal verkrijgbaar.

Unieke boekeninfo bij Bruna
In bijna 300 Bruna-winkels
staat de Interactieve Informa-
tiezuil Info.point. Via de zuil
vindt de klant actuele informa-
tie en tips over boeken, cd-
roms, tijdschriften en strips.
De informatieservice van In-
fo.point is onlangs uitgebreid met
unieke boekeninformatie: de
klant kan nu ook op Info.point ob-
jectieve boekrecensies van Biblion
lezen. Zo kan hij nog gemakkelij-
ker een keuze maken uit de in to-
taal 150.000 leverbare boektitels.
Deze informatie was al beschik-
baar via de website van Bruna,
www.bruna.nl, maar is nu ook in
de winkel te raadplegen, zo ook in
de Bruna-winkel aan de Raadhuis-
straat, Vorden. Tijdens de Boeken-
week (15 t/m 25 maart) zal deze ex-
tra informatie uitkomst bieden.
Bruna is de enige winkelketen die
deze informatie via Internet én
haar winkels aan haar klanten
aanbiedt. Bruna helpt haar klan-
ten graag bij het kiezen van een
goed boek, ook in de Boekenweek.
Met Info.point in de winkel voor-
ziet Bruna haar klanten van veel
extra informatie, zodat zij gemak-
kelijk een goede keuze kunnen
maken. Omdat niet ieder lever-
baar boek in de Bruna-winkel
staat, is het gehele assortiment met
150.000 boektitels op Info.point ge-
plaatst. De klant kan hierin op au-
teur, titel, en ISBN zoeken. Daar-

naast biedt Bruna haar klanten nu
via de zuil de unieke mogelijkheid
om van ca. 70% van de boektitels
een objectieve boekrecensie van
Biblion (Nederlandse Bibliothe-
ken) te kunnen lezen. Tevens speelt
Bruna via Info.point in op persoon-
lijke wensen van de klant. Bij het in-
toetsen van een interessegebied
krijgt de klant namelijk leuke tips
en aankoopadviezen binnen zijn
gekozen interessegebied. Hierdoor
weet hij precies welk boek of cd-
rom geschikt is voor bijvoorbeeld
zijn 12-jarige buurmeisje. Verder is
actuele informatie zoals Boeken
Top 10 en Strip Top 10 terug te vin-
den op Info.point. Van 15 t/m 25
maart is het Boekenweek. Het the-
ma van de boekenweek is 'De lezer
gegroet'. Vele Nederlanders zullen
in deze week boeken aankopen. In-
fo.point in de Bruna-winkel geeft
deze klanten alle informatie die
zij wensen over de verschillende
boeken, zodat zij een goede aan-
koop kunnen doen. Ook via
www.bruna.nl kan een klant boe-
ken aanschaffen. Lukt het hem
niet om tijdens de openingsuren
van de winkel een aankoop te
doen, dan kan hij thuis op ieder
moment dat hij wenst een bestel-
ling plaatsen. Hij heeft hierbij de
keuze om de aankoop via Internet
te betalen en thuis te laten bezor-
gen, of in de dichtsbijzijnde Bruna-
winkel te betalen en op te halen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. D. Westerneng, gezamenlijke dienst in
de Ned. Hervormde kerk. Er is ook zondagsschool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. A. Hagoort, doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. D. Westerneng, gezamenlijke
dienst in de Ned. Hervormde kerk; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 maart 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. het 30+koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 maart 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 19 maart 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
19-20 maart H. Jaspers, Zutphen, tel. 0575-577080.
Huisarts
18—19 maart dr. Sterringa, Schoolstraat 2, telefoon 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30—10.00 uur en van 17.00—17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

*
Tandarts
18-19 maart D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 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 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573)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-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel, (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit*
leenpost Vierakker/Wichmond SL Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur,

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-1230 uur en 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 voorvragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
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.
J^rsonenala^rij^nng info/aanvraag bij de SWOV.
fafekjedek-je infpjaanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV.
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
er» 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.

• Zaterdag 18 maart a.s.
speelgoed- en kinderkle-
dingbeurs. Waar: peuter-
speelzaal Ot en Sien. Tijd: van
10.00 tot 12.00 uur. Komt u ook
een kijkje nemen?

• 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

• Toneelgroep Linde: .'Pen-
sion Geesjeshoof' 25 maart
aanstaande om 19.30 uur in
het Dorpscentrum Vorden

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

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

• Comfortabel vakantiehuis
Schiermonnikoog 300 m van
zee. Voor (mid)week(end). Tel.
050-4092123. Geen huisdie-
ren

• Workshops: dakpandeco-
ratie, kippen in kistje, servet op
servies. Elke dinsdag 09.30-
15.00 uur bent u welkom. Voor
info Anja Brummelman, Pol-
weg 10a, 7251 RZ Vorden (Del-
den), tel. 0575-551649

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

• Te koop: Suzuki Alto don-
kerblauw, 5-deurs, bouwjaar
1991. Tel. 0575-461410. In uit-
stekende staat

• De enige echte opruiming.
Donderdag 16 maart a.s. 13.30
uur. Etalage gereed 9 maart
a.s. Verzamelhuis Warnsveld
Rijksstraatweg 35, tel. 522919

• Gevraagd: hulp in de tuin.
Brieven onder nr. 20-1 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Te huur: paardenstalling
eventueel met uitloop en ver-
zorging. Hoogstraat 30, Toldijk,
tel. 0575-450814

• Zaterdag 18 maart a.s.
speelgoed- en kinderkle-
dingbeurs. Waar: peuter-
speelzaal Ot en Sien. Tijd: van
10.00 tot 12.00 uur. Komt u ook
een kijkje nemen?

• Te koop gevraagd: oorfau-
teuil. Oude bekleding geen
bezwaar. Groot model. Tel.
0575-556596

• Te koop of te huur gevraagd:
huis of zomerhuisje in Vor-
den. Tel. 0575-554434

• Beste hondenbezitters/sters.
Als u op vakantie gaat, wil ik

'uw hond ook een leuke va-
kantie geven. Wij hebben er
de ruimte voor. Wilt u meer in-
formatie, dan kunt u mij bellen.
Het nummer is 0575-552254

• Zaterdagmiddag 18 maart
tussen 13.30 en 16.30 uur in
Reurles Huus: uitgeblazen ei-
eren versieren. Breng een
goed knippend puntschaartje
mee. Kosten: f 20,- inclusief
materiaal, koffie e.d. Informatie
en opgaven: 0573-454427 of
453090. Secretariaat Kunst-
Kring 0573-452075

• Te koop: Opel Corsa bouw-
jaar 1987. Tel. 0575-556935

• Feest? Huur een: partytent
Holiday, 60 personen. Nu ook
tafels, stoelen en praatta-
fels. GNE-verhuur, tel. 0573-
452641, fax 0573-454541

• Te koop: buxusplanten per
stuk f 0,75. Tel. 0573-452641

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde 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
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Td: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huistlevoorst@universal.nl
www.huisdev(x>rst.nl

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Eko voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

RECYCLING:

VAN 'T EEN

KOMT 'T ANDER,

Wie gaat er
mee:

Huishoud-
beurs en Huis
en Interieur

t/m 18 maart

Opstappen vanaf;
Ruurto, gorden, Zutphen,

: Voorst
145,- p.p. Incl. entree
alteen bij voldoende deelname.

Inlichtingen en opgave;

HAVI Reizen J.L. tuHTGII
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel.(0575)501334

Geldersche
aanbiedingen

Heerlijke
verse

vlaaien

Achterhoekse vlaai
goed voor 12 royale punten,
'n bavaroise met vruchten
en boerenjongens 4 K 95
veel maar

Gallee vlaai
'n kleinere kersenbavaroisevlaai
goed voor 6 punten ^} 95
voor maar 8.9

Vers
van uw
verwen-
bakker

Geldersche bollen
gevuld met noten, rozijnen,
appel en spijs 435
per stuk voor • •

Tip van de week:

Hackfort volkoren
'n lekker meergranenbrood
van zuivere molenmaling ^p 5O
deze week mm m

Bolussen
volgens oud Gelders recept,
gewoon geweldig lekker JJ OO
nu 5 voor

ledere donderdag:

5 broden 12;95

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

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

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen

Wij verzorgen uitvaarten
in de gemeenten

Steenderen, Vorden, Hengelo
en omliggende plaatsen

met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon (0575) 45 18 62

Das en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink - A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

Gevraagd:

zaterdaghulpen

vakantiewerkers

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a
7251 JX Vorden • Telefoon 0575-556722



O, waf fijn om bij mama te zijn.
Maar nu ik papa ken
ben ik blij dat ik geboren ben.

Dolblij en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon

HENDRIK JAMES

Jimmy

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

Jim en Henriet
Dadema-Heuvelink

Stationsweg 17
7251 EL Vorden, 0575-552794

Wilt u ons eerst even bellen
voordat u vingertjes en teen-
tjes komt tellen?

Langs deze weg willen wij ie-
dereen die, op welke wijze dan
ook, ons 25-jarig huwelijks-
feest tot een groot succes
hebben gemaakt, enorm be-
danken!

Gerrit en Jopie
Hakken

Ruurlo, maart 2000

Jan Korenblek
en
Dinie Korenblek-Stokkink

25 jaar getrouwd.

Als u ons wilt feliciteren bent u van har-
te welkom op onze receptie op 25 maart
van 15.00 tot 16.30 uur in De Herberg,
Dorpsstraat 10, 7251 BB Vorden.

Lankhorsterstraat 8
7243 SR Wichmond

FNV
BELASTINGSERVICE

op 22 en 27 maart
zijn er weer onze

belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

Tel. (0575) 55 67 75

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor alles wat
ze voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat he-
den, na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
Slingerbosch te Zutphen, is overleden onze lieve moe-
der en oma

CORNELIA OONK-OKKERSE
WEDUWE VAN W.L. OONK

17 april 1910 t 8 maart 2000

H.M. Keune-Oonk
N.J. Keune t

Jannic en Laja

B. J. Oonk
J.M. Oonk-Pardijs

Rogier en Wendy
Matthijs
Marlous

Correspondentie-adres:
B.J. Oonk,
Het Kerspel 2, 7251 CV Vorden

De teraardebestelling heeft maandag 13 maart plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor een joet
eet je goed

ontbijtspek,
palingworst,
gebraden frican-
deau, (100 gr. per soort)
samen

gebraden
Canadese rib,
100 gr.

zalmsalade,
100 gr.

kalkoenhaasjes,
100 gr.

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

ham-gehakt
59 Wellington,

per stuk

Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Na een aantal verdrietige jaren door ziekte gekenmerkt,
is het aardse leven geëindigd van onze vroeger zo ster-
ke, fiere man, vader, schoonvader en grootvader

PIETER CORNELIS
(KEES) NOTEBAART

Rotterdam,
* 15-2-1926

Hengelo (Gld.),
111-3-2000

Onze bijzondere dank gaat uit naar 'De Bleijke' waar hij
de laatste 2 jaar op liefdevolle wijze is verzorgd.

J. Notebaart-Bubberman
Margriet en Jaro

Jeroen
Barend
Wouter

Pieter t, Paula en Torn
Josine
Kristel

Jan en Bettina
Julia
Nils
Helen

Wilhelminalaan 7
7255 DC Hengelo (Gld.)

De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag
15 maart a.s. om 11.00 uur in de kerkzaal van 'De Ble-
ijke', Beukenlaan 37 te Hengelo (Gld.).
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de dienst in
'De Bleijke'.
Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaats-
vinden op de begraafplaats te Beekbergen, Koningsweg
20 om ca. 13.00 uur.

Welk perron
en hoe laat

Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, schoonzuster en tante

JOHANNA GERHARDINA
KLEIN HEKKELDER-HASSINK

GERRIE

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: D. Klein Hekkelder

Hengelo (Gld.): J. Klein Hekkelder

Hengelo (Gld.): A. Wijnbergen- Klein Hekkelder
J. Wijnbergen

Neven en nichten

Zutphen, 9 maart 2000

Raadhuisstraat 14
7251 EB Vorden

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 14 maart plaats-
gevonden te Dieren.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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

Vereniging tot bevordering van het
Marktwezen in de gemeente Vorden

UITNODIGING VOOR

DE ALGEMENE

LEDENVERGADERING
op maandag 27 maart a.s.
om 20.00 uur in Hotel Bakker

Agenda o.a.
- jaarverslag secretaris en penningmeester

- vaststelling contributie 2000

- bestuursverkiezing

- diverse aktiemarkten

Het bestuur

Kalveropfokclub

Vorden-Hengelo-Eefde

De scholengemeenschap 't Beeckland te Vorden
organiseert dit jaar weer een

KALVER-
OPFOKWEDSTRUD
voor jongens en meisjes
van 6 t/m 15 jaar.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren zijn. De verzor-
ging van het katf wordt drie keer door een jury beoordeeld. Aan het
eind van de periode (2e helft juni) is een centrale eindkeuring.
Tijdens de verzorgperiode wordt een boekje bijgehouden.

Het doel van deze wedstrijd is
het leren omgaan met
jonge kalveren.
Inlichtingen en opgave
kan vóór 25 maart plaatsvinden bij
bovengenoemde scholengemeenschap
Het adres is: Het Hoge 41, Vorden
Tel. (0575) 55 11 55 of
na schooltijd 55 66 75



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

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met onderhoudsmaatregelen aan de Wildenborchseweg heb-
ben burgemeester en wethouders de volgende tijdelijke verkeersmaatre-
gelen genomen:
- afsluiten van de Wildenborchseweg in beide richtingen voor bestuur-

ders van voertuigen
met uitzondering van aanwonenden en fietsers;

- afsluiten van de Mosselseweg tussen de Wiersserbroekweg en de Ruur-
loseweg voor voertuigen vanuit de richting Vorden, met uitzondering
van (brom)fïetsers.

de pers, maar ook met borden langs de kant van de weg. Immers, een ge-
waarschuwd mens telt voor twee. Want uiteindelijk gaat het niet om de
bekeuringen, maar om de veiligheid in het verkeer.

ECOMBINEERDE COMMISSIEVERGADERING OVER
VORDEN, HENGELO EN STEENDEREN

De commissies bestuur gemeentewerken en middelen en welzijn, milieu
en samenleving vergaderen op 14 maart 2000 om 20.00 uur gezamenlijk
over het voorstel van burgemeester en wethouders over toetreden van
Zelhem en Hummelo en Keppel tot het samenwerkingsverband Vorden,
Hengelo en Steenderen en de voortzettingen van het proces tussen Vor-
den, Hengelo en Steenderen.

WERFVUILDAG VORDEN OP 18 MAART 2000

Op zaterdag 18 maart organiseert de werkgroep Zwerfvuildag Vorden
weer een inzamelactie van zwerfvuil. De hele ochtend trekken 120 vrij-
willigers verdeelt over 10 groepen de gemeente in om het Vordense bui-
tengebied op te ruimen. Alleen de bermen, sloten en direct aansluitende
stroken langs openbare wegen worden geruimd. Hotel Bakker biedt de
vrijwilligers ter versterking van de inwendige mens soep aan. Om ± 12.30
uur wordt de zwerfvuildag afgesloten op de gemeentewerf aan de Enk-
weg door wethouder Boogaard. De vrijwilligers krijgen daarbij door de
gemeente een drankje aangeboden.

De werkgroep kan nog vrijwilligers gebruiken. Help mee met opruimen
van rommel langs de wegen in het buitengebied van Vorden.
Geeft u op: Vorden en Kranenburg 553357

Wichmond en Vierakker 441999

FVALKALENDERS 20OO

De afvalkalenders 20OO worden huis-aan-huis bezorgd.
Heeft u maandag 3 april 20OO nog geen afvalkalender
ontvangen?
Bel de Afval-Informatie-Lijn: (0575) 545646, op werkdagen van
9.OO-123Oen 13.OO-16.00 uur.

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichten voorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw land-
bouwfolie gratis in te leveren.

Waar. Dusseldorp Zutphen, Estlandsestraat 4 te Zutphen
Wanneer: In de maanden april en mei 2000, op werkdagen van

08.00 tot 16.30 uur
Wat: zwarte landbouwfolie, stretchfolie en grondstofzakken

(tuin- en voederzakken)
Hoe: bezemschoon, gebundeld en niet zwaarder dan 15 kg

per bundel
Meer informatie: Dusseldorp Lichtenvoorde b.v., tel. 0544 395555.

LIK OP VEILIG

Meer verkeerscontroles
Het aantal verkeerscontroles in Gelderland gaat de komende jaren spec-
taculair toenemen. Op initiatief van het Openbaar Ministerie worden
overal in Nederland zogeheten 'regioprojecten verkeershandhaving' ge-
start. Deze regioprojecten moeten er voor gaan zorgen dat het jaarlijks
aantal verkeersslachtoffers drastisch zal dalen.
Het eerste regioproject in Gelderland is 13 maart van start gegaan, onder
de naam: 'Blik op veilig'. Het wordt ingevuld door het regiokorps Gelder-
land Zuid. Nog dit jaar zullen ook in de overige politieregio's van Gel-
derland dergelijke projecten worden gestart.

Vijf speerpunten
Op vijf speerpunten zal de politie speciaal letten:

* Te hard rijden
* Onder invloed rijden
* Geen autogordel aan
* Geen helm (op de juiste manier) op
* Door rood licht rijden

De controles vinden plaats met de bekende flitskasten en de radarcon-
troles, maar ook met staandehouding door de politie (bijvoorbeeld bij al-
cohol-, gordel en helmcontroles).

Communicatie
Over de controles en de verkeersveiligheid gaan politie, gemeenten en
verkeersveiligheids-organisaties u uitgebreid voorlichten. Niet alleen in

/MUEUKLACHTEN EN -INFORMATIECENTRUM
PROVINCIE GELDERLAND

026 359 99 99
Voor milieuklachten (zoals stank, lawaai, verontreiniging van bodem of
water) - 24 uur per dag bereikbaar.
U kunt het centrum ook schriftelijk of via Internet benaderen:
Provinciaal bestuur van Gelderland
Milieuklachten en informatiecentrum
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
fax: 026 359 99 98
email: mw.mkic@prv.gelderland.nl
Internet: www.gelderland.nl/mw.html

Kwaliteit zwemwater
Tijdens de zomermaanden controleert de provincie de Iwaliteit van het
zwemwater in een aantal zwemplassen in Gelderland. Ook voor klachten
over zwemwater kunt u contact opnemen met het milieuklachten- en -
informatiecentrum (Internet: www.gelderland.nl/info).

APVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben aan de provincie Gelderland ver-
guning verleend voor het kappen van 5 eiken aan de Ruurloseweg nabij
huisnummer 110.

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.

inhoud

Enkweg NS Railinfrabeheer bouwen relaishuis
ongenummerd regio Noord-Oost

Weidemanweg 2 P.H. Wassink bouwen antenne

datum
ontvangst

03-03-2000

07-03-2000

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

ONCEPT-MIUEUBELEIDSPLAN 2000-2003 GEREED

De gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen hebben mede met ideeën
uit de samenleving een Milieubeleidsplan opgesteld. Dit plan geldt voor
de komende vier jaar (2000 tot en met 2003). De gemeenten geven in het
plan aan wat zij willen bereiken en hoe zij dat willen bereiken. Enerzijds
gaat het om verplichte taken, zoals vergunningverlening aan bedrijven,
afvalinzameling en rioleringsbeleid. Anderzijds gaat het om vrijwillige
taken, zoals energiebesparing en het opstellen van een Landschapsbe-
leidsplan.
De uitvoering van het milieubeleid doen de gemeenten ook in samen-
werking met de samenleving, daarom is het prettig vooraf aan de vast-
stelling van het plan door de gemeenteraden het beleid gezamenlijk te
bespreken.
Uw reactie op het Milieubeleidsplan kunt u op maandag 3 april aan-
staande vanaf 20.00 uur in het Dorpscentrum te Vorden (Raadhuisstraat
6) inbrengen. Er vindt dan een terugmeldbijeenkomst "Milieubeleids-
plan 2000-2003" plaats, waarvoor de gemeentebesturen u van harte uit-
nodigen. Bij de bijeenkomst is er gelegenheid om schriftelijk en monde-
ling uw inbreng naar voren te brengen.
U kunt de bijeenkomst bijwonen door onderstaande bon te retourneren
aan: Gemeente Vorden, Postbus 9001, 7250 AA te Vorden. U kunt aange-
ven of u het Milieubeleidsplan wilt ontvangen. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de heer G AM. van Dijk,<el. (0575) 557474.

De wil graag deelnemen aan de terugmeldbij eenkomst "Milieube-
leidsplan 2000-2003"

Naam:

Adres:

TeLnr.:

Ik kom met personen naar de bijeenkomst.
Ik wil vooraf wel/niet het "Milieubeleidsplan 2000-2003" ontvangen.



FT MILIEUBEHEER
OPENBARE KENNIS-
GEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden,
sector grondgebied, bureau mi-
lieu, en in de openbare biblio-
theek van Vorden, gedurende de
openingstijden, ligt met ingang
van 17 maart tot en met 13 april
2000 ter inzage: een melding alge-
mene maatregel van bestuur (arti-
kel 8.41, lid l) van:
1. mevrouw MA Platenburg, Dorps-

straat 30, 7251 BC Vorden, voor
het van toepassing worden van
het Besluit detailhandel en am-
bachtsbedrijven milieubeheer op
een reeds aanwezige inrichting,
op het perceel Dorpsstraat 30 (Sa-
lon Marianne) te Vorden;

2. de heer A.B. van den Breemen,
Nijverheidsweg 4, 7251 JV Vor-
den, voor het oprichten van een
inrichting voor de opslag van
goederen, op het perceel Nijver-
heidsweg 4 te Vorden;

3. de heer B. Veen, apotheker,
Zutphenseweg 12, 7251 DK Vor-
den, voor het van toepassing

worden van het Besluit detail-
handel en ambachtsbedrijven
milieubeheer op een reeds aan-
wezige inrichting, op het per-
ceel Zutphenseweg 12 te Vorden;

4. Aannemersbedrijf I. Hummelink,
Nijverheidsweg 2,7251 JV Vorden,
voor het oprichten van een hout-
bewerkend bedrijf, op het perceel
Nijverheidsweg 2 te Vorden;

5.H.B. Damen V.O.F., Zutphense-
weg 5, 7251 DG Vorden, voor het
van toepassing worden van het
Besluit detailhandel en am-
bachtsbedrijven milieubeheer
op een reeds aanwezige inrich-

ting, op het perceel Zutphense
weg 5 te Vorden;

6. Interieur Wim Polman, Dorps-
straat 22, 7251 BB Vorden, voor
het van toepassing worden van
het Besluit detailhandel en am-
bachtsbedrijven milieubeheer
op een reeds aanwezige inrich-
ting, op het perceel Dorpsstraat
22 te Vorden;

7. de heer J. Bleumink, Lekkebekje
4, 7251 JN Vorden, voor het op-
richten van een akkerbouw- of
tuinbouwbedrijf voor open-
grondsteelt, op het perceel Lek-
kebekje 4 te Vorden;

S.Borculo Domo Ingredients,
Needseweg 23, 7271 AB Borculo,
voor het van toepassing worden
van het Besluit opslag goederen
milieubeheer op een reeds opge-
richte inrichting voor de opslag
van goederen, op het perceel
Enkweg 17-19 te Vorden;

9. de heer J.B.G. Stern, Hoetinkhof
121, 7251 WJ Vorden, voor het
van toepassing worden van het
Besluit detailhandel en am-
bachtsbedrijven milieubeheer op
een reeds aanwezige inrichting,
op het perceel Ambachtsweg 3
(Atomica Agroservice) te Vorden.

Belangstelling Internationale
Vrouwendag overtrof stoutste
verwachtingen

De organisatie van de Interna-
tionale Vrouwendag in Vorden
te weten de Vrouwenraad en
Vluchtelingenwerk Vorden, had
woensdag voor eventuele be-
zoekers circa 25 stoelen klaar-
gezet. Echter de belangstelling
overtrof de stoutste verwachtin-
gen Er kwamen ruim honderd
belangstellende vrouwen opda-
gen, zodat op gegeven moment
naar de grote zaal van het
Dorpscentrum moest worden
uitgeweken!

De opzet van deze middag was om
buitenlandse vluchtelingen vrou-
wen, die hier tijdelijk in Vorden
verblijven, uit te nodigen om niet
alleen over hun ervaringen in het
thuisland te vertellen maar ook
om de bezoekers van gebak te la-

«ten proeven. Gebak zoals dat in

het land van herkomst bereid
wordt.
Een paar dagen geleden zijn enke-
le buitenlandse dames samen met
de organisatie naar de plaatselijke
supermarkt en de "normale"
markt getrokken om inkopen voor
deze dag te doen. Het resultaat:
tientallen soorten gebak.
Uiteraard was deze smulpartij niet
de hoofdzaak van de bijeenkomst.
Het uitgangspunt was om de vrou-
wen uit Vorden en de vluchtelin-
genvrouwen dichter bij elkaar te
brengen. De zaal was muisstil toen
enkele vrouwen uit Kosovo ( in
zeer goed Nederlands!) verhaalden
over de gebeurtenissen zoals die
zich daar de afgelopen jaren heb-
ben afgespeeld.
Een vrouw uit Koerdistan vertelde
over haar verblijf in Nederland.
Een Hindoestaanse vrouw droeg

gedichten voor die ze hier in Ne
derland zelf heeft geschreven.Car-
la Quarles van Uffrod zette uiteen
hoe Vluchtelingenwerk Vorden de
buitenlandse vluchtelingen met
raad en daad bijstaat.
Gedurende deze middag kwamen
er tussen de vrouwen onderling
geanimeerde gesprekken op gang.
Prettige bijkomstigheid: diverse
bezoekers gaven zich spontaan op
als vrijwilligster voor de AVO Kra-
nenburg.
Zoals bekend verblijven de vluch-
telingen in het voormalige kloos-
ter. De middag werd besloten met
volksdansen. Een compliment aan
Marianne van Kerkhoven die erin
slaagde alle dames op de dans-
vloer te krijgen. Na afloop tevre-
den gezichten alom. De middag
was bijzonder geslaagd te noe-
men.

Martin Pater:

«

Ooit woonde hij een jaar in
Noorwegen. Daar raakte hij ver-
knocht aan het land, de natuur,
de serene rust. Verknocht aan
de sport, het schaatsen. Verk-
nocht aan het langlaufen door
de "eeuwig zingende bossen" in
het Skandinavische land.

Al bijna drie jaar geen natuurijs
meer in Nederland. Diep in zijn
binnenste begon het te knagen.
Rondjes rijden op een kunstijs-
baan is wel leuk< maar toch niet
"je van het". Nee, Vordenaar Mar-
tin Pater wil tijdens het beoefenen
van sport gaarne wat natuurlijke
inbreng. Tot dusver heeft hij
driemaal de Elfstedentocht gere-
den. En wie, volgens Martin Pater
daaraan heeft meegedaan, is voor
het leven verslaafd aan dat soort
tochten.
Zegt hij: "Door het uitblijven van
de winters ben ik op zoek gegaan
naar alternatieven. Uiteraard zijn
er wedstrijden op de Weissensee in
Oostenrijk, de alternatieve Elfste
dentocht in Finland, maar wat ik
voor ogen had kun je het beste om-
schrijven als "zoeken naar een
stuk natuurlijke beleving". Dus
niet wedstrijdgericht. Vorig jaar
kwam ik via Internet in contact
met de Zweed Bengt Jacobsson.
Zweden een land waar je ook fan-
tastische mogelijkheden hebt het
schaatsen en het avontuurlijke te
combineren", aldus Martin Pater.
In eerste instantie was hij van plan
om vanuit Nederland in het Noor-
se Lillehammer, langlaufreizen te
organiseren, maar vooralsnog is
"die markt" niet haalbaar. Dus
werd het schaatsen in Zweden. De
contacten met Bengt Jacobsson re-
sulteerde in een bezoek van Mar-
tin Pater aan de Zweed, in de om-
geving van Varmland in het zui-
den van Zweden, in de buurt van
Karlstadt.
Na zijn bezoek (september 1999)
kreeg Martin Pater via Internet,
dia's doorgeseind, die hij op zijn
beurt weer gebruikte om via een
advertentie (wederom via Inter-
net) belangstellenden te polsen
voor een schaatsreis naar Zweden.
Er melden zich zes personen voor
deze zoals Martin het noemt "
avontuurlijke expeditie". Dus ver-
trok het Nederlandse gezelschap
met de auto naar Kiel, vervolgens
met de boot naar Gothenburg en
van daaruit weer met de auto naar
Karlstadt. In totaal nam de reis 24
uur in beslag.

NIETS AAN HET TOEVAL
OVERLATEN
Martin Pater: "Na aankomst direct
het ijs op. Niet alleen, maar met
een gids die wij voor 5 dagen had-
den ingehuurd. De ijsvereniging
in Varmland heeft namelijk 30
gidsen in dienst. Schaatsen op de
Zweedse meren is zonder gids ab-
soluut onverantwoord. Deze men-
sen weten als geen ander wat wel
en wat niet kan. Ze zijn onder
meer uitgedost met een prikstok.
Niet alleen als steun, maar voorna-

melijk om de dikte van het ijs te
peilen. Prikt men door het ijs heen
(5 centimeter), te gevaarlijk dus
wegwezen.
Er wordt niets aan het toeval over-
gelaten. Genoemde ijsvereniging
beschikt bovendien over een com-
pleet netwerk van inPormanten,
zodat men exact van de toestand
van het ijs op de hoogte is", aldus
Martin Pater. Verder is het een
"must" dat de schaatser is uitge
rust met een rustzak. Daarin re-
servekleding, verpakt in een plas-
tic zak, luchtdicht afgedekt. Te ge
bruiken als een soort reddingsvest.
En mocht men toch onverwachts
door het ijs zakken, dan kan de on-
fortuinlijke schaatser zich nog zelf
op de kant trekken Daarvoor heeft
hij een "kleine ijsprikker" om zijn
nek!
"Moetje in feite niet een allround
schaatser zijn om een tocht op een
Zweeds meer te maken?'~, zo vroe-
gen wij Martin Pater. "Welnee.
Voor een gemiddelde recreant is
het goed te doen, Wij hebben zelfs
op de voorlaatste dag een grote
tocht (150 kilometer) gemaakt.
Vergeet niet, de tochten worden zo
opgezet datje altijd de wind in de
rug hebt, de zon in het gezicht",
zo legt hij uit.

COMMERCIËLE BASIS
De bedoeling van dit Zweedse ex-
periment is in feite dat Martin Pa-
ter in de toekomst dit soort reizen
op commerciële basis wil organi-
seren. Zijn bedrijf Free Wheel
heeft namelijk onder meer als
kernactiviteit het organiseren van
arrangementen, bijvoorbeeld een
bedrijfsuitje gecombineerd met
sport, een familiedag e.d.
Mogelijkheden genoeg. Groepen
van tien tot honderd personen,
geen enkel probleem.
Verder houdt Free Wheel zich be-
zig met het geven van skeelerles-
sen, het organiseren van evene-
menten. Denk bijvoorbeeld aan
een "sportieve" Kerstmarkt. Daar-
naast wordt in het pand aan de
Zutphenseweg allerhand skeelers,
schaatsen, rolski's, bijbehorende
kleding en toebehoren verhuurd
c.q. verkocht. In feite de hoofdac-
tiviteit van Free Wheel.
Een van de "verkoop- paradepaard-
jes" is de Free-Skate, een schaats
met een langlaufbinding. (schaat-
sen, skeeleren, langlaufen en rols-
kieen op een paar schoenen). In de
folder omschreven als de " nieuwe
klapper op multi-pantoffel". "Bij
min 20 graden, absoluut geen last
van bevroren tenen", zo prijst Mar-
tin zijn, speciaal door hem ont-
worpen "free-skate" aan.
Inmiddels is in ons kikkerlandje
de lente in aantocht. Toch is Mar-
tin Pater al weer met zijn gedach-
ten in Zweden en hoopt hij het vol-
gend seizoen meerdere reizen te
kunnen organiseren.
Vanwege de commercie met groe-
pen van minimaal 15 personen
(om het betaalbaar te houden).
Men kan zich nu al opgeven (telf.
0575- 554228).



gordijnstoffen?

ploegstoffen natuurlijk!

ze zijn verkrijgbaar bij

^EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

,Je Herberg"̂
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

Zaterdag 1 april:

met medewerking van

'Q
SELECT'

Aanvang 21 .OO uur
Zaal open 2O.3O uur
Voorverkoop f 12,50

In onze nieuwe supermarkt is plaats voor:

• ervaring geniet de voorkeur
• klantvriendelijk en collegiaal
• moet zelfstandig kunnen werken
• 32-38 uren per week, in overleg
• woonachtig in de omgeving

Tevens is er plaats voor een;

cass/ère
• zie hiervoor ook de voorwaarden hierboven

Sollicitaties schriftelijk of
telefonisch aan:

DORPSSTRAAT 14
7221 BP STEENDEREN

TEL 0575-451206Supermarkt

l Jansen & gal
autoschadebedrijf l

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

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

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

MODE-
SHOW

op 15 maart aanstaande bij
Langeler mode

1e show om 1O.OO uur
20 show om 14.OO uur

U bent van harte welkom in onze winkel
om kennis te maken met de hoogtepunten

van de nieuwe lente- en zomerkollektie
voor man en vrouw.

Een vers kopje koffie met iets lekkers
hoort daar vanzelfsprekend bij.

Uw stoel staat voor u klaar

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

interieuradviseur»<§> ^,

'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Tel. (0575) 52 61 32

Wij zoeken:

Vrachtwagenchauffeur/
* kraanmachinist

A. HEITKÖNIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond Muizengatweg 3
* Grondwerk mi DN To|dijk

* Containers Telefoon (0575) 4 5 1 4 1 1

* Bestratingen Telefax (0575) 45 26 20
is Klinkers: nieuw en gebruikt Autotelefoon 05-55135503

Ei

Kersenbavaroisevlaaï
of

Ananasbavaroisevlaai

- f O.95

r . >
Zo uit de winkelovens

Appelflappen

795,
V J

/"

Grote kwarkbol
gevuld met rozijnen

O 95nu&m
\^ ^

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

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

' VT ^

L. tCHIt rCO
1 BAKKIRltDJ

) 551384
75) 571528

VERHEY TOLDIJK
WATERTECHNIEK

VERHEY TOLDIJK
Z.E. Weg 9

7227 DE Toldijk
0575-452041

Verhey Toldijk
is een jong, sterk groeiend
bedrijf in watertechniek en

installatietechniek.

Onder watertechniek
vallen naast de verkoop en

installatie van
waterbehandelings-
systemen ook het

verrichten van
grondboringen en het

aanbrengen en
instandhouden van
bronbemalingen.

Verhey Toldijk
gespecialiseerd in:
• Installatiewerk

• Waterbehandeling
• Grondboringen
• Bronbemaling

voor 30 uur per week

Werkzaamheden:
• Grondboringen
• Bronbemaling
• Materieelbeheer
• Assisteren afdeling installatietechniek

Funct/e-e/sen:
• In bezit van rijbewijs D-E
• Chauffeursdiploma ccv-B
• Leeftijdsindicatie: 25tot 30 jaar
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:
• Prima arbeidsvoorwaarden
• Prettige werkomgeving
• Groeimogelijkheden

Stuur uw sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen ter atten-
tie van de heer W.HJ. Verhey, naar bovengenoemd adres



Harry Mulisch
Boekenweekgeschenk 2000.

Eresaluut aan de liefde.

In harde band.

Cadeau bij aankoop van ten minste

ƒ24,50 (€ 11.11) aan boeken,

zolang de voorraad strekt.

Raadhuisstraat 20 • Vorden —^
Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

bruna
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Zijn uw ramen toe aan een
wasbeurt? Laat dan uw

ramen wassen
door:

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

f±é^^ Een waterval van A

OM voordeelprijzen Of)
niet voor even, maar voorgoed!!!!

AH YOGHURTDRINK
diverse smaken, 1 liter

3 halen 2 betalen
4,65 3,1O

RIBLAPPEN
kg
van 19,50 voor 8.98

1 liter

3 halen 2 betalen
5,37 3,58

AH PATAT FRITES
kilo 3 halen 2 betalen

3,98
AH
TISSUE TOILETPAPIER
24 rollen

van 12,49 voor

24 flesjes a 0,33 liter
van 14,95 voor 9,99

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.OO - 2O.OO uur

Vrijdag B.OO - 21.OO uur

Zaterdag B.OO - 17.OO uur

LET OP! Maandag, dinsdag en woensdag

Allinson of tarwerogge
3 HALEN 2 BETALEN !!!

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

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

FINANCIËLE PLANNING

Mr. drs. B.HJ. de Regt FFP
LJ. Koetsier FFP

Gecertificeerd financieel Planners
Nieuwstad 44

7241 DR Lochem
Tel. 0573-255 300

Fax 0573-255 381
Email: deregt@deregt.nl

Website: www.deregt.nl

Professionals, óók in belastingzaken!

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Ka/moes

Beerenburg of

Boerenbitter
liter van 22,95

voor 18,95
+ 10 Rocks

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

jaarver-
hruik m'

streefver-
bniikm'

I6
K
24
29
33
37
41
40
49
53
57
61
67
/3
79
86

totaal streef-
verbruik m'

450
563
676
792
901
1015
1130
1239
1354
1467
1580
1692
1863
2029
2201
2370

Legner

borrel of
vieux
1 liter van 19,95

16,95

Robertsen Port
rood, wit of tawny
75 cl van 16,95

14,95

•ra
m Dubbele f,',
'B Graan 1>':

Jenever

Hooghoudt

graanjenever
liter van 23,95

20,95

Johnny Walker

Red label
70 cl van 34,95

28,95voor
+ 10 Rocks

[SUPER DE BOER

stook tabel 6 nut. t/m 12 nut.

Slijterij-wijnhandel ALTIJD op ZOEK NAAR HET BESTE

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

Aanbiedingen geldig t/m 25-3-2000

Amaretto
di Saronno
70 cl van 27,95

23,95voor
+ 10 Rocks



beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé
arbeidsbemiddelaar voor de agrarische sector,

bouw, grond-, weg- en waterbouw, metaalsector,
groenvoorziening en transportsector. In jouw

omgeving hebben wij de volgende vacature:

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

Geïnteresseerd en gemotiveerd? Neem dan contact op
met René Pot of Gerard Dibbelink, 0900-9896

of kom langs bij onze vestiging in Vorden,

Kerkstraat la.

arische
Bedrijfsverzorging
oost-Nederland

KENNISGEVING

Voornemen bodemsanering Dorpsstraat 24 Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op
28 februari 2000 een melding op grond van artikel 28
Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van de
bodemverontreiniging, gelegen aan Dorpsstraat 24
te Vorden.

Het betreft hier het voornemen van Geo & Hydro
Milieu namens Hotel Bakker om over te gaan tot
sanering van de verontreinigde bodem.

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij in
een beschikking vaststellen of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging (artikel 29 Wbb).
Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de urgentie
vaststellen (artikel 37 Wbb) en het saneringsplan
beoordelen (artikel 39 Wbb).

provincie
GELDERLAND

Voor het vaststellen van de beschikking volgen wij op
grond van de provinciale milieuverordening de
zogenaamde verkorte procedure. Dit betekent dat wij
afzien van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht en dat er geen ontwerpbeschikking
gedurende vier weken ter inzage zal worden gelegd.
Belanghebbenden worden wel in de gelegenheid gesteld
te reageren op de melding.

Voor uw reactie kunt u zich wenden tot mevrouw
J.E. van der Zwan of mevrouw H.M.W. Alink,
tel. (026) 359 99 81 of 359 99 89, van de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem, 10 maart 2000 -
nr. MW2000.5397

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
j. Kamminga - Commissaris van de Koningin
C. Crasborn - griffier

Sluit uw spaarbank haar deuren?
Regio Bank Lochem is open!

REGIO BANK

Uw persoonlijke adviesbank

Regio Bank Lochem is onderdeel van De Regt Financiële Planning

Professionals, óók in bankzaken !

Nieuwstad 44
Tel: 0573 - 255 325
Email: deregt@deregt.nl

7241 DR Lochem
Fax: 0573 - 255 381
Website: www.deregt.nl

Antieke kinderbedden
Incl. latten bodem en
bijpassende matras

i
Vanaf

ƒ 450,-

Openingetijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.3O-21.OO uur
Zaterdag:

10.00-16.00 uur
Overige dagen op

afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis 120°*2*eut,elen
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Het bestuur van de Stichting Kranenburgs
Carnaval bedankt alle sponsors van onze kin-
dermiddag. Mede door uw steun hebben de kin-
deren wederom een prachtige middag gehad.

Winnende nummers van de verloting:

1 e prijs fiets 451
2e prijs wok 509
3e prijs pannenset 59
4e t/m 20e prijs:
285 194 501 630 240 878
702 300 685 316 144 299
601 233 851 804 409 33
866 867

EEKMARKI!
RUNDER „ „
BRAADLAPPEN 1 kg 10,95

RUNDERMUIS 1 kg 10f95

VARKENS
ROLLADE 1kg 7,95

H.O.H. OF ^ „
RUNDERGEHAKT 1 kg 6,95

EISBEIN
GEGRILLD per stuk 5,95

WORSTEN VLEESWAREN
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Weekpakket vleeswaren

lOOgrVARKENSROLLADE 1,95

100 gr SCHOUDERHAM

100 gr ZEEUWS SPEK

NU VOOR

Elke week op de markt in Vbrcten Uw vakslager DIJKGRAAF

O tray GROOTBLOEMIGE VIOLEN

O 3 bossen NARCISSEN

O 2 bossen BLOEMEN

O 2 bossen ANJERS

O 2 bossen BEGONIA'S

9,95 Valeweide
5,00 Bloemen en planten

9,95

6,95

9,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
D

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 16 maart tot en met
woensdag 12 april 2000, op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn
vergadering van 22 februari 2000 ongewijzigd vastge-
stelde bestemmingsplan "Oude Zutphenseweg / Zelst-
weg, herziening 1999".

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan
"Oude Zutphenseweg/Zelstweg" op 12 januari 1999
grotendeels goedgekeurd. Zij hebben goedkeuring ont-
houden aan een klein gedeelte met de bestemming
"Kwekerij" vlak l (kweekgronden met open grondteelt)
langs de Zelstweg.

Het herzieningsplan ex. artikel 30 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening regelt de wijziging van dat gedeel-
te naar "Kwekerij" vlak V (gronden bestemd voor
afschermend groen).

De bebouwingsgrens van de ertegen over gelegen wonin-
gen wordt hierbij verschoven naar de werkelijke afstand
waarop die woningen van de Zelstweg gebouwd zijn.

Tegen het ontwerp-plan zijn geen zienswijzen inge-
bracht zodat, behoudens diegene die kan aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zijn/haar ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, niemand
gerechtigd is bedenkingen bij gedeputeerde staten van
Gelderland in te dienen.

Vorden, 15 maart 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. EJ.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 16 maart tot en met
woensdag 12 april 2000, op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn
vergadering van 22 februari 2000 gewijzigd vastgestel-
de bestemmingsplan "Buitengebied Lankhorsterstraat
16, herziening 1999".

Dit herzieningsplan ex. artikel 30 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voorziet in de vestiging van een
landbouwmechanisatiebedrijf aan de Lankhorsterstraat
16 te Wichmond, waarbij de inrichtingsmogelijkheden
van het terrein gedetailleerd zijn vastgelegd.

Het plan is gewijzigd vastgesteld voor wat betreft artikel
4.2. onder a, ten eerste en de bestemmingsplankaart.
Hierdoor wordt de plaats voor het stallen van materieel
expliciet vastgelegd.

Zij die zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan
hebben ingediend en zij die kunnen aantonen redelij-
kerwijs niet in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze
bij de gemeenteraad kenbaar te maken kunnen, gedu-
rende de genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen
indienen bij gedeputeerde staten van Gelderland, post-
bus 9090, 6800 GX Arnhem. Een ieder kan bedenkin-
gen bij gedeputeerde staten indienen tegen de in het
plan aangebrachte wijzigingen.

Vorden, 15 maart 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Het Rabo Totaa l Pakket .
A l l e s in één keer goed gerege ld

Graafschap-West telefoon: 0575-557888

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 16 maart tot en
met woensdag 26 april 2000, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door
gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde
bestemmingsplan "Vorden West en Zuid, herziening het
Jebbink 15".

Het plan maakt de vestiging van bedrijven mogelijk in de
lichtste milieucategorie op het perceel het Jebbink 15,
door naast de reeds aanwezige woonbestemming een
mede-bestemming "werken" op te nemen.

Het besluit tot goedkeuring van gedeputeerde staten is
een heroverweging. De Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State vernietigde op 14 september
1999 het voorgaande goedkeuringsbesluit van 11 sep-
tember 1997.

Diegene die tijdens de ter inzage ligging van het vastge-
stelde plan bedenkingen bij gedeputeerde staten heeft
ingediend en diegene die kan aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zich overeenkomstig artikel
27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening tot gedeputeerde staten te wenden kan tegen
de goedkeuring, gedurende de termijn van ter inzage
legging, beroep instellen

U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.

Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.

Vorden, 15 maart 2000.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

LFCTORI SA LU i EM,
VERHALEN UIT DE KLASSIEKE OUDHEID

De bakermat
van de literatuur
op het medium

van vandaag.
Boekenwcck cd-rom, slechts ƒ 14,95

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

bruna
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!



Voetbal

RATTI1-ZELHEM1
De zevende wedstrijd voor het einde
van de competitie kon een zware
worden. De eerste wedstrijd in Zel-
hem ging Ratti strijdend, en uitein-
delijk met negen man, met 0-1 ten
onder.

Ook nu was het Ratti dat de eerste
helft licht domineerde. Men bood
goed tegenspel met veel inzet en re-
delijk tot goed voetbal. In de twintig-
ste minuut was het Zelhem, dat een
0-1 voorsprong nam. Deze 0-1 kwam
doordat een actie voorin werd verij-
deld. De counter leverde vervolgens
een doelpunt op. Een klein beetje te-
gen de verhouding in, maar het was
wel een feit Na de 0-1 was Ratti de
kluts behoorlijk kwijt Een grote ne-
derlaag dreigde. Maar de jonge ploeg
van Ratti herstelde behoorlijk goed.
Men creëerde zich ween enkele goe-
de mogelijkheden. Helaas leidde dit,
zoals vaker dit seizoen, niet tot doel-
punten. De rust werd dan ook ge-
haald met 0-1.

Door blessures in de selectie van

Ratti moest trainer Anton Peters zijn
ploeg reeds voor aanvang van de
wedstrijd aanpassen. In de rust dreig-
de nieuwe aanpassingen, maar deze
konden nog uitgesteld worden.

In de tweede helft was er aanvanke-
lijk hetzelfde beeld. Ratti knokte
voor wat het waard was, maar het
was Zelhem die gevaarlijker werd.
Het was dan ook opnieuw Zelhem
dat scoorde 0-2. Hiermee leek het ver-
zet van Ratti gebroken. Anton Peters
zag zich genoodzaakt de verwachte
aanpassingen te doen. Zoals zo vaak
komt dit het spel niet ter goede.

Zelhem zette even later Ratti op een
0-3 achterstand en de wedstrijd was
eigenlijk gespeeld. Opnieuw een ne-
derlaag voor Ratti. De verwachting is
echter dat de lijst met blessures wat
zal inkrimpen, zodat men weer over
een volwaardige selectie beschikt.
Dan ook moeten er nog de nodige
punten kunnen worden gepakt in de
laatste 6 wedstrijden van dit seizoen.

UITSLAGEN 11 -12 MAART
Vorden Dl - WHCZ D3 3-2; Bram-
men D3 -Vorden D2 0-2; Vorden El
- AZC El 7-3; Erica E2 - Vorden E2

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

Zoete pruimen
500 gram 2?"

Geschrapte worteltjes
Graf/'s peterselie, 500 gram

Malse peultjes
1.49

1.49

700 gram

Radijsjes
099•

Hollandse tomaten
199

•500 gram

-Aanbiedingen geldig ma. 13 maart t/m zat. 18 maart

4A; WHCZ E4 - Vorden E3 afgel.;
Vorden E4 -WHCZ E7 3-2; Vorden F2
-AZC Fl 0-5; Zutphen Fl -Vorden Fl
2-2; Vorden F3 - Warnsv.Boys F3 3-2;
Gaz. Nieuwland F4 -Vorden F4 2-1;
Brammen F3 -Vorden F5 50; Vorden
F6 - Gazelle Nieuwland F5 1-10.

Oeken Al -Vorden Al 2-6; De Hoven
Bi - Vorden BI 5-0; Lochem Cl -
Vorden Cl 2-4.

SDOUC l - Vorden l afgelast; Bon
Boys 2 - Vorden 2 1-0; Twenthe G.
2 - Vorden 3 2-1; Witkampers 4 -
Vorden 5 12-0; Vorden 6 - Baakse
Boys 4 3-3.

PROGRAMMA 18-19 MAART
Oeken Dl - Vorden Dl; Vorden D2 -
Gorssel Dl; Vorden E2 - Be Quick
E2; Vorden E3 - Warnsveldse Boys
E3; Gaz. Nieuwland E4 -Vorden E4;
Vorden F2 - Eefde Fl; Vorden Fl -
Gaz. Nieuwland F2; Warnsveldse
Boys F5 - Vorden F3; Warnsveldse
Boys F8 - Vorden F6.

Vorden Al - Columbia A2; Vorden
BI - Gaz. Nieuwland BI; Vorden Cl
- Klein Dochteren C2.

Vorden l - Haaksbergen l; Vorden 2
- SDOUC 2; Vorden 3 - Witkamp. 3;
Vorden 5 - Erica 8; Erica 10 -Vorden 6.

PROGRAMMA ZAT. 18 MAART
Eefde 4 - Ratti 5; Witkampers B2 -
Ratti BI; Ratti Cl - WHCZ C4.

PROGRAMMA ZON. 19 MAART
Warnsveldse Boys l - Ratti 1; Pax 7 -
Ratti 2; Ratti 3 - AZC 6; Oeken 5 -
Ratti 4; Ratti l - Rietmolen l (dames).

PROGRAMMA ZAT. 25 MAART
Ratti 5 - Harfsen 3; Ratti BI -WHCZ
B3; Ratti Cl - Gaz. Nieuwland C2.

PROGRAMMA ZON. 26 MAART
Ratti 2 - Sociï l; Zutphen 3 - Ratti 2;
Ratti 3 - Baakse Boys 4; Zutphania 4
- Ratti 4; DVC '26 l - Ratti l (dames).

UITSLAGEN SOCIÏ
Sociï B - AZC B 34; Baakse Boys -
Sociï 1-0; Winterswijk 2 - Sociï 2 6-3;
Warnsveldse Boys 3 - Sociï 3 5-1;
Sociï 4 - WHCZ 3 4-3; Sociï 5 - Erica
'76 10 2-7.

St Joris D - Sociï D 2-10; Doetinchem
E - Sociï E 4-4; DZC F - Sociï F 24;
Steenderen F - Sociï F2 2-1

PROGRAMMA SOCIÏ
SHE B - Sociï B; Sociï - SHE; Sociï 2 -
Grol 7; Sociï 3 - Baakse Boys B2;
SHE 4 - Sociï 4; De Hoven 6 - Sociï 5.

Christelijke Muziekvereniging
Sursum Corda bestaat 70 jaar

en organiseert op

zaterdag 18 maart
een geweldige

muziek-
marathon

van 10.00 tot 22.00 uur
in het Dorpscentrum
Dit mag u niet missen!

Toegang gratis
Continue optredens van alle tot de vereniging beho-
rende afdelingen en leden, waaronder geweldige eigen
'acts'.

Jaarverslagen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax(0575) 551086

Perfect zicht

op alle afstanden

met Variluiï

i.iat voor top-

i ,1 herp op alle

afstanden. De nieuwste generatie

• i , i

: ir snelli g w < . 1 ii g Varilux

i een unieke

rtg (die alleor

geleverde Varilux loi

is). Die gravering btv

>or uw ogen i

Let dus scherp op d'

advisi i

\3<7VARILUX
Wereldleider in multifocale brillenglazen.

Uw Varilux specialist

juwelier j opticien

VORDEN

Vanaf heden kunnen we
voor u

verfspuit-
bussen

in iedere gewens-
te kleur afvullen

terwijl u waaSt of ...
als u van tevoren belt

zorgen we dat het voor u
klaar staat.

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND

donderdag
16 maart

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

"Stel
dat mijn
kind...

ook zo ziek en uitgehongerd was."
Violet Falkenburg vraagt uw aandacht
voor hulpouders voor kinderen in de
derde wereld. Met een klein bedrag
geeft u hen daarginds een toekomst...

Word hulpouder.

Helpen heeft

wél zin!

Postbus 2480, 1200 CL Hilversum
Tel.: (035) 628 49 84 Fax: (035) 623 76 10
E-mail: ics@euronel.nl Giro 70730

GEEF EEN KIND DE
KANS VAN ZIJN LEVEN

Mensen in Nood
KLEDINGACTIE

Zaterdagmorgen
18 maart van 1O-12 uur
bij Christus Koningkerk

Vorden



Ook dit jaar organiseert de kal-
veropfokclub Hengelo-Vorden-
Eefde in samenwerking met de
scholengemeenschap 't Beeck-
land een kalveropfokwedstrijd
voor jongens en meisjes van 6
tot en met 15 jaar.

Bij deze wedstrijd gaat het er om
dat de jongeren thuis of op het be
drijf van een buurman of kennis
een tijdlang een (jong) klaf zo goed
mogelijk verzorgen.
Het gaat dus om de dagelijkse ver-
zorging, waarbij voeding en huis-
vesting van het dier ook een rol
spelen; het uiterlijk van het kalf

speelt daarbij geen rol. De deelne
mers mogen zowel met een vaars-
als een stierkalf van elk ras mee
doen mits deze tussen l januari en
15 maart is geboren.
De verzorging beging zo snel mo-
gelijk na de geboorte van het dier
en duurt tot en met de eindkeu-
ring. Tijdens deze periode moeten
een aantal gegevens worden bij ge
houden in een boekje zoals de
naam, geboortedatum, afstam-
ming en de hoeveelheid voer dat
het kalf per week krijgt.
Tijdens deze periode krijgt de deel-
nemer en kalf drie keer bezoek
van een jury. Deze kijkt hoe goed

alles wordt gedaan en geeft dan
ook aanwijzingen hoe het nog be
ter moet/kan. De behaalde punten
tijdens de eindkeuring bepalen
het resultaat aan het eind van de
ze wedstrijd die in de tweede helft
van juni plaatsvindt.

Meer informatie is te verkrijgen bij
scholengemeenschap 't Beeckland,
telefoon 0575-551155. Bij geen ge
hoor kan ook gebeld worden naar
0575-556675 of 0575-461442. Hier
kan men zich ook opgeven als
deelnemer. Graag vóór 25 maart.
Zie ook de advertentie elders in dit
blad.

Prij suitreikingen
afsluiting van
het Kranenburgs
carnaval
Na de grandioos verlopen carna-
valsdagen op de Kranenburg, to-
gen Prins Jos en Adjudant Ton af-
gelopen week op pad om de prij-
zen uit te reiken van de verloting.

De eerste prijs - een fiets - werd
gewonnen door de heer W. Bos
welke op de foto hiernaast wordt
overhandigd.

De tweede en derde prijs waren
voor de familie Denkers en de fa-
milie Bleumink (Eikenlaan).

Voor de overige uitslagen zie de
advertentie in dit nummer.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Open brief aan Burgemeester
en Wethouders van Vorden.

Jachthonden
in Vorden welkom
De jachthondenkennel van Jacht-
vereniging Soestdijk is welkom in
de gemeente Vorden als wordt
aangetoond datde geldende ge-
luidsnormen niet worden overtre-
den. Dat is het voorlopig stand-
punt dat het Vordense college van
B&W heeft ingenomen.
De jachtvereniging moet met een
nader akoestische rapportage ko-
men om aan te tonen dat omlig-
gende woningen in de buurtschap
Delden geen geluidshinder onder-
vinden. De meute van Jachtvereni-
ging Soestdijk is momenteel geves-
tigd in Hengelo (Gld.), maar zou
daar eigenlijk vandaag al moeten
vertrekken.
Verder loopt in Lochem al een ja-
renlange procedure voor vestiging
aan de Vordensebinnenweg, in na-
tuurgebied het Groote Veld.

Bovenstaand artikel verscheen op
woensdag l maart jl. in de regio-
nale pers. U weet dat deze jacht-
honden niet (langer) welkom zijn
in Austerlitz, in Lochem en in Hen-
gelo (Gld.). Het belang voor de ge-
meente Vorden, voor de buurt-
schappen Delden, Noordink en
Kiefskamp of voor de omwonen-
den is volstrekt onduidelijk.
Op 3 januari jl. hebben wij u na-
mens een dertigtal verontruste
buurtbewoners een brief aangebo-
den met onze bezwaren tegen de
vestiging van deze kennel aan de
Hengeloseweg.
Op 21 februari tijdens een toelich-
tingsavond, waarbij ook de verant-
woordelijke wethouder aanwezig
was, bleek dat er geen 30 maar mi-
nimaal 48 buurtgenoten (en hun
partners) grote problemen hebben
met de vestiging van de jachthon-
denkennel. Op deze voorlichtings-
bijeenkomst vertelde de wethou-
der de grootste zorgvuldigheid te
zullen betrachten bij de beoorde
ling van de door de jachthonden-
vereniging aan te vragen vergun-
ningen.
Wij stemmen uiteraard van harte
in met deze zorgvuldigheid en

hebben haar daarom gevraagd of
ze ter beoordeling van deze ver-
gunningaanvragen:
• contact heeft gehad met het
hoofd terreinbeheer van het
Utrechts landschap waar de hon-
den ruim 25 jaar onderdak von-
den;
• gesproken heeft met de bos-
wachter van datzelfde Utrechts
landschap;
• de moeite heeft genomen con-
tact op te nemen met de delegatie
van de verontruste omwonenden ^
aan het Groote Veld in Lochem,
waar de honden tot op heden ge
weerd worden;
• contact heeft gehad met de com-
missie voor bezwaar- en be-
roepschriften van de gemeente Lo-
chem;
• overleg heeft gestimuleerd met
de gemeente Diepenveen die op 22
februarie 1994 een mileuvergun-
ning verstrekte aan een lid van de
bewuste jachthondenvereniging;
• weet dat het Ministerie van
Landbouw een verbod heeft uitge ^
vaardigd op het bedrijfsmatig hou-
den van vossen;
• zich verstaan heeft met de kla-
gende omwonenden van de boer-
derij in Hengelo (Gld.);
• een opinie heeft gevraagd van
de Vereniging Natuurmonumen-
ten;
• advies gevraagd heeft aan de
Vereniging Het Gelders Land-
schap;
• contact heeft gehad over dit hei-
kele onderwerp met GTLO.

Wij zouden het bijzonder op prijs
stellen als de gemeente ons ant-
woord op deze vragen zou willen
geven.
Bovendien ontvangen wij gaarne
de bevestiging van Burgemeester
en Wethouders dat ze de belangen
van de bewoners van de drie ge
noemde buurtschappen prevale
ren boven die van een jachthon-
denvereniging, die reeds een groot
aantal jaren problemen heeft ver-
oorzaakt, onder andere in de
buurtgemeenten Lochem en Hen-
gelo (Gld.).

Het zal u duidelijk zijn: de jacht-
honden zijn in onze buurt dus
niet welkom!

De verontruste buurtbewoners.
Namens deze
H. Post, telefoon 551615

Unieke boekeninformatie
bij Bruna
In bijna 300 Bruna-winkels
staat de Interactieve Informa-
tiezuil Info.point. Via de zuil
vindt de klant actuele informa-
tie en tips over boeken, cd-
roms, tijdschriften en strips.

De informatieservice van In-
fo.point is onlangs uitgebreid met
unieke boekeninformatie: de
klant kan nu ook op Info.point ob-
jectieve boekrecensies van Biblion
lezen. Zo kan hij nog gemakkelij-
ker een keuze maken uit de in to-
taal 150.000 leverbare boektitels.
Deze informatie was al beschik-
baar via de website van Bruna,
www.bruna.nl, maar is nu ook in
de winkel te raadplegen, zo ook in
de Bruna-winkel aan de Raadhuis-
straat, Vorden. Tijdens de Boeken-
week (15 t/m 25 maart) zal deze ex-
tra informatie uitkomst bieden.
Bruna is de enige winkelketen die
deze informatie via Internet én
haar winkels aan haar klanten
aanbiedt.
Bruna helpt haar klanten graag bij
het kiezen van een goed boek, ook
in de Boekenweek. Met Info.point
in de winkel voorziet Bruna haar
klanten van veel extra informatie,
zodat zij gemakkelijk een goede
keuze kunnen maken. Omdat niet
ieder leverbaar boek in de Bruna-
winkel staat, is het gehele assort
ment met 150.000 boektitels op In-
fo.point geplaatst. De klant kan
hierin op auteur, titel, en ISBN zoe

ken. Daarnaast biedt Bruna haar
klanten nu via de zuil de unieke
mogelijkheid om van ca. 70% van
de boektitels een objectieve boek-
recensie van Biblion (Nederlandse
Bibliotheken) te kunnen lezen.
Tevens speelt Bruna via Info.point
in op persoonlijke wensen van de
klant. Bij het intoetsen van een in-
teressegebied krijgt de klant name
lijk leuke tips en aankoopadviezen
binnen zijn gekozen interessege,
bied. Hierdoor weet hij precies welk
boek of cd-rom geschikt is voor bij-
voorbeeld zijn 12-jarige buurmeis-
je. Verder is actuele informatie zo-
als Boeken Top 10 en Strip Top 10 te
rug te vinden op Info.point.
Van 15 t/m 25 maart is het Boe
kenweek. Het thema van de boe
kenweek is 'De lezer gegroet'. Vele
Nederlanders zullen in deze week
boeken aanko'pen. Info.point in de
Bruna-winkel geeft deze klanten
alle informatie die zij wensen over
de verschillende boeken, zodat zij
een goede aankoop kunnen doen.
Ook via www.bruna.nl kan een
klant boeken aanschaffen. Lukt
het hem niet om tijdens de ope
ningsuren van de winkel een aan-
koop te doen, dan kan hij thuis op
ieder moment dat hij wenst een
bestelling plaatsen. Hij heeft hier-
bij de keuze om de aankoop via In-
ternet te betalen en thuis te laten
bezorgen, of in de dichtsbijzijnde
Bruna-winkel te betalen en op te
halen.



Het voorjaar begint bij BouwCenter HCI
KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

Natuurarts
Bobby* AMenkamp

gespecialisceixl in rugklachten, hoofdpi|n, de-
pressies, ultraschaal, acupunctuur, zwanger-

schapsproblemen, röntgenafdeling
gespecialiseerd in aardstralen opzoeken.

U kunt bellen nr 0049-25 64 96 86 20
mobiel 06 25 28 36 88

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 2532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Ido Hummelink

Aannemersbedrijf Ido Hummelink is een jong en groeiend be-
drijf dat zich bezighoudt met verbouw, aanbouw, restauratie,
nieuwbouw en machinale houtbewerking.

Door toenemende opdrachten zoeken wij ter versterking van
ons enthousiaste team een

allround metselaar
Kortom een veelzijdige baan waarbij ervaring in bovenstaan-
de zeker een vereiste is.

Wie dus nog graag een stuk vakwerk levert en tevens klant-
vriendelijk werkt, reageert naar

AANNEMERSBEDRIJF IDO HUMMELINK
Nijverheidsweg 2 • 7251 JVVorden • Tel. 0575-556563

Een prachtige tuin
geeft uw woning
extra woonsfeer.
BouwCenter HCI
leverteen geva-
rieerd aanbod sier-
bestrating voor cre-
atieve toepassingen
in iedere tuin. Maar ook voor tuinafscheidingen zoals bielzen, paaltjes en
betonnen bloembakken bent u bij BouwCenter HCI aan het juiste adres.

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 - 16.00 uu r

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

modekoopjes
dames-
overgooier

van 59,95
voor:

dames-
badstof top
lange mouw

baby
tuinbroekje

baby
sweatbroekje

meisjes
T-shirt
nu vanaf:

M %

meisjesbroe
met omslag
normaal vanaf
32,50 nu vanaf

FASHION
mode voor het héle ge

week 11 -00
aanbiedingen geldig t/m 26 maart

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



De beuk erin \
Het ie nu de ideale tijd om een

ie beukenhaag
in de grond
te zetten.

Eerst levende humus
het plantgat

lan de beuk erin.

Fagus sylvatica
(haagbeuk)
00-120 om hoog
prijs per stuk f 1,75

stuks

Ruurloseweg 65 A, 7251 LB Vorden
Telefoon 0575 - 55 36 71

Boordevol buitengewone tuinideeën!

Wesselink-Degro uw
keukenspecialist

Een showroom-

bezoek aan

Wesselink-Degro

is dan ook

gegarandeerd

een succes.

W E S S E L l N K - D E G R O
Zutphen .Contrescarp 2 -Telefoon: (0575) 517656 -Fax: (0575) 519649

Openingstijden: showroom
ma. t/m do.; 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00

Openingstijden: magarljn
ma. t/m vr: 07.30-17.00, za. 09.00 tot 13.00

ROBBERS &
PARTNERS

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon 0575-551455

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 15-22 maart
van 17.30 tot 19.30 uur

Gaarne op telefonische afspraak

mode-infoweken t/m zaterdag 18 maart

Tijdens de Mode Infoweken kunnen we al heel veel laten zien van de nieuwe lentemode voor man,
vrouw en kind. Komt u gauw eens kijken? We trakteren op koffie met iets lekkers en we maken het gezellig.

Bij uw aankoop krijgt u een leuke verrassing cadeau!

seniorenshows op 16 maart k indermodeshow op 17 maart
donderdag 16 maart om 10.00, 13-45 en
15.30 uur

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

vrijdag 17 maart om 19.00 uur

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

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

BRy n/tu
., ̂

Bronkhorst High-Tech B.V. te Ruurlo is een
jong, dynamisch bedrijf met 110 medewerkers
dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie
en verkoop van meet- en regelapparatuur op het
gebied van gas- en vloeistofstromen.

De productie afdeling is georganiseerd in kleine, zelfstandige groepen.
De verantwoording voor het bouwen, afregelen en testen van een'opdracht ligt
geheel binnen één groep. Er wordt geproduceerd op klantspecificatie, waardoor
vrijwel geen order identiek is.

Voor deze productie afdeling zijn wij op zoek naar:

MECHATRONISCH INSTRUMENTMAKERS (MA/)
Functie inhoud:

Het assembleren, afregelen en testen van meet- en regelapparatuur voor gas- en
vloeistofstromen.
Er wordt van u verwacht dat u na een gedegen inwerkperiode zelfstandig kunt
werken aan een scala van verschillende instrumenten.

Profiel:
U heeft een afgeronde MTS-opleiding, of u verwacht deze binnenkort af te ronden,
studierichting elektrotechniek, met affiniteit voor fijnmechanische apparatuur.
Ervaring is geen vereiste, u wordt intern opgeleid.

Wij bieden:
Een fulltime of parttime baan met goede toekomstmogelijkheden en een prettige
werksfeer.

Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u onze home page op internet bezoeken:
www.bronkhorst.com

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Bronkhorst High-Tech B.V.
t.a.v. dhr. E. Prange.
Nijverheidsstraat 1a
7261 AK Ruurlo



Bloemendaals verguld met de Parel

Bernard Bloemendaal, eige-
naar van het pand op de hoek
Het Hoge/ Smidstraat, was
woensdagavond heel eerlijk
toen hij de Parel van Vorden
kreeg overhandigd.

"Er is zo mooi gezegd dat ik de Pa-
rel heb gekregen vanwege de euve-
le moed dit pand te verbouwen.
Echter als ik van te voren had ge
weten wat er allemaal op je af-
komt, vergunningen en dat soort
zaken, dan denk ik dat jullie hier
vanavond niet hadden gezeten. Je
kunt dus beter spreken over een
verbouwing ontstaan uit onwe-
tendheid". De Werkgroep Leef-
baarheid Vorden inclusief de aan-
wezige burgemeester Kamerling
kon hartelijk lachen om deze "ont-
boezeming"!
Gosse Terpstra, voorzitter van de
Werkgroep Leefbaarheid had een
paar minuten eerder de ."Parel van
Vorden" overhandigd aan me-
vrouw Wiltink, de schoonmoeder
van Bertus Bloemendaal. "Dankzij
het doorzettingsvermogen van Uw

man is het pand behouden geble-
ven", zo sprak hij. Mevrouw Wil-
tink gaf de prijs vervolgens snel
door aan haar schoonzoon.
Gosse Terpstra ging in een humo-
ristische toespraak in over het ont-
staan van de Parel van Vorden en
op de werkwijze van de Werk-
groep Leefbaarheid Vorden."Wij
zijn gewoon een club mensen die
probeert om Vorden zo leefbaar
mogelijk te maken. Toen Vorden
in 1970 de titel "Parel van Gelder-
land" kreeg toebedeeld, vonden
wij als Werkgroep dat deze Parel
in kleine Pareltjes van Vorden ver-
deeld moest worden. De eerste Pa-
rel werd in 1979 uitgereikt aan
Klaas Bakker (Hotel) vanwege de
fraaie verbouwing van de feest-
zaal.
Terpstra ging wat betreft het hui-
dige pand van Bertus Bloemen-
daal ver terug in de tijd, naar het
jaar 1800. Toen stond op deze plek
een boerderij. Op gegeven mo-
ment werd het een "dubbele wo-
ning" Het Hoge 22 en Smidstraat
18. "Huurprijs een tientje in de

week", zo wist mevrouw Wiltink
zich te herinneren. In 1972 kocht
Jan Wiltink het pand van de erven
Hondeveld.In de periode 1972-
1997 fungeerde het pand als pak-
huis.
In 1997 ontstonden de plannen
het pand tot woonhuis te verbou-
wen. Wanneer het loodgietersbe-
drijf Wiltink (eigenaar Bertus Bloe-
mendaal) nog dit jaar naar het In-
dustrieterrein verhuist zal het ge-
zin Bloemendaal het pand gaan
bewonen. Vergeleken met vroeger,
zijn de zij- en buitengevels in de
oorspronkelijke staat gebleven.
Gosse Terpstra verklapte dat hij
nog een deal had gemaakt met de
Bloemendaals. "De Parel van Vor-
den is voor jullie maar dan moe-
ten er nog wel vensters aan het
pand gemaakt worden", zo grapte
hij. Bertus Bloemendaal zeer ad
rem: "Staan al op tekening". Het
pand valt onder Monumenten-
zorg. "Dat betekent dat er een sub-
sidiepotje bestaat. Maak er ge-
bruik van", zo adviseerde Gosse
Terpstra.

GLTOVorden-
Warnsyeld- Zutphen
organiseert project
"School Boer"
Ruim 500 kinderen van de groe-
pen 5 en 6 van de basisscholen in
Vorden, Warnsveld en Zutphen
kunnen op dinsdag 21 maart zien
en horen hoe het anno 2000 op
een boerderij toegaat. De organisa-
tie is in handen van de GLTO "Vor-
den- Warnsveld- Vorden". Met na-
me de boeren uit Warnsveld heb-
ben ervaring met dit soort voor-
lichting aan scholieren. Alvorens
de fusie met de GLTO uit Vorden
en Zutphen tot stand kwam, werd
in Warnsveld dit soort voorlich-
ting al gegeven.

In totaal nemen er 22 boeren aan
deel. Zij gaan s'morgens bij de
scholen op bezoek en fungeren
dan een poosje als "meester". De
jeugd wordt geïnformeerd over de
wijze waarop de boeren hun werk
plegen te doen, e.d. s'middags, na
schooltijd gaan de kinderen naar
de boeren toe, vrijwel allemaal
rundveebedrijven, waar ze met ei-
gen ogen kunnen aanschouwen
hoe het er in de praktijd naar toe
gaat. De jeugd wordt wegwijs ge-
maakt hoe jongee wordt opgefokt.
Wat er allemaal met de "voercom-
puter" kan. Zij krijgen inzicht in
de stallen, de gebouwen etc.

Kranenburgs
Belang
Kranenburgs Belang organiseert
op zaterdagavond 18 maart met de
Vordense Cabaretgroep Hoe?Zo!
een gezellige avond in Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg voor de
leden, maar ook niet-leden zijn
van harte welkom. Voor informa-
tie en opgaven kan men bellen
556853, 556561 of 556752.

Dagboottocht
Zonnebloem
Op dinsdag 18 april a.s. zal "de
Zonnebloem" weer haar jaarlijkse
dagboottocht organiseren. Evenals
vorig jaar is Deventer de opstap-
plaats. Er wordt gevaren richting
Kampen. Inscheping in de Eureka
l is 's morgens en omstreeks het
eind van de dag zal er afgemeerd
worden.
De dagboottocht is bedoeld voor
degenen die zelf niet meer zo ge
makkelijk een dagje uit kunnen
gaan, omdat ze oud of hulpbehoe-
vend zijn. Aan boord is een gids,
die uitleg geeft over het vaarge-
bied, muziek en de verloting en
natuurlijk een prima verzorging
wat eten en drinken betreft. Er
vaart een arts mee en verpleeg-
kundigen en de bediening is in
handen van vrijwilligers van "de
Zonnebloem".
Er zal een bus rijden van Vorden

naar de aanlegplaats van de Eure-
ka in Worp/Deventer en vice versa.
Instappen kan men bij de Her-
vormde Kerk in Vorden.
Voor nadere informatie kan men
contact opnemen met één van de
vrijwilligers van "de Zonnebloem"
of met mevr. T. Klein Kranenbarg,
Molenweg 4, tel. 551347.

VWVorden
De plaatselijke VW houdt donder-
dag 16 maart in Hotel Bakker haar
jaarvergadering. De bestuursleden
Rens Haanstra, Reinier Klein Brin-
ke en Hans Weenk'stellen zich her-
kiesbaar. Henk Wullink is niet her-
kiesbaar. In zijn plaats wordt me-
vrouw Kitty Vruggink voorgedra-
gen. Onder meer komt een be-
stuursvoorstel aan de orde om de
huidige contributies op het be-
staande niveau te handhaven. Een
gevolg van de cijfers over het afge-
lopen boekjaar.

Workshop
De dames van de afdeling Vorden
van de Plattelandsvrouwen nemen
donderdag 16 maart in Lochem
deel aan een workshop over het
maken van Berkentakken- figuren.
Deze workshop wordt gehouden
in " De Wagenlose" aan de Wen-
gersteeg 3A. Woensdag 22 maart
belegt de afdeling een avond in
"De Herberg" te Vorden. Een avond
vol verrassingen welke wordt ver-
zorgd door het "Eendagsbestuur".,

Dropping
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert vrijdagavond 17 maart
een dropping. Deze dropping
vindt alleen bij voldoende deelna-
me plaats. Voor nadere inlichtin-
gen'en informatie kan men bellen
0575- 441373.

Gastheren en -
vrouwen gezocht!
De opbouw van het centrum voor
heiligenbeelden in de Antonius-
kerk op de Kranenburg vordert
goed. Dankzij de medewerking
van een team van enthousiaste
vrijwilligers is de pastoriegang op-
geknapt, waar nu plaats is voor de
banken die afkomstig zijn uit de
linkerzijbeuk. Deze zijn al verwij-
derd, er wordt vloerbedekking ge-
legd (bedankt Firma Helmink!), er
worden electrische leidingen aan-
gelegd voor de verlichte vitrines
(dank voor de drie vrijwillige elec-
triciëns) en er zijn intussen een
aantal beschadigde beelden geres-
taureerd. Er wordt gewerkt aan
een boeiend klankbeeld en aan
een gedrukte gids met veel inte-
ressante verhalen over de beelden
die straks via een speciale beelden-
route kunnen worden bekeken.
Vanaf de week voor Pasen zal de
collectie te bezichtigen zijn op
drie dagen in de week. Dan is ie-
dereen welkom en zullen daarna
deze zomer naar wordt verwacht
vele toeristen de kerk bezoeken en
de collectie beelden komen bekij-
ken.
Een vraag is nog: hoe worden de
bezoekers ontvangen? Dat gebeurt
op twee manieren: door een gast-
heer of gastvrouw die een toe-
gangskaart of een gids kan verko-
pen voor wie individueel de collec-
tie wil bekijken, algemene infor-
matie kan geven en altijd in de
kerk aanwezig is om de collectie te
bewaken.
Er is verder tweemaal per dag een
rondleiding gepland voor groepjes
die een persoonlijke toelichting op
prijs stellen en de tijd nemen om
het klankbeeld te bekijken dat op
een grootbeeldtelevisie (dank voor
de schenkster!) zal worden ver-
toond in de sacristie.
Er hebben zich intussen al een
aantal gastheren/vrouwen opge-
ven en een vijftal gidsen die rond-
leidingen willen verzorgen. Maar
om het komende seizoen een roos-
ter op te kunnen stellen waarbij
men zich maximaal eenmaal per
week een uur of drie voor dit vrij-
willigerswerk wil inzetten zijn
nog enkele gastontvangers en gid-
sen nodig.
Voor beide groepen geldt dat er
eerst een kleine training zal wor-
den gegeven zodat u niet onvoor-
bereid met dit werk hoeft te be-
ginnen. En ook van belang is te we-
ten dat er tijdens de openingsuren
altijd tenminste twee personen in
de kerk aanwezig zullen zijn.
Als u tijd en belangstelling hebt: er
ligt een brief met uitvoerige infor-
matie voor u klaar als u even belt
met nummer 55 22 55 of 55 19 28.
Trouwens: als u thuis nog beschikt
over een beeld dat u best in bruik-
leen of gratis voor dit centrum be-
schikbaar wilt stellen dan kunt u
dezelfde nummers bellen. De
reeds toegezegde beelden worden
opgehaald rond l april a.s. als de
vitrines zijn geplaatst.

Damclub "Dostal
Wegenbouw" viert
60 jarig bestaan
Op 15 april aanstaande is het 60
jaar geleden dat de Damclub Vor-
den (DCV) is opgericht. Het be-
stuur van de club zal dit niet on-
opgemerkt voorbij laten gaan. In
de afgelopen jaren leek het eerste
team met behulp van Dostal We-
genbouw te Vorden een vaste
plaats in de hoogste klasse van de
Nederlandse Dambond te hebben

veroverd. Desondanks degradeer-
de dit team vorig jaar.
Inmiddels is met overtuiging het
kampioenschap in de eerste klasse
B binnen gehaald. Volgend jaar ac-
teert het vlaggeschip van de ver-
eniging weer in de Hoofdklasse.
Het tweede team heeft zich inmid-
dels veilig gesteld voor de landelij-
ke tweede klasse.
Naast een receptie op 8 april heeft
de damchab nog meer activiteiten
gepland. De Damnacht van Vor-
den, telkenjare in de nacht voor
Hemelvaartsdag viert dit jaar zijn
derde lustrum en krijgt mede in
het kader van het jubileum extra
aandacht.
Verder staan nog een jeugd toer-
nooi en activiteiten voor ouderen
op het programma. Samen met de
damclub Zutphen/Warnsveld, de
gemeente Zutphen en de KNDB
wordt in september een match ge-
organiseerd om het WK dames. Ni-
na Hoekman- lankovskaia, vice we-
reldkampioen en lid van de Vor-
dense damclub heeft namelijk het
recht verworven om de wereld-
kampioen uit te dagen.

Collega-collectan-
ten gezocht
Doe dit jaar ook met ons mee. We
zoeken collega-collectanten in Vor-
den en Kranenburg voor de week
van 15 t/m 20 mei aanstaande.
Het motto voor dit jaar is 'Lucht-
gevecht' omdat mensen met ast-
ma, chronische bronchitis of long-
emfyseem een constant luchtge-
vecht voeren. Al meer dan 40 jaar
steunt het Astma Fonds deze men-
sen in hun luchtgevecht. Door we-
tenschappelijk onderzoek, voor-
lichting aan patiënten en hun om-
geving en scholing van artsen en
verpleegkundigen.
In die meer dan 40 jaar is veel be-
reikt maar er is nog veel te doen.
Het aantal patiënten met astma
neemt toe. Steun hen in hun
luchtgevecht. Er wordt maar ne-
gentig minuten tijd gevraagd.
Meldt u aan bij uw plaatselijke col-
lectant-organisator WA. Jehee, te-
lefoon 554365.
De collecte wordt ondersteund
door publiciteit in kranten, tijd-
schriften en radio. Op 3 mei 2000
wordt Wereld Astma Dag 'gevierd'.
Ook dan zal het Astma Fonds de
publiciteit zoeken.

NBvP
Vrouwen van Nu
De maandelijkse avond van de
bond is dit keer op woensdag 22
maart bij De Herberg in Vorden.
Het eendagsbestuur verzorgt de
avond waardoor het nog een ver-
rassing blijft wat er wordt gebo-
den.

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 6 maart.
Groep A: 1. echtpaar Vruggink
56,7%; 2. en 3. heren WeijersfTha-
len en echtpaar Wientjes 55,8%.
Groep B: 1. dames Vreeman/Beek
58,9%; 2. dames Visser/Eijerkamp
53.1%; 3. heren Verwoerd/de Niet
51,6%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 8 maart.
Groep A1. van Burk/Hendriks 65.0%;
2. van Asselt/Vruggink 60.4%; 3. den
Elzen/Hartman 55.0%.
Groep B: 1. Hooyveld/Groot Bramel
67.7%; 2. mevr./heer Speulman
61.5%; 3. de Vries/Lenderink 56.8%.



Bouw aan je toekomst!

Nu solliciteren bij de

Dijkman Bouwgroep
kan bepalend zijn voor je toekomst

Dijkman Bouwgroep is een midden-groot bedrijf met vestigingen in Vorden en Warnsveld.
Veel opdrachtgevers hebben reeds gekozen voor één van de vestigingen van Dijkman
Bouwgroep.

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld BV met 50 personeelsleden heeft een heel breed scala aan
opdrachten van verbouw, aanbouw tot de bouw van een kantoorpand, garagebedrijven, luxe
woningbouw en landhuizen. Dus voor elke vakman, met liefde voor het vak, wat wils.

Bouwbedrijf Rondeel Groot Roessink Vorden BV begeeft zich met 15 personeelsleden op wat
kleinere schaal op veel aspecten van de bouw, zoals reparaties, verbouw, onderhoud, indus-
trie, kleinschalige woningbouw en winkelverbouw en voelt zich als een vis in het water in het
buitengebied voor verschillende beheerders.

Als jouw toekomst in de bouw ligt, dan is één van deze bedrijven een prima gelegenheid om

jouw vakbekwaamheid tentoon te spreiden. Binnen ons bedrijf zijn er goede doorgroeimoge-

lijkheden. Wij geven je de mogelijkheid om jezelf te ontplooien. We hebben opgeleide leer-

meesters en beschikken op dit moment over een leerlingbouwplaats.

Dijkman Bouwgroep
zoekt:

• Jonge ambitieuze werkvoorbereider
kennis van CAD-tekenen is van belang
bij voorkeur HTS-opleiding

• Vakbekwame timmerman m/v
• Vakbekwame metselaar m/v
Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons hoog in het vaandel.

Geïnteresseerde kandidaten die denken door hun instelling en vakmanschap voor één van

deze functies in aanmerking te komen, verzoeken wij contact met ons bedrijf op te nemen.

Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan de heer J. Klein Lenderink, bedrijfsleider.

Dijkman Bouwgroep
3 namen, één organisatie

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld BV Bouwbedrijf Rondeel Groot Roessink Vorden

GARANT NVOB
Dijkman Bouwgroep • Lage Weide 29 • 7231 NN Warnsveld • Telefoon 0575-52 25 77 • Telefax 0575-52 10 20



Restaurant

De Tuinkamer

Na het succes van onze wildbuffetten afgelopen najaar,
organiseren wij op

zondag 26 maart en maandag 24 april (Tweede Paasdag)
een uitgebreid gastronomisch

voorjaarsbuffet
(voor-, hoofd- en nagerechten)

Vanaf 16.00 uur bent u welkom voor een drankje.
Om 17.00 uur zal het buffet worden geopend.

Prijs buffet: f 52,50 per persoon. Alleen op reservering.

HOTEL-BOERDERIJ

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

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wij gaan door met de
verbouwings-

opruiming
van onze tuinafdeling!

Wees er snel bij: op = op

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

RECYCLING:

KOMT 'T ANDER,

Het is weer: 'Belastingaangifte-tijd'

Wenst u een deskundige begeleiding en advisering, dan staat ons
enthousiaste team weer voor u klaar.

Graag zien we u met de aangifte 1999 op één van de volgende avonden:

Woensdagavond 15 maart 2000
woensdagavond 22 maart 2000
tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89
E-mail: B_&_W@tref.nl

Bruids- en CoWsmilmöUehuis

astóe/i
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

«r. Nel istenslrooi 23 ;M 0544;:> 48222

H E B B E N Ü E B B Ü D i l - - i J A ' : . ; ; i r f E;:ZECIïi.
Dinsdag 11 april bruidsshow bij

't Pantoffeltje te Vorden

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

.o.f.

Zelh
Tel. 0314-622267

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

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

S H O W
Een nieuw seizoen met volop nieuws in onze
modecollectie. Van 18 t/m 25 maart kunt u
weer naar hartelust genieten, 's Morgens om
10.00 uur of 's middags om 14.30 uur geven
wij als vanouds weer een gezellig uurtje
modeshow. Onder het genot van een kopje
koffie, ziet u een greep uit de eigentijdse en
verrassend leuke collectie van Duthler-mode
Zutphen. (Maandag 20 maart géén show).
Wij verheugen ons
op uw komst!

z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80

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

zaterdag 18

dinsdag 21

woensdag 22

donderdag 23

vrijdag 24

zaterdag 25

m a a r t
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