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VHS-gemeenten praten over milieuplan:

Discussie-avond over milieu
Gaat wethouder H. Boogaard
van de gemeente Vorden voor
een paar boodschappen bij de
plaatselijke supermarkt met de
fiets of pakt hij toch snel even
de auto? En hoe zit het met de
wethouder H. Meurs en A. Baars
van Hengelo en Steenderen.
Gooien zij het groente en tuin-
afval in de daarvoor bestemde
container of belandt bij hen
thuis toch alles in de/elfde bak.

Journalist Peter Besselink voelt op
maandagavond 3 april de milieu-
wethouders van Vorden, Hengelo
en Steenderen aan de tand over on-
der andere hun eigen milieuge-
drag. De avond heeft plaats in het
Dorpscentrum in Vorden. Aanlei-
ding van de discussieavond in Vor-
den is de totstandkoming van het
milieubeleidsplan van de gemeen-
ten Vorden, Hengelo en Steende-
ren. Voordat de drie gemeentera-

den straks het plan voor de periode
2000-2003 zullen vaststellen, willen
de drie gemeenten daar eerst met
de plaatselijke bevolking over pra-
ten. Iedereen die over het milieube-
leidsplan wil meepraten is dan ook
van harte welkom in het Dorpscen-
trum in Vorden. Tijdens de avond is
er de mogelijkheid om zowel schrif-
telijk als mondeling vragen te stel-
len. In het milieubeleidsplan con-
stateren de drie gemeenten dat de
rol van de overheid binnen het mi-
lieubeleid verandert. De verant-
woordelijkheid voor de uitvoering
van milieutaken komt steeds meer
te liggen bij het bedrijfsleven, in-
stellingen en de burgers. Zo is de
term 'milieuzorg' bij de meeste be-
drijven geen vreemd begrip meer
en zijn de meeste burgers op de
hoogte van het belang van geschei-
den inzamelen van afval. Maar zijn
we er daarmee? De gemeenten Vor-
den, Hengelo en Steenderen geven

in het milieubeleidsplan aan wat
zij willen bereiken en hoe zij dat
willen bereiken. Goede milieucom-
municatie en voorlichting is in dat
kader erg belangrijk. Na een alge-
mene inleiding over de totstandko-
ming van het milieubeleidsplan en
een interview met de drie wethou-
ders kunnen de deelnemers aan de
avond in het Dorpscentrum kiezen
uit drie discussiesessies. Er wordt
gesproken over de onderwerpen be-
drijvigheid, wonen en natuur & re
creatie. De deelnemers aan deze a-
vond kunnen slechts kiezen voor
één van de drie discussiebijeen-
komsten. Aan het eind van de dis-
cussieavond zal er gezamenlijk
worden gesproken over de uit-
komst van de drie sessies. Voor
meer informatie en opgave voor de
discussieavond kunt u contact op-
nemen met de heer GA.M. van Dijk
van de gemeente Vorden: 0575-
557474.

't Beeckland wint publieksprijs op
Nationale Japandag in Rotterdam

't Beeckland in Vorden, neven-
vestiging van het Ulenhofcolle-
ge te Doetinchem, heeft zater-
dag 11 maart de publieksprijs,
de Rotterdam Award, in de
wacht gesleept.

Deze Award werd aangeboden
door de stad Rotterdam aan het
einde van een jaar vol activiteiten
en festiviteiten in het kader van
400 jaar'handelsbetrekkingen tus-
sen Nederland en Japan.
Voorafgaande aan dit jubileum-
jaar had het INOP, Instituut Natio-
nale Onderwijs Promotie, 2000 Ne
derlandse scholen en instanties
aangeschreven met het verzoek
mee te doen aan allerlei activitei-
ten die te maken hebben met Ja-
pan. Hetzelfde verzoek werd ge
richt aan 3000 Japanse scholen en
instanties, maar dan met het on-
derwerp Nederland. Een twintig-
tal van de deelnemers die zich ge
durende het jaar het beste had ge
profileerd zou genomineerd wor-
den om de afsluiting van het jubi-
leumjaar mee te maken in het

World Trade Centre te Rotterdam.
Docenten en leerlingen van 't
Beeckland zijn enthousiast aan de
slag gegaan om een goede invul-
ling te geven aan het project. Dit
resulteerde in een dag vol works-
hops, een professioneel gemaakt
videoverslag van die dag, een ten-
toonstelling in de bibliotheek te
Vorden en vele door leerlingen ge
maakte werkstukken. De presenta-
tie van de video en de opening van
de tentoonstelling werd bijge-
woond door de directeur van het
INOP. De jury was zo onder de in-
druk van de kwaliteit van de pre
sentatie en de gemaakte werkstuk-
ken, dat 't Beeckland genomi-
neerd werd voor de afsluitende
dag in Rotterdam.
Afgelopen zaterdag togen ruim
dertig leerlingen en docenten in
een deels door de gemeente Vor-
den gefinancierde touringcar naar
Rotterdam. De dag ervoor hadden
een aantal docenten al de stand in-
gericht met werkstukken van de
leerlingen.^ In de stand waren on-
der anderen voorbeelden te zien

van Sumi-e (Japanse schilder-
kunst), Shiborigami (Japanse verf-
techniek), Origami (Japanse vouw-
kunst), Haiku's (Japanse dicht-
vorm), Ikebana (Japanse bloem-
schikkunst) en uiteraard het eer-
der genoemde videoverslag.
Gedurende de dag waren er pre
sentaties van deelnemende scho-
len en instanties. Leerlingen van 't
Beeckland lieten in Japanse kle
ding een breakdance zien op mo-
derne Japanse muziek.
De leerlingen en docenten zien de
litho als een mooie bevestiging
van hun inzet in het afgelopen
jaar. 't Beeckland groeit en de ves-
tiging is inmiddels te klein gewor-
den om de leerlingen optimaal te
herbergen. Om die reden wordt er
op het ogenblik een nieuwe vleu-
gel gebouwd.

De litho zal wanneer de nieuw-
bouw klaar is een mooi plekje krij-
gen in de nieuwe entree. Leerlin-
gen zullen dan kunnen zeggen:
"Daar heb ik nog voor gedanst, ge
schilderd, gerijmd of gevouwen."
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Kinderkleding en
speelgoedbeurs
Zaterdag 18 maart 2000, werd
weer de jaarlijkse kleding en
speelgoedbeurs bij peuterspeel-
zaal "Ot en Sien" gehouden.

Er werd dit jaar ruim één keer zo-
veel ingeleverd vergeleken met vo-
rig j aar.
Wat is er nou mooie en leuker om
2e of 3e hands kleding nog een
kans te geven, en er ook nog wat

aan over te houden. Ouders be-
dankt voor jullie hulp. De op-
brengst was weer goed, en dit geld
zullen wij weer goed besteden aan
peuter materiaal (speelgoed).

De kleding die niet verkocht werd,
werd veelal geschonken, en zal
naar een goed doel gaan, dhr.
Menkveld uit Vorden zal daar zorg
voor dragen.

Rectificatie
In het artikel over de uitreiking van de Parel van Vorden is de naam van de
eigenaar van het pand niet correct vermeld. Dit had Bernard Bloemendal
moeten zijn.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 22 maart 19.00 uur ds. H. Vriend, Avondgebed in de
Christus Koningkerk. RvK-dienst.
Zondag 26 maart 10.00 uur ds. M. Beitier en dhr. H. Vriend, gezins-
dienst; 19.00 uur ds. D. Westerneng, RvK dienst m.m.v. Excelsior in de
Antonius van Paduakerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 maart 10.00 uur ds. L.J.R. Ort, Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 22 maart 19.00-19.30 uur Kerken avondgebed in Chr.
Koningskerk.
Zondag 26 maart 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. D.
Westerneng, RvK dienst in Antoniuskerk Kranenburg.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 22 maart 19.00-19.30 uur Kerken-avondgebed dhr. H.
Vriend.
Zondag 26 maart 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 maart 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
26-27 maart G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Huisarts
25-26 maart dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 55 16 78.
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
25-26 maart G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
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, t>:g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel.(0575) 5512 30 (dagen nacht). Alarmnummer 112,
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag^ donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16,00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur; Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te LochenvLarenseweg 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. Keparatieverzoeken
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"
leenppst Vierakker/Wichmond St 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 ip.oo-12.30 uuren 1330416.00 uur; vrijdag
van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 1030-13,30 uur.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur/ Oude Bornhof
55-56. Zutphen. tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9^00-
11,00 uur bereikbaar onder tel. nr, (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32>
tel. 553405.
Personenalarinering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur;
tel. 55 34 05. ; ! • : ' :, : :' ''•[ •,., : .. '••":•:. • : : h .^-'••<]-. M
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.

':;tei.5534:o5(.. i :•• / . : ' • : • i ; ; x : : ; : ;f :1;
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info;
voormannen Borculoseweg 40, Ruurlo/tel. (0573) 452375 (Wirn);
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

AFWEZIG
van 29 maart t/m

7 april
Dr. Haas

huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

• Toneel Jong Gelre Vor-
den/Warnsveld. Vrijdag 24 en
zaterdag 25 maart. Vrijdag-
avond f 12,50; zaterdagmiddag
f 10,-; zaterdagavond f 15,-.
Lokatie/voorverkoop: d'n Ol-
den Kriet Wichmond

• Willem en Hanna Uenk zijn 3
maart jl. verhuisd naar De
Bundeling, t Rikkelder 19,
7261 BE Ruurlo, tel. 0573-
491541

• Voorjaarsconcert Zang-
koor Sanctlust uit Steende-
ren. 8 april 20.00 uur in de St.
Antonius van Paduakerk te
Kranenburg/Vorden en op 9
april om 15.30 uur in de Anto-
niuskapel Gasthuiskerk te
Doesburg. Toegang f 15,-.
Voorverkoop f 12,50 bij VW
Vorden of H. Vlogman 0575-
552542. Ook voor info

• Te koop: Ranger, een E-
pony ruin, eerlijk, betrouwbaar
en verkeersmak. 10 jaar oud.
Tel. 0575-521248

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

• Uw donkere meubels, keu-
kens en klokkasten op een
milieuvriendelijke manier
blank tegen aannemelijke
prijs. Bel dan voor een vrijblij-
vend bezoek/informatie Cor-
antiek CB Renovatie, tel./fax
0544-463954 mob. 06-551438
33. Tevens verzorging van res-
tauratie, loogwerk en hout-
wormbehandeling

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

• Te koop: houtdraaibank,
zware uitvoering f 350,-; te-
kentafel f 95,-. Tel. 0575-
461881 na 18.00 uur

• Voorjaarsverkoopmiddag
Welfare 29 maart van 14.00
tot 16.30 uur in de Wehrhe

• Hoor eens hoe de wind door
deze gong ging; ook voor in
de gang. Diverse formaten.
Wereldwinkel Vorden

• Café d'Olde Kriet is i.v.m.
een evenement van Jong Gel-
re afd. Warnsveld/Vorden is
het café op vrijdagavond 24
maart en zaterdagavond 25
maart gesloten. De cafetaria
blijft gewoon open

• Toneel Jong Gelre Vor-
den/Warnsveld. Vrijdag 24 en
zaterdag 25 maart. Vrijdag-
avond f 12,50; zaterdagmiddag
f 10,-; zaterdagavond f 15,-.
Lokatie/voorverkoop: d'n Olde
Kriet Wichmond

• De veiling is geslaagd en de
commissie bedankt de Her-
berg voor hun gastvrijheid!

• Gevraagd: hulp voor de ver-
zorging van enkele paarden en
voor tuinonderhoud. Tel. 06-
55173273

• 22 maart Henk B. te Linde
gefeliciteerd. Abraham is er
bijna

• Start nieuwe seizoen
Theater Onder de Molen in
Vorden. Reserveren via 0575-
556987

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

• Te koop aangeboden: Hon-
da cirkelmaaier 53 cm met
opvang, 6 PK, i.z.g.st. Tel.
0573-453144

• In verband met verhuizing:
goed thuis gezocht voor 1
geit, 2 gester. bokken en 2
ganzen. Tel. 0573-491869 na
16.00 uur

• Voorjaarsverkoopmiddag
Welfare 29 maart van 14.00 tot
16.30 uur in de Wehme

• 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

• Op 30 maart houdt de
schrijfster Vonne van der
Meer een lezing in de biblio-
theek

• De veiling is achter de rug.
We hebben nu weer opslag-
ruimte voor uw overtollige
goederen. Bel. 551486, 5519
61, 553081, 551673

• Te koop: eiken wan d meu-
bel E 40, 2,5 m breed. Tel.
0575-553357

• Werkgroep Zwerfvuildag
bedankt: de 115 vrijwilligers,
het bestuur en de medewer-
kers van de gemeente Vorden,
de sponsors (Rabobank, Wei-
koop, Super Grotenhuys en
Hotel Bakker) voor de mede-
werking om de zwerfvuildag tot
een succes te maken

Contactjes

'Kamphuis b.v.t
SCHILDERS
EN AFWERKERS

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575 - 512927

voor
in- en
exterieur

verf - glas
vloeren
raam-
decoratie

wand-
afwerking

fOPHIE'S

Lente-
aanbiedingen
vlaaien volgens Limburgs recept.

Keuze uit ruim 30 soorten en calorie-arm

Heerlijke
verse

vlaaien

Deze week:

Aardbeien-
bavaroise-vlaai

i goed voor 8 punten

Frambozen-
mon chou-vlaai
deze heerlijke grote vlaai
voor 12 royale punten
voor maar

00

95

m Bananensoes Royal
a.u.b. reservering gewenst
per stuk voor maar

NIEUW:

Funny family broodje
met een gratis surprise in het
broodje

Vers
van uw
verwen-
bakker Zaterdag: alle

6 halen 5 betalen
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

Administratiekantoor in Vorden
zoekt

administratief
medewerker(ster)
met ervaring in loonadministraties.

Telefoon 0575-551463, b.g.g. 0313-474857

Toneelgroep Linde
presenteert het blijspel

'Pension Geesjeshof'

Op 25 maart a.s. in het Dorpscentrum te Vor-
den. Aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

Schiiiiiitterende collectie:

BERG-, WANDEL-en
SURVIVALSCHOENEN

20 soorten o.a. Blackstone en Lomer

89.- 99.-
119.- 129.-

149.-
enz. enz. enz.

OUTDOOR KLEDING oa
Camojacks - Camobroeken - Khakibroeken

Groene broeken - Camo-T-shirts - Urban-shirts
Urbanbroeken - Survivaljacks

BROEKEN met afritspijpen
maten 44 t/m 60, 4 kleuren v.a. 59.-



Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

Niels

René, Karin en Tim
Kappert

14 maart 2000

Ruurloseweg 87
7251 LC Vorden
Telefoon 0575-556935

VERHUISD:

fam. Weevers

van:
Pastorieweg 2, Vorden

naar:
Christinalaan 12
7251 AX Vorden

Tel. (0575) 55 14 04

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

Marije

Marije is geboren op 16 maart
2000 om 19.33 uur, ze is 49 cm
lang en weegt 3405 gram.

Jeroen, Berdie en
Frank
Tolkamp-Lenselink

Burg. Vunderinkhof 26
7251 XA Vorden
Telefoon 0575-553913

Bezoek vinden we fijn,
mag het na een telefoontje
zijn?

Marco Visser
&
Karin Woerts

gaan trouwen op vrijdag 24 maart a.s.

Wij geven elkaar het ja-woord om
12.00 uur in de St. Antoniuskerk te
Kranenburg.

U bent van harte welkom op de re-
ceptie van 14.30 tot 16.00 uur in bo-
dega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Addinkhof 13
7251 VE Vorden

Je vader blijft je vader,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen,
omdat je van hem houdt.
Maar eens komt de dag,
datje hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Verdrietig, maar met een bevrijd gevoel dat zijn lijden
nu voorbij is, laten wij u weten dat is overleden mijn
lieve man, onze vader en opa

JOHAN FLEMING

* 25 augustus 1921 116 maart 2000

'Het zij zo'

Vorden: H.J. Fleming-Mensink

Markelo: Henny en Gerard
Martien
John en Marijke

Zutphen: Toos en Jan
He/d/ en Erik
Renso en Rinske
Macha en Artwin

Vorden: Henk en Henny
Stefan en Blijke
Jeroen en Rianne

De Eendracht 17
7251 GA Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlij-
den van onze broer en zwager

JOHAN FLEMING
'JOOP'

Hengelo (Gld.): W. Fleming
T. Fleming-Scheffer

Arnhem: T. v.d. Kamp-Fleming
K. v.d. Kamp

Hengelo, 16 maart 2000

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen dat
onze lieve zwager, oom en vriend is overleden

JOOP FLEMING
ECHTGENOOT VAN H.J. MENSINK

Markelo:
Vorden:

Lochem:
Neede:

D. Mensink-Noteboom
T. Rothman-Mensink
J. Gerritsen-Mensink
J.H. Hulshof
Neven en nichten

Vorden, 16 maart 2000

Op de bodem van het leven
In de diepte van het hart
Rust de weemoed en de smart
Maar de hope rijst er neven
In 't geslingerd mensenhart
Tussen weemoed, strijd en hope
Vliedt het leven snel voorbij
Waakzaam, werkzaam wachten wij
Tot het raadsel zich ontknope
Wat ons korte leven zei.

De Genestet

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor mij is
geweest, geef ik u kennis dat van mij is heengegaan
mijn zorgzame man

j

EVERT HENDRIK JANSSEN
'HENK'

* Üevelde,
21 augustus 1916

t Vorden,
18 maart 2000

Rikje Janssen-Dijkstra

Mijn oprechte dank gaat uit naar het verzorgend personeel
van de Thuiszorg en woonzorgcentrum De Wehme.

Pastorieweg 19
7251 AK Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en schriftelijk con-
doleren woensdag 22 maart van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag
23 maart om 11.15 uur in crematorium Slangenburg,
Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
persoonlijk condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor alles
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
dat op 83-jarige leeftijd is overleden, onze oom

HENK JANSSEN

Ton en Astrid Lauckhart
Linda
Melanie
Claudia

Vorden, 18 maart 2000

In verband met de crematieplechtigheid zijn wij 23
maart de gehele dag gesloten.

Assurantiekantoor
Janssen-Lauckhart

Heden is overleden onze beste broer en zwager

HENK JANSSEN

in de leeftijd van 83 jaar.

Familie Janssen

18 maart 2000

• 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, J%: /,
Telefoon (0575) 552928 J ::l

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat een
verder lijden hem bespaard is gebleven, is na een lief-
devolle verzorging in verpleeghuis 'Slingerbosch', af-
deling Wijnhuis te Zutphen heden rustig ingeslapen
mijn lieve man, onze fijne zorgzame vader en opa

HENDRIK JAN BERENPAS

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: H.J. Berenpas-Ruesink

Lochem: Ab Berenpas
Henny Berenpas-Nijkamp

Hans, Dianne

Vorden: Wim Berenpas
LJesbeth Berenpas-Weenk

Marian, Ineke, Els

Vorden: Johanna ten Have-Berenpas
Theo ten Have

Sanne, Marieke

17 maart 2000

'Groot Veldkamp'
Wilden borchseweg 1
7251 KB Vorden

De afscheidsdienst zal worden gehouden op donder-
dag 23 maart om 13.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden waarna om ± 14.00 uur de begrafenis
zal volgen op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 12.30 uur ge-
legenheid tot afscheid nemen in genoemde kerk.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
beste zwager en oom

HENDRIK JAN BERENPAS
ECHTGENOOT VAN HENDRIKA JOHANNA RUESINK

in de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: fam. M. Ruesink

Hengelo (Gld.): fam. H.J. Ruesink
Hummelo: fam. H.W. Wullink-Ruesink

Vorden: fam. H. Arfman-Ruesink
Hengelo (Gld.): fam. H.J. Ruesink

Vierakker: fam. T. Loman

Vorden, 17 maart 2000

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het plotseling overlijden van onze lieve schoonzus en
tante op de leeftijd van 75 jaar

NICOLIEN VLIEM-SINKE
ECHTGENOTE VAN HENDRIK-JAN VLIEM

Wij zullen haar warme persoonlijkheid erg missen.

Vorden:

Vorden, 20 maart 2000

Chris t en Reini
Gerrit en Alie t
Piet en Riek
Drikus en Dini
Nichten en neven

•••••

Dankbetuiging
De 19 jaar in Vorden zijn voorbij. Het was een groot-
se ervaring hier onder de mensen te zijn en samen
met hen aan een betere samenleving te werken. On-
verwacht hebben velen dat zeer duidelijk laten mer-
ken bij mijn afscheid op 20 februari jl.

Ik had nog een 14 dagen nodig om de vele zaken
bijeen te pakken. Dat is nu gebeurd. Inmiddels ben
ik naar Weert verhuisd.

Dank aan het Parochiebestuur, aan de parochianen
en de velen, die op geheel eigen wijze hebben laten
merken dat zij mij waarderen. Dat doet je veel goed.
Oprechte dank.

Het ga u allen goed. Tot ziens.

J.A. VAN ZEELST

%--.--... .v..-.,-» - -... ... - - • « • rS'



GEMEENTE B

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
18.30 tot 19.30 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 13.30 tot 2030 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGROTEN WONING OUDE ZUTPHENSEWEG10

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te ver-
lenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het vergroten
van een woning aan de Oude Zutphenseweg 10.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 23 maart tot en met woensdag 5 april 2000, ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

NZAMEUNG VAN OUD PAPIER MET KRAAKPERSWAGEN
IN VAN VORDEN

Vanaf zaterdag 18 maart 2000 is het Vordens Mannenkoor als proef ge
start met het ophalen van oud papier met een kraakperswagen. De proef
duurt twee maanden. Tijdens de proef gebeurt het inzamlen met een wa-
gen met een open bak en een wagen met een 1100 liter container erach-
ter. De proef moet antwoord geven op de vraag welke wijze van inzame
len het meest snel en gemakkelijk gaat.

De inzet van een kraakperswagen heeft voor het Vordens Mannenkoor
als voordeel dat efficiënter en veiliger wordt ingezameld. Bewoners in de
kern van Vorden worden verzocht het oud papier vóór 9.00 uur gebun-
deld aan de weg te zetten. Omdat de route nog niet geheel bekend is en
het Vordens Mannenkoor niet meer meerdere malen door straten gaat,
moet u het oud papier op tijd aan de weg zetten.

Op l april vindt de inzameling ten noorden van de Dorpsstraat/
Zutphenseweg plaats. Twee weken later ten zuiden van dit gebied inge
zameld.
Landelijk doen we het niet slecht met het inzamelen van oud papier,
maar het kan beter. Inzamelen van oud papier is goed voor het milieu,
maar ook voor uw portemonnee.

ERGUNNINGEN

BOUWEN
plaats

Het Hoge 22

Netwerkweg 2

aanvrager

G.B. Bloemendal

inhoud vrijstelling

Bouwbedrijf
Rondeel-Groot
Roessink Vorden BV

verbouwen opslag- Afmetingen
ruimte tot woning verblijfs- .

ruimten

bouwen bedrijfshal goothoogte
met kantoor

Lankhorster- H.G.Th. Arends
straat 16, Wichmond

MONUMENTEN
plaats aanvrager

Het Hoge 22 G.B. Bloemendal

MELDINGEN BOUWEN
plaats aanvrager

Brinkerhof 16

Het Hoge 41

H.B. Hovenga

Stichting P.C.V.O.

bouwen bedrijfshal bestem-
mingsplan

inhoud

verbouwen opslagruimte tot
woning

inhoud

bouwen bergruimte

bouwen traforuimte

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.

ET MILIEUBEHEER /ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

OPENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den, ligt met ingang van 24 maart tot en met 20 april 2000, ter inzage het
ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om (revisie)vergunning voor:

de heer H.E. Bouwmeester
Schuttestraat 26
7251 MZ Vorden
Schuttestraat 26
een agrarisch bedrijf met legkippen en
melkvee

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

BEDENKINGEN:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 21 april 2000.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 21
april 2000.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

'PENSARE KENNISGEVING BESLUITINZAKE
GEDEELTELIJKE INTREKKING VERGUNNING

(artikel 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Algemene wet bestuursrecht))

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den, ligt met ingang van 24 maart tot en met 4 mei 2000, ter inzage het
besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan mevrouw G.J.M. Plakken-
berg-Nijenhuis, Lankhorsterstraat 21, 7234 ST Wichmond, op 22 septem-
ber 1992 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie N, nummer 265, adres inrichting: Lankhorsterstraat 21 te Wichmond.

STREKKING VAN HET BESLUIT:
Op verzoek van vergunninghouder hebben wij besloten tot gedeeltelijke
intrekking van de milieuvergunning om de overdracht van de produc-
tieruimte van (bruto) 1428 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van
maatschap Hendriksen, Broekstraat (ong.), 7021 JX Zelhem, mogelijk te
maken.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productie
ruimte voor 473 kilogram NH3 over. De depositie neemt met 75% af van
31 naar 8 mol.

BEROEP:
Tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 5 mei 2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.

Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas varr kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de opening-
stijden, ligt met ingang van 24 maart tot en met 20 april 2000 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. mevrouw MA. Platenburg, Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden, voor het
van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbe
drijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, op het per-
ceel Dorpsstraat 30 (Salon Marianne) te Vorden;

2. de heer AB. van den Breemen, Nijverheidsweg 4, 7251JV Vorden, voor
het oprichten van een inrichting voor de opslag, van goederen, op het
perceel Nijverheidsweg 4 te Vorden;

3. de heer B. Veen, apotheker, Zutphenseweg 12, 7251 DK Vorden, voor
het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachts-
bedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, op het per-
ceel Zutphenseweg 12 te Vorden;

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

5. H.B. Damen V.O.F., Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden, voor het van toe
passing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrij ven mi-
lieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, op het perceel Zutphen-
seweg 5 te Vorden;

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

7. de heer J. Bleumink, Lekkebekje 4, 7251JN Vorden, voor het oprichten
van een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf voor opengrondsteelt, op het
perceel Lekkebekje 4 te Vorden;



8. Borculo Domo Ingredients, Needseweg 23, 7271 AB Borculo, voor het
van toepassing worden van het Besluit opslag goederen milieubeheer
op een reeds opgerichte 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 toe
passing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, op het perceel Am-
bachtsweg 3 (Atomica Agroservice) te Vorden.

IJZIGING BELEID KLEINSCHALIG KAMPEREN

Het kampeerseizoen staat weer voor de deur. In overleg met belangheb-
benden hebben burgemeester en wethouders het beleid voor kleinscha-
lig kamperen aangepast. Iedereen kan de nieuwe beleidsregels inzien bij
de afdeling bestuur in de units. De belangrijkste wijziging is dat ont-
heffinghouders voor kleinschalig kamperen 5 extra kampeermiddelen
mogen plaatsen van de woensdag voor Hemelvaart tot de woensdag na
Pinksteren en de zomervakantie gedurende elf weken, te beginnen met
de eerste week van de vakantie voor de basisscholen. Voorheen was dit de
tulp tot en met de astervakantie, maar de rechter bepaalde dat deze ter-
mijn te lang was.

Kopieën van het nieuwe beleid zijn tegen betaling van de kosten ver-
krijgbaar.

OUWAANVRAGENm~
plaats aanvrager

Zutphensew. 85 A. Klein Brinke

Ruurloseweg 47a fam. Bosch

Handelsweg 8 Van der Valk
Pensioen B.V.

de Doeschot 4 H. Hamer

Biesterveld 25 Th. Huntink

inhoud datum
ontvangst

verbouwen woning 10-03-2000

vergroten woning 14-03-2000

bouwen industrie 15-03-2000
gebouw en plaatsen
hekwerk

vergroten woning 15-03-2000

bouwen carport 16-03-2000

het Leemgoor 14 R. v.d. Pas en
M. v. Lingen

vergroten woning 16-03-2000

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

E BELASTINGAANSLAG VALT BINNENKORT IN DE BUS

Eind maart ontvangt u de belastingaanslag 2000 van de gemeente Vor-
den. De aanslag betreft een combinatie van vier soorten gemeentelijke
belastingen.

1) hondenbelasting
2) afvalstoffenheffing
3) rioolrechten
4) onroerende-zaakbelastingen

Tariefswijzigingen 1999 2000 (nieuw)

Hondenbelasting (l hond) 51,00 Ongewijzigd

Afvalstoffenheffing
- meerpersoonshuishouden
- eenpersoonshuishouden

582,00
435,00

546,00
408,00

Rioolrechten 369,00 417,00

Onroerende-zaakbelastingen
- Woningen per/5.000,00

economische waarde:
gebruikersdeel
eigenaaredeel

3,39
4,24

3,73
4,66

- Niet-woningen per ƒ 5.000,00
economische waarde:
gebruikersdeel
eigenaarsdeel

4,06
5,07

4,47
5,58

De gemeente Vorden verlaagt ook dit jaar weer de aanslag afvalstoffen-
heffing met/100,- (Zalmsnip) voor iedereen die per l januari belasting-
plichtig is voor de afvalstoffenheffing.
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EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJ FS VERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé

arbeidsbemiddelaar voor de agrarische sec-

tor, bouw, grond-, weg- en waterbouw,

metaalsector, groenvoorziening en transport-

sector. In jouw omgeving hebben wij de volgende

vacatures:

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.

Ben jij iemand die van aanpakken weet, de handen uit de mouwen

wil steken en heb je een flinke dosis energie? Dan ben jij mis-

schien de persoon die wij zoeken voor onder andere grondwerk,

metselen, timmeren, opperen en werk met machines. Spreekt

afwisseling je aan? Reageer dan zeker!

Wil je meer informatie over bovenstaande vacature(s)? Neem dan

contact op met de Bedrijfsverzorging, 0900-9896 en vraag

naar Sandra Bosman. Langskomen kan natuurlijk ook

bij onze vestiging aan de Kerkstraat la in Vorden.

^JsJ^carische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

leder z'n
eigen wem.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Samen komen
we overal.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

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

Monuta tf
Uitvaartverzorging en -verzekering

adres voor
Kleinvakartikelen zoals

• band • garen • knopen • ritsen • voering-
stoffen • DMC-garen

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

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

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

Broccoli
struik ca. 250 gram O.79

Voorgekookte krieltjes
naturel, bistro of tuinkruiden

399
•

Spaanse aardbeien
249

•

Aanbiedingen geldig ma. 20 maart t/m zat. 25 maart



Voetbal

VORDEN - HAAKSBERGEN 2-3
Vorden heeft tegen degradatiekan-
didaat Haaksbergen een slechte
wedstrijd gespeeld. Vorden is ver-
geten te voetballen. Normaal
speelt het team van trainer Maar-
ten Wolvetang verzorgd voetbal.
Door deze nederlaag heeft Vorden
de koppositie in de 4e klasse C af
moeten staan aan Ulftse Boys, de
grootste concurrent van Vorden
voor de tweede periodetitel. Welis-
waar heeft Vorden een wedstrijd
minder gespeeld.
Haaksbergen begon met agressief
spel en zette Vorden direct onder
druk. De achterhoede van Vorden,
dat gewend is de bal rond te spelen
had grote moeite met het slechte
veld. Het lag niet aan de bal, want
deze had Smederij Oldenhave aan-
geboden. Haaksbergen kwam in
de vijfde minuut op voorsprong
door balverlies op het middenveld:
•0-1.
Vorden had op het middenveld
geen aanspeelpunt, omdat Haaks-
bergen zich daar manifesteerde.
Overigens wist Haaksbergen zich
ook geen echte uitgespeelde kan-
sen te creëren. Naarmate de wed-
strijd vorderde kreeg Vorden iets
meer grip op het spel van Haaks-
bergen.
In de 30e minuut bracht Sandor
Verkijk met een steekpass Ronnie
de Beus vrij voor de keeper en hij
tikte beheerst de gelijkmaker bin-
nen: 1-1.
Vorden begon na dit doelpunt be-
ter te spelen en kreeg zelfs moge-
lijkheden om de score te verhogen
door Sueters en de Beus.
In de tweede helft werd Jeroen
Tijssen in de ploeg gebracht en
schoof Rob Enzerink door naar het
middenveld en nam Ronald Visser
de plaats in van Mare Sueters. Vor-
den kreeg hierdoor iets meer over-
wicht, maar het kon de wedstrijd
niet naar zijn hand zetten.
Vorden speelde te veel de lange bal
en dat was een kolfje naar de hand
van Haaksbergen. Echte uitge-
speelde kansen deden zich nauwe
lijks voor. Alhoewel Dennis Wen-
tink door Ronald Visser één keer
in goede scoringspositie werd ge
bracht. Wentink kreeg de bal niet
goed onder controle-en zijn schot
ging naast.
Ronnie de Beus werd meerdere ke
ren, terwijl hij de vrije doortocht
had, door grensrechter Schegget-
man ten onrechte afgeylagd!
Dit werd ook scheidsrechter Stee
ge uit Hengelo te gortig, want hij
negeerde de laatste twintig minu-
ten van de wedstrijd de grensrech-
ter van Haaksbergen volledig.
In de 65e minuut kwam Haaksber-
gen, wederom door balverlies, op
voorsprong. De rechterspits van
Haaksbergen kon vrij op komen
en zijn voorzet werd goed binnen-
geschoten: 1-2. Ronnie de Beus was
in de 80e minuut heel dicht bij de
gelijkmaker, zijn boogbal trof ech-
ter de binnenkant van de paal.
Even later kwam dezelfde speler
oog in oog te staan met de keeper,
maar wist niet het doel te vinden.
Haaksbergen kon zelfs uitlopen
naar 1-3 toen Vorden door balver-
lies de rechterspits de vrije door-
gang gaf naar het doel.
In de slotminuut onderschepte
Ronnie de Beus een slechte uittrap
van de keeper en gaf met zijn twee
de doelpunt de eindscore een iets
beter aanzien: 2-3. Vorden zal de
draad van verzorgd spel weer op
moeten pakken, wil het meedoen
voor het kampioenschap.

UITSLAGEN 18-19 MAART
Oeken Dl -Vorden Dl 2-3; Vorden
D2 - Gorssel Dl 0-2; Vorden E2 - Be
Quick E2 5-0; Vorden E3.- Warnsv.
Boys E3 1-5; Gaz. Nieuwl. E4 - Vor-
den E4 10-0; Vorden F2 - Eefde Fl 1-
2; Vorden Fl - Gaz. Nieuwl. F2 4-2;
Warnsv. Boys F5 - Vorden F3 1-10;
Warnsv. Boys F8 - Vorden F6 10-1.
Vorden Al - Columbia A2 N.O.B.;
Vorden BI - Gaz. Nieuwl. BI 0-3;
Vorden Cl - KI. Dochteren C2 7-2.
Vorden l - Haaksbergen l 2-3; Vor-

den 2 - SDOUC 2 2-3; Vorden 3 -
Witkampers 3 0-5; Vorden 5 - Erica
8 3-5; Erica 10 - Vorden 6 1-3.

PROGRAMMA 25-26 MAART
Harfsen Dl -Vorden Dl; Vorden D2
- Gaz. Nieuwl. D4; Vorden El -
WHCZ El; Zutphen El -Vorden E2;
Vorden E3 - AZC E2; SHE E2 - Vor-
den E4; WHCZ F2 - Vorden F2; Vor-
den Fl - Be Quick F2; Zutphania Fl
- Vorden F3; Warnsv. Boys F4 - Vor-
den F4; Vorden F5 - De Hoven Fl;
Vorden F6-WHCZ F5.
V en K Al - Vorden Al; Eefde BI -
Vorden Bi; Erica C2 -Vorden Cl.
Grol l - Vorden l; Vios B 2 - Vorden
2; Markelo 3 - Vorden 3; WHCZ 2 -
Vorden 5; Vorden 6 - De Hoven 6.

SOCIÏ
UITSLAGEN
SHE B - Sociï B 0-7; Sociï E - Pax E 3
1-3; Sociï Fl - H en K Fl 6-2.
Sociï - SHE 6-1; Sociï 2 - Grol 7 0-2;
Sociï 3 - Baakse Boys 2 1-0; SHE 4 -
Sociï 4 1-3; de Hoven 6 - Sociï 5 6-1.

PROGRAMMA
Sociï B - SVBV B; Sociï E - Wolfers-
veen E; Zelos F - Sociï Fl; Sociï F2 -
DZCF.
Ratti - Sociï; Ruurlo 3 - Sociï 2; Eri-
ka '76 - Sociï 3; Sociï 4 - SHE 6; Sociï
5 - Brummen 6.

WARNSVELDSE BOYS - RATTI
Ratti begon deze wedstrijd tegen
Warnsveldse Boys vol vertrouwen
aangezien de vorige confrontatie
tussen beide ploegen volledig on-
nodig door Ratti werd verloren.
De eerste helft van de wedstrijd
was Ratti de betere van de twee.
Het was toch echter Ratti dat op
achterstand kwam. Nadat enkel
Ratti in de aanval was geweest

scoorde namelijk Warnsveldse
Boys uit de eerste de beste kans die
zij door een misverstand in de Rat-
tiverdediging en minder goed
keeperswerk aangereikt kregen.
Hierna was het nog steeds Ratti
dat het spel maakte en zich kan-
sen creëerde. Dit resulteerde in
een penalty, doordat Jeroen Fle
ming onderuit werd gehaald. An-
toine Peters schoot deze resoluut
binnen en Ratti continueerde zijn
goede spel. De scheidsrechter ken-
de de Warnsveldse Boys vlak voor
rust nog vrij makkelijk een penal-
ty toe, welke niet onbenut bleef.
Hierdoor kon met een 2-1 achter-
stand de gang naar de kleedka-
mers worden gemaakt voor de
thee.
Na rust bleek Ratti het redelijke
spel van voor rust niet meer te
kunnen halen. Ratti zakte steeds
meer weg, waardoor de tegenstan-
der steeds meer aan spelen toek-
wam. Ratti zou verder op achters-
tand komen. Dit echter wederom
door niet al te best ingrijpen van
de Ratti doelman, evenals het
doelpunt dat daarna zou volgen.
Hierdoor stond het inmiddels dus
al 4-1. De eindstand van 5-1 ten-
slotte werd bereikt, doordat de
laatste man van Ratti een bal niet
goed verwerkte en het vrij baan
was voor de aanvaller van de te
genstander.
Deze eindstand van 5-1 is gefla-
teerd gezien het goede spel dat
Ratti in de eerste helft bracht en
de manier waarop de doelpunten
vielen. Het overgrote deel van de
doelpunten waren onnodig. Ook
was het middenveld van Ratti
vaak te aanvallend, waardoor een
eventuele tegenaanval van Warns-
veldse Boys minder gemakkelijk
kon worden opgevangen.

Mediatraining internet in
de bibliotheek

Schrijfster Vonne van der
Meer in bibliotheek
De schrijfster Vonne van der
Meer is op 30 maart te gast in de
Openbare Bibliotheek te Vor-
den. Boekhandel Bruna en de
bibliotheek hebben haar uitge-
nodigd om over haar werk te
komen vertellen. Vonne van der
Meer is in 1952 geboren. Zij
volgde aan de theaterschool te
Amsterdam de regie- opleiding.

Daarnaast heeft zij altijd geschre
ven. Vooral teksten die in de oplei-
ding van pas kwamen. In 1977
maakte ze haar regie debuut met
"Stella" van Goethe. Haar eerste
verhaal werd gepubliceerd in 1980
in het Hollands maandblad. Voor
haar debuut "Het limonadegevoel
en andere verhalen", kreeg ze de
Geertjan Lubberhuizenprijs. In
1999 verscheen haar nieuwste

boek "Eilandgasten". Verbonden
door bespiegelingen van een oude
re vrouw krijgt de lezer een aantal
verhalen gepresenteerd over de
huurders van dat huisje geduren-
de een zomerseizoen. Er zijn meer
verbindende elementen: het huis-
je zelf, het gastenboek en voorwer-
pen die in diverse verhalen terug-
keren. Voor alle huurders geldt dat
ze in "Duinroos" zijn op het mo-
ment dat ze met een crisis in hun
leven kampen.

De schrijfster getrouwd met au-
teur Willem Jan Otten, heeft zich
tot het rooms-katholicisme be-
keerd. Deze stap heeft ze diverse
malen in interviews toegelicht.
Kaarten voor de avond met Vonne
van der Meer zijn verkrijgbaar in
de bibliotheek en boekhandel.

Balieomzet Vordense VW
nam met 30 procent toe!
Het nieuwe pand dat de Vor-
dense VW( Kerkstraat 6) het af-
gelopen seizoen heeft betrok-
ken heeft nu al zijn vruchten af-
geworpen. Secretaris Rens
Haanstra: "De balie- omzet nam
met 30 procent toe en daaraan
is de nieuwe huisvesting niet
vreemd aan. Deze toename is
voor een deel te danken aan het
aandeel dat de groepsarrange-
menten daarin zijn gaan ne-
men, maar zeker niet in de laat-
ste plaats aan de bewonderens-
waardige inzet van het kan-
toorpersoneel en de gidsen".

Het totale aantal handelingen ba-
lie telefoon, post en fax liep op
van 19.3,25 tot 21.750, een stijging
van 12,5 procent.De omzet van de
VW geschenkenbonnen nam met
20.000 gulden toe, wat volgens
Haanstra mede kan worden toege
schreven aan de introductie van

theater-en concertbon. Een pro-
bleem waar de Vordense VW wel
mee heeft te kampen is de terug-
loop van vrijwilligers. De gewijzig-
de situatie op de arbeidsmarkt is
hier volgens de VW mede debet
aan.
Wat betreft het komende seizoen:
Doordat de Stichting "Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg"
thans zover is gevorderd metde
voorbereidingen, zal de VW rond-
leidingen door de kerk en langs de
permanente beeldenexpositie
kunnen starten.De wandeldag die
een aantal jaren in de maand sep-
tember werd gehouden, wordt dit
jaar voor het laatst georganiseerd.
"Er is in Vorden geen draagvlak
meer voor", aldus het VW bestuur.
Het VW bestuur kent voortaan
een nieuw gezicht. Henk Wullink
stelde zich niet meer herkiesbaar.
Mevrouw Kitty Vruggink zal deze
vacature gaan opvullen.

De afgelopen week hebben 6
groepen deze training in de bi-
bliotheek gevolgd. In totaal zijn
80 personen wegwijs gemaakt
in de virtuele wereld. Na een
uitleg van wat het Internet in-
houdt: een wereldwijd compu-
ternetwerk, een spinneweb van
kabels, konden de deelenemers
horen welk soort informatie te
vinden is.

Men kreeg de gelegenheid om aan
de hand van opdrachten de infor-
matie als het ware op[ te halen. Bij-
voorbeeld: U wilt op 21 april met
de trein van Vorden naar Amster-
dam. Zoek op hoe laat dit kan. Of
men kan informatie uit een dag-
blad verkrijgen. Op welke tijden is

de bibliotheek open. Ook werd de
werking van de "zoekmachines"
verklaard.
Een andere mogelijkheid ( het ver-
sturen c.a. ontvangen van email)
werd met veel belangstelling beoe
fend. Na afloop gaven een aantal
cursisten te kennen dat ze veel be
langstelling hebben voor een ver-
volgcursus. Hierover wordt nog na-
gedacht. Te denken valt aan een
vervolg van 2 of 3 dagdelen, zodat
nog dieper op de stof kan worden
ingegaan. De deelnemers ontvin-
gen een kaart voor 2 uur gratis In-
ternet in de bibliotheek om nog
meer te oefenen. Normaal kan
men voor vijf gulden per uur In-
ternetten in de bibliotheek. Hier-
voor zijn 2 computers beschikbaar.

Opening skate- en skeeler-
seizoen bij Free-Wheel
Komend weekend staat bij Free-
wheel in Vorden in het teken
van de opening van het skate-
en skeelerseizoen.

Alles wijst erop dat de stormachti-
ge groei van het afgelopen seizoen
dit jaar zal doorzetten. Het aantal
evenementen, dat voor het voor-
jaar en de zomer gepland staat is
aanzienlijk toegenomen.
Er is ook sprake van steeds meer
belangstelling voor de veiligheids-
aspecten van deze populaire sport.
Zo komt er dit jaar een skatevaar-
digheidsbewijs en een nieuwe lan-
delijke opleiding voor ska te-in-
structeur, opgezet door de Skate
bond Nederland (voorheen de
Skeelerbond).
Freewheel speelt op deze actuele
ontwikkelingen in door de moge
lijkheden om les te nemen uit te
breiden. Het is nu mogelijk om 4x
per week les te nemen. Een serie
van 5 lessen bestaat uit 4 praktijk-
lessen en l theorieles. Ook het as-
sortiment aan in-line skates en
skeelers is fors uitgebreid.
Het meest opvallende hierbij is de
aandacht die wordt besteed aan

het comfort van de schoenen. De
tijd dat men zijn traditionele
schaatsschoenen op een skeeler-
onderstel zette lijkt definitief voor-
bij.
Ook het aanbod aan accessoires en
specifieke kleding is toegenomen.
Zo is er nu een snelheidsmeter,
waarbij de snelheid wordt afgele
zen op een polsband, die in ver-
binding staat met een zendertje,
die in het wiel is gemonteerd.
Tijdens de opening van het skee
lerseizoen op vrijdag 24 en zater-
dag 25 maart kan men met al deze
nieuwe produkten en ontwikke
lingen kennismaken. Op zaterdag
zijn er doorlopend onderhoud-de
monstraties en bestaat de moge
lijkheid om materiaal te testen.
Leden van de marathonploeg van
Ecotrans/Freewheel zullen aanwe
zig zijn en 's middags is de presen-
tatie van de eerste skeelerroute.
's Middags is de start van de eerste
toertocht van het seizoen over ver-
schillende afstanden, zowel ge
schikt voor beginners als gevorder-
den. Voor meer informatie kunt u
bellen met Free-wheel: (0575)
554228 (zie advertentie).

"Stel dat mijn kind...

'eŝ0
ook zo ziek en uitgehongerd was."

Violet Falkenburg vraagt uw aandacht voor hulpouders voor kinde-
ren in de derde wereld. Met een klein bedrag geeft u hen
daarginds een toekomst. .Word hulpouder. Meipen heeft wél zin!

Postbus 2480,1200 CL Hilversum
Tel.:(035)6284984 E-mail: ics®euronet.nl Giro 70730

GEEF EEN KIND DE KANS VAN ZIJN LEVEN

Veiling voor de dorpskerk
Zaterdagavond hield de 'Vei-
lingcommissie Vorden" de jaar-
lijkse veiling voor de Dorps-
kerk. Het gehele jaar zijn com-
missieleden bezig geweest om
veilingwaardige goederen bij
elkaar te brengen. Voorzitter
Rossel wekte zaterdagavond
een goedgevulde zaal van "De
Herberg" op om toch vooral
mee te bieden op de vaak fraaie
spullen.

Het publiek had overigens s'mid-
dags al uitgebreid de tijd gehad
om de ruim 200 kavels te kunnen
bekijken, zodat eventuele kopers
al een goed idee hadden wat voor
"begerenswaardige" artikelen er
allemaal bijzaten. Zo trokken een
antieke haridbeschilderde hoeden-
doos, een antieke hoekkast, zilve
ren tafelgerei en enkele bijzondere
klokken veel belangstelling. Ook
vele artikelen uit de vijftiger en ze
stiger jaren. Dus waren de ver-
wachtingen hoog gespannen!
In het begin van de veiling was de
stemming aanvankelijk "lauw".

Daarna kwam de kooplust al snel
bovendrijven. Halverwege de
avond was de tussenstand 5000
gulden. Doordat er in de tweede
helft van de lijst nog een aantal
waardevolle stukken geveild wer-
den ( de hoedendoos bracht 400
gulden op en een prachtig noten-
houten bankstel 900 gulden!) werd
na de laatste hamerslag van vei-
lingmeester Brouwer de totaalop-
brengst bepaald op f 12.600,-.

Deze opbrengst is bestemd voor
het onderhoud aan de monumen-
tale Dorpskerk. De veilingsommis-
sie, deze dag ondersteund door
het team van "De Herberg" ( de
zaal was gratis beschikbaar ge
steld) en vele enthousiaste vrijwil-
ligers kunnen terugzien op een ge
slaagde veilingavond. De volgende
actie, een boedeldag, wordt gehou-
den op zaterdag 27 mei bij de boer-
derij van mevrouw Schouten aan
de Baakseweg. De Veilingcommis-
sie zoekt nog goederen die daar
voor de Vordense Dorpskerk ver-
kocht kunnen worden.



VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake
KONING-KEIZER-ADMIRAAL ZO KOMEN ZE.ALLEMAAL

AANBIEDING zware kwaliteit
SPIJKERBROEK (supersterk),
maat 32 t/m 40 van 49.95 voor 39.95
Vééééél spijkerbroeken
in stonewashed, zwart, superstone, blauw, zachtgroen

al v.a. 44.95 - 49.95 - 54.95 - 59.90
maten 29 t/m 48,4 lengtes

Damesspijkerbroeken 6 modellen
(ook in stretch, blauw-zwart)

49.95/54.95/59.95

WERKSPIJKERBROEKEN met duimstokzak
zware kwaliteit
49.95 2 voor 79.00

WERKBROEKEN - WERKOVERALLS - KIELTJES
SCHILDERSKLEDING - AMER. OVERALLS

FRISTADS SPECIAAL KLEDING

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechtij>lK'id
«• recepties en (bruilofts)party's
•• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
•• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnen weg l O, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoo rst.nl

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Beleggen in aandelen,
een kwestie van tijd
U heeft het vast al vaker ge
hoord: "Op korte termijn
zijn er flinke risico's verbon-
den aan beleggen in aande-
len, maar op lange termijn
presteren aandelen beter
dan obligaties". Als we kij-
ken naar de laatste paar
beursjaren lijken de risico's
van aandelen wel mee te
vallen en zijn de rendemen-
ten enorm hoog. Maar hoe
zit het met de rendementen
en de risico's op een wat lan-
gere termijn?

Rendementen in de afge-
lopen eeuwen
Als u twee eeuwen geleden
één gulden in de obligatie
markt van de Verenigde
Staten had belegd, zou dat
nu ongeveer, gecorrigeerd
voor inflatie, opleveren een
waarde van ƒ 1.000,-. Dit be
tekent een gemiddeld reëel
(dus gecorrigeerd voor infla-
tie) jaarrendement van
3,5%.
Een aandelenbelegging zou
in diezelfde periode zijn
aangegroeid tot maar liefst
ƒ 753.000,-, ofwel een reëel
rendement van 7% per jaar.
In Nederland hebben we
geen gegevens over twee
eeuwen beleggen, maar ook
hier zijn de rendementen
op aandelen in het verleden
duidelijk hoger geweest dan
op obligaties. In de twintig-
ste eeuw bedroeg het ge
middelde reële rendement
op aandelen 5,8%, terwijl op
obligaties slechts 1,3% werd
behaald.*

Laatste jaren zijn in-
drukwekkend
Wat opvalt is, dat in
vergelijking met de af-
gelopen jaren, de ren-
dementen over de hele
periode een stuk min-
der indrukwekkend
zijn. Goede en slechte
beursperiodes hebben
elkaar in het verleden
afgewisseld. De afgelo-

pen twintig jaar behoren tot
de goede periodes, met een
gemiddeld reëel jaarrende
ment op aandelen in de
Verenigde Staten van ruim
13%. In Nederland werd ge
middeld 16,2% behaald.
Maar ook in deze periode
zijn er minder aantrekkelij-
ke beursjaren geweest.
Denk maar aan de beurs-
krach van oktober 1987 en
de sterke koerscorrectie in
de zomer van 1998 vanwege
de Aziëcrisis.

Risico's van beleggen
Helaas is het niet mogelijk
om dergelijke beurscrashes,
die veroorzaakt kunnen
worden door stijgende olie
prijzen, oorlogen, politieke
ontwikkelingen etc. te voor-
spellen. Ze behoren nu een-
maal tot de risico's die ge
paard gaan met beleggen in
aandelen. Hoe groot is nu
precies dat risico?

Risico neemt af met de
tijd
Uit onderzoek is gebleken
dat bij een beleggingshori-
zon van één kalenderjaar op
aandelen een rendement
van meer dan 60% kon wor-
den behaald, maar het is
ook voorgekomen dat het
startvermogen met 40% af-
nam. Bij een beginkapitaal
van ƒ 100.000,- kon dit na
een jaar, gecorrigeerd voor
inflatie, dus zijn aange-
groeid tot een bedrag van ƒ
160.000,-, maar ook zijn ge
daald tot ƒ 60.000,-, bij voor-
beeld door een onverwachte
beurskrach. Ook beleggen
in obligaties voor een ter-
mijn van een jaar was risi-

covol, omdat in het meest
ongunstige geval 15,6% ver-
lies werd behaald. Bij een
lange horizon nam voor bei-
de beleggingscategoriën het
maximale verlies af.
Opvallend is dat bij een be
leggingshorizon van 10 jaar
of meer het risico van aan-
delen kleiner was dan van
obligaties. Bij een beleg-
gingshorizon van twintig of
dertig jaar werd zelfs altijd
een positief rendement op
aandelen behaald.

Conclusie: neem de tijd
De les die we uit het verle
den kunnen leren is, dat op
korte termijn beleggen met
zeer veel risico's gepaard
gaat. Maar wanneer een be
leggingshorizon van meer-
dere jaren wordt gekozen,
nemen de risico's in een
snel tempo af. Bij een beleg-
gingshorizon van 10 jaar of
meer zijn de risico's op aan-
delen zelfs kleiner dan op
obligaties, uitgaande van de
rendementen in het verle
den. En wanneer voor meer
dan 20 jaar werd belegd in
aandelen, was het rende
ment altijd groter dan 0.
Het risico, gedefinieerd als
kans op verlies, was dan ver-
dwenen (hierbij wordt na-
tuurlijk wel uitgegaan van
een goed gespreide aande
lenportefeuille). Beleggen is
dus gewoon een kwestie van
tijd.

*) P.MA Eichholtz, C.G.
Koedijk en R. Otten, ESB,
vol.85 (2000), nr. 4238, 24-27.
Bron: Ups & Downs, beleg-
gingstijdschrift van de
Rabobank.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg
en Rob Jonker.

Eigentijds
eet-idee

ham-gehakt
Wellington, per stuk

gebraden
Canadese rib,
WO gr.

Duitse biefstuk,
per stuk

vleessalade,
100 gr.

Hausmacher,
boterhamworst,
schouderham,
(100 gr. per soort)
samen

runder-
gehakt,
1 kilo

Keurslager
+*^r

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

W

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

MAART
ledere dag:

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

11-25 Victor's Kastelentocht in Vor-
den

22 BZR Vorden in Dorpscentrum
22 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 HVGWichmondVW Vorden

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

Nu, Eendagsbestuur
23 HVG Dorp Vorden Paasviering

23 PCOB in het Stampertje
Paasmiddag

25 Dorpscentrum: uitvoering To-
neelgroep Linde

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

haal
29 Welfare Verkoopmiddag Weh-

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

Lettink
30 HVG dorp Vorden Ringvergade-

ring de Herberg
30 HVG Linde Ringvergadering de

Herberg



Muziekmarathon Sursum
Corda leverde 11.750 gulden op!

Raad van Kerken dienst

De klok wees zaterdagavond 18
maart 22.00 uur. Stilte in de
zaal toen de voorzitter van de
jury, de heer Heine, directeur
van de "Muzehof', muziek-
school in Zutphen het woord
nam. Beter gezegd het 'Verlos-
sende woord" sprak, want de
muziekvereniging "Sursum
Corda" had de muzikale mara-
thon van 12 uren achtereen vol
gemaakt, waarbij geen stilte
viel die langer dan 2 minuten
duurde! Het resultaat: 11.750
gulden. Voor "Sursum Corda"
reden genoeg om op een suc-
cesvolle muziekmarathon te-
rug te kijken.

Deze zaterdag stond het Dorpscen-
trum de gehele dag in het teken
van het 70 jarig bestaan van "Sur-
sum Corda". Ter gelegenheid van
dit jubileum die dag een 12 uur
durend muziekspectakel, waarin
het de bedoeling is 12 uur non-

stop muziek te maken. Het doel
van deze marathon c.q. actie was
om geld voor de vereniging in te
zamelen.
Alle leden van de vereniging had-
den sponsors gezocht die de muzi-
kanten voor een vast bedrag of een
bepaald bedrag per uur zouden
willen sponsoren. Dit geld, zoals
later bleek 11.750 gulden, gaat
"Sursum Corda" gebruiken voor
onder meer het financieren van de
opleidingen, aanschaf van unifor-
men, instrumenten e.d. Ook heeft
de vereniging geld nodig voor het
jubileumconcert dat op 25 novem-
ber aanstaande zal plaats vinden.
De belangstelling voor de mara-
thon is groot. Alle onderdelen van
de vereniging komen ruim aan
bod, zoals het harmonieorkest,
het leerlingenorkest, het kabouter-
orkest en de bolfluitgroepen. Dit
alles onder leiding van Gerald
Roerdinkholder. Verder de mallet-
band o.l.v. Marius Bongers en de

mini- en majorettes onder leiding
van Erna Wolsink. Ook is er ruim-
te voor solo-optredens, ensembles.
Zelfs een Egelanderkapel met de
passende naam "Marathontrap-
pers" speelt er lustig op los. De
stemming zit er goed in. Bij som-
mige nummers worden zelfs hele
acts opgevoerd. Het gehele speelde
zich in een perfect strak schema
af. Jur Ooiman praatte de verschil-
lende onderdelen aan elkaar.
De dag was opgedeeld in vier on-
derdelen te weten koffietijd, lunch-
tijd, theetijd en broadwaytijd. Tij-
dens de vier onderdelen kwam ge-
paste muziek aan de orde. Ook de
inwendige mens werd niet verge-
ten. Zo kon men broodjes kopen en
zorgde het Dorpscentrum voor de
drankjes. De jury bestond uit de
heer Reindsen, directeur van de ba-
sisschool Het Hoge; mevrouw Aart-
sen, afgevaardige provinciale staten
en de reeds genoemde heer Heine
van de muziekschool Muzehof.

Oud papier t.t.v. Vorden
Zoals elke Vordenaar wel weet
doet de touwtrekvereniging al
vele jaren in oud papier, en
men hoopt dat nog vele jaren te
doen.

Voorheen deed de in Vorden be-
kende Antoon Steenbreker het al-
lemaal voor de touwtrekvereni-
ging; bijna in heel Vorden had hij
zijn vaste klanten, ook had hij op
verschillende plaatsen containers
staan. Op één plaats stond een vas-
te, dat was aan de Zutphenseweg

bij Yvonne en Wilbert Grotenhuis.
Door omstandigheden is de touw-
trekvereniging Vorden genood-
zaakt om de container te verplaat-
sen naar haar clublokaal, Ruurlo-
seweg 110 op het Medler. De klant-
vriendelijkheid en de persoonlijk-
heid blijft bestaan door het opha-
len van het oud papier door de
fam. A. Voortman of men kan het
brengen naar het Wiemelink 32.
Deze familie heeft ook telefoon
dus even (0575) 55 22 03 bellen en
men haalt het op.

VORDENSE JUDOKA'S SUC-
CESVOL
Afgelopen zondag (19 maart) de-
den een aantal judoka's van Sport-
instituut Rob's Sports mee aan een
judotoernooi in Zevenaar. Aan dit
evenement deden zo'n 400 judo-
ka's mee uit het district Oost-Ne
derland. Op dit toernooi wonnen
Nick van Doornen, Marieke Corne
lissen en Adriaan Veldboom een
gouden medaille. Riek Moorman
won een bronzen medaille.
Een aantal van deze judoka's doen
aankomende zondag mee aan een
jeugdjudotoernooi in sporthal De
Hazelder in Winterswijk.

Aanstaande zondag 26 maart 's
avonds wordt er een oecumeni-
sche dienst vanwege de Raad
van Kerken gehouden. Deze bij-
zondere dienst zal in het teken
staan van de 40 dagentijd vóór
Pasen of ook wel de lijdenstijd
genoemd en zal gehouden wor-
den in de fraaie St. Antonius
van Paduakerk in Kranenburg.

Voorganger zal zijn ds. D. Wester-
neng en er is muzikale medewer-
king van de Christelijke Gemeng-
de Zangvereniging "Excelsior"
o.l.v. dhr. P. Rouwen. Het orgel zal
worden bespeeld door dhr. W. Kui-
pers uit Apeldoorn. Het thema van
deze dienst is: Slaap zacht.
Verder zullen de leden van de li-
turgische commissie van de Raad
van Kerken hun medewerking ver-
lenen die samen met ds. Wester-
neng de dienst hebben voorbereid.
Er zal een collecte worden gehou-
den voor de slachtoffers van de
overstromingsramp in Mozambi-
que.
Er zijn in deze tijd nog meer mo-
gelijkheden om een extra verdie
ping te geven aan de voorberei-
ding op Pasen als grootste feest
van het jaar. Daar willen de geza-
menlijke Vordense kerken ook dit
jaar weer gestalte aan geven door
elke woensdagavond een avondge
bed te houden in een van de ker-
ken met steeds een wisselende
voorganger. Een moment van stil-

te, van gebed en inkeer, om te lui-
steren naar God. De aanvangstij-
den, voorganger en kerkgebouw
wordt telkens in Weekblad Con-
tact gepubliceerd.
Aansluitend aan deze diensten
van bezinning wordt er door de
commissie Vorming en Toerusting
een meer praktisch programma
georganiseerd. Deze programma's
die de mogelijkheid bieden om
ook op creatieve wijze naar Pasen
teo te leven, duren ongeveer een
uur. In de Voorde is er gelegenheid
om te werken (schilderen) aan een
hongerdoek, dat op de volgende
zondagen in de Dorpskerk zal ko-
men te hangen en zoveel mogelijk
in de dienst betrokken wordt. Het
sluit aan bij het project dat de kin-
deren van de zondagsschool vol-
gen en dat als thema heeft gekre
gen: "God komt ons tegemoet".
Verhalen hoe God zich op verschil-
lende manieren laat kennen.
Met de werkgroep 'lithurgie na-
tuurlijk' wordt er in dezelfde kerk
een liturgisch werkstuk gemaakt
van bloemen, takken en andere
'producten' uit de natuur. Boeiend
om te zien - en op de zondag naar
te kijken - maar zeker zo inspire
rend om zelf mee vorm te geven.

Iedereen is van harte welkom om
mee te doen en zo samen stap voor
stap op weg gaan naar Pasen, het
grote wonder van het nieuwe Ie
ven dat in Jezus opstaat.

Musical E-ster
Een troosteloze troep op weg
naar god-mag-weten-waar. Een
grauwe grijze groep die steun
zoekt bij elkaar.

Dit is een strofe uit het begin van
de musical E-ster. Een groot aantal
mensen uit verschillende kerken
heeft deze musical ingestudeerd.
Al zingend en spelend vertellen zij
het verhaal, beschreven in het bij-
belboek Ester.
We zien het rijke overdadige leven
aan het hof van koning Ahasveros,
vorst van het rijk van Meden en
Perzen, zijn koningin Vasthi, de
haremvrouwen en de slimme
gladde Haman. 'De troosteloze
groep' zijn joden die als ballingen
uit hun land zijn weggevoerd. In
de musical zijn ze symbool voor al-
le vluchtelingen en ballingen over
de hele wereld. Bijna dagelijks
zien we hen op onze televisie voor-
bijtrekken.
De oudere spelers hebben soms
nog herinneringen aan hun
vlucht in de Tweede Wereldoor-

log. Een van de ballingen is Mord-
echaï. Hij draagt zijn nichtje Ester,
een baby nog, in zijn armen.
In het verhaal lijken glamour, sek-
sisme, geweld en fascisme te win-
nen. Door de moed en de vinding-
rijkheid van individuele mensen
komt er verandering.

De musical roept op tot hoop en
zingeving: laat niet alles zomaar
gebeuren; denk mee en doe wat.
Juist in de dagen dat we de Tweede
Wereldoorlog gedenken en her-
denken kunt u deze musical niet
missen.
De organisatie ziet u graag tijdens
één van de uitvoeringen in de Ned.
Hervormde dorpskerk. De data
van uitvoering zijn 4 mei (in aan-
sluiting op de dodenherdenking),
5, 6, 7 mei.
Entreebewijzen zijn te verkrijgen
bij de voorverkoopadressen VW
Vorden, firma Boerstoel en firma
Groot Jebbink.
Inlichtingen bij Piet Piersma, tel.
0575-553352.

Asielzoekers hielpen mee
aan ZwerfVuildag
Liefst 115 vrijwilligers hebben
zaterdag meegeholpen aan de
jaarlijkse zwerfvuildag. Het was
de zesde keer dat deze actie in
het buitengebied van Vorden is
gehouden.

Jong en oud hielpen met de
schoonmaak. Bijvoorbeeld de kin-
deren van de Broekweg, deelne-
mers van de jeugdkerk, scholieren
van de Kraanvogel en vele buurt-
verenigingen. Nieuwe "aanwas"
bestond dit jaar uit enkele leer-
krachten van de school het Hoge
en asielzoekers uit de Kranenburg.
Tuisen alle gevonden rommel be-
vonden zich broodroosters, een
duivenhok, tuinstoelen, laarzen
etc. Initiatiefneemster mevrouw
Van Vleuten zei na afloop dat er
dit jaar iets minder zwerfvuil is
verzameld dan vorig jaar. Zij vond
dat een goed teken. "Het duidt er-

op dat de mensen iets bewuster
worden". Ook prees zij de vele be-
woners in het buitengebied die
door het hele jaar heen erin slagen
hun weg schoon te houden.
De vrijwilligers kregen weer de no-
dige complimenten tijdens de actie
toegezwaaid. Een voorbijgangster
uit Warnsveld was zo dankbaar dat
zij twee tientjes aanbood. "Dit gaat
in het potje voor de aanschaf van
grijpstekken", aldus een enthou-
siaste mevrouw Van Vleuten.

Na afloop van de actie kregen alle
deelnemers een kop erwtensoep
aangeboden die door Klaas Bakker
van het gelijknamige restaurant
persoonlijk werd ingeschonken.
Wethouder H. Boogaard bedankte
de vrijwilligers en prees hun voor
het feit dat zij met de zwerfvuilac-
tie zo'n 15.000 gulden voor de ge
meenschap hebben uitgespaard!
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TENNISVERENIGING VELDHOEK
KOMT U OOK KENNISMAKEN MET ONZE VERENIGING?

Wij hebben een mooi nieuw aangelegd tennispark met 2 nieuwe
kunstgrasbanen met verlichting. Het ligt op een unieke plek in de
Veldhoek, waar je midden in de natuur kunt genieten van de tennis-
sport.

Wij doen u een geweldig aanbod.
Als u zich met 2 mensen aanmeldt betaalt het tweede
lid het eerste jaar de helft van de prijs.

1e nieuw lid contributie f 195,-
2e nieuw lid contributie f 97,50

ZOMER EN WINTER KUN JE BIJ ONS BUITEN SPELEN

Er zijn vele activiteiten. Zowel in de zomer als in de winter is er de
mogelijkheid om deel te nemen aan een competitie, toss-avond en
diverse toernooien.
In de zomer is er de mogelijkheid tennisles te nemen.

U kunt vanaf 1 april t/m 31 maart lid worden en vanaf
1 okt. t/m 31 maart kunt u winterlid worden.

hoek Vraag vrijblijvend inlichtingen:

Telefoon (0573) 45 14 50 G. Toevank
Telefoon (0575) 46 35 26 P. Jansen Schutten
Telefoon (0314) 62 21 96 F. Böttger

Laatste week!
Verbouwingsopruiming
van onze tuinafdeling

Wees er snel bij: op = op

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

BBOHCHOBSf 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 Ruurio

Opening Thuiszorgcentrunl loiallend' succes
Met het doorprikken van een
wand van ballonnen door een
aantal medewerkers van het
thuiszorgcentrum werd de weg
tussen ziekenhuis het Spittaal
en Thuiszorgcentrunl Zutphen
op zaterdag 11 maart knallend
geopend.

Eerder hadden de heren Scipio en
Schoenmakers namens de Zorg-
Groep en het Spittaal gesproken
over de samenwerking tussen de
beide partijen. De heer Oudkerk,
lid van de Tweede Kamer voor de
PvdA, had aan de hand van de per-
soonlijke ervaringen van zijn moe-

der de problemen binnen de Ne
derlandse gezondheidszorg ge-
schetst. Met name gebrek aan sa-
menwerking en communicatie
tussen de verschillende hulpverle-
ners achtte hij daarbij problema-
tisch. Na de formele woorden werd
het kunstwerk dat ter ere van eht
nieuwe thuiszorgcentrum was ge
maakt, door de maker onthuld.
Zo'n 160 medewerkers en relaties
van de ZorgGroep waren tijdens
de officiële opening aanwezig.
Tijdens het open huis wisten ruim
500 bezoekers de weg naar het
thuiszorgcentrum te vinden. Zij
maakten, evenals de genodigden

voor de officiële opening, gebruik
van de gelegenheid een kijkje ach-
ter de schermen te nemen. Tijdens
het open huis waren er allerlei ac-
tiviteiten waarin de diensten zich
presenteerden. Vooral het consul-
tatiebureau voor poppen en de de
monstratie medisch technisch
handelen in de thuissituatie trok-
ken veel belangstellenden. De mu-
zikale bijdrage van een dixieland-
bandje van Jazzewind zorgde voor
een extra feestelijk karakter.
ZorgGroep Oost-Gelderland heeft
voor veel mensen met Thuiszorg-
centrum Zutphen inderdaad een
eigen gezicht in de regio gekregen.

GEOPEN
VAN M.00 TOT 17.00 UUR

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

OP ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MAART HOUDT HELMINK MEUBELEN IN VORDEN

EN ElBERGEN EEN SFEERVOLLE LENTESHOW MET VOORLICHTING EN TAL VAN

INTERESSANTE DEMONSTRATIES IN RELAX- EN SEN1ORENFAUTLUILS, MARMOLEUM

SNIJDEN EN LEGGEN, PRESENTATIES VAN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN ZOALS WATER-

BEDDEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN ETC. VERDER KUNT U PROFITEREN VAN ENORME

KORTINGEN OP TOONZAALMODELLEN, WANT ER MOET PLAATS WORDEN GEMAAKT

VOOR DE NIEUWE COLLECTIES. MAAK DEZE DAG EEN LEERZAAM EN GELD-

fig BESPAREND UITSTAPJE BIJ HELMINK IN VORDEN OF ElBERGEN.

HELMINK
meubelen

Demonstraties
retaxfauteuits
Met handbediening,
elektrisch, met opstahulp of
massage. Seniorenfauteuils
i'\'t. <->p niutil aangemeten.

|.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T H £ T M O O f £ R B ƒ U T H U / S
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GEMEENTE
VORDEN

RECTIFICATIE
(i.v.m. het niet plaatsen door een dagblad)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 23 maart tot en
met woensdag 3 mei 2000, voor een ieder ter gemeen-
te-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedepu-
teerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan "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 be-
stuursrechtspraak 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, 22 maart 2000.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. EJ.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

RECTIFICATIE
(i.v.m. het niet plaatsen door een dagblad)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 23 maart tot en met
woensdag 19 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 Lankhorster-
straat 16, herziening 1999".

Dit herzieningsplan ex. artikel 30 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voorziet in de vestiging van een
landbouwmechanisatjebedrijf 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, 22 maart 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. EJ.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

RECTIFICATIE
(i.v.m. het niet plaatsen door een dagblad)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 23 maart tot en met
woensdag 19 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 /
Zelstweg, 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 af-
schermend groen).
De bebouwingsgrens van de ertegen over gelegen
woningen 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, 22 maart 2000

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid
5 van de Woningwet medewerking te willen verlenen
aan het plan voor de bouw van een clubgebouw van de
scoutinggroep David G. Alford aan de Hilverinkweg
ongenummerd te Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen
liggen, met ingang van donderdag 23 maart tot en met
woensdag 5 april 2000, ter inzage op de gemeentese-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis), met de mogelijkheid gedurende die
periode schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar te
maken.

Vorden, 22 maart 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. EJ.C. Kamerling.

voor uw

Zomerzon

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

DE ZON DOETINCHEM B.V.

EEN VERSCHIL VAN DAG EN NACHT

Vlijtstraat 47-51 • 7005 BN Doetinchem

Schoonmaakbedrijf De Zon zoekt

interieurverzorgers m/«
in Vorden en omgeving.

Heeft u interesse, neem dan contact op met
Marjon Aalbers,
tel. 0314-361144 of stuur uw reactie naar:
Schoonmaakbedrijf De Zon
Vlijtstraat 47-51, 7005 BN Doetinchem

FNV
BELASTINGSERVICE

op 22 en 27 maart
zijn er weer onze

belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

Tel. (0575) 55 67 75

Vlooienmarkt
16 april Zieuwent

Sporthal
Sourcy Center

Van 09.00-76.00 uur.
Toegang f 2,50

//)/.: 0527-252196

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

RUNOER
RIBLAPPEN

SCHOUDER
KARBONADE

1 kg

1kg

10,00

6,95

POULET OF
HACHEEVLEES SOOgram 5,95

VARKENSFILETLABJES
gevuld, peper of naturel c fiC

500 gram D,95

GRILLWORST Q „
naturel of ham/kaas per stuk O,U5

WORSTEN VLEESWAREN

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Weekpakket vleeswaren

100 gr BOERENROLLADE 2,95

lOOgrARDENNERSPEK 1,95

100 gr GEBRADEN GEHAKT 1,65

Nu VOOR

6,55

4,95

Elke week op (Je markt in Vorden Uw vakslager DIJKGRAAF

trayBosvioiEN 3,95 Valeweide
0 3 PRIMULA'S 4,95 7 VOOR 10,00 Bloemen en planten

# HORTENSIA

$ PAASBAKJE

3 bossen NARCISSEN

2 BOSSEN BLOEMEN naar keuze

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.



1 Bijzonder voorjaarsconcert van Sanclust
Op 8 april a.s. kunnen liefheb-
bers van koormuziek op niveau
genieten van een bijzonder con-
cert. Dan verzorgt het koor San-
clust uit Steenderen in de Anto-
niuskerk op de Kranenburg (en
op 9 april in de Antoniuskapel
van de Gasthuiskerk in Does-
burg) een voorjaarsconcert.

Onder leiding van de jonge, ta-
M lentvolle dirigent Gij s Leenaars

worden o.a. werken van Vivaldi en
Monteverdi uitgevoerd. Koormu-
ziek van grote schoonheid die in
beide lokaties voortreffelijk tot
hun recht zal komen.

'Sanclust', opgericht in 1919, be
staat uit ruim 40 koorleden die
wonen in Steenderen en wijde om-
trek. Het koor legt zich al sinds het
begin van de tachtiger jaren toe op
het vertolken van repertoire uit de
17e en 18e eeuw, voornamelijk

'* muziek uit de tijd van de Renais-
sance en de Barok. Daarnaast wor-
den ook romantische en niet-ker-
kelijke stukken uitgevoerd. Weke

lijks wordt er onder leiding van de
enthousiaste dirigent gerepeteerd
en zo kon een programma worden
opgebouwd dat aantrekkelijk is
voor iedere liefhebber van dit mu-
ziekgenre.

TWEE HOOGTEPUNTEN
Het voorjaarsconcert heeft twee
hoogtepunten: * het Gloria van Vi-
valdi (1685-1741), dat bestaat uit
twaalf delen met grote contrasten
in de muziek van uitbundig tot in-
getogen en van vrolijk en bijna
dansend tot emotioneel en ernstig
en * een gezongen Mis van Monte-
verdi (1567-1642) voor vier stem-
men, ook zeer gevarieerd van stijl
en met onder meer Gregoriaanse
motieven.

DE UITVOERENDEN
Allereerst moet natuurlijk het
koor worden genoemd dat onder
de bezielende leiding van de diri-
gent streeft naar een zo hoog mo-
gelijke graad van perfectie en zui-
verheid. Gijs Leenaars is ondanks
zijn jeugdige leeftijd dirigent van

een viertal klassieke koren, treedt
op als pianosolist, behaalde het
Staatsdiploma B en studeert nog
koordirectie aan het Amsterdams
Conservatorium.
Als solisten voor dit concert treden
op de alt-mezzo Desirée Verlaan
die diverse operarollen vertolkte
en meewerkt aan liedrecitals. Est-
her Putter is sopraan en als solist
o.a. te beluisteren geweest in koor-
werken van Rossini, Mendelssohn
en Purcell. Tijdens deze uitvoering
zingen ze een tweetal duetten van
de Italiaanse componist Carissimi
(1605-1674). Het ad hoc muzieken-
semble dat het Gloria van Vivaldi
begeleidt bestaat uit strijkers, ho-
bo en een continuo.

BIJZONDER EVENEMENT
Het is duidelijk dat er tijdens dit
concert van 'Sanclust' veel te ge
nieten zal zijn voor ieder die
houdt van koormuziek op een ar-
tistiek peil. De voorverkoop is bij
WV Vorden onder nr 0575-553222
of bij de nummers 0575-552542 en
451917).

Optreden cabaretgezel-
schap Hoe?Zo! Kranenburg
In Pannenkoekrestaurant Kra-
nenburg was zaterdagavond
een prachtige avond georgani-
seerd voor leden en niet-leden
voor Kranenburgs Belang.

Voor een volle zaal werd een op-
treden verzorgd door Hoe?Zo!
Dat dit gezelschap er wat van kan
dat werd al gauw duidelijk.
De aanwezigen vermaakten zich
kostelijk, het optreden werkte pri-

ma op de lachspieren. Ook Bennie
Gosselink die al 25 jaar bestuurs-
lid en penningmeester is van Kra-
nenburgs Belang werd met veel
humor in de voordrachten en ge
dichten bedacht.
Het werd een geslaagde avond. De
voorzitter Jan Lucassen bedankte
deze "geweldige artiesten".
Er werden bloemen aangeboden
en vanuit de zaal kwam een dave
rend applaus.

Boeken

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Gemeenten Zelhem en Hummelo & Keppel weer in
beeld:

Fracties willen ook
fuseren met Zelhem

De overgrote meerderheid van
de gemeenteraadsfracties van
Vorden, Hengelo en Steenderen
ging vorige week een stap ver-
der dan de drie colleges.

De fracties van WD, CDA en D66
vinden dat Zelhem en Hummelo
& Keppel bij de fusie van de drie
VHS-gemeenten betrokken moet
worden. Alleen de PvdA in de drie
gemeenten is minder enthousiast
maar een uitbreiding van drie
naar vijf is voor de socialisten wel
bespreekbaar. De drie colleges van
B en W komen deze week met»een
aangepast voorstel dat behandeld
wordt in de gemeenteraadsverga-
dering van 28 maart.
In een paar weken tijd kan er veel
gebeuren. Het nieuws dat de drie
gemeenten met elkaar willen fuse-
ren, was nog maar twee weken
oud of de overgrote meerderheid

* van de raadsfracties van Vorden,
Hengelo en Steenderen dwingen
de colleges van B en W als het wa-
re om het raadsvoorstel aan te pas-
sen. Hoogstwaarschijnlijk wordt er
volgende week dan ook aange
koerst op een extern onderzoek
waarbij niet alleen wordt gekeken
naar de fusiegevolgen voor de drie
VHS-gemeenten maar waarbij ook
een fusie met vijf gemeenten on-
der de loep wordt genomen. In het
najaar zullen de gemeenten Vor-
den, Hengelo en Steenderen dan

\ beslissen of ze overgaan tot fusie
met de drie gemeenten of dat Zel-
hem en Hummelo & Keppel als-
nog mee mogen doen.
Fractievoorzitter E. Brandenbarg
van de WD pleitte vorige week
voor een grote plattelandsgemeen-
te in de Achterhoek en vindt dat
Zelhem en Hummelo & Keppel bij
het fusieproces betrokken moeten

worden. "Ik verwacht dat er in de
toekomst grote plattelandsge-
meenten in de Achterhoek zullen
ontstaan. Als je nu alleen met Hen-
gelo en Steenderen fuseert, vrees
ik dat je straks weer één van de
kleinste gemeenten in deze regio
bent. En dan word je alsnog over-
genomen door een grotere ge
meente. Wij zijn dan ook voor-
stander van om een grote platte
landsgemeente tussen Doetin-
chem en Zutphen te vormen waar-
bij dus ook Zelhem en Hummelo
& Keppel worden betrokken".
De heer J. Regelink (CDA) zei tij-
dens de commissievergadering te
spreken namens de drie' CDA-frac-
ties. "Zowel in Vorden als in Hen-
gelo en Steenderen zijn wij van
mening dat moet worden aange
koerst op vijf in plaats van drie",
aldus Regelink. Volgens het CDA
moet de stuurgroep die het fusiep-
roces begeleid zo snel mogelijk
worden uitgebreid zodat Zelhem
en Hummelo & Keppel niet langer
meer vanaf de zijlijn het proces
hoeven te aanschouwen.
Ook D66 wil een fusie met vijf ge
meenten. Alleen de PvdA zet
vraagtekens bij de uitbreiding van
drie naar vijf gemeenten. Me
vrouw C. Jongbloed van de PvdA
wees erop dat het collegevoorstel
om met drie gemeenten te fuseren
niet zonder moeite tot stand is ge
komen. "Wij moeten dan ook voor-
komen dat we nu het proces blok-
keren. Als we geen rekening hou-
den met de gevoelens in Hengelo
en Steenderen vrees ik dat we weer
terug bij afzijn". Op het moment
dat mevrouw Jongbloed dit zei
wist ze nog niet dat de overgrote
meerderheid van de raadsfracties
in Hengelo en Steenderen voor een
fusie met vijf gemeenten zou zijn.

8O% van alle ziektes
komt door slecht
drinkwater
Met 15 gulden drinkt een kind in Zimbabwe
een jaar lang betrouwbaar water

giro 300100

samenwerken"" •« gezonde
ontwikkeling

e
geef
schoon water

Renee Nieuwenstein presenteert
boek in Galerie Agnes Raben
Schrijfster Renee Nieuwenstein
presenteert zondag 26 maart in
Galerie Agnes Raben te Vorden
haar boek " '30 Voruwen van
40". Zij geeft een inleiding en
leest daarbij enkele fragmen-
ten uit dit boek.

Voor het schrijven van dit boek
heeft de schrijfster in totaal 30
vrouwen geïnterviewd die net als
zij zelf geboren zijn rond 1959.
Daarbij probeerde zij erachter te
komen wat er zo speciaal is aan
het bereiken van de veertigjarige
leeftijd. Alle vrouwen vertellen
hun eigen verhaal: zij kijken terug,
blikken vooruit en geven aan waar
zij nu staan. Nieuwenstein vatte

elk verhaal samen tot een per-
soonlijk en intiem portret in
woord.
Fotograaf Henk Boudewijns liet
zich inspireren door elementen
uit de intervieuws en maakte van
de vrouwen portretten in beeld.
Het boek met 30 interviews en fo-
to's is door Bureau Vice Versa uit
Zwolle uitgegeven en geeft een in-
dringend beeld van de Nederland-
se samenleving gezien door de
ogen van dertig zeer verschillende
vrouwen van veertig.

Het boek is deze middag te koop
en is er gelegenheid om met de
schrijfster en fotograaf van ge
dachten te wisselen.

Raadscommissie betreurt
sluiting bieb Wichmond
Tijdens de bespreking van het
weizijnsplan werd er vorige
week nog het langst gesproken
over de sluiting van de uitleen-
post van de bibliotheek "in Vier-
akker-Wichmond. CDA, WD en
D66 betreuren dat de uitleen-
post op l juli dichtgaat en
wordt vervangen door een bi-
bliobus. Ook een laatste red-
dingspoging van de heer H.
Rietman (WD) mocht niet ba-
ten. Het college van B en W is
niet van plan om het bestuur
van de bibliotheek op dit punt
tegemoet te komen.

Door de bezuinigingen in het Wei-
zij nsplan is het bestuur van de bi-
blitheek in Vorden genoodzaakt
om de uitleenpost in het Ludge
rusgebouw te sluiten en te vervan-
gen door een bibliobus. Dit levert
het bestuur jaarlijks een besparing
op van ongeveer 8.000 gulden. Tij-
dens de commissievergadering
drong de heer H. Rietman (WD) er
bij wethouder H. Boogaard (PvdA)
op aan om nog eens te kijken naar
het bezuinigingsbedrag dat het be
stuur van de bibliotheek voor de
kiezen krijgt. Rietman benadrukte
dat het soort boeken dat in Vierak-
ker-Wichmond gelezen wordt, af-
wijkt van wat er bij een bibliobus
te krijgen is. Met name de streek-

Tomans zijn bij ouderen in Vierak-
ker-Wichmond erg gewild. "De
doelgroep van een bibliobus is dus
niet te vergelijken met de doel-
groep van de uitleenpost in het
Ludgerusgebouw. Je kunt de uit-
leenpost dan ook niet zomaar ver-
vangen door een bibliobus", aldus
Rietman. Wethouder Boogaard
ging niet in op zijn woorden en
ziet de sluiting van de uiüeenpost
als een beslissing van het bestuur

van de bibiotheek waar de ge
meente verder buiten staat.
Volgens de heer W. Wichers (CDA)
verkijkt het college zich op de so-
ciale functie van de uiüeenpost.
"De mensen komen daar ook om
wekelijks met elkaar een praatje te
maken", zei hij. Verder verwacht
Wichers dat de mensen in Vierak-
ker-Wichmond veel minder ge
bruik zullen gaan maken van de
bibliobus dan van de uitleenpost.
Niet alleen omdat de bus slechts
één keer per week in Vierakker-
Wichmond komt maar ook omdat
het aanbod van boeken heel an-
ders zal zijn. Tenslotte wees de
heer Wichers erop dat de uiüeen-
post ook negatieve gevolgen heeft
voor het Ludgerusgebouw. "Op de
ze .manier loopt het Ludgerusge
bouw een vaste bron van inkom-
sten mis". Jaarlijks betaalt de bibli-
otheek 4.000 gulden voor de huur
van de uiüleenpost aan het Ludge
rusgebouw. "Ik kan me voorstellen
dat het Ludgerusgebouw volgend
jaar dan ook met een extra subsi-
dieaanvraag komt", aldus Wi-
chers.
Verder merkte de heer Bakker
(D66) op dat de sluiting van de uit-
leenpost ook nog wel eens negatie
ve financiële gevolgen kan hebben
voor de bibliotheek. Hij verwacht
dat verschillende inwoners van
Vierakker-Wichmond op den duur
hun lidmaatschap zullen opzeg-
gen.
Ook wees de heer Bakker op de ne
gatieve gevolgen voor het Ludgere
rusgebouw als straks de uitieen-
post dichtgaat. "Ik had gehoopt
dat het college en het bestuur van
de bibliotheek de afgelopen maan-
den wat nader tot elkaar zouden
komen. Maar helaas is dat dus niet
gebeurd".

Wa terpoio

DAMES l VOILA TEGEN DA-
MES 2 LIVO
Deze wedstrijd werd zondagavond
gespeeld in de Beemd in Lochem.
In het eerste part werd er enorm
veel gezwommen, maar geen van
beide partijen kwam tot scoren.
Dit omdat de aanvalsacties niet
goed werden afgewerkt. Pas in de
laatste minuut van dit part werd
het eerste doelpunt gescoord door
Dinanca Hietbrink met een slim-
me intikbal, die de keeper van Livo
niet goed in de handen hield.
Dezelfde Dinanca scoorde ook de
2-0 na een geslaagde uitbraak van
Grietje Welleweerd. Zij speelde
een drukbal op Dinanca Hietbrink
en met een achterwaartse bal
werd de keeper van Livo verrast.
Enkele momenten later werd in-
valster Judith Groot Koerkamp van
dames 2 van Voila ongenadig on-
dergedrukt, wat Voila een man-
meer-situatie opleverde. Een strak
schot in de linkerbenedenhoek
van Karin Rouwenhorst, kon niet
worden gestopt door de keepster
van Livo. 3-0

In het tweede part wist de num-
mer 8 van Livo onze keepster Sabi-
ne Wilgenhof te verrassen met een
afstandschot. 3-1. Dit werd nog
geen 20 seconden later goed ge
maakt door onze andere invalster
van dames 2 Lidy Beltman. Zij brak
door de verdediging van Livo en
een goede pass van Sandra Jur-
riens zorgde ervoor dat Lidy het
doelpunt met een eenvoudige
drukbal af kon maken. 4-1. De 5-1
werd gescoord door Karin Rou-
wenhorst. Vanaf de helft van het
bad zag zij dat de keepster van Li-
vo haar goal niet goed afscherm-
de. Een afstandschot zorgde voor
de 5-1. Enkele momenten later be
gaat Sandra Jurriens van Voila een
overtreding op de nummer 6 van
Livo. En zij wordt er uit gestuurd.
Livo profiteert van deze situatie en
scoort de 5-2. Met nog twee minu-
ten op de klok gaat Voila weer in
de aanval. Grietje Welleweerd
heeft de bal afhandig gemaakt van
een dame van Livo. Zij passt naar
Karin Rouwenhorst, die geplet
wordt door twee Livodames. De
vrije bal die hieruit voortvloeit, Ie
vert de 6-2 op.
In het derde part raakt Voila goed
op dreef. Er wordt vier keer ges-
coord. Dit partje viel met name op,
doordat er erg goed werd samen
gewerkt. De dames van Livo kon-
den geen aanval opzetten, omdat
er goed met pressie werd gespeeld
door de dames van Voila. De doel-
punten werden gemaakt door Di-
nanca Hietbrink tweemaal en Kar-
in Rouwenhorst ook tweemaal: 10-
2. Het laatste part was voor beide
teams alleen nog maar een forma-
liteit. Er werden nog twee doel-
punten gemaakt.
Een lob van Judith Groot Koer-
kamp zorgde voor 11-2 en een
doortikbal van Dinanka Hietbrink
zette de 12-2 op het scoreboard.
Al met al voor de dames van Voila
een leuke opsteker. Het hele sei-
zoen hebben ze al te kampen met
een tekort aan dames wegens
zwangerschapsperikelen. En, me
de dankzij de inzet van het tweede
team, staan zij nog steeds op de
derde plaats in deze competitie.



Voorjaarsbode!
Deze jasmijn:kan als leiplant tegen een muur worden

geplaatst, bloeit met gele stervorrnige bloemen.
Hoogte 60-80 cm.

keukens-tegels-sanitair ̂
natuursteen-rolluiken

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

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een
complete collectie

kaarten van diverse
leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

BOUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend
adviseren
voor een
eigentijds
ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORCHEN - TEL. (OS7S) 591010
FAX (057S) 591086

NIEUWSTAO 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA

BBS 994O4O - http://www.WMVcra.nl
ISDN 991329

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!

uthlerrmode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

zater

nsdag 22

donderdag 23

vrijdag 24

zaterdag 25

m a a r t

Ons werkgebied strekt zich uit

van Zutphen tot en met Arnhem,

Apeldoorn en Deventer en tot

ver in de Achterhoek.

Wanneer u in deze regio een

woning wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs of bel.

We zijn ervoor!

Óók bij uw hypotheek wijst
de Bos Makelaardij og
u prima de weg!

makelaardij og

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

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

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

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93

Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

De andere makelaar voor uw regio!

Hypotheek
adviseur NVM IMVM |H_UIJJ



Een gezellig en nuttig dagje uit naar
BouwCenter HCI in Hengelo Gld
OPEN DAGEN op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart

SHOW - DEMONSTRATIES - VOORLICHTING
BouwCenter HCI heeft op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart een groot aantal activitei-
ten georganiseerd rond het thema bouwen en wonen. Met diverse demonstraties,
interessante aanbiedingen en heel veel informatie over bouwen, verbouwen en
wooncomfort. Kom dus gerust een kijkje nemen in showroom en bouwmarkt en maak
kennis met alles wat te maken heeft met bouwen en wonen!

BOUWCENTER HCI: BOORDEVOL NIEUWE IDEEËN»

TIJDENS DE OPEN
DAGEN TE BEWONDEREN

BIJ BOUWCENTER HCI

HDM wand- en plafondafwerking
HDM is een perfecte vloer- en wandafwerking voor iedere
ruimte in uw huis Met verrassend veel mogelijkheden. In
vele soorten, maten en kleuren leverbaar.

ELU
Schroef-
boormachine

Inclusief handige opbergkoffer
Nu voor OpenDagenPrijs

KOMO-gecertificeerde water-
vaste konstruktie bruislijm
voor professionals en doe-het-
zelvers. Koker a 310 ml.

Bison PU TIX Express

Bij BouwCenter HCI raakt u niet snel uitgekeken. Keukens
die qua ontwerp, kwaliteit en techniek vooruitstrevend zijn
Trek er gerust een paar uurtjes voor uit en vraag om des-
kundig advies. Want bij BouwCenter HCI vindt u keukens
met een _^^mm,___^^^^^^^^
warme sfeer
voor een
prijs waar-
door u niet
van de kook
raakt.

TOONAANGEVENDE COLLECTIES BADKAMERS EN SANITAIR
BouwCenter HCI biedt unieke, individuele badkameroplossingen.
Met attractieve ideeën in een inspirerende showroom, met passende
oplossingen om uw badkamer origineel vorm te geven.

VELUX
Velux dakvensters
inclusief gootstuk

Type GGL 102, 5 5 x 7 8 cm

Type GGL 304, 78x98 cm

Type GGL 606, 114 x 118 cm
|

Type GGL 808, 134 x 140 cm iTfggm l

<(BrandeP>
Brander Spachtelputz
Diverse korreldiktes.
Per emmer a 18 kg,
nu voor OpenDagenPrijs

Novoferm sectionaaldeuren
Type ISO-GST(geïsoleerd)

Een prachtige tuin geeft een woning surplus aan woonsfeer. Bij BouwCenter HCI vindt u
een unieke outdoor showroom met daarin alle materialen voor een sfeervol buitenleven.
Betonstenen, kleistenen, kinderkopjes, grind- en betontegels... u zegt het maar. Ook in tuin-
hout, tuinafscheidingen en betonnen bloembakken is er een gevarieerd aanbod.

Natuursteen, wand- en vloertegels zijn sfeerbepalende ele-
menten in uw interieur. Bij BouwCenter HCI vindt u een unieke
collectie in vrijwel alle kleuren en structuren.

Welkom tijdens de open dagen:
vrijdag 24 maart : van 14.00 tot 21.00 uur
zaterdag 25 maart: van 10.00 tot 16.00 uur

novoferm
Horizontaal
geprofileerd
Woodgrain
237,5 x 250 cm of
200x212,5 cm

Cassette
geprofileerd
Woodgrain
237,5 x 250 cm of
200x212,5 cm

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

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

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vri|dag 07.30-17.30 i
vrijdag koopavond 19.00- 21.00 i
MttrMfl 08.00 - 16.00 l

Prijzen geldig tijdens Open Dagen op 24 en 25 maart 2000. Prijzen incl. btw.



Biologisch boeren geeft een
financieel voordelig resultaat

Maart: dialectmaand

De biologische vleesketen 'De
Groene Weg1 staat te springen
om omschakelende varkens-
boeren: "U mag zich opstellen
in rijen van drie!" (directeur
Jaap Visser).

Uit onderzoek blijkt dat biologi-
sche melkvee- en akkerbouwbe-
drijven de afgelopen jaren gemid-
deld genomen betere financiële
resultaten hebben behaald dan
hun gangbare collegaboeren. Voor
een aantal agrarische bedrijven
die geschikt zijn voor omschake-
ling naar biologische landbouw
lijkt het huidige moment met veel
afzetmogelijkheden geschikt om
de overstap te maken.
Dat veel mensen zich oriënteren
bleek op donderdagavond 9 maart
in het Dorpscentrum te Vorden
waar de derde informatiebijeen-
komst 'afzet biologisch vlees'
plaatsvond in de reeks van vier bij-
eenkomsten over biologische land-
bouw. Op deze avond waren meer
dan vijftig agrariërs, leveranciers
en verwerkers uit de Achterhoek
afgekomen welke zich aan het
oriënteren zijn op biologische
landbouw.
Geconcludeerd werd op deze
avond dat de agrarische sector
sneller moet inspringen op de
groep van consumenten die biolo-
gisch voedsel willen en bereid zijn
om daar een hogere prijs voor te-
betalen. Met name doordat de su-
permarkten de biologische pro-
dukten steeds meer aanbieden,
groeit de biologische landbouw
erg snel.
Op het gebied van vlees gaat deze
groei binnenkort plaatsvinden
omdat supermarkten het komend
jaar op grote schaal biologisch
vlees willen gaan introduceren.
Met name de afzet van biologisch
varkensvlees wordt sterk gestimu-
leerd. Het nationale ketenproject'
Biologische Varkenshouderij' wordt
onder andere ondersteund door
LNV, Productschap voor Vee en
Vlees, Supermarktorganisaties, Ra-
bobanken, LTO, NAJK en Natuur-
en Milieubeweging.
In Vorden gaf directeur Jaap Visser
van de biologische vleesketen 'De

Groene Weg' te kennen dat er nu
druk overleg wordt gevoerd met
Dumeco en Sturko om de afzet
van biologisch varkensvlees te
kunnen opschalen. Hiervoor zijn
er in Nederland nog veel te weinig
biologische varkens en moet deze
nog uit Duitsland en Denemarken
gehaald worden. De heer Visser
deed in Vorden dan ook een op-
roep aan de Achterhoekse varkens-
houders om om te schakelen en
zich aan te melden bij hem.
In tegenstelling tot supermarkten
blijken de slagerijen nog maar
mondjesmaat bereid te zijn om
hun assortiment uit te breiden
met biologisch vlees. Verwacht
wordt dat dit de komende jaren
zal veranderen wanneer ook slage-
rijen zich in de markt meer en
meer zullen moeten onderschei-
den.
De eisen voor biologische varkens-
houderij volgens de EU zijn nu be-
kend. Biologische varkenshouders
moeten grondgebonden zijn of
over langdurige mestafzetcontrac-
ten beschikken. Diverse organisa-
ties kunnen helpen om dit voor el-
kaar te krijgen. Verder wordt er ge
werkt aan de zogenaamde 'vier-
kante verwaarding' van het var-
ken. Hierdoor kan de boer voor al-
le onderdelen van het dier een ho-
gere biologische prijs krijgen. De
biologische varkensboeren krijgen
op dit moment van 'De Groene
Weg' een hoge garantieprijs.
Wat betreft biologisch rundvlees
wordt er ook gewerkt aan goede af-
zetmogelijkheden. Zo vertelde
Mare Jansen van LTO-Nederland in
Vorden dat LTO heeft meegehol-
pen aan een vaste prijsnotering
voor biologische slachtrunderen.
Deze is losgekoppeld van de inter-
nationale rundvleesmarkt en
hangt meer af van de vraag naar
specifiek biologisch rundvlees.
Door deze aparte prijsnotering
worden de prijzen doorzichtiger
en kunnen deze hoger worden
voor de boer.
'De Achterhoekse Biologische Bief-
burger' is een ander initiatief om
biologisch rundvlees als een
streekproduct aan meer mensen
aan te bieden. Na de succesvolle in-

troductie blijkt de afzet in super-
markten in de grotere plaatsen be-
ter te lopen dan in de kleinere
plattelandsgemeenten. De komen-
de tijd wil men meer aan promo-
tie gaan doen om de biefburger be-
ter bekend te makerr bij de consu-
ment. Daarnaast blijkt een eigen
kring van consumenten via zoge-
naamde vleesabonnementen inte-
ressant. Het mes van deze directe
afzetinitiatieven snijdt aan twee
kanten. Ten eerste krijgt de consu-
ment biologisch vlees van een be-
kend bedrijf in de regio voor een
redelijke prijs. Ten tweede kan
door stfeekproducten en vlee-
sabonnementen het dier meer op-
brengen voor de boer.
GLTO-Gelderland/Vorden, GAJK en
GMF nodigen uit op dinsdagmid-
dag 21 maart in De Luifel te Ruur-
lo voor een bijeenkomst over be-
drijfseconomische aspecten van
biologische landbouw.
De inleiders zijn Wim Zaalmink
van het LEI (Landbouw Econo-
misch Instituut) te Den Haag met
bedrijfseconomische gegevens van
met name de biologische melkvee
houderij. Carel Gosselink van Ra-
bobank Nederland te Utrecht zal
spreken over de financiering van
biologische bedrijven en gaat met
name in op groenfinanciering en
fiscale voordelen.
Gerard Busger, biologische melk-
vee en varkenshouder uit Vollen-
broek en voormalig voorzitter GL-
TO-Overijssel vertelt over de be
drijfseconomische kant van zijn
bedrijf in de praktijk.

STUDIEGROEPEN
In april 2000 starten in Oost-Gel-
derland vier studiegroepen voor
agrariërs die zich vrijblijvend wil-
len oriënteren in biologische
melkveehouderij, vleesveehoude
rij, akker/tuinbouw en pluimvee
houderij. Kosten van deze studie
groepen worden grotendeels ver-
goed door de overheid. Men wordt
van harte uitgenodigd om van de
ze mogelijkheid gebruik te maken.

Voor vragen kan gebeld worden
met Stephen Steverink/Antoinette
Janse, telefoon 026-3515069.

Hot Jazz
Ambassadors op
jazz-avond in
Warnsveld
Vrijdag 24 maart is er in het Nut
te Warnsveld een kleine big
band te horen die geweldig
mooie hot jazz ten gehore
brengt op de clubavond van de
Jazz-sotiëteit.

Hot jazz, ook wel 'oud zwart' ge
noemd, is de muziekvorm die in
de jaren twintig door de bands van
King Oliver, Duke Ellington, Char-
lie Johnson en de legendarische
McKinney's Cotton Pickers ontwik-
keld en vervolmaakt werd.

Hot jazz wordt gekenmerkt door
een fanatieke speelwijze, de ere
atieve arrangementen en de rijke
klankkleuren. Veel nachtclubeige
naren uit de roaring twenties voel-
den zich bekocht als musici ston-
den te luisteren naar een mooie so-
lo van een collega (er moest im-
mers gewerkt worden voor de cen-
ten).

Vandaar dat er al gauw slimme ar-
rangementen werden beschreven
die als achtergrond dienden voor
diezelfde soli (iedereen tevreden).
Door bovendien veelvuldig van in-
strument te wisselen zorgden de
muzikanten er wel voor dat het
wel leek of er een kleine big band
speelde. Vooral Duke Ellington en
Don Redman waren meesters in

het arrangeren voor kleine bezet-
tingen.

De Hot Jazz Ambassadors uit
Hoorn zijn gefascineerd door deze
vorm van jazz. Onder leiding van
pianist/arrangeur Dirk Tober

wordt er wekelijks gewerkt aan
het uitgebreide repertoire waar-
van een groot deel bestaat uit
nummers van de band van Duke
Ellington uit diens beginperiode
(1926-1930) en van composities
van Charlie Johnson.

Quilt in allerlei vormen,
patronen en kleuren
Expositie in kasteel Huis Bergh
in 's-Heerenberg op vrijdag 31
maart, zaterdag l april en zon-
dag 2 april.

Ongeveer tachtig quilts in de
mooiste kleuren, patronen en vor-
men maken deel uit van de ten-
toonstelling in kasteel Huis Bergh.
De quilts zijn deels geëxposeerd in
een aparte ruimte en deels temid-
den van de kunstverzameling. De
doeken zijn gemaakt door de le-
den van de Quiltgroep IJsselvallei.

Patchwork is lapjeswerk: lapjes
aan elkaar genaaid met de hand of
met de machine. Wordt de grotere
lap gevoerd met bij voorbeeld fi-
berfill en een onderlaag van ka-
toen, dan kan men die drie lagen
doorspitten (met de hand) of door-
stikken (met de machine) en dat
dan een quilt.
Deze vorm van kunstnijverheid
heeft in ons land lange tijd een be
scheiden rol gespeeld. Aanvanke-

lijk werden patchworkquilts be-
schouwd als gebruiksvoorwerp en
niet als kunstwerk. Dit is veran-
derd. Het zijn vooral de kunste
naars geweest die in de tachtiger
jaren het patchwork nieuw leven
hebben ingeblazen en handwer-
kend Nederland onderging dan
ook een metamorfose door de ster-
ke toename van quiltmakers.
Deze tentoonstelling biedt een uit-
stekende gelegenheid om dit
prachtige handwerk in al z'n facet-
ten te genieten.

Het Kasteel Huis Bergh is een van
de grootste kastelen van Neder-
land. Het kasteel is ingericht als
een bewoond huis met voorname
lijk een laatmiddeleeuwse kunst-
verzameling. Gedurende de expo-
sitie zijn er op gezette tijden rond-
leidingen door het kasteel onder
leidingvan museummedewerkers.

Voor meer informatie: telefoon
0314-661281.

Reeds gedurende een aantal ja-
ren probeert het SONT, de fede-
ratie van streektaalorganisa-
ties in het Nedersaksische taal-
gebied in heel Noord- en Oost-
Nederland in de maand maart
extra aandacht te vragen voor
het dialect.

Het Staring Instituut ondersteunt
deze actie van harte en zet zich
daar samen met de hierboven ge
noemde organisaties elk jaar ook
voor in, onder andere door middel
van aparte manifestaties als dia-
lectavonden, optredens van au-
teurs en dergelijke.
In het werkgebied is vooral de pe
riode van 25 tot 31 maart van be
lang. Aansluitend aan de landelij-
ke Boekenweek wordt dan de
Week van het Achterhoekse en üe

merse boek georganiseerd. Streek-
boeken en boeken in de streektaal
staan daarin centraal. Bibliothe
ken en boekverkopers is gevraagd
hun medewerking te verlenen.
Op zaterdag 25 maart aanstaande
wordt deze week op een ludieke
manier geopend met een 'kroewa-
genactie'. In Beek, Loerbeek, Bar-
chem en Zwiep wordt met kruiwa-
gens een huis-aan-huis een actie
langs de deuren gehouden om zo-
veel mogelijk boeken over de
streek en boeken in het dialect aan
de man te brengen. Bij aankoop
van minimaal vijfentwintig gul-
den ontvangt men een gratis boe
kengeschenk.

De actie vindt plaats in Barchem,
Zwiep, Beek en Loerbeek. Voor info
tel. 0314-332831.

8O% van alle ziektes
komt door
slecht
drinkwater
Met 15 gulden
drinkt een kind in
Zimbabwe een jaar
lang betrouwbaar
water

geef
schoon water

- Waterfonds 7^

•IMAVtiaar
samenwerken »•"«" gezonde

ontwikkeling

Oud-minister Winnie Sorgdrager in Vorden:

Nieuw theater-
seizoen van start
Zondag 2 april gaat het voor-
jaarsseizoen van Theater Onder
de Molen in Vorden van start.
Er staan in deze maand maar
liefst vijf voorstellingen op het
programma met als absolute
publiekstrekker de middag
met oud minister van Justitie
Winnie Sorgdrager. Zij komt op
zondag 16 april praten over
haar boek 'De verantwoorde
minister".

Het nieuwe theaterseizoen in
Theater Onder de Molen begint op
zondagmiddag 2 april met de
schrijver en columnist H.JA. Hof-
land van NRC/Handelsblad. Hij
komt voorlezen en zijn originele
meningen ten beste geven. Voor
zondagmiddag 9 april is de colum-
nist en schrijver A.L Snijders uit-
genodigd.
Zondagmiddag 16 april is het de
beurt aan oud-minister van Justi-
tie Winnie Sorgdrager. Op dit mo-
ment is zij voorzitter van de Raad
voor de Cultuur. Zij spreekt op 16
april over haar boek de 'De verant-
woordelijke minister' en wat ver-
der ter tafel komt. Een middag
voor bestuurders en min of meer
rechtschapen burgers, voor ambte-
naren en voor wie dat niet willen
worden.

Op Tweede Paasdag - 24 april - is
het inmiddels beroemde mainstre
am jazzorkest The Mills Brothers

op veler verzoek weer in Vorden.
Acteur Tob de Bordes sluit op zon-
dag 30 april het voorjaarsseizoen
van het theater af. Tob de Bordes
speelt de hilarische eenakter van
Tsjechow: 'Over de Schadelijkheid
van Tabak', 'De Conciergerie' van
Marianne Philips en het satirische
toneelstuk van Max Frisch, 'Bie
dermann en de Brandstichters'.

De woensdagavondvoorstellingen
in de maanden juli en augustus
zullen weer terugkeren op het pro-
gramma.

Al jaren blijkt dat "Verhalen en
muziek' een niet weg te denken
onderdeel is van het programma
van Theater Onder de Molen. "Ver-
halen en muziek' is een afwisse-
lende voorstelling met medewer-
king van troubadour Gery Groot
Zwaaftink en de verhalenvertel-
lers Diny Hiddink en Peter Hoefna-
gels. Ook goochelaar Wim Hoog-
hiemstra vertoont weer zijn onmo-
gelijke kunsten en gitarist Jan Gui-
chelaar en violiste Simone Boer-
stoel laten horen wat de akoestiek
onder de molen waard is. De eer-
ste woensdagavondvoorstelling is
op 5 juli.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den en het is raadzaam om van te
voren kaarten te reserveren via
0575-556987. Zie ook advertentie.



Een waterval van

voordeelprijzen \J[\
niet voor even, maar voorgoed!

DUBBEUFRISSS
diverse smaken, pak 1 liter

3 halen 2 betalen
5,25 3,50

AH WASMIDDEL
1,5 kg ULTRA f)FCOLOR
3 halen 2 betalen
38,97 25,98

,„ RU N D ER LAPPEN
kg
van 24.50 voor

doosje

AH LUXE ROOMUS
bak 1 liter, diverse smaken

2 halen 1 betalen
10,98 5,49

HOLLANDSE APPELEN
Golden Delicious, Jonagold, Elstar, Goudreinetten

1 25i j m* %7kilo voor

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

Vrijdag 8.OO - 21.OO uur

Zaterdag 8.OO - 17.OO uur

LET OP! Maandag, dinsdag en woensdag

grof volkoren en tijgerbrood BOD „ram
3 HALEN 2 BETALEN !!!

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

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

Het Rabo T o t a a l P a k k e t .
A l l e s in één keer goed gerege ld

Graafschap-West telefoon: 0575-557888

GELRE

ORDEN/
NSVELD

Vrijdag 24 en
zaterdag 25 maart

TONEEL
'Jaap Ruil verkoopt het spul'

(geschreven door Donders Mooi)

Vrijdagavond aanvang 19.30 uur
Na afloop:

duo Op Pad
Zaterdagmiddag aanvang 14.00 uur.

Zaterdagavond aanvang 19.30 uur
Na afloop:

Silhoutte
Lokatie:

den Olde Kriet
Wichmond

Q)©IL
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. O65373O183

Ananasbavaroisevlaai
of

meloenbavaroisevlaai
(Vordense vlaai)

voor 10*95

Witte bollen
6 voor 75

Appelmeisjes
nu 90

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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



DA drogist schenkt nieuwe bandjes

Op zaterdag 11 maart toonden de meisjes van "SPARTA " vol trots hun nieuwe pakjes. De heer Ten Kate (DA.)
maakte het geheel af door de meisjes een haarband aan te bieden in een kleur van het pakje. Zij wilden dan
ook wel met de sponsor op de foto. Onze hartelijke dank hiervoor de meisjes van "SPARTA ".

Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D - F L E V O L A N D
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800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

streefver-
bruik m3

19
24
28
33
38
42
47
52
56
61
66
71
78
85
92
99

totaal streef-
verbruik m3

469
587
704
825
939

1057
1177
1291
1410
1528
1646
1763
1941
2114
2293
2469

stooktabel 13 mrt. t/m 19 mrt.

GAS

Volleybal

DASH PAKT PUNT
De verwachtingen bij de heren van
het eerste team van Dash waren
hoog. De laatste acht wedstrijden
werden allemaal gewonnen. Zou
Dash ook kunnen stunten tegen
Volverijs, de nummer twee? De
eerste wedstrijd dit seizoen eindig-
de in een nederlaag van 1-3.
De wedstrijd werd op donderdag-

, avond rond de klok van negen uur
gestart in Terborg. Op de tribune
zaten spelers van de koploper
DVO. Als Dash won, kon DVO za-
terdag het kampioenschap binnen
halen tegen Dash.
De eerste twee sets speelden de
Vordenaren geconcentreerd. De
goede pass stelde de spelverdeler
in staat om gevarieerd en snel te
spelen. De aanvallers scoorden
hierdoor op alle drie posities aan
het net goed. De eerste set ging
daardoor verdiend naar Dash met

„,15-11. De tweede set begon Dash
met een voortvarende start. Er
werd een 6-0 voorsprong opge-
bouwd maar ook weer snel uit
handen gegeven. De set ging gelijk
op. Aan het eind speelden, de Vor-
denaren geconcentreerder dan
Volverijs, zodat ook deze set ge-
wonnen werd. Nu met 15-12. Of er
iets van lichtzinnigheid in het
team sloop of dat het door de wij-
zigingen in de opstelling van Vol-
verijs kwam blijft gissen. In ieder

geval kwam Dash met 8-0 achter te
staan in de derde set. Twee time-
outs van coach Johan Boerman
waren nodig om de concentratie
terug te brengen. Vooral passend
ging er van alles mis. De rustpauze
van dertig seconden bleek de om-
mekeer in de set. De pass lag weer
op het niveau van de eerste twee
sets en een goede opslagserie van
Emiel Groot Jebbink bracht de Vor-
denaren terug naar 11-11. Toen
maakte de scheidsrechter twee
keer in het nadeel van Dash een
verkeerde beslissing. Een doortik-
bal van de spelverdeler viel bij de
tegenstander op de grond maar de
scheidsrechter liet doorspelen.
Daarna werd een bal uitgegeven
die in was. De set werd verloren
met 15-12. De vierde set kon Dash
niet overtuigen en ging met 15-10
verloren. De vijfde set moest de be-
slissing brengen. Het rallypoint-
systeem leek de Vordenaren in de
kaart te spelen. Er stond een stand
van 13-9 voor Dash op het telbord.
Twee fouten van Volverijs waren
voldoende om de wedstrijd te win-
nen. Normaal gesproken levert dat
geen problemen op. Toch maakte
niet de tegenstander maar Dash
zelf de fouten. Daarmee ging zo-
wel de set als de wedstrijd verlo-
ten. De set eindigde in 13-15 en de
wedstrijd in 2-3. Hierdoor pakte
Dash wel een punt waarmee het
totaal op 34 punten kwam te lig-
gen. In de stand op de ranglijst
blijft Dash vijfde.
De spelers van DVO moeten door
het verlies van Dash nu nog iets
langer wachten op het kampioen-
schap. Als het aan de heren van
Dash ligt extra lang. Ze hopen aan-
komende zaterdag namelijk de
koploper thuis de eerste nederlaag
van het seizoen toe te brengen. De
wedstrijd wordt in sporthal 't Jeb-
bink gespeeld.

DASH (DAMES)
Afgelopen zaterdag reisde Dash af
richting Maria Parochie (bij Alme-
lo) om te spelen tegen Krekkers, de
nummer 3 van de competitie. Van
tevoren gezien dus al een zware
pot.
Krekkers begon de wedstrijd goed
serverend en in een mum van tijd
stond men achter met 9-0. Maar
wat de stand niet doet vermoeden
is dat Dash in de rally's toch rede
lij k mee kondoen.
De eerste set werd met 15-1 verlo-
ren. De tweede set was van Dash-
kant beter. Hierdoor kon men aar-
dig wat puntjes sprokkelen. Dit re-
sulteerde uiteindelijk toch in een
met 15-9 verloren set. De derde set
was weer een beetje hetzelfde als

de eerste set. Krekkers werden be-
ter en Dash zakte wat in. Deze set
ging dan ook met 15-6 naar Krek-
kers. Na 5 kwartier volleyballen
was de uitslag 3-0 voor Krekkers.
Zaterdag speelt men thuis tegen
Savico uit Enschede.

UITSLAGEN 18-3
D2E SV Harfsen l - Dash 3 3-0;
MB1D Longa '59 MB2 - Dash MB l
0-3; 3DD Krekkers l - Dash l 3-0;
MA2D Dash MA1 - WEVOC MA1 0-
3; D4J Dash 6 - Sparta 5 0-3; D4K
Dash 5 - Volga 3 1-3; Hl D Dash 2 -
WEVOC 2 2-3; H4J Dash 4 - DVO 5 2-
2; D1C Longa '59 - Dash 2 ?; H1C
Volverijs 2 - Dash l 3-2.

PROGRAMMA
H1D Side Out l - Dash 2; H4J KSV 2
- Dash 4; D3J Dash 4 - WSV 2; MBl D
Dash MBl - KSV MBl; D1C Dash 2 -
WSV 1; D2E Dash 3 - Sparta 4; H1C
Dash l - DVO 1; H3J Dash 3 - WSV
2; 3DD Dash l - SNS/Savico 1; XClE
Dash XC1 - Longa '59 XCl; D4K KSV
2 - Dash 5; MA2D Side Out MA1 -
Dash MA1.

Paardensport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
12 Maart behaalde lisanne Schip-
pers met Gorby een zesde prijs bij
het B-springen ponies in Haaksber-
gen. August Koster met Kronos be-
haalde een vijfde prijs in het B-
springen paarden in Marienheem.
19 Maart was er een dressuur wed-
strijd voor ponies in Lochem, hier
werden enkele prijzen behaald.
Annemiek Mulderije met Bowie
een derde en vierde prijs met 164
en 160 punten. Fredrieke Gotink
met Amber een vijfde en zesde
prijs met 158 en 160 punten. Car-
lijn Slijkhuis met Jungfrau een eer-
ste en vierde prijs met 180 en 162
punten.

Gym n astiek

SPARTA ORGANISEERDE
RAYONKAMPIOENSCHAP

Zaterdag 11 maart jongstleden
werden in sporthal 't Jebbink in
Vorden rayonkampioenschappen
gymnastiek gehouden. De volgen-
de verenigingen deden hieraan
mee. Valto Eefde, WSV Warnsveld,
SGV Steenderen, DOS Barschem,
RGV Ruurlo, DOG Baak, SV Harf-
sen, mede-organisator Brinio Lo-
chem en organisator Sparta uit
Vorden.

De deelname was groot en ook
was er veel belangstelling door het

publiek uit de regio. Zij werden
dan ook getrakteerd op leuk en
sportief gymen en turnen. Voor de
plaatselijke deelnemers was er
nog een extra tintje, zij voerden al-
les uit in hun nieuwe pakjes com-
pleet met haardecoratie.
De organisatie sprak haar dank uit
aan» de volgende mensen: de spon-
sor Drukkerij Weevers, Wissels
voor het vervoer, Mensen van de
EHBO, de juryleden, Danny Teu-
nissen voor de muziek, de bedie-
ning van de kantine, Brinio uit Lo-
chem voor de prettige samenwer-
king en natuurlijk alle vrijwilli-
gers die nodig zijn om een dag als
deze tot een succes te maken.

De uitslagen zijn:
Gymlijn t/m 8: l Marielle Mulder
Sparta 2 Kim Olthof Sparta 3 Car-
men Degenaars Brinio;
e-lijn instap: l Ninke Wolthuis
WSV 2 Manon Schoot Brinio 3
Mandy Besselink SV Harfsen;
pupil l: Ilse Tempelmans Plat WSV
2 Jitske Winkels Valto 3 Barbera
Bockting Valto;
gymlijn 9 t/m 10: l üsa Backers
WSV 2 Sasch van Gerrevink WSV,
Natascha Schippers WSV, Gaby
Eliesen DOG, üsa Heebink DOG en
Eline Nykamp Brinio 3 Iris Heitko-
ning DOG;
gymlijn 11 t/m 12: l Marielle Ver-
meer Brinio 2 Wendy Groot Jeb-
bink Brinio 3 Joanne Gosselink
SGV;
gymlijn 13 t/m 14: l Lotte van Ha-
ren SGV 2 Ellen Brummelman
WSV 3 Myrcka van Leeuwen SGV;
gymlijn 15 en ouder: l Marieke
Boon Brinio 2 Astrid Aalderink
DOG 3 Anne Eskes SGV;
pupil: l Marjolein Pezy Brinio 2
Esther Enderink SV Harfsen 3 Mar-
lous Mulder Brinio;
jeugd E: l Feyoena Rabelink Brinio
2 Jeske Nykamp DOG 3 Ellen
Weustman SV Harfsen
junior E: l Vera Pelgrum Brinio 2
José Nales Brinio 3 Wendy Sche-
pers RGV;
senior E: l Anouk Evers DOG 2 Su-
sanne Wissink DOG 3 Mant Hart-
man DOG;
pupil 2d: l Esther Karrenbelt Valto
2 Martine Slutter WSV 3 Inge Wil-
genhof DOS;
jeugd D: l Renate van de Bospoort
Brinio 2 Iris Nales Brinio 3 Laura
SnelderWSV;
junior D: l Anieke Gerrits Brinio
senior D: l Miranda Schot Brinio 2
Karin Meessen WSV.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
De Vordense zaalvoetbalvereni-
ging Velocitas speelde vrijdag-
avond de belangrijke uitwedstrijd
tegen V&K uit Twello. Bij winst
zou Velocitas de periodetitel pak-
ken en nog meedoen om het kam-
pioenschap. Het zou helaas anders
uitpakken.
V&K speelde met een keeper die
bij balbezit als 5e veldspeler fun-
geerde. Dit bracht Velocitas be-
hoorlijk in de problemen, aange-
zien de keeper ook een zeer goede
zaalvoetballer bleek te zijn. De
ploeg uit Twello nam dan ook de
leiding toen één van hun voor-
waartsen de achterhoede van Velo-
citas te snel af was, en doelman
Gerrit Wenneker kansloos liet.
Door een doelpunt van Dennis
Wentink kwamen de Vordense
jongens weer langszij. Hier ging de
keeper van de tegenpartij behoor-
lijk in de fout.
Ook toen Erik Oldenhave vlak voor
rust met links de 1-2 binnen
schoot leek de bal houdbaar, maar
er was niemand van Velocitas die
hier om maalde.
In de 2e helft kwam V&K weer op
gelijke hoogte. Uit een pass van de
keeper stiftte een speler die bal
prachtig over de Vordense goalie
in de goal. De thuisploeg bleef het
betere van het spel houden, maar
het was Velocitas dat scoorde. Rob
Enzerink strafte een foute pass van
de keeper resoluut af. Dit gebeur-
de in een fase dat Velocitas de wed-
strijd beter in z'n grip leek te krij-

gen, maar toen een speler van V&K
na een fraaie solo de 3-3 binnen
schoot was de strijd eigenlijk be-
slist. De bal rolde in het voordeel
van het Twellose team en Velocitas
kwam er iet meer aan te pas.
De inzet was er wel, maar op de
één of andere manier lukte het al-
lemaal net niet. Toen V&K op een
4-3 voorsprong kwam zette Veloci-
tas alles op alles om nog l punt
mee te nemen naar Vorden, maar
het moest nog een tegentreffer in-
casseren. De eindstand was ook 5-
3. Door dit verlies tegen de num-
mer 3 uit de stand lijkt het kam-
pioenschap niet meer haalbaar,
maar een periodetitel zit er nog
steeds in. Volgende week speelt Ve-
locitas uit tegen koploper Gonemo
uit Winterswijk en in die wedstrijd
zou de beslissing in de titelstrijd
wel eens kunnen vallen. Het team
uit Vorden heeft nog 3 punten uit
2 wedstrijden nodig om zeker te
zijn van een periodetitel, terwijl
Gonemo niet mag verliezen om
kampioen te worden. Dat belooft
een heet avondje te worden.

Bridge

BRIDGECLUB BZRVORDEN
Uitslagen van woensdag 15 maart.
Groep A: 1. Van Burk/Hendriks
58.3%; 2. Smit/Kloosterman 54.2%;
3. Van Asselt/Vruggink 53.6%.
Groep B: 1. Lamers/Kip 65.6%; 2.
Kamp/Bergman 65.1%; 3. De Vries/
Lenderink 61.4%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 13 maart.
Groep A: 1. Bergman/Walter Kilian
62,9%; 2. Wullink/ Meijer 59,2%;
3. v.d. List/v. Asselt 53,8%.
Groep B: 1. Gille/de Bruin 68,2 %; 2.
Groot Bramel/Tigchelaar 62,5%; 3.
echtpaar Speulman 57,8%.

Voorjaarsverkoop
middag Welfare
Deze middag wordt gehouden op
29 maart in de Wehme. Van de op-
brengst worden weer nieuwe ma-
terialen aangeschaft.
Doel van de Welfare is het zinvol
bezig zijn met onze oudere mede
mensen. Voor aanvangstijden zie
de advertentie elders in dit blad.

Lenteshowbij
Helmink Meubelen
Zaterdag 25 en zondag 26 maart
houdt Helmink Meubelen in Vor-
den en Eibergen een zomertijd/
lentemeubelshow met verschillen-
de demonstraties. Onder andere
worden getoond de relaxfauteuil
met hand- en elektrische bedie-
ning; demonstratie van senioren-
fauteuils op maat aangemeten
naar de eigen persoonlijke wen-
sen; demonstratie van marmo-
leum snijden en leggen.
Bovendien zijn er voorlichtingsda-
gen over diverse slaapsystemen on-
der andere waterbedden, box-
springmatrassen enz.
Omdat de nieuwe collectie van
bankstellen en wandmeubels bin-
nen komen, is er op deze dagen
volop gelegenheid om uit de vele
modellen van de lopende collectie
uw slag te slaan met enorme kor-
tingen zodat er plaats vrij komt
voor de nieuwe collectie.
Ook zal de nieuwe linnencollectie
uit de folder getoond worden op
deze dagen. De show wordt zowel
in Vorden als in Eibergen gehou-
den.

Passage
Op dinsdag 28 maart ontvangt
men op de ledenavond van Passa-
ge de heer H.W. Rossel, wonende te
Vorden. De heer Rossel zal dia's
vertonen en vertellen over leven
en overleven in Taiwan waar hij als
landbouwkundige gewoond en ge-
werkt heeft. Belangstellenden zijn
van harte welkom.



Biei ons
in d'n Achterhoek
"Kom iej d'r neet uut Jan?" "Och, schei d'r oaver uut."
"'t Wod wel een duur aovundjen zo, hoe lange bu j now al an 't zuukn.
Straks moW nog geld lenen umme de tillefoonrekkening te betalen".
"Och loop hen".
Jan Meekers was al een paar uur tegange op internet umme een ve-
kantie te besprekn veur 'n kommenden zommer. Narda, zien vrouw,
ston vol vewachting nao 't scherm te kiekn nao wat Jan allemaole te-
veurschien tovern. Maor wat e zoch dat von e neet.

"Wiej zoln toch nao Oostenriek gaon, iej hebt daor geregeld Frankriek
en Italië op 't scherm".
"Jao dat wet ik zelf ok wel maor dat kan ik toch neet helpen, dat rot-
ding ok", grommen Jan. •
Ja, volgens mien kö'j maor better nao de banke gaon en sprekn daor
wat af zo a'j anders ok deijen".
"Da's olderwets, internet is de toekomst. Oaver een jaor of wat ve-
koopt ze biej de banke gaars gin reizen meer, dat kan dan neet meer
uut biej gebrek an klandizie".

"A'j 't zelf maor geleuft, daor bunt t'r nog zat die van internet en al
den sousa d'r ummehen niks hemmen mot. Maor iej zoln ok nao
Borghuus können gaon. Die bunt jao zondag weer ekommen uut Oos-
tenriek. Zee hadn daor zo'n mooi huus, meschien ko"w dat ok wel
huurn".
"Daor zeg iej zowat, dat kon'k wel 's doen", zei Jan die allange blij was
dat e die rotcomputer kon laotn veur wat e was. Hee was t'er dol van
in de kop.

'n Andren aovund ston Jan al umme zeuven uur biej buurman Borg-
huus in de kokken. Peter Borghuus zat met een been op 'n stoel. "Jao,
met de wintersport ko'j van alles oploopn maor 't is gelukkig neet
ebrokn, iets ekneusd".
"En hoe was 't huus wa'j daor hadn?"
"Och, wel aadig maor de luu waor 't van was en die boaven ons wonen
was ons soort neet. 't Waarn nogal Haider-fans en met onze achter-
grond ko'j snapn da"w daor gauw de boek van vol hadn. Op 't leste
waa\v bli'j da'w weer op huus an gingen."

's Maans umme negen uur ston Jan 'n volgenden dag al biej de banke
umme de vekantie te besprekn. En internet lot e maor an andren
oaver biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Modeshows bij Duthler

ALCOHOL: JA?
Te veel .ik ohol slaat voor \vi kivr.sdiKU-n, k:i |>ollr huwr l i j kc i i ,

misluku- ( a i ru-ir.s, i- i i / . . Velen / i j n er mee i ;eMci | ) l . Kn u?

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

GRATIS INFOBROCHURES: bol NFGV (030) 297 11 97 of schrijf naar
NFQV, postbus 5103, 3S02 JC UtrechClnternet: www.nfgv.nl

Onder grote belangstelling
ging zaterdag 18 maart het
voorjaarsseizoen bij Duthler
Mode in Zutphen van start. Er
zullen deze week in totaal
twaalf modeshows plaats vin-
den aan de Troelstralaan 39.
Dus heeft u de shows op zater-
dag 18 maart gemist dan kunt u
altijd nog naar een van de an-
dere shows gaan. De mode-
shows gaan door tot en met za-
terdag 25 maart.

De alom bekende modeshows -
die Duthler Mode ieder seizoen
weer houdt - worden door velen
bezocht. Wat is toch het geheim
van deze shows (12 per seizoen) en
dat al twintig jaar lang? Een pas-
klaar antwoord is niet te geven, al-
hoewel sfeer en gezelligheid vaak
genoemd worden.
De mode voor dit voorjaar, die de
mannequins en dressmen u

showen is uitstekend draagbaar.
Nieuwe stofsoorten zijn in veel
modellen terug te vinden. Kleur is
na het grijze winterseizoen een
welkome verandering! Lila, rood,
kobalt, gifgroen en oranje hebben
dan wel niet de overhand, als ac-
centkleur geeft het juist die veran-
dering waar men naar op zoek
was.
Door de vele merken die Duther
Mode voert kunnen veel mensen
bij het modehuis terecht. Naast de
grote collectie in het klassieke vak
met merken als Derofa, Seda,
Knippers, Setterlady, Finn Karelia,
Erfo en Freya heeft dit modehuis
ook een grote collectie van Robert
Sarto, Zerres, Sievers, Tiffany, Ban-
dolera, Another Woman, Miei,
Laura Lebek en Damo. Kortom,
hier kunt u zeker slagen.
Dat geldt ook voor de heren! Een
grote keus van jacks, jassen, kos-
tuums en vrijetijdskleding hangt

hier voor u klaar. Pantalons in alle
maten, kleuren en modellen, met
shirt of trui sportief combineer-
baar. Dat het kostuum terugkomt
is hier duidelijk. Mooie rustige des-
sins, al of niet met vest, bieden de
klant een grote keus. Dat over-
hemd en das het geheel compleet
maken, laat dit modehuis u duide-
lijk zien.

Bent u nog niet geweest? De shows
gaan door tot en met zaterdag 25
maart. Er zijn dagelijks twee
shows: 's ochtends en 's middags.
U bent door het enthousiaste
Duthler team van harte uitgeno-
digd om onder het genot van een
hapje en een drankje kennis te
maken met de collectie. Duthler
Mode is gevestigd aan de Troelstra-
laan 39 in Zutphen: bij het zieken-
huis richting De Stoven, rotonde
rechts, tweede straat links. U kunt
hier gratis parkeren.

Geef voor waterprojecten in het Nijlgebiec

Giro 456 Utrecht

Postbus 456,3500 AL Utrecht
Telefoon (030) 88 O l 456

Wij ruimen op. Alle laatste modellen van de Almera worden tegen superkortingen aangeboden. Deze unieke actie

loopt slechts tot en met eind maart, dus kom snel langs want OP=OP. Profiteer nu van gigantische prijsvoordelen.

Informeer nu ook naar onze grandioze privé lease-aanbieding of uitgestelde betalingsmogelijkheden.
J^ \̂

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE. [ N155Al

2.500.-

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

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

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

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

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!



Opening schaatsseizoen bij

op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart
Presentatie van nieuwe modellen Bauer, K2, Salomon,
Technica, Ultra Wheels, Raps, Viking, Zandstra, Finn etc.

Speciale aanbiedingen:
• Gratis Jansport rugzak

voor de eerste 5 kopers van skates/
skeelers op vrijdag en zaterdag

• Gratis teflon smeermiddel
bij aankopen boven de f 100,-

• 20% korting op soft wielen
van 76 mm (op = op!)

• ƒ 10,- korting op onderhoud
skates/skeelers (nu slechts f 15,-)

• 2 paar skates/skeelers huren,
l betalen

Deze aanbiedingen zijn geldig op 24 en 25 maart

Programma
zaterdag 25 maart
•l 1.0.0 uur:
Marathonploeg Ecotrans/
Free-Wheël aanwezig.
14.00 uur:
Presentatie skeelerroutes
door de Achterhoek.
14.30 uur:
Start toertocht door het
Warkense Veld.
17.00 uur-
Einde activiteiten met de
gehele dag;
* gratis materiaal testen
? demonstratie

onderhoud materaal
• informatie over lessen,

toertochten etc.

Zutphenseweg 8
Vorden
Telefoon 0575-554228 • Fax 554253
internet: www.free-wheel.com

fret-wheel
Sport en Recreatie

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

***** Tonny Jufoërts
S~~ 3ÏÏ><r AUTOSCHADE
l /T"] neBSTELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

is op zoek naar een enthousiaste

full time
medewerkster

Ben je gemotiveerd

klantvriendelijk

flexibel

durf je verantwoording
te dragen en heb je bij voor-
keur enige winkelervaring

Schrijf dan je sollicitatiebrief naar:
Sueters v.o.f. ter attentie van
Angelique Rutgers-Sueters
Dorpsstraat 15, 7251 BA Vorden

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

Kennis
hand in hand gaan

en ingespeeld
wordt OP de

specifieke wensen
van u!

Wii maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!

Wii zijn daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (O575) 551010
FAX (O575) 551086

ISDN 557321
E-mail: weever8@weevers.nl

http://www.weevers.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het is weer: 'Belastingaangifte-tijd'

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

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

woensdagavond 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

GROTE
VOORJAARSSHOW
IN TUINMACHINES

Wij tonen u onder andere:
• machines voor tuin- en gazononderhoud

• hogedrukreinigers • bosmaaiers • bladblazers, enz.

Tijdens deze dagen speciale kortingen
Wij verwelkomen u graag, de koffie of een drankje staan voor u klaar.

Een bezoek is zeker de moeite waard.

Openingstijden tijdens deze dagen:
donderdag 3O maart 14.00 - 22.0O uur

vrijdag 31 maart 10.00 - 22.00 uur
zaterdag 1 april 10.00 - 16.OO uur

L.M.B. VORDEN B.V,
Industrieweg 13, 7251 JT Vorden
Postbus 116, 7250 AC Vorden
Telefoon 0575-553163 • Telefax 0575-552869

Mevo Predsion Technology is een uitstekend uitgerust metaalverwerkingsbedrijf met hoogwaardige
CNC-machines, gespecialiseerd in de productie van fijnmechanische onderdelen. De producten onderscheiden zich

door een zeer hoog kwaliteitsniveau. De organisatie wordt gekenmerkt door korte communicatielijnen en een
zeer klantgericht denken. Het bedrijf met circa 50 medewerkers bestaat ruim 22 jaar en is sinds juni 1999

gevestigd in een nieuw bedrijfspand op het industrieterrein 'de Venterkamp' te Ruurlo.

Ter versterking van onze CNC-afdeling
zoeken wij op korte termijn een

ervaren
CNC-draaier m/v
Kandidaten dienen bij voorkeur te beschik-
ken over een opleiding MTS (werktuig-
bouwkunde) of vergelijkbaar niveau en
enige jaren werkervaring.

Bent u in staat zelfstandig te werken?
Heeft u interesse en bent u enthousiast en
gemotiveerd?

Dan behoort u tot de personen die wij
zoeken.

Naast een prettige
werkkring bieden wij u,
op basis van een 38-
urige werkweek, een
uitstekend salaris met
een goede ploegentoe-
slagregeling; vakantie-
geldregeling
middels
Vakantiefonds
voor het Metaal-
bewerkingsbe-
drijf. Tevens
bieden wij een
goede reiskosten-
vergoeding en uitgebrei-
de opleidingsmogelijkhe-
den.

Indien u belangstelling
heeft voor deze functie,
dan verzoeken wij u uw
sollicitatiebrief met
curriculum vitae. vóór
maandag 10 april 2000 te
zenden aan:

Mevo B.V.
Ta .v de dhr.
P.B.M. Huyskes
Postbus 105
7250 AC Vorden

Voor meer
informatie kunt u

zich telefonisch wenden
tot dhr. P.B.M. Huyskes
(tel. 0573 451945)

PRECISION TKHNOLOGY

Mevo B. V.,
Spoorstraat 9, 7261 AE Ruurlo
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Tel. 0573-451945, fax 0573-451919



Daarom éénmalig deze
HET «TREFT O.A.

• slaapkamers
• 1 + 2 pers. ledikanten
• bedbanken en bedladen
• bedbodems
• matrassen
• kasten + nachtkastjes
• dekbedden

25 WAART VAN 09,00 - TOT 1700UUR LET OP!!! IJsselkade 27, Zutphen

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
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Deze week:
bij aankoop van

6 witte bolletjes en
6 meergranen bolletjes

3 krenten-

Dwplllr««t 11 Vordert ttMOWl SSI371

Gelderland is of> allerlei terreinen sterk in

ontwikkeling. Dat vraagt om

een goed provinciaal bestuur.

Ruim 1200 medewerkers staan W&SBSm

dit bestuur terzijde. Zij werken aan het beleid

voor milieu, landbouw, cultuur, economie,

gezondheid, volkshuisvesting, infrastructuur en

ruimtelijke ordening. De samenleving verlangt

van de overheid in toenemende mate een

efficiënte werkstijl, open houding en goede

dienstverlening. De komende jaren krijgt dit

veel aandacht De provincie Gelderland te/t

ƒ,8 mi/joen inwoners. Wonen en werken is er

aantrekkelijk door de afwisseling van de

levendige steden en rustige landelijke gebieden,

zoals de Veluwe, de Betuwe en Oost

Gelderland. Bovendien is Gelderland vanuit alle

windstreken goed bereikbaar.

provincie

Voor de provinciale dienst Wegen, Verkeer en Vervoer zoeken wij een

TECHNISCH
MEDEWERK(ST)ER

Onze nieuwe collega komt werken in het wegendistrict Achterhoek. Het

wegendistrict maakt deel uit van de afdeling Beheer en Onderhoud

Wegen, één van de vier afdelingen binnen de dienst Wegen, Verkeer en

Vervoer. De circa 165 medewerkers van deze afdeling hebben als taak het

beheer en onderhoud van het provinciale wegennet, waarvan de totale

lengte 1200 km bedraagt. De afdeling kent vijf onderafdelingen, waarvan

er twee centraal opereren, te weten Administratief Beheer en Technisch

Beheer en drie decentraal, te weten de wegendistricten.

Deze wegendistricten dragen zorg voor het operationeel dagelijkse

beheer en onderhoud van de provinciale wegen.

Voor het wegendistrict 'Achterhoek' met circa 40 medewerkers en 465

km provinciaal weggebied zoeken wij een Technisch medewerker op het

districtskantoor te Warnsveld.

Uw functie:
In hoofdzaak omvat de functie de
volgende taakonderdelen:
- het geven van technische adviezen

inzake vergunningen en ontheffingen
alsmede het opstellen van tijdelijke
verkeersmaatregelen;

- het assisteren van de toezichthouder
bij de voorbereiding en uitvoering
van onderhoudsbestekken alsmede
het zelfstandig maken van klein-
schalige bestekken;

- het zorgdragen voor het functioneren
van het netwerksysteem binnen het
district;

- het beheren van alle technische zaken
binnen het wegendistrict;

- het ondersteunen van de opzichters en
zo nodig het vervangen van de
administratie.

Uw profiel:
- u beschikt overeen MTS-WW

opleiding ofwel een gelijkwaardige
opleiding;

- u heeft enkele jaren werkervaring en
bent bekend met bestekschrijven
volgens de RAW- systematiek;

- u kunt zelfstandig werken maar bent
teamgericht;

- u bent in staat zich te voegen naar de
behoeften en de procedures van de
organisatie;

- u bent in staat gegevens
gestructureerd te verwerken en

hierover op een heldere en bondige
wijze informatie te verstrekken,
zowel mondeling als schriftelijk;

- u bent in staat uw werk effectief te
organiseren;

- u heeft affiniteit met het terrein van de
automatisering;

- u bent in het bezit van rijbewijs B.

Wij bieden u:
Afhankelijk van uw leeftijd en ervaring
ontvangt u maandelijks een brutosalaris
van maximaal ƒ 4.584,-- (schaal 7) op
basis van 36 uur per week.

Informatie en sollicitatie:
Tijdens de selectieprocedure zult u
kennis maken met een aantal
toekomstige collega's.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het hoofd van het
wegendistrict, de heer ing. P. Arts,
telefoon (0575) 522489.

Uw schriftelijke sollicitatie (met c.v.)
kunt u binnen 10 dagen richten aan: het
college van Gedeputeerde Staten van
Gelderland, Afdeling Personeelszaken
van de dienst Wegen, Verkeer en
Vervoer, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem. Op enveloppe en brief
vacaturenummer WW/99 11 27
vermelden. Onze reactie kunt u binnen
2 weken verwachten.
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

CERTIFICAATHOUDER
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VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: JNFO@WEEVERS.INiL - ISDN (0575) 557321

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

WEVODRLIK
FILIAAL ZELHEM

STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
l WUKtlAD CONTACT

GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL10.7131 DB - POSTBUS 38,7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 » Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251
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