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Notitie huisvesting gemeentehuis in maart in de raad:

College wil kasteel verlaten
Het college van B&W wil zo snel mogelijk kasteel Vorden verlaten. Volgens wethouder D. Mulderije moet er
gezocht worden naar een alternatief
voor het kasteel. "In het huidige pand
kunnen we niet langer blijven zitten.
Het kasteel voldoet totaal niet aan de
huidige Arbo-eisen en is te klein voor
onze ambtelijke organisatie. De afgelopen maanden hebben we met een
werkgroep de huisvesting van de gemeente onder de loep genomen en
deze werkgroep adviseert het college
om het kasteel te verlaten. Als B&W
zijn we het daarmee eens. In maart
zullen we met een voorstel komen en
wordt de huisvesting van het gemeentehuis in de raad behandeld",
aldus wethouder Mulderije.
"Het is overduidelijk dat er wat moet gebeuren. Wat dat betreft vind ik het niet
moeilijk. Maar welke kant ga je op. Als
gemeente moet je in verband met een
mogelijke herindeling een meersporenbeleid voeren. Enerzijds moetje kijken

naar een nieuw gemeentehuis voor de
gemeente Vorden, maar anderzijds moet
je rekening houden met het feit dat Vorden mogelijk over een aantal jaren fuseert met Hengelo en Steenderen", aldus
Mulderije.
Het mag duidelijk zijn dat er een flink
prijskaartje hangt aan nieuwbouw. Toch
sluit wethouder Mulderije nieuwbouw
niet uit. "Je kunt toch ook als gemeente
een pand leasen", zegt ze. "In ons voorstel aan de raad zal ook die mogelijkheid
aan bod komen."
HUISVESTING WV

Wethouder Mulderije is van menig dat als de gemeente kasteel Vorden verlaat ze wel de inspanningsverplichting heeft
om daar een goede invulling aan te ge
ven. "Ik heb daar wel ideeën over", zegt
Mulderije. "Je zou de mogelijkheid van
trouwen kunnen handhaven en verder.
denk ik dat het koetshuis een mooie plek
is om de plaatselijke WV te vestigen. Dat
is daar een schitterende locatie voor."

GS besluiten deze maand over uitbreiding Werkveld:

Mulderije verwacht snelle start
uitbreiding industrieterrein
Wethouder D. Mulderije verwacht dat
de gemeente Vorden snel kan beginnen met de uitbreiding van industrieterrein Werkveld. "We wachten nog
op de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten. Ze hebben ons beloofd het in
februari kenbaar te maken. Aangezien wij voortdurend overleg hebben
gehad met de provincie en er geen
problemen meer waren, ga ik er gewoon vanuit dat het nieuwe bestemmingsplan wordt goedgekeurd", aldus Mulderije. "Daarna zullen we alles in het werk stellen dat er zo snel
mogelijk gebouwd kan worden."
Wethouder Mulderije kan het voorstellen dat bedrijven die graag op het Werkveld willen bouwen, wel eens wat onge
duldig worden. "Dat is ook de reden
waarom ik laatst de Industriële Kring
heb opgebeld en met hen heb afgesproken dat ik volgende maand op de ledenvergadering van de IKV aanwezig ben.
Op die manier kan ik de leden van de Industriële Kring persoonlijk informeren
over de laatste stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van het industrieterrein", aldus Mulderije.
De wethouder vindt dat er vaak te makkelijk met een verwijtend vingertje richting gemeente wordt gewezen als bepaalde ontwikkelingen niet snel genoeg
gaan. "Als gemeente maken wij niet alleen de dienst uit. Je hebt te maken met
allerlei wettelijke procedures. Zo is het
altijd maar afwachten hoe snel de provincie is en verder heb je natuurlijk te
maken met mensen die bezwaar hebben
tegen een bestemmingsplan", legt ze uit.
Wethouder Mulderije ergert zich soms
mateloos aan de manier waarop er bij de
provincie gewerkt wordt. "Zo kreeg ik enkele weken geleden antwoord op een

brief die ik in maart 1998 de deur had
uitgedaan. Je moet dus altijd maar afwachten hoe snel ze bij de provincie werken. Dat geldt ook voor een besluit van
Gedeputeerde Staten met betrekking tot
de uitbreiding van het industrieterrein.
Mensen kunnen heel makkelijk kritiek
op ons leveren omdat het allemaal zo
lang duurt, maar vaak is het wachten op
de provincie. En dat wrijf ik de provincie
ook wel onder hun neus. Ik zal u niet vertellen hoe vaak een ambtenaar of ikzelf
naar het provinciehuis ben gereden. Ik
kan er in de nacht zo met de ogen dicht
naar toe rijden. Vaak gaat het om communicatiestoornissen tussen afdelingen
op het provinciehuis. Het vervelende is
dat wij daar dan de dupe van zijn."
"Verder hebben wij als gemeente te maken met het streekplan. Vorden maakt
onderdeel uit van het Waardevolle Cultuur Landschap De Graafschap. Oftewel
we mogen weinig uitbreiden. Maar we
gaan er wel voor. Van de ene kant moet
je natuurlijk blij zijn met het Waardevolle Cultuur Landschap, maar dat betekent
niet dat alle ontwikkelingen in Vorden
op slot gezet moeten worden. Ik vind dat
je binnen WCL De Graafschap ook bepaalde zaken kunt ontwikkelen. Dat
moeten we als gemeente Vorden duidelijk maken en er op blijven hameren."
Tot slot laat wethouder Mulderije weten
dat er in de tweede helft van 1999 een bedrij fscontactfunctionaris wordt aangesteld door de gemeente. Die zal fungeren
als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven
in Vorden. "In mei zullen wij als college
met een voorstel komen als het gaat om
de profielschets van de bedrij fscontactfunctionaris. Het moet iemand zijn die
precies weet hoe het bedrijfsleven werkt
en weet hoe de ambtelijke organisatie in
elkaar zit", aldus Mulderije.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. M. Beitier.
Kapel de Wi Idenborch
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. LD. Horjus uit
Drempt.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. HA Speelman,
HA; 19.00 uur ds. HA Speelman.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 13 februari 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 14 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.
RJtkerkVierakker
Zaterdag 13 februari 17.00 uur Woord-/communiedienst.
Zondag 14 februari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekendwacht pastores 14-15 februari, pastor
B. Broekman, tel. (0575) 441286.
Huisarts 13-14 februari dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 551255.
Alleen voor dringende gevaren is er op zaterdag
en zondag spreekuur van^BO-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt da^pbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.
Tandarts 13-14 februariJ^fcagedoorn, Lochem,
tel. (0573) 251483. SpreekW^oor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575)516463.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.
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.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: ma.
13.30-16.00 uur; di-wo-do 10.00-12.30 uur; vr.
9.30-17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur. In de schoolvakanties worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575)
54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdagvan 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575)441351.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
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Wegens vakantie zijn wij gesloten
van maandag 15 februari tot en
met maandag 22 februari

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)
Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•" huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 5135 20
Fax: (0575) ji 35 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

WOENSDAG GEHAKTDAG

Donderdag Schnftzeldag

H.O.H. GEHAKT

Gepaneerde

3 pond f 10,—
RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

schnitzels
f 1,50 per stuk

voor de feestneuzen onder ons
(eest prijs 13.

te huur

^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • V

vandaag voor i

^ • ^ • ^ •voor
^de•lekkere
^•
^ •trek^ • ^ • ^
vakantie
'n extra gevulde krentebol

DWS-VERHUUR

5 Halen. 4 Betalen

Warnsveld
Tel. (0575) 43 11 11

gezond de winter door met

Zie ook onze dagaanbiedingen

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant * RDW-vrijwaring

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

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Verkooppersoneel gezocht
voor ons ALDI-filiaal
in Vorden en Lochem
Belangstellenden kunnen bellen voor informatie
(0529) 45 93 08 mevr. S. van Harten

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEKv.

BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

100 gram f 0,98

Ij" per 100 gram!!!

WEEKENDAANBIEDIN6
ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

5 halen 4 betalen

MO,-

Speklapjes 4 soorten

TE KOOP GEVRAAGD

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

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

Zure Zult

Karbonade's 3 soorten

Tip van de week
'n lekker meergranenbrood van zuivere molenmaling
Puur ambachtelijk
Dus een gezonde oase in deze welvaartswoestijn

100 gram f 1,98

10 WORST/VLEESWARENSOORTEN

voor een verliefd prijsje

'de Vordens Stoet'

Achterham

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

Speciaal voor Valentijn
Hartentaartjes
Dino Bol

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

HETELUCHTKANON

2 eigengemaakte PIZZA'S f

10 voor 1 tientje

10,—

Het adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

JAN RODEN BURG

Actie
^zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en u^^erbruik (hoe lager, hoe beter)
ijken met uw streefverbruik.
ij op de ^gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 25 januari t/m
zondag 31 januari 1999.
Bijeen
jaarverbruik
van:

800
1000
1200
1400
1600
1800

m3
m3
m3
m3
m3
m3

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

hoorteen
streelverbruik voor
de afgelopen
week van:
28 m 3
35 m3
42 m3
49 m 3
56 m3
63 m3
70 m3
77 m3
84 m3

en een totaal
streefverbruik sinds
i november
'98 van:
337 m3
422 m3
509 m3
591 m3
676 m3
757 m3
843 m 3

91 m3

98 m3
105 m3
115 m3

125 m3
136 m3
146 m3
157 m3
174 m3
192 m3

209 m 3

9300^
3

1013 m
1098 m3
1183 m3
1265 m3
1393 m3
1520 m3
1647 m3
1772 m3
1902 m3
2112 m 3

De winter komt er weer aan,
dus laat nu uw binnenschilderwerk
door ons uitvoeren.

de éette
faolttett

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!
U krijgt bij ons naast de winterschildersubsidie
nog eens 'n korting van maar liefst:

10%

extra op het totaalbedrag.

Vraag vrijblijvend offerte aan
De actie loopt t/m 19 maart 1999

de
Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.
Eikenlaan 20a - 7251 LT Vbrden
Tel.
(0575) 55 67 67
(0575) 55 11 53
Fax
(0575) 55 69 09
(0575) 55 42 43
Mobiel 06 51 52 42 24

2323 m3
2532 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten temperaturen.

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

'Omdat het verser is'

08OO • 1348

Zitphensmng IA • Telefoon (0575) 55 18 85

feestelijk verpakt

vaste lage prijs . . . ! ! !
SCHAARPLATFORM

te huur

ROOMWITTE
CHAMPIGNONS
500 gram

VALENTIJNKAASHARTEN
995
per hart
£
B

boordevol vitaminen

SALÜSTIANA'S
hand/pers, 20 stuks
extra voordelig

DWS-VERHUUR
Warnsveld
Tel. (0575) 43 11 11

TOMATEN
per kilo

095
OB

heerlijke zachte

R95
^J m

ROOMBRIE
100 gram
om te knabbelen

998
fmu

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 10 t/m zaterdag 13 februari

CHOCOLADEMIX
DE LUXE
250 gram

495

De overweldigende en warme
belangstelling bij het overlijden van onze onovertroffen
moeder, groot- en overgrootmoeder
WILHELMINA MARIA
HARTELMANTAKKENKAMP
(Oma Mies)

Na een liefdevolle verzorging in woon- en zorgcentrum De Wehme te Vorden is vredig ingeslapen onze lieve moeder en oma

A.C. RUITERKAMP-PELLENBERG
GERRITJE
ROUWENHORST-HUISKES
WEDUWE VAN BERNARDUS ROUWENHORST

op de leeftijd van 85 jaar.
hebben ons diep getroffen.
Het geeft ons een gevoel van
warmte en troost om bij een
afscheid als deze het meeleven van anderen te weten.

Vorden: Jan Rouwen horst t
Willemien Rouwenhorst-Mullink
Frank en Jolanda
Renate en Frank

Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.

Ruurlo: Milie Wolsink-Rouwenhorst
Gerrit Wolsink
Dennis en Anita
llse en Vincent

Familie Hartelman
Februari 1999
Ruurloseweg 42
7251 LK Vorden

Contactjes
• De camavalsoptocht van
De Deurdreajers start zaterdag 13 februari om 13.30
uur. Voor de route zie elders
in deze krant
• Gevraagd: oppashulp aan
huis voor 2 jongens van 3 en
5 jaar, 's-middags, 1 tot 2 keer
per week. Tel. (0575) 55 37 88
• Cursus innerlijke genezing in Barchem start eind februari. Yoga in Vorden en
Barchem 10 lessen f 125,-.
Ontspannings- en energiemassages f 35,-. Inl. T. en
M. de Gans, (0573) 44 11 38

Neede: letje Klaarmond-Rouwenhorst
Frank Klaarmond
Sander en Dayenne
Vorden, 1 februari 1999

• Gevraagd: flinke hulp voor
de tuin. Tel. 55 33 73
• Gevraagd: leerling glazenwasser leeftijd 15 t/m 25 jaar.
Inl. schoonmaakbedrijf Extra,
Deldensebroekweg 11, 7251
PW Vorden, tel. 06-53 14 98
34
• Te koop: hogedrukbalen
hooi. Bogchelman, Ruurloseweg 121, Vorden

• Wij zoeken enthousiaste
ondernemende mensen die
met onze unieke gloednieuwe
cosmeticalijn willen werken.
Training mogelijk! Bel voor info van 08.30 tot 10.30 uur of
van 15.00 tot 17.00 uur (0575)
57 21 27
• Verzamelhuis De Brink te
Warnsveld. l.v.m. reconstructie
van de Rijksstraatweg schuift
onze bekende jaarlijkse opruiming een maand op.
Noteer vast de datum: donderdag 18 maart a.s. 13.30
uur!
• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27
• Kranenburgs Carnaval bij
nieuwe eigenaar Schoenaker.
12-2/19.30 uur playbackshow
presentatie Hans Krabbenborg; 13-2/20.00 uur carnavalsbal met onthulling Prins;
14-2/14.00 uur optocht, aansluitend kindertheater (gratis); 14-2/15.00 uur Kas Bendjen met gastoptredens. Veel
carnavalsplezier

Vorden:
Vorden:
Vorden:
Hengelo (Gld.):
Vorden:

Fam. M. Ruiterkamp-Korenblik
Fam. H.J. Ruiterkamp
Fam. D. Bargeman
Fam. R. Ruiterkamp-Dimmendaal
Fam. Joh. Rietman
Neven en nichten

Maurik, 4 februari 1999

Na een kortstondige ziekte is rustig van ons heengegaan onze schoonzuster en tante

ALBERDINA CHRISTINA
PELLENBERG

Vierakker: J.W. Smallegoor
Vorden: J.W. Ruiterkamp
Neven en nichten
Fam. Smallegoor
Fam. Ruiterkamp
Fam. Pellenberg
Fam. Kettelerij

Toch nog onverwacht hebben wij afscheid moeten
nemen van onze schoonzuster en tante

op de leeftijd van 85 jaar.
Lunteren:

Met veel verdriet maken wij u het overlijden bekend
van

KORNELIS GIJSBERTUS IDEMA

Fam. J.K. Vliem-Rouwenhorst

Vorden: L. flWwenhorst

* Kediri (Ind.),
f
3 november 1920

Doetinchem: W. Nijland-Rouwenhorst

Silvolde:

t Vorden,
5 februari 1999

ALBERDINA CHRISTINA
RUITERKAMP-PELLENBERG

Tine en Gerrit
Gerry en Jan
Annie en Kees
Gerda en Teunis
Willy en Job
kleinkinderen
achterkleinkinderen

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woensdag 10 februari om 12.45 uur in de Veluwe-zaal van
het crematorium te Dieren, Imboslaan 6.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium.

• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

Na afloop van de plechtigheid is er voor een ieder
gelegenheid tot persoonlijk en schriftelijk condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

• Te koop: licht eiken bankstel 3-2-1 zits. Fam. Hendriksen, tel. (0573) 45 15 58

leder z n
eigen wem.
Uitvaartcentrum:
Het lebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Maurik, 4 februari 1999
Correspondentie-adres:
Hogestraat 54
4011 KC Zoelen
De begrafenis heeft plaatsgevonden 9 februari op
de Algemene Begraafplaats te Ingen.

• Zondag 14 februari a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorpsstraat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Zaterdag de dertiende bestaat de Wereldwinkel 1
jaar! Voor iedere klant een
kleine attentie

op de leeftijd van 87 jaar.

Bathmen:
Amerongen:
Hurwenen:
Eek en Wiel:
Zoelen:

• Te koop: camper VW Gipsy automaat, st. bekr. extra
vering, 71.000 km f28.000,-.
Tel. (0575) 55 29 04

De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4 te Vorden, alwaar geen
bezoek.-

WEDUWE VAN WILLEM HENDRIKflUITERKAMP

We danken het verplegend personeel van zorgcentrum 'de Valentijn' te Maurik voor de liefdevolle verzorging.

• Te koop: jonge hennen
aan de leg. Goossens, Voortseweg 6, Toldijk, tel. 46 16 70

Reeoordweg 8
7251 JJ Vorden

Neven en nichten

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest,
delen wij u mede dat rustig is heengegaan onze lieve mama, schoonmoeder, oma en oude-oma

• Hebt u 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En u wilt
dit beheersen? Bel dan
(0575) 46 73 81

• CCK heeft genoeg hout
voor het paasvuur 1999. Het
terrein is nu afgesloten.
Iedereen bedankt

G.J. Rouwenhorst

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart.

• Kranenburgs Carnaval bij
nieuwe eigenaar Schoenaker.
12-2/19.30 uur playbackshow
presentatie Hans Krabbenborg; 13-2/20.00 uur carnavalsbal met onthulling Prins;
14-2/14.00 uur optocht, aansluitend kindertheater (gratis); 14-2/15.00 uur Kas Bendjen met gastoptredens. Veel
carnavalsplezier

• Op korte termijn zoeken wij
iemand die het VVV-kantoor wil schoonmaken. J.
Wullink, tel. 55 32 22 of 55 22
81

Fa^fc.L. Lammers-Rouwenhorst

Vorden, 1 februari 1999

• Even lekker genieten. Een
weekend Amsterdam boek je
toch bij de VW Vorden

J.H.M. Idema-ln den Bosch
Elske en Okke
Roderick, Boudewijn
Hanneke
Albert-Jan en Yola
Dennis, Sjoerd

Hengelo (Gld.): DJ. Rouwenhorst
Australië:

• Te koop: antieke grenen
meubels waaronder buffetkast; hoekkast; vitrinekast;
toonbank; dressoir; klepkast;
penantkast; tafel; nachtkastje;
wastafel. Pr.n.o.t.k. Tel. (0544)
46 39 54, mobiele tel. 06-55
14 38 33

• Te koop: dubbele radiator
(nieuw) hoogte 90 cm, breedte 100 cm; f 300,-. Tel. (0575)
46 32 75

Maurik, 4 februari 1999

GERRITJE HUISKES

Contactjes

• Voor een mooie brief of
kaart met Valentijn moet je bij
de Wereldwinkel zijn

in de leeftijd van 87 jaar.

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op vrijdag 5 februari op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

• Gezocht: oppas voor onze
dochters (7 en 9 jaar) voor
dinsdag en donderdag van
15.00 tot 18.00 uur. Tel. (0573)
46 10 46 (Veldhoek)
• Gezocht: 32 mensen die
hun gewicht willen beheersen, ik zal u helpen uw doel te
bereiken. Bel Ans Lammers
0575-543144

op de leeftijd van 87 jaar.

WEDUWE VAN W.H. RUITERKAMP

Correspondentie-adres:
Het Stroo 13
7251 VA Vorden

WEDUWE VAN B. ROUWENHORST

• Rondvluchten boven uw
eigen huis off woonplaats?
Dat kan voor f 80,- per half
uur. Bel (0575) 55 19 87

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
schoonzuster en tante

• Te koop: open haardhout
aan meterstukken. Tel. (0573)
45 26 41
• Cuby & Blizzards Na 25
jaar weer on the road! 17 april
live in café Schiller te Aalten.
Wie gaat er vanuit Vorden
mee? f 40,- p.p. (taxi + entreekaartje). Info: Joop 552773
• Toneeluitvoering Toneelgroep Vierakker/Wichmond
op vrijdag 12 en zaterdag 13
februari, aanvang 20.00 uur.
Kaartverkoop aan de zaal a
f6,-. Café De Bosrand
• 5 maart nadert met rasse
schreden . .. maar eerst op
13 februari de pedaaltjes nog
rondtreden. Wordt vervolgd

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

Monuta Y
Uitvaartverzorging en -verzekering

Contactjes?

Het cement tussen
vraag en aanbod!
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M. (ypenmgstydën bibliotheek:

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
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 binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 26 maart 1999. 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 binnen bovenge
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van
kracht als op dat verzoek is beslist. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34
(doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44
' ET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

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

Ol/WAA/WRAGKV

plaats
Oude Zutphenseweg
11
Ruurloseweg 45-47
Biesterveld l
Brinkerhof 107

aanvrager

Voetbalvereniging
Vorden
Weulen Kranenbarg
B.V.
H.J.W. Siemes
mw. J.C. van Kranenburg-Cribbelier

datum ontvangst
2^01-99

inhoud
bouwen
entreegebouw
verplaatsen unit

02-02-99

bouwen garage
bouwen serre

02-02-99
02-02-99

ERGUNNINGEN:
BOUWVERGUNNINGEN
plaats
aanvrager

inhoud

vrijstelling

A Baaksewegl2

Vereniging Natuur- wijzigenboerderijj^daglichttoetreding
monumenten
B de Voornekamp 39 B.J.M. Vos
bouwen carport
m s\r\ 11 TVI /ut"* tviT"»

"

^^^^

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 12 februari tot en met 11 maart 1999, ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvragen van:
1. naam aanvrager: de heer H. Waenink
adres: Hengeloseweg 20
woonplaats: 7251 PK Vorden
adres van de inrichting: Hengeloseweg 20
om: een revisie-vergunning voor een bedrijf met schapen
2. naam aanvrager: maatschap Bijenhof
adres: Wildenborchsewe^b
woonplaats: 7251 KJ Vorden
adres van de inrichting: Wildenborchseweg 29
om: een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee en vleesvarkens

SLOOPVERGUNNINGEN

plaats
C Kerkhoflaan 5a
D Kapelweg2,
Vierakker

aanvrager
TJM. van der Ploeg
mts. E.H. Klein
Haneveld-Tjoonk

inhoud
slopen bedrij
slopen j ongv

met kantoor

3. naam aanvrager: de heer W. van Til
adres: Okhorstweg 6
4B
woonplaats: 7234 SV WICHMOND
adres van de inrichting: Okhorstweg 6
om: een revisievergunning voor een agrarisch bedrijf met vleesvarkens en rundvee

KAPVERGUNNINGEN

plaats
E Deldensebroekweg

aanvrager
H.G. Brummelman

inhoud
vellen 3 acacia's

herplantplicht
l boom (bij voorkeur eik) stamomtrek 8-10 cm

F Schuttestraat

F. van Amerongen

G Kapelwegl2

JA van Hooijdonk

vellen 4 berken,
4 eiken en
4 populieren
vellen 2 fijnsparren

OVERIGE VERGUNNINGEN
plaats

aanvrager

inhoud

Vorden

J.a. Berenpas

vergunning camping Mosselseweg l
Vorden

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44
Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 12 februari tot en met 25 maart 1999, ter inzage het besluit op de
aanvraag van:
naam aanvrager:
Berendsen Elektro
adres:
Broekweg 17
woonplaats:
7234 SW Wichmond
adres van de inrichting:
Broekweg 17
om: een oprichtingsvergunning voor een electrotechnisch- en houtbewerkingsbedrijf
De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het
ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike
lijke 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 ingediend
vóór 12 maart 1999. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indie
ner van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 12 maart 1999. Inlichtingen: gemeentehuis
Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.
ERORDENING PREMIESTELSEL STIMULERING
GEMEENTE VORDEN 1999

UITSTROOM

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 januari vastgesteld de
"Verordening premiestel sel stimulering uitstroom 1999". Deze Verordening ligt vanaf heden voor iedereen in het gemeentehuis, afd. welzijn ter inzage. Tegen betaling
van de kosten is een exemplaar van de verordening verkrijgbaar.

> VERORDENING OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN 1999
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 januari 1999 vastgesteld de
"Verordening op de algemene begraafplaatsen 1999". Deze Verordening ligt vanaf hè
den voor iedereen in het gemeentehuis, afd. bestuur ter inzage. Tegen betaling van de
kosten is een exemplaar van de verordening verkrijgbaar.

ERZIENING BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED VAN HENGELO EN VORDEN

Zoals u wellicht al uit de media hebt vernomen wordt hard gewerkt aan het verder
vormgeven van de intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Vorden,
Hengelo en Steenderen. In de lijn van de wens tot bestuurlijke afstemming hebben de
gemeenten Hengelo en Vorden besloten om bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied samen op te trekken. De gemeente Steenderen heeft het plan kort
geleden herzien.
Door Hengelo en Vorden is één klankbordgroep ingesteld voor beide plannen. De
klankbordgroep is een platform om belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het opstellen van het plan.
In de klankbordgroep hebben de volgende instanties en/of personen zitting:
a. GLTO Vorden en GLTO Hengelo
b. Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek
c. Provinciale Diensten Gelderland
d. Recreatieschap Achterhoek & Liemers
e. Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij Directie Oost
f. Ministerie van Economische Zaken Regio Oost
g. Ministerie van Volkshuisvesting Ruitmelijke Ordening en Milieubeheer (IRO)
h. Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
i. Stichting Milieuwerkgroep "De Oude IJsselstreek"
j. Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
k. Waterschap Rijn & IJssel
1. Federatie Gelderse Particulier Grondbezit (Landgoedeigenaren)
m. Stichting Geldersch Landschap (mede namens de Vereniging Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en de Gelderse Milieufederatie).

bijzondere bijstand
Bovendien kunnen burgemeester en wethouders u bijzondere bijstand verlenen voor
hoge woon-kosten en voor de premies die u betaald voor uw ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekering. De bijstand in de vorm van een periodieke uitkering en
de bijzondere bijstand moet u geheel of gedeeltelijk terugbetalen als achteraf blijkt
dat uw inkomen is meegevallen en/of uw eigen vermogen boven de vermogensgrens
ligt (zie hierna).
Voor zelfstandigen ouder dan 55 jaar of zelfstandigen die hun bedrijf beëindigen.
Om voor een aanvulling van het inkomen in aanmerking te komen moet het bedrijf
levensvatbaar zijn.
Deze eis geldt niet in de volgende gevallen:
u bent ouder dan 55 jaar, en u heeft al minstens tien jaar een bedrijf waaruit u
jaarlijks minimaal ƒ 13.000,00 inkomen heeft. U kunt (eventueel tot uw 65e) een
aanvulling krijgen tot het bijstandsbedrag waarop u recht heeft. Zonodig kunt u
ook maximaal ƒ 16.000,00 bedrijfskapitaal krijgen. Dit bedrag hoeft u niet terug te
betalen als uw vermogen onder de vermogensgrens ligt.
u wilt ermee stoppen, juist omdat uw bedrijf niet meer levensvatbaar is. U kunt
voor hoogstens twaalf maanden een periodieke uitkering krijgen. U krijgt zo de ge
legenheid om uw bedrijf op te heffen. Duurt dat langer, dan is verlengen mogelijk
tot maximaal twaalf maanden. Mogelijk komt u daarna in aanmerking voor een
lOAZ-uitkering.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep wordt gehouden op maandag 22 februari 1999, om 14.00 uur, in het gemeentehuis van Hengelo.

Vermogensgrens.
Behoort u tot een van de bovengenoemde categorieën zelfstandigen, dan is de periodieke uitkering als gift afhankelijk van het inkomen. Verder is dit slechts mogelijk als
het eigen vermogen niet meer bedraagt dan ƒ 79.700,00 of, als dat toch het geval is,
dit niet meer bedraagt dan 30 % van het totaal van de bezittingen, met een maximum
van ƒ 309.000,00. De vermogensgrens is ƒ 216.500,00 als u 55 jaar of ouder bent.

Onder meer in deze rubriek Gemeentebulletin informeren wij u over de vooortgang
van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur contact opne
men met mevrouw A. ter Beest, afd. welzijn, tel. 557474.

ESLUIT BIJSTANDSVERLENING

ZELFSTANDIGEN

Voor de gevestigde zelfstandigen.
Heeft u al tenminste anderhalfjaar als zelfstandige een levensvatbaar bedrijf, maar
heeft u tijdelijk te kampen met financiële moeilijkheden (bijv. door het wegvallen
van inkomen als gevolg van ziekte), dan kunt u eveneens een beroep doen op het
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Dit kan alleen als u niet (meer) bij een
bank kunt aankloppen. De gemeente gaat na of het nodig en verantwoord is te helpen met bedrijfskapitaal en/of een periodieke uitkering.
bedrijfskosten
Het bedrijfskapitaal bestaat uit een rentedragende lei^fc (tot maximaal ƒ 321.000,00),
die u uiterlijk binnen tien jaar terug moet betalen, fflra u het lopende of vorig jaar
een inkomen beneden het minimumniveau, dan kan voor het bedrag dat u tekort
kwam de lening worden omgezet in een gift.
periodieke uitkering
De periodieke uitkering voor de algemene bestaansl^fcen vult het (gezins)inkomen
aan tot het bijstandsbedrag waarop u recht heeft ernmnnen burgemeester en wethouders voor maximaal twaalf maanden verstrekken. In bijzondere gevallen is verlenging met twee maal twaalf maanden mogelijk.

NTERIMWET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ

Op 26 augustus 1999 eindigt de werkingsduur van de Interimwet ammoniak en vee
houderij. Met deze wet kunnen milieuvergunningsplichtige bedrijven zonder- of met
een ontoereikende vergunning gelegaliseerd worden. Een vergunning is ontoereikend als de veebezetting hoger is dan het vergunde aantal. Van deze mogelijkheid
hebben een aantal agrariërs gebruik gemaakt.
De legaliseringsm^hjkheid eindigt per 26 augustus 1999 ondanks dat een wetsontwerp tot verlengin^ij de Tweede Kamer is ingediend.
Het wetsvoorstel biedt bedrijven, die nog geen gebruik hebben gemaakt van de legaliseringsmogelijkheid tot l maart 1999 de kans om alsnog een vergunningsaanvraag
bij het gemeentebestuur in te dienen. Voor deze datum is gekozen omdat er een
(maximale) beslistj^pjn van 6 maanden staat voor een vergunningsaanvraag.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Berendsen (tel 0575557533) of de heer Brussen (tel 0575-557532) zijn de contactpersonen.

STICHTING PROJECT MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN
Postbus 201
7270 HB Borculo
Tel. (0545) 25 24 60

De Stichting Project
Minderjarige Vluchtelingen, een werkstichting
van de Leo-Stichting,
is een project dat zorg
draagt voor huisvesting
en begeleiding van alleenstaande asielzoekers
(AMA's), afkomstig uit
vele delen van de wereld,
die zonder ouders/verzorgers in Nederland arriveren.
Het project stelt zich ten
doel het bevorderen van
de integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jongeren in de leeftijd van O tot
18 jaar in de Nederlandse
samenleving.
Het project kent momenteel een capaciteit van
180 jongeren.
Het project kent drie verschillende woonvormen te
weten: 36 kleinschalige
wooneenheden (KWE),
één woongroep en vier
tienermoederhuizen.
De woonvormen zijn te
vinden in verschillende
steden en dorpen in de
regio Oost-Achterhoek.

rt

LA Leo Stichting

In verband met uitbreiding van het project in de gemeente Steenderen en wegens
zwangerschaps- en bevallingsverlof in de gemeente Vorden zijn wij op zoek naar:

PEDAGOGISCH MEDEWERKERS m/v
voor 26,6 uren per week
Functie-inhoud:
De pedagogisch medewerker is als begeleider in een kleinschalige wooneenheid belast met de volgende taken:
• begeleiding gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 4 jongeren in de leeftijd
van 15 t/m 18 jaar
• begeleiding bij de integratie van de jongeren in de woon- en leefomgeving
• activeren en stimuleren van deelname van de jongeren aan buitenschoolse activiteiten
• begeleiding betreffende omgang met financiën, persoonlijke verzorging, opleiding etc
Functie-eisen:
• relevante beroepsopleiding bij voorkeur MBO-IW/SPW
• woonachtig zijn in bovengenoemde gemeentes
• zelfstandig kunnen functioneren
• affiniteit/werkervaring met de doelgroep
• op de hoogte zijn van plaatselijke activiteiten en mogelijkheden
• bereid zijn om in onregelmatige diensten te werken en deel te nemen in de bereikbaarheidsdiensten
Wij bieden:
• salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO-Jeugdhulpverlening
• een gevarieerde functie in een professionele organisatie

Sollicitaties:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan de personeelsfunctionaris van de Leo Stichting, mevr. M. Wolterink, postbus 249, 7600 AE Almelo,
inlichtingen over deze functie worden verstrekt door de regiomanager de heer A van der Mik. telefoon (0545) 25 24 64 of (0545) 25 24 60
Stichting Project Minderjarige Vluchtelingen maakt deel uit van de Leo Stichting, Wierdensestraat 131, Postbus 249,
7600 AE Almelo • Telefoon (0546) 53 71 00 • Fax (0546) 53 71 11 • E-mail: teostich@wxs.nl

P roeflidmaatschap
voor basisschooljeugd
Zit je op de basisschool en wil je
tennissen?
Vordens Tennis Park biedt nu een
proeflidmaatschap aan:
voor f 2O,- kun je de hele
maand maart vrij tennissen
bovendien krijg je 2 proeflessen (1 en 15 maart).
Voor een racket wordt gezorgd.

Geef

je

op

Proeflidmaatschap senioren
voor f 20,- hele maand maart
(excl. lessen en rackets).
Informatie en opgave
vóór 24 februari bij:
Truus Brandenbarg, tel. 55 20 24
Adriaan van Helden, tel. 55 34 51

Vordens Tennis Park
Overweg 20

ZATERDAG 27 FEBRUARI:
OPEN DAG

W

De Deurdreajers maken zich op voor carnaval in residentie De Herberg in Vorden:

Zingende fresia's gaan een feestje bouwen
Vrijdag 12 februari gaat het carnaval
in Vorden van start, 's morgens gaan
Prins Theo Tanktnk en zijn gevolg op
scholengebezoek. Aansluitend wordt
er een bezoek gebracht aan bejaardencentrum De Wehme. Zaterdagmorgen 13 februari wordt de "sleutel" van het gemeentehuis overhandigd door de Burgemeester aan Prins
Theo I. Daarna is er weer een grote
carnavalsoptocht. In de zaal van De
Herberg is er 's middags een kinderkermis met een karaokeshow en een
optreden van de Streetdance-groep
van carnavalsvereniging De Deurdreajers. Verder worden er allerlei activiteiten gehouden voor de kinderen
zoals snoephappen, schminken en
kleurplaten kleuren. De kinderkermis is bedoeld voor kinderen van alle
leeftijden, 's Lands mafste en wildste
smartlappenband De Zingende Fresia's maakt zaterdagavond 13 februari haar opwachting in de grote zaal
van De Herberg in Vorden.
Met De Zingende Fresia's hebben de
Deurdreajers in absolute topper in huis
voor de zaterdagavond. Twee jaar gele
den bracht de band zijn debuut-cd 'Wij
Jan Cremers' uit. Op deze cd stond een eigenzinnige rap-versie van André Hazes'
klassieker 'Een Beetje Verliefd'. Tot ieders
verbazing werd dit nummer meteen
grijs gedraaid op Radio 3, volgden er optredens voor Radio en TV, belandde de
groep voor enige weken in de tipparade
en kreeg ze zelfs een plaatsje naast René
Froger op de CD 'Pop in je Moerstaal'.Wie
De Zingende Fresia's live heeft zien spe
len, weet dat het repertoire in hoofdzaak
bestaat uit maffe vertolkingen van klassieke smartlappen, rock- en popversies
van Nederlandstalige meedeiners en
stampende en dampende feestnummers
van eigen hand.
Wat echter nog meer dan de muziek in
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ledere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
10 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

het geheugen blijft hangen, zijn de be
schamende showkostuums, sexy glitterbroekjes en zinderende gogo-pakjes
waarin de Fresia's gehuld gaan. Of het
feit dat sommige bandleden vaker in de
zaal, op de bar of zelfs in de nok van een
feesttent te vinden zijn dan dat ze op het
podium staan. En dan is er ook nog 't cabareteske 'geklets tussendoor' dat vaak
langer duurt dan het nummer ervoor en
erna tezamen. Niet gek dus dat mensen
nogal eens wat moeite hebben om de
band te omschrijven, maar de eens ge
hoorde uitdrukking 'tussen kunst en carnaval' is waarschijnlijk zo gek nog niet.
Het ontstaan van De Zingende Fresia's is
te danken aan de VPRO die enige jaren
geleden een radio-competitie organiseerde waarbij bands hun eigen versie van
een bekende smartlap konden insturen.
De vier broertjes Fresia, die net van het
Limburgse Broekhuizen naar Arnhem
verhuisd waren in de hoop daar de redding te vinden voor hun kwakkelende
muziekcarrière, maakten een versie van
Willy Alberti's 'De Glimlach van een
kind' en waren daarmee meermalen te
horen op Radio 3. Niet vreemd natuurlijk dat de broers direct besloten om zich
als een gek op andere nummers van Ne
derlandstalige artiesten te storten. Want
als je het met een repertoire van één
nummer al zo ver schopt, dan kan oneindige roem en bekendheid toch niet
ver weg zijn?
Inmiddels hebben De Zingende Fresia's
na de debuut-cd 'Wij Jan Cremers' een
tweede album uitgebracht. Een cd die de
naam 'Teleurstelling Gegarandeerd!'
heeft meegekregen.
IERSE PUBAVOND
Zondagavond 14 Abruari is er pubcarnaval in café De rtBoerg in Vorden. Normaal heet het café-carnaval, maar deze
avond heeft een bijzonder tintje. Carnavalsvereniging De Deurdreajers houdt op
10 Bridgeclub BZWn Dorpscentrum
15 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
16 Bejaardensoos Kranenburg soosmiddag
17 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
17 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
17 HVG Wichmond Creatieve avond
17 Welfare Handwerkmiddag Wehme
17 HVG Dorp Vorden - Staringinstituut
18 HVG Wildenborch Mevr. Wendrich
lezing

deze dag namelijk een Ierse avond. De
donkerbruine kroeg van De Herberg
leent zich uitstekend voor een onvervalste Ierse avond. De avond zal muzikaal
omlijst worden door The Ferryman. De
band bestaat uit twee gitaristen en een
fluitist. Frontman Paul Martin heeft al
over de hele wereld gezworven met zijn
gitaar. Overal kwam hij Ierse collega-muzikanten tegen. Spontane concerten op
festivals, in kroegen, stadions en andere
plekken waar het gezellig kan zijn, waren het gevolg.
Op het podium brengt The Ferryman
een mix van traditionals en onbekende
maar wel heel herkenbare Ierse liedjes.
Natuurlijk komen bekende liedjes als
'Whiskey in the Jar' en 'Wild Rover' voorbij, maar ook enkele fraaie Ierse uitvoe
ringen van wereldhits zullen ten gehore
worden gebracht. Op de vraag wat hij
met carnaval heeft zegt Paul Martin van
The Ferryman: 'I don't know much about
carnaval but a lot about making a party'.
Dat hebben Prins Theo de Eerste en de
band dus met elkaar gemeen.
Om de avond ook op andere manieren
het typische karakter mee te geven, zullen er enkele typische Ierse ingrediënten
aanwezig zijn. Wie kent niet het fameuze Guinness biertje. Deze avond is er de
mogelijkheid om dit zelf uit te testen.
Verder zullen er typische Ierse hapjes ver-

kocht worden zoals 'Irish salmon', 'Irish
Cheese' en speciale 'Saucisses'.
ROSENMONTAGBAL

De formatie 'Trainband' zal op maandag
15 februari zijn opwachting maken tijdens het grote Rosenmontagbal. Verder
zal tijdens deze avond nog een spectaculair optreden plaats vinden van Haidy's
limbo & Fire Show. Het is zeker de moeite waard het exotische damestrio onder
leiding van Haidy Artist eens in actie te
zien. Haidy heeft jarenlang deel uit ge
maakt van de Goombay Mike limbo & Fire Show. Jarenlange ervaring en een re
spectabele staat van dienst met diverse tv
-optredens in binnen- en buitenland verzekert u van een show waarvan u zult ge
nieten: oftewel een complete vuurspuwen limbo-show.
SENIORENCARNAVAL

Op dinsdagmiddag is er weer seniorencarnaval in De Herberg met mede
werking van De Trekkebuuls. 's Avonds is
het alweer de laatste avond van Carnaval
1999. De muzikale omlijsting van deze
avond wordt verzorgd door het Duo Jan
Manschot. De mooist-verkleden krijgen
de Jan Krabbenborg Wisselbokaal. Er is
tevens weer de mogelijkheid om een
heerlijke haring te happen bij de haringkraam. Om 24.00 uur wordt het Carnaval
1999 afgesloten met het popverbranden.

Carnavalsoptocht
Het vertrek van de carnavalsoptocht is aan de Enkweg. De route ziet er als volgt uit:
Enkweg, Ie weg links (Groeneweg), Ie weg rechts (Wilhelminalaan), Ie weg links
(Stationsweg), op de rotonde rechts (Dorpsstraat), 5e weg rechts (De Boonk), Ie weg
links (Het Jebbink), Ie w^ljnks (De Steege), Zutphenseweg oversteken en daarna Ie
weg links (De Voornekam^ kruising met Hoetinkhof links, einde weg links (Dr. Lulofsweg, kruising rechts (Zutphenseweg) tot eindpunt "De Herberg".
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Bejaardenkring Dorpscentrum
PCOB Mevr. Hiddink voordrachten
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rige belangstellenden in Dorpscentrum dia-lezing door Vereniging
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22
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voor Natuur en Milieu-educatie
28 'Vorden zingt' in de Dorpskerk

Passage
De Christelijk maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage houdt dinsdagavond 23 februari haar jaarvergadering.
De avond vindt plaats in het Dorpscentrum.

Sursum Corda presenteert Kabouterorkest
waarna de blokfluitgroepen l en 2 eveneens onder leiding van Gerald Roerdinkholder diverse melodietjes ten gehore
brachten.

Onder grote belangstelling hebben
de jeugdleden en leerlingen van de
muziekvereniging 'Sursum Corda'
hun 'Chocolademelk-concert' verzorgd. Voorzitter Dick Boerstoel was
in zijn openingswoord uitermate verheugd over de grote publieke belangstelling.
Tijdens het 2,5 uur durend concert kwamen alle jeugdleden, als instrumentalist
van blokfluit tot paukenist in beeld. Ook
de leerling-minirettes onder leiding van
de nieuwe instructrice Mirande Rosenboom mochten op de muziek van 'Op
een onbewoond eiland' hun show ten tonele voeren.
Nieuw was het optreden van het Kabouterorkest. De enthousiaste jongelui, allen
getooid met een kaboutermuts, lieten
een 5 tal stukjes horen uit 'Essential Ele
ments' en besloten met 'Fanfare 2000' en
'Promenade' hun optreden. Het bleek
een goede greep te zijn de leerlingen in
een vroeg stadium in orkestverband te laten musiceren, gezien de spontane reactie van het publiek.
Overigens werd de opening van het concert verzorgd door het leerlingenorkest

Na de pauze onder meer een bijzonder
optreden van het zogenoemde Clarinettenorkest, bestaande uit 5 jeugdleden.
Zij brachten de 'Ack Varmeland' in een
arrangement van W. van der Beek, ten
gehore. Verder kon men met begeleiding
van hun docent op hetzij piano of clarinet, diverse solisten op trompet, bariton
en clarinet beluisteren, alsmede een duet voor saxofoon en cornet en een trio
voor clarinet.

onder leiding van Gerald Roerdinkholder met het nummer 'Friends for life' en
het door Jacob Haan op de Hanzesteden
Deventer-Zutphen-Kampen gecompo-

neerde 'Hanseatic Suite'. Vervolgens werden diverse solo's en duetten ten gehore
gebracht op clarinet- saxofoon-trombonekleine trom-xylofoon en marimba,

In het orkest zijn pauken hele belangrijke instrumenten. Dat hier terdege muziek op gemaakt kan worden bleek uit
het optreden van Geert Jan Dijkerman
die hiervoor binnenkort examen hoopt
te doen (één van de onderdelen voor het
B-diploma). Tot besluit van het concert
werd door het leerlingenorkest, hoe kan
het ook anders met zoveel jeugd in hun
midden, de 'Easy Popsuite' van Dizzy
Strafford ten gehore gebracht. Het publiek, deze middag toch al niet zuinig
met applaus, beloonde de leerlingen op
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Maak kennis
met tennis!

tonijnsalade,
100 gr.

varkensreepjes,

bij 200 gr. gratis mini saks ^79 diverse smaken, 500 gr.
100
ar.
700 gr.

4 gehakt cordon ^98 Schwarzwalderham. 395
J
bleu's
0~ 1009r

Onder deskundige begeleiding,
voor jong en oud.

Open dag
Vordens Tennis Park

VERLOVING

zaterdag 27 februari
van 14.00 tot 16.30 uur.

JUBILEUM

A 98

Samsonworst,

GEBOORTE

HUWELIJK

erwtensoep met
rookworst, per beker

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

Rackets enJMIen zijn aanwezig.
Neem wel ^Brtkleding en sportschoenen mee.
Informatie: telefoon 55 20 24 en
55 34 51

De schilder

DANKBETUIGING

geeft weer een
vorstelijke korting.

MENU

Deie winter f65/- per man per dag.'

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven
rouwdankbetuigingen

De schilder laat uw huis er weer vorstelijk uitzien. Door kleuradvies, moderne
technieken en ondergrondbehandelingen knapt uw huis op en wordt uw
woning goed beschermd. Daarnaast geeft hij u voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk een vorstelijke winterkorting!

bidprentjes

Voor het
vervaardigen
van

gebakken ei,
hamen
geraspte kaas

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Deze premie geldt voor partkulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

PRIVÉ
DRUKWERK

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV

kunnen wij u
uitstekend
adviseren voor
een
eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

Peters

Spablo

Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

(SpaghettWok)

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

Openingstijden carnavalsweekend
zat
zon.

13-2
14-2

tot
tot

23.00 uur
23.00 uur

ma.
15-2
tot
03.00 uur
Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

schildersbedrijf- glas in lood atelier
WNtttiSI D
Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 06

Mevrouw Schouten benoemd
BEURSPRAAT tot ere-lid van In de Reep'n'
DE JOJO-BEURS

In de achter ons liggende wekqn hebben zich weer tumultueuze ontwikkelingen op de financiële markten
voorgedaan. Nu is dat tegenwoordig niets bijzonders
meer.
Schommelingen op de aandelenmarkten van 5% per dag moet een belegger tegenwoordig eigenlijk maar negeren. Wat niet wegneemt dat dergelijke bewegingen voor
de nodige onrust kunnen zorgen.
De afgelopen periode voelden wij ons geplaatst voor een dilemma wat betreft het al
dan niet aankopen van aandelen. De perspectieven voor winstgroei leken niet overweldigend. De conjuncturele afzwakking in de Verenigde Staten en Europa, de aanhoudende zwakte en het gebrek aan vertrouwen in Azië en meer recent de crisis in
Brazilië nodigen geen van allen uit tot het (bij)kopen van aandelen.
DE VERENIGDE STATEN

De verwachte afkoeling van de economie in de Verenigde Staten blijkt echter niet
door te zetten, sterker nog, de economische groei blijkt in het vierde kwartaal van
1998 onverwacht snel te zijn gegroeid. De werkgelegenheid blijft groeien en de
Amerikaanse consument blijft zijn middelen besteden. Opmerkelijk is dat deze sterke
economische groei niet gepaard gaat met een dito stijging van de inflatie. Momenteel
bevindt de inflatie in de Verenigde Staten zich op het laagste niveau in 40 jaar. Dit alles lijkt gunstig, hier tegenover staan echter de bedrijfsresultaten. De winstcijfers vji
het Amerikaanse bedrijfsleven zijn de afgelopen kwartalen lager uitgevallen ten opzichte van het vorige jaar.
EUROPA
In tegenstelling tot de Verenigde Staten is er in Europa wel sprake van enige vertraging in de economische groei. In belangrijke eurolanden als Duitsland en Italië zit n
we de produktiegroei vertragen en de werkloosheid oplopen. Deze afzwakkende grc -i
zal de inflatie drukken. Een lage inflatie in Europa kan voor de Europese Centra .e
Bank aanleiding zijn om de rente te verlagen. Een lage rente maakt investeren aantrekkelijk, wat vervolgens de economische groei weer ten goede kan komen.

Tijdens de jaarvergadering van aanspanningsvereniging 'In de Reep'n'
werd mevrouw A. Schouten-Maalderiiik benoemd tot ere-lid. In zijn toespraak noemde voorzitter Johan Norde mevrouw Alie Schouten een gouden kracht voor de vereniging. "Er
een hoop werk uit jouw hanZoals blijkt, zijn de huidige marktomstandigheden niet onverdeeld positief. De 01: .- kwam
den",
aldus
de heer Norde. Mevrouw
laag kruipende rente is nog steeds één van de belangrijkste pijlers van het relatief Schouten was
1986 tot 1992 secregunstige beursklimaat, maar we bevinden ons momenteel midden in het cijfersei- taris van 'In devan
Reep'n'.
De afgelopen
zoen. De meeste ondernemingen zullen met de jaarcijfers komen en wellicht dat zeven jaar was ze bestuurlid.
Amerikaanse en Europese bedrijven nu de schade gaan voelen van de aanhoudende
crisis in het Verre Oosten. Voor de belegger is het dan ook een moeilijke opgave om <u.
juiste strategie te bepalen. Wat is van groter belang, Amerika of Europa,, de rentestanc Voorzitter Johan Norde was aftredend en
of de bedrijfsresultaten?
WAT IS WIJSHEID?
A
Het lijkt een cliché, maar de toekomst zal dat uitwijzen.
Op korte termijn is in onze ogen vrijwel alles mogelijk. Grote koersschommelingei.
zullen aan de orde van de dag blijven. Dalingen van meer dan een handvol procenten
zullen frequent voorkomen evenals stijgingen van een dergelijke omvang. Voor de wat
langere termijn zijn wij positief. Gezien de huidige ontwikkelingen kiezen wij echter
wel voor een defensieve inrichting van de portefeuilles. Daa^ij kunt u denken aan
aandelen in de verzekeringsbranche (Aegon, ASR-verzekerinfR, Fortis), de voedingssector (Heineken, Laurus, Numico), de handelssector (Ahold, Unilever) of bijvoorbeeld
de uitgeverijen (VNU, Wolters Kluwer). Sectoren dus, die in beperkte mate gevoelig
zijn voor schommelingen in de conjunctuur, die tegen een stootje kunnen en waarvoor de vooruitzichten gunstig zijn.

Winterexcursie GLTO

Met andere woorden: Kies voor kwaliteit en spreiding en heb daarnaast geduld, wam
een belegging moet ook de kans krijgen om te slagen.

De GLTO afdeling Vord^ WarnsveldZutphen houdt woensdag 17 februari
een winterexcursie, 's Morgens worden
de deelnemers ontvangen op de Waiboerhoeve in Lelystad, waar een 2,5 uur
durende rondleiding cu^iet bedrijf
wordt gegeven. Onder m^P zal dan de
'lage kosten stal' en de 'hightecstal' bezichtigd worden. Na een diner in Harderwijk wordt s'middags een bezoek ge
bracht aan het Anton Pieck museum in
Hattem.

EHBO
Op maandag l februari was het examen
van de cursus voor het eenheidsdiploma
EHBO. Hieraan namen 14 kandidaten
deel. Zij werden opgeleid door kaderinstructrice mevrouw Oosterbeek en de
doktoren Minjon en Van Rijn. Het exa-

Voor nadere informatie: Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen (0575) 55 78 42
Kirsten Nijweide en Henk Kreeftenberg

herkiesbaar. Mevrouw Schouten stelde
zich niet meer kandidaat. Voor haar in
de plaats komt Henk Smallengoor in het
bestuur. Johan Heuvelink heeft te kennen gegeven niet meer als penningmeester te willen fungeren. Henk Smallengoor zal deze taak van hem overnemen.
Hoogtepunt voor 1999 zal weer de kaste
lentocht zijn. Deze wordt gehouden op
zondag 8 augustus. Verder is er een commissie benoemd die zich gaat bezig houden met de voorbereidingen en festiviteten rondom het 25-jarig jubileum op 30
september 2000.
men werd afgenomen door dokter Benschop en de heer Durand met assistentie
van de Lotusgroep Hengelo.
De dames Hilboling, Weevers, Groot Jebbink, Oldenkotte, Lenselink, Rossel,
Brummelman, Burgers, Van Ark, Van
Zeijst, Van Woerkom, Berendsen en de
heren Brunnekreeft en Ter Elshof be
haalden hun diploma. Bij voldoende
deelname start er in oktober weer een
nieuwe cursus.

Vordens Tennispark
houdt zaterdag 27
februari Open Huis
Op zaterdag 27 februari wordt er door
tennisvereniging Vordens Tennispark
Open Huis gehouden. Niet-leden worden
uitgenodigd om onder begeleiding een
balletje te slaan om zo nader kennis te
maken met de tennissport. Zie ook advertentie.

Februari Toppers Oh
AHBildstar
aardappel

Ribbetjes
OÜQ

3 kilo van 5,49 voor fcpïf ïf

7,98 voor ;«M p*w <3P"

AH pizza classic
salami, Bolognese, vendura

YOghOfru.t.qenfns

diverse smaken, 1 liter

3 halen | J betalen

3 halen i [betalen

Coca Coia/Fanta 1,5 liter

6 + 2 GRATIS

Elke dag -» Elk tweede brood
voor 1/2 geld

Ook dat
0,99 is Albert Heijn

Voorgebakken pistolets
wit of bruin

r korting

BROODAANBIEDINGEN
Elke maandag -» Bruine bollen
6-H 2 GRATIS
Elke dinsdag -» Witte holten
6 + 2GRATIS
Elke woensdag -* Krentenbollen

4 stuks van 1,79 voor

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575-46 12 05

Familie L. Sueters
Middenweg 11
Hengelo (Gld.)
wint hoofdprijs

f5 • I I

Directeur L.G. Weevers van Drukkerij Weevers overhandigt mevrouw Sueters de prijs waar ze erg blij mee is.

1e prijs f 25,2e prijs f 20,3e prijs f 15,4e t/m 10e prijs 110,-

Gerda Bos
D.H. Gerbscheid
G. Hilferink
Petra Ibink
E. Smeitink-Weenk
M.H. de Greef
Bianca Beeftink
AJ. Hissink
G. Grootbod
H.J. Zweverink

Het Stroo 14
De Delle 12
Beatrixlaan 54
Sterreweg 11
Oosterwij kweg 1a
Leestenseweg 17
Boggelaar 1
Storm van 's-Gravesandestraat 13
Brinkerhof 88
Heideweversweg 4

Vorden
Vorden
Ruurlo
Hengelo (Gld.)
Zelhem
Vierakker
Warnsveld

Schoolplein 12
lekink 20
Nieuwstad 37
Z-E weg 3
Schapendoes 10
School Het Mozaïek,
Paulus Potterstraat 8
Gerrit Sprokkereefstraat 22
Verkavelingsweg 6
Hazelnoot 3
H.K. van Gelreweg 22
B. van Hackfortweg 18
Zelledijk 3
Leestenseweg 28
Covikseweg 10
Berkenlaan 8

Warnsveld
Hengelo (Gld.)
Vorden
Toldijk
Warnsveld

aan HKM-bonnen
beschikbaar
gesteld door de
uitgever van
Weekblad Contact:
Drukkerij Weevers
Vorden

Prijzen kunnen afgehaald worden
voor vrijdag 19 februari
bij Drukkerij Weevers
Nieuwstad 3O, Vorden

Vorden
Vorden
Hengelo (Gld.)

Kleurplaat
1e
2e
3e
4e

prijs
prijs
prijs
t/m

f 15,f 10,f 7,50
15e prijs f 5,-

Rivka Mendel
Sebastiaan ten Pas
Jollen Holtslag
Stefan Regelink
Sofie van Ooijen
Martijn de Haan
Jeroen de Gier
Joanne Kerkwijk
Vera Hukker
Nancy Groot Jebbink
Fabio Pascarelli
Gerard Bloemendaal
Harriëtte Oldenhave
Erika Huurnink
Natasja Bruggeman

Zutphen
Ruurlo
Mariënvelde
Ruurlo
Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Steenderen
Hengelo (Gld.)

Hef aantal inzendingen van de Kerstpuzzel was enorm, vooral de reacties op de
tweede plaatsing. De puzzel in ons Kerstnummer was ook een succes, doch het
aantal inzendingen van de kleurplaat was dit jaar minder. Dat Weekblad Contact gelezen wordt van A tot Z is echter wel gebleken en daardoor is de advertentiewaarde
niet te onderschatten.

'MET: WIJ WILLEN HOLLAND HOUDEN' NAAR HET VORDENSE BOS

En toen waren er
twee muziekverenigingen
Er waren in het dorp Vorden twee scholen. We hebben het over beginjaren dertig. De ene stond in het midden van het
dorp en heette officieel de openbare lagere school, de andere was gevestigd op
Het Hoge, ook wel de Baakseweg ge
noemd. Op de voorgevel stond: School
met den Bijbel.
De kinderen die op de school op Het
Hoge het 'begin der wijsheid' moesten
leren - zo zei een voorzitter van het bestuur het eens met een citaat uit de bijbel - deze kinderen vonden dat het verschil tussen de scholen duidelijk bleek
uit het volgende: Op het jaarlijkse
schoolfeest van de openbare school was
er een draaimolen, het feest van de
christelijke school werd altijd in een bos
gehouden, het feest van de dorpsschool
begon met een optocht met versierde
wagens en dat vond het bestuur van de
school op Het Hoge aanvankelijk niet
passend, er was wel een kleine tocht op
boerenwagens naar het Vordense bos of
naar het Enzerink. Dan zongen de kinderen: 'Wij willen Holland houden' en
'Wie Neerlands bloed .door d'ad'ren
vloeit, van vreemde smetten vrij (en wat

er verder volgt). Dat zingt de schooljeugd nu niet meer ...
En dan was een verschil: bij de optocht
en het feest van de openbare school was
muziek van Concordia, maar bij de
school op Het Hoge was er geen muziek.
De 'uiterlijke tekenen' werden voor een
deel opgeheven in het begin van de jaren dertig. Het bestuur van de christelijke school vond het een gemis dat er op
het kinderfeest geen muziek was en een
bescheiden optopcht - niet met grote
versierde wagens - die moesten de ouders toch maken - maar met versierde
fietsen en mooi gemaakte kleine karretjes werd passend geacht.
En plotseling kwam in de kring van ouders van de christelijke school en aanverwante familie een hevig verlangen
op om ook een muziekvereniging te
hebben. Dan had je voor elke school
'een muziek' en bij feesten voor het hele
dorp, het jaarlijkse oranjefeest en de intocht van Sinterklaas, had je dan zelfs
'dubbele muziek'.
Meester Rouwenhorst, het hoofd van de
school aan de Baakseweg, porde de muzieklust hevig op en weldra was Sursum

Corda - zo heette de nieuwe 'muziek' wekelijks aan het oefenen en als er voortaan een optocht door het dorp trok,
maakte het geen verschil meer of je
voor of achter in de stoet liep, aan beide
kanten was muziek.
Het zal in 1931 zijn geweest dat Sursum
Corda voor het eerst op straat kwam. De
vereniging bestond nog niet eens een
jaar maar op het feest van de christelijke school 'moest het gebeuren'. De kinderen stonden vol spanning aangetreden op het plein en boerenleden van de
schoolvereniging waren met paard en
wagen naar Het Hoge gekomen om met
de jeugd naar het feestterrein te gaan,
het Vordense bos bij het kasteel. Het kan
ook bij huize Enzerink zijn geweest. In
ieder geval: Sursum Corda blies. De oefentijd was nog maar kort geweest,
maar er scholen mannen met veel talenten onder de leden. Eén mars konden ze perfect spelen plus nog een eenvoudig stuk en een paar psalmen en gezangen. Aan de mars kun je niet horen
dat Sursum Corda een christelijke vereniging is, zeiden een paar ouders.

Met psalmen en gezangen hebben ze in
het bos het feest prachtig, stemmig begeleid. De goed gerepeteerde mars - die
éne mars trouwens - hebben ze de hele
dag, bij tussenpozen zoals ieder kan begrijpen, voortreffelijk laten klinken en
ook daarna heeft het Vordense publiek,
als er een optocht aankwam, nog vaak
gezegd: Daar is Sursum Corda bij, ze
spelen dé mars, hun mars.
De Vordense jeugd - de jongsten vooral
- stond steeds met open mond van verbazing te kijken als Sursum Corda op
het marktplein speelde op het koninginnefeest. Achteraan zat ee nman met
een 'allemachtig grote hoorn'. Daar
blies hij ook op - dat moest van de dirigent - en zijn wangen stonden bol. Als
hij de wind had weggeblazen in de
hoorn, dan pompte die man steeds opnieuw veel lucht uit zijn binnenste in
de grote toeter. Eerbiedig spraken de
jongens zijn naam uit.
Dat is Lubbers, zeiden ze. Lub-bers ...
GJ. BREUKER

Gelderland verzorgt via de diëtist het voedingsgedeelte. Deze unieke samenwerking
staat borg voor een professionele cursus.

Voedselallergie St^ting start contactgroep Warnsveld

Unieke samenwerking
voor professioneel afslanken
ZorgGroep Oost-Gelderland en Indoor Sport Vorden geven va^fzaterdagmorgen 13
februari 1999 de cursus 'Fit + Slank' voor blijvend afslanken. Uit onderzoek van de
Nederlandse Hartstichting blijkt dat de helft (45%) van de mannen en ruim éénderde
(35%) van de vrouwen in Nederland te zwaar is.
Een belangrijke oorzaak van overgewicht is gebrek aan beweging. ZorgGroep OostGelderland en Indoor Sport Vorden geven een afslankcursus die lekker bewegen com
bineert met gezonde en lekkere voeding.
'Fit + Slank' is geen gewone cursus om sportief af te vallen, maar een professionele
cursus voor mensen die flink wat kilo's willen kwijtraken. Tijdens tien voedingsbijeenkomsten wordt stap voor stap gewerkt aan het verbeteren van het voedingspatroon. In de daarbij behorende twaalf beweegbij eenkomsten komen veel sportactiviteiten aan bod. Deze afwisseling zorgt voor plezier in bewegen en maakt het makke
lijker om ook op lange termijn actief te blijven. De bijeenkomsten zijn in groepsverband, maar persoonlijke begeleiding krijgt ook zeer veel aandacht. Doel is om het vetpercentage te verminderen en fitter te worden en dit ook op langere termijn te behouden.
De cursus wordt gegeven bij Indoor Sport Vorden, Overweg 16 te Vorden. Dit centrum
is aangesloten bij FittVak, de branche-organisatie voor fitness-ondernemers die voldoen aan de Landelijke Erkennings Regeling Fitness (LERF). Zorggroep Oost-

Keniüsmaldngsavond NVAS
De Nederlandse VoedselaU^rgie Stichting (NVAS) start maand^22 februari een nieuwe contactgroep in
Warnsveld en omgeving. De NVAS is
een landelijk werkende stichting, die
zich bezig houdt met onder andere
de erkenning en herkenning van
voedselovergevoeligheid, zowel bij
kinderen als volwassenen.
Voedelovergevoeligheid wil zeggen datje
allergisch of intolerant bent voor bepaald voedsel of bestanddelen daarvan.
De NVAS organiseert onder andere regionale voorlichtingsavonden, houdt een
tweejaarlijks congres, staat op beurzen,
houdt lezingen en geeft een kwartaalblad uit: 'Overgevoeligheden'. Daarnaast
bestaat er een landelijk netwerk van contactgroepen. Het doel van zo'n groep is
door lotgenotencontact elkaar steun te
verlenen en te komen tot uitwisseling

van ervaringen en tips. Dit kan door het
uitnodigen van een gastspreker, bijvoorbeeld een kinderarts of diëtist, of door iemand zijn ervaringsverhaal te laten vertellen.
Op de eerste avond van deze nieuwe contactgroep zal de splinternieuwe voorlichtingsvideo van de NVAS vertoond worden. In de koffiepauze kunt u allerlei
voorlichtingsmateriaal inzien en na de
pauze zal er ruim de tijd zijn om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. De avond staat onder leiding van
Simone Heuvelink en Ria Tekelenburg,
beiden moeder van allergische kinderen.
Iedereen die graag meer wil weten over
voedselgevoeligheid of steun zoekt, is
van harte welkom op maandag 22 februari aan de Rozemarijnstraat 48 in Voorst.
U kunt zich telefonisch opgeven: (0575)
50 21 96 of 52 28 28.

Speciale acties bij Achterhoekse campings
Bij 22 Achterhoekse campings worden in 1999 veel speciale acties gehouden. Streekeigen Achterhoekse producten staan in een weekend centraal, er zijn een kinderweek, een
voordelige duo-kampeeraktie en
twee grrrriezelweken. Leuk voor ouders, maar vooral leuk voor kinderen.
De 22 campings liggen verspreid door de
Achterhoek. Er zijn grote en luxe terreinen, maar ook eenvoudige, kleine campings, waar de eigenaar de gastheer is.
Vanzelfsprekend zijn er ook campings
hier weer net tussen in. De campings zijn
aangesloten bij een samenwerkingsverband onder aanvoering van Streek-VW
Achterhoek. Gezamenlijk wordt nu voor
het zevende achtereenvolgende jaar promotie gemaakt om meer kampeertoeristen naar de Achterhoek te trekken. Een
informatiebrochure met uitgebreide inlichtingen over iedere camping is te be

stellen bij Streek-VW Achterhoek, tel.
0900-2692888, maar is ook verkrijgbaar
aan de balies van de VWs in de Achterhoek.
In het Paasweekeinde van 2 tot en met 5
april ontvangen alle kampeergasten per
plaats - bij een verblijf van minimaal
twee nachten - een Achterhoeks streekeigen productenpakket. Denk aan appels
van Achterhoekse bodem, verse groente,
eigengemaakte jam of heerlijke zuivelproducten. Het pakket wordt aangeboden door het betreffende recreatiebedrij f
en de leveranciers vai\ de producten.
KINDERWEEK

Tijdens de meivakantie, van 30 april tot
en met 9 mei 1999 is het kinderweek bij
de 22 campings. ledere camping organiseert deze kinderweek een ander programma. Het ene terrein biedt een veelzijdig scala; het andere beperkt zich tot

een bescheiden, maar toch interessant
geheel. Het programma van 1999 is nu
nog niet bekend, maar het programma
van de kinderweek van vorig jaar geeft
een beeld: een indianenweek met paardrijden, zelf indianenkleding maken,
goudzoeken met fakkels, broodjes bakken bij het kampvuur en een speurtocht.
Een andere camping werd omgetoverd
tot stripfigurenland en had allerlei activiteiten op het programma in het teken
van striphelden. Bij volgende bedrijven
waren er kinderfilms, knutselmiddagen,
midgetgolfweds.trijden,
paardrijden,
klootschieten of zelfs gratis kanovaren.
Bovendien haken de regionale dagattracties in op de kinderweek. Ook zij organiseren speciale kinderactiviteiten of bieden kinderen korting op de entree. Bij de
Streek-VW Achterhoek is te zijner tijd
een totaal-overzicht van alle activiteiten
verkrijgbaar.

Wie zowel in juni als in september opnieuw van het voordeel wil genieten is in
de Achterhoek op de juiste plek. Er kan
twee weken worden gekampeerd voor
slechts driehonderd gulden. Reserveren
is niet nodig. Men hoeft slechts te melden dat men wil "duo-kamperen". De
driehonderd gulden dient bij de eerste
camping te worden afgerekend.
GRRRRIEZELWEKEN

Tijdens de herfstvakanties van 16 tot en
met 31 oktober 1999 kan er worden ge
grrrriezeld. ledere deelnemende camping heeft een ander programma, variërend van heksentochten tot horroravonden. Maar overal staan de weken in het
teken van sagen, spoken en geheimen.
Ook tijdens deze weken haken de dagattracties op het thema in. Bij de StreekVW is te zijner tijd een totaaloverzicht
van alle activiteiten verkrijgbaar.

Zondag i4 februari:

Vatentijnsmenu
4 gangen

mode voor
het héle gezin

f39,50

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

Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!
Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen.
Zondag 28 februari:
Koud, warm en nagerechtenbuffet f 29,50
Hotel Café Restaurant

'Meilink'

«i
KOI

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

Barchem
Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Daarom houden wij in Morden
een hele grote

Agrarisch
medewerkers (m/v)

Zoek je afwisselend werk in de agrarische sector
of daarbuiten? Wij zijn voor agrarische en aanverwante
bedrijven op zoek naar medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden. Zowel fulltime of parttime werken is
mogelijk. De beloning is goed! Beschik je over eigen vervoer en ben je goed gemotiveerd? Reageer dan
zeker! Bel voor meer informatie René Pot
(Oost-Gelderland), GerritWeenk (MiddenGelderland) of Boudewijn van Bergen
(bedrijvenmarkt).

Bedrijfsverzorging

Vanaf woensdag 10 februari zijn bijna alle winterrestanten opnieuw in
prijs verlaagd, omdat onze winkel helemaal leeg moet zijn.
U koopt nu heel veel artikelen voor de HELFT VAN DE HELFT.

Oost-Nederland

Ljna alle winterkleding gaat nu

Autoschadeherstelbedrijf
S. Wiegerinck bv Lochem
Autoschadeherstelbedrijf S. Wiegerinck bv is een all-round schadeherstelbedrijf waar zowel personen- als bedrijfsauto's hersteld worden.
Ook worden in dit bedrijf personen- of bedrijfsauto's in de gewenste
huisstijl beletterd of gespoten. In dit bedrijf is dan ook een eigen reclamestudio aanwezig. Vele verzekerings- en leasemaatschappijen alsmede Fleetowners wenden zich tot ons voor de complete schade-afhandeling van hun voertuigen.

Door uitbreiding van onze werkzaamheden vragen wij op zeer
korte termijn:

un
missen

rmag

• Voorbewerker m/v event. leerling
• Plaatwerker m/v event. leerling
• Autospuiter m/v event. leerling
Wij bieden u een goed salaris volgens CAO-norm. Goede werksfeer. Event. omscholing en/of opleidingsmogelijkheden.
Voor uw sollicitatie kunt u zich mondeling of schriftelijk wenden
tot de heer S. Wiegerinck of bij zijn afwezigheid tot de heer
Koenders.
• Lid van het Focwa Garantiefonds • KZS gecertificeerd • Lid
Focwa bedrijfsvoertuigen herstelgroep • VOC erkend leerbedrijf
Autoschadeherstelbedrijf S. Wiegerinck, Hanzeweg 27,
7241 CS Lochem, fax (0573) 25 77 55, tel. (0573) 25 47 65

Op alle niet
afgeprijsde kleding
krijgt u

AFVALWATERZUIVERING MET HELOFYTENZANDFILTER

Onze
kapsalon
Toepassingen: woningen/agrarische bedrijven (o.o. voor hergebruik van ofvoi-, melkspoel- en regenwater). Wildkamp levert diverse materialen voor complete installaties,
zoals septictanks, verafscheiders, decofirters, folie, pompen, putten, leidingen etc. Voor
aanlegmogelijkheden of meer informatie kunt u contoct met ons opnemen.
Wildkomp, al meer dan 20 jaar
Hoogrendement helofytenzandfilter o.a.:
LP lol 96% BZVtot99% CZVlol97% N lot 92%
specialist op het gebied
yon afvalwaterzuivering!

BORCULO (Gld.)
tel 0545-272795
WEHUGId.)
tel 0314-683319
s
LUÏÏEN (Ov.)
S
tel. 0523-682099 (hoofdkantoor)

**** Februari-menu ****
Soep
Pannenkoek met spek of appel
Uscoupe

f 15?°

heeft elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur

kinderknipmiddag
i 15f" per kind!

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'

Indoor Sport Vorden

Geopend dinsdag t/m zondag van 11.00-20.00 uur
Hengeloseweg 14 • Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95

Overweg 16 • Vorden • Telefoon (0575) 55 34 33

Volleybal
DASH KAN ZEGEREEKS NIET
VOORTZETTEN

TT-

^

^

/

.j.

Zaterdag jl. trad het eerste damesteam
van volleybalvereniging Dash aan tegen
het op de vijfde plaats staande Enschede
se Universiteitsteam Harambee.
Coach Louis Bosman stuurde de eerste
set de vertrouwde basis, bestaande uit
Debby Leferink, Mirjam Boel, Anoek
Dalhuisen, Hanneke Maljers, Gracia
Rouwen en Alieke Dalhuisen het veld in.
Van deze groep speelden j eugdspeelsters
Hanneke Maljers en Aliek Dalhuisen eerder op de dag al bij respectievelijk de Ajeugd en bij het vierde damesteam, waarvan vooral het vierde duidelijk profijt
trok.
Dash nam al snel een 3-0 voorsprong
maar liet de gasten vervolgens komen
hetgeen in een 3-8 achterstand resulteerde. Dash komt weliswaar terug tot 10-12
maar moet de eerste set met 11-15 aan
Harambee laten. Tijdens deze eerste omloop moest de zestienjarige Alieke
Dalhuisen zich, bij een stand van 3-6, we
gens benauwdheid, waarschijnlijk veroorzaakt door het drinken van een te
grote hoeveelheid koud water op een verder lege maag tijdelijk laten vervangen
door Bianca Doornebosch. Later in de set
zou zij terugkomen en als beste aan Dash
zijde de twee uur durende wedstrijd, bijna foutloos, uitspelen.
De tweede set was duidelijk voor Dash. Al
snel kwamen de Vordensen op voorsprong. Weliswaar kwam Harambee nog
even op een benauwde 6-9, maar nadat
Joyce Wentink de plaats van de niet op
niveau spelende Gracia Rouwen had ingenomen en Bianca Doornebosch een
servicebeur t en rondje achterveld voor
Mirjam Boel op goede wijze verzorgde,
bracht Dash met 15-11 de stand in evenwicht.
De derde set werd ongemeen spannend.
De gasten kwamen het beste uit de startblokken en namen een 1-5 voorsrong.
Daarna hielden de partijen elkaar in
evenwicht en nam Dash zelfs het heft in
handen; 12-11. Daarna echter gaf de
thuisploeg het heft uit handen serveert
Harambee met 12-15 de set binnen. De te
rugwissel van Gracia Rouwen, hierna beter maar nog steeds onder niveau spelend, kon hierin ook geen verandering
meer brengen.
De vierde set was opnieuw en nu zeer
overtuigend voor Dash; 15-9 en dus 2-2.
Bianca Doornebosch droeg hier opnieuw
haar steentje bij door Mirjam Boel in het
achterveld even rust te geven en Joyce
Wentink verving ditmaal de even met de
pass kampende Hanneke Maljers.
De vijfde set zou dus de beslissing moe
ten brengen over wie van beide ploegen
twee punten en wie één punt op de ranglijst zou mogen bijschrijven.
De start was desastreus voor Dash. De
tactiek van de Vordense coach om, met
de zo goed spelende Aliek Dalhuisen de
belangrijke eerste service te beginnen
faalde. Juist nu maakte zij één van haar
zeldzame service fouten. Vervolgens
grossierde Dash in nog een aantal persoonlijke fouten en scoorde Harambee er
naar hartelust op los. De verplichte speelhelftwissels vindt plaats bij een achterstand van 2-8 voor Dash. Bij een herenwedstrijd zou dit al verlies hebben bete
kend. Bij dames loopt dit vaak anders af
en de Vordensen krabbelen iets terug
maar kunnen niet voorkomen dat de gasten doorballen tot een comfortabele 8-12
en 11-14. De Enschedesen verzuimen echter het karwei af te maken en Dash tot
een laatste fout te dwingen. Dash knokt
zich knap langszij (14-14) en zorgt voor
een bloedstollend spannend slot. Het
wordt zelfs 15-14. Beide teams overleven
vervolgens een aantal match points. Op
17-17 worden twee persoonlijke fouten
Dash fataal en wint Harambee de set (1719) en de wedstrijd met 2-3.
Dash speelt eerst op 6 maart haar volgende wedstrijd en wel thuis tegen
SNS/Savico.

3-1 van de nummer 2 op de ranglijst van
de 3e divisie tijdens de uitwedstrijd in
Tubbergen. De eerste set zag er nog veelbelovend uit. De Vordense dames speelden degelijk volleybal en de jonge meiden van Dynamo konden niet in hun eigen spel komen (8-15). Maar daar kwam
in de tweede set verandering in. Voordat
de Vordense meiden het in de gaten hadden stond het 11-0 voor Dynamo. De talentvolle Tubbergse jeugd speelde snel,
afwisselend volleybal en hun uitstekende blok verhinderde de Dash-meiden het
scoren voortdurend. Toch liet Dash zien
dat ze niet voor niets de koppositie inne
men. Het team zette de schouders eronder en met vereende krachten kropen de
oudere jongeren dichterbij. De Vordense
dames zetten de jonge meiden volledig
onder druk en de spanning werd voelbaar op de bomvolle Tubbergse tribune.
Dash vocht voor elke punt en wist het
zelfs te brengen tot 14-14. Toch trok
Dynamo aan het langste eind en won uiteindelijk met 16-14.
In de derde en vierde set bleef deze te
leurstelling duidelijk voelbaar bij Dash
en Dynamo speelde de wedstrijd uitste
kend uit (15-3,15-6). "Win je zo'n tweede
set dan win je de partij met 3-0", aldus de
Vordense meiden, "maar dat zat er vandag helaas niet in tegen dit veelbelovende team". Volgende week speelt Dash 2
uit tegen middenmoter Harambee.
UITSLAGEN
Heren eerste klasse; Dash l - VCV 2 3-1;
Heren derde klasse: Vios Eefde 3 - Dash 3;
Heren derde klasse: Dash 4 - Sociï l 0-3;
Dames derde div.: Dash - Harambee 2-3;
Dames derde div.: Dynamo T - Dash 2;
Dames eerste klasse: Dash 3 -VCV l 2-3;
Dames tweede klasse: Dash 4 - Vios Eefde
2 3-1; Dames derde klasse: VCV 3 - Dash 5
3-0; Dames derde klasse: Vios Eefde 3 Dash 6 3-0; Dames vierde klasse:
RW/Tornax 2 - Dash 7 3-1; Meisjes A:
Dash Al - W. Grol Al 3-0; Meisjes Cl:
RW/Tornax Cl - Dash Cl; Meisjes C2:
Tornado C2 - Daj^C2 0-3; Jongens C3:
Dash C3-Wik C2W
PROGRAMMA

Heren eerste klasse: SV Harfsen l - Dash
1; Heren tweede klasse: SC Gorssel l Dash 2; Heren de^klasse: Access BVC 5
- Dash 3; Dames cffde div.: Harambee Dash 2; Meisjes B: SC Gorssel BI - Dash
BI; Jongens C3: SV Harfsen C2 - Dash C3.

Paardensport
Zondag 31 januari was er een dressuurwedstrijd voor ponies in Haaksbergen,
hier werden weer enkele prijzen behaald. In de klasse L behaalde Frederike
Gotink met Lady een eerste prijs met 160
punten, mede door dit resultaat werd zij
kringkampioen in de klasse L categorie
C. Cynthia Kornegoor met Tosca behaalde een derde prijs met 165 punten.
Frederike en Cynthia mogen allebei naar
de Gelderse kampioenschappen. In de
klasse B werden ook een paar prijzen be
haald. Leonie Pol met Starlight een twee
de prijs met 165 punten, Ann-Marie
Kornegoor met Lixico ook een tweede
prijs met 162 punten en Janneke
Heuvelink met Lombardo een derde prijs
met 157 punten.
Ook was er nog een springwedstrijd voor
paarden in Barchem. Inge Regelink met
Kirone werd derde in het jachtparcours
klasse L. Herman Maalderink met
Karolenza behaalde in de klasse B een
achtste prijs in het klassieke parcours.

Voetbal
UITSLAGEN SOCIÏ

Diepenveen B-Socii B 0-4, Drempt Vooruit
5-Socii 6 5-2, Steenderen 2-Socii 3 04), Socii 1-Wolfersveen l gestaakt bij 2-0 vanwege hevige sneeuwval.

EERSTE NEDERLAAG DASH 2

De lange reeks winstpartijen van de volleybalmeiden van Dash 2 is onderbroken
door het team van Dynamo Tubbergen.
Zaterdag verloor het Vordens team met

PROGRAMMA

Vorden 4-Socii 2, Socii 3-Steenderen 2, socii 4-Ratti 2, Socü 5-Vorden 6, SHE 5-Socii
6.

De Zonnebloem viert
vijftig jarig bestaan
met feestprogramma

V o e t b
VORDEN - DAVENTRIA

De wedstrijd werd na reeds een onderbreking van een half uur in de eerste
De Zonnebloem bestaat 50 jaar. In dit ka- helft in de 2e helft na vijf minuten voetder houdt de afdeling Vorden op zater- bal vanwege hevige sneeuwval gestaakt.
dag 6 maart in het Dorpscentrum een Het was overigens ook onverantwoordefeestmiddag met medewerking van het lijk om het spel na de eerste onderbreleselkwartet. Deze feestmiddag is in de king weer te hervatten. Het veld was
eerste plaats bedoeld voor de ouderen, spekglad geworden. Vorden begon de
hulpbehoevenden en gehandicapten in wedstrijd met een gewijzigde opstelling.
de gemeente Vorden, maar ook belang- Rob Enzerink moest plaats maken voor
Mark van der Linden als laatste man en
stellenden zijn welkom.
In de pauze zal een groot aantal prijzen Ronald Hoevers stond onder de lat in
worden verloot en natuurlijk wordt ie plaats van Marinho Besselink. Zoals aldereen voorzien van koffie, een drankje tijd begon Vorden zeer enthousiast aan
en een hapje. Toegangskaarten zijn van- de wedstrijd en kreeg direct als een kans
af heden verkrijgbaar bij de medewer- via Erwin Hengeveld. Hij kwam vrij voor
kers van de Zonnebloem. Voor meer in- de keeper, doch zijn mislukt schot verformatie kan men contact opnemen met dween naast het doel. Vorden had geen
mevrouw T. Klein Kranenbarg, Molen- geluk in de afwerking van de kansen,
weg 4, tel. 55 13 47 of mevrouw R. Klein want Jeroen Thijssen zag zijn kopbal van
Kranenbarg, Hackfortseweg 31, tel. 44 12 de lijn gehaald en schoten van Visser en
Van Ditshuizen hadden een beter lot ver69.
diend. De echte kansen ontstonden echter voor het doel van Vorden. Keeper
Hoevers kwam twee keer oog in oog te
Tijdens de jaarvergadering van de VAMC staan met een doorgebroken speler,
"De Graafschaprijders" zijn de aftreden- maar redde fraai. Toch moest Hoevers de
de bestuurslezen Gerard Hartman en
bal uit het net halen, nadat hij een inzet
Bennie Braakhekke bij acclamatie herko- niet onder controle kreeg en de spits van
zen. Behalve de afhandeling van de di- Daventria de bal voor het intikken had.
verse jaarverslagen werd tevens gespro- Vorden speelde enthousiast, maar ongeken over het programma voor het jaar
controleerd, waardoor het veel balverlies
1999.
leed. Daventria daarentegen speelde
zorgvuldig. Het werd 0-2 uit een hoekZaalvoetbal
schop toen de meegekomen voorstopper
de bal bij de eerste paal binnen knikte.
VELOCITAS -VELDHOEK 7-3
Mark Sueters speelde zich vrij, maar
Velocitas speelde vrijdag de zeer belang- werd door de laatste man bij zijn shirtje
rijke wedstrijd tegen de Veldhoek. Bij ver- gepakt. De Deventernaar mocht blij zijn,
lies zouden de jongens uit Hengelo G. op dat hij er met geel afkwam.
een paar punten afstand van koploper Na vijf minuten in de tweede helft begon
Velocitas kunnen komen.
het wederom te sneeuwen, waarna de
De Ie helft ging gelijk op. Velocitas had scheidsrechter de wedstrijd definitief
pech dat bij de eerste 3 doelpogingen de staakte. De wedstrijd zal waarschijnlijk
bal even vaak op de paal kwam. Aan de in zijn geheel moeten worden overge
andere kant stond doelman Gerrit speeld.
Wenneker bij schoten van de Veldhoek
telkens op de goede pl^És. Dennis UITSLAGEN W VORDEN
Wentink opende de score.Na een actie Zutphen Al - Vorden Al 2-3; Vorden BI volgde een geplaatste bal die de keeper Voorst BI 7-2; Zutphania Cl -Vorden Cl
verraste. Het spel bleef in een hoog tem5-2.
po op en neer gaan, met kansen voor bei- Vorden l gestaakt; De Hoven 2 -Vorden 3
de ploegen. Na een pass o^ 35 meter
1-2; De Hoven 7 - Vorden 6 2-0.
door de lucht van Rob E^prink nam
Jeroen Tijssen de bal in een keer op de
PROGRAMMA
slof. De bal trof keihard het gezicht van
Harfsen Cl -Vorden Cl.
de keeper. Daarna was het een koud
Voorst l - Vorden l; Varsseveld 3 - Vorden
kunstje om de teruggesprongen bal in te
2; Pax 3 - Vorden 3; Vorden 4 - Sociï 2;
koppen. De keeper kon na een minuutje
Vorden 5 - WHCZ 2; Sociï 5 -Vorden 6.
rust overigens verder keepen. De ruststand was dan ook 2-0.
SVRATTI-MEDDO
In de 2e helft verraste Velocitas de
In een winterse sfeer moest Ratti afgeloVeldhoek met razendsnelle counters. Na
pen zondag aantreden tegen Meddo in
een pass van achter uit legde Tijssen de
eigen huis. Na een gelijk opgaand begin,
bal met de hak terug waarna Rob
was het Meddo dat na 5 minuten al op
Enzerink de bal via de paal het doel in
een 0-1 voorsprong kwam. Toch was het
schoot. Ronald de Beus scoorde 4-0 na
Ratti dat het spel naar zich toe trok. De
een foute terugspeelbal. Veldhoek kwam
hele ploeg ging na "ingrijpen" van de
terug tot 4-2. Eerst werd een goede aantrainer feller spelen. Meddo kwam daarval fraai afgerond, en de tweede goal was
door niet meer toe aan het spel dat zij in
een van richting veranderd schot.
het begin speelde.
Velocitas, scoorde 5-2 uit een snelle aanRatti kreeg bovendien een aantal kanval.
sen. Deze kansen waren echter nog niet
Dennis Wentink speelde de geheel vrijbesteed aan de spelers van Ratti. Toch
staande De Beus aan die na enige aarze
bleef Ratti goed spelen en aandringen op
ling de bal toch binnen schoot. Veldhoek
een gelijk spel. Het was uiteindelijk
scoorde weer. Eerst werd een afstandAntoine Peters die met een schitterend
schot geblokt, waarna hij voor de voeten
afstandschot de keeper van Meddo vollerolde van een vrijstaande speler, die de
dig verraste. Een verdiende 1-1 viel Ratti
bal voor het intikken had. Bij deze stand
ten deel. Ook na dit doelpunt bleef Ratti
wisselde de Veldhoek hun keeper, om
veel inzet tonen. Zelfs op een moeilijk beeen speler in de goal te zetten. Ze wilde
speelbaar veld bleef Ratti goed voetbaldus vol op de winst spelen. Velocitas liet
len. Echter het weer werd spelbreker van
zich terugzakken om vandaar uit de aanRatti. Vlak voor rust begon het hard te
val te zoeken. Eerst kwam er nog een bal
sneeuwen en te hagelen. De rust werd
op de paal en de lat. Aangezien de "keepmet dit slechte weer bereikt. In de rust
er" meevoetbalde was de goal telkens
besliste de scheidsrechter de wedstrijd te
leeg, maar de schoten van Ronald de
staken. De veiligheid van de spelers kon
Beus en Rob Enzerink troffen dus geen
niet worden gegarandeerd.
doel. Na een corner van Velocitas trof
Een rechtvaardig besluit. Het was voor de
Dennis Wentink wel het net. De bal ging
jonge groep van Ratti wel zuur. Met namet een fraaie draai in de kruising. Rob
me het veldspel gaf goede hoop voor de
Enzerink maakte de laatste goal van de
tweede helft. Misschien dat het spel volwedstrijd. Na weer een snelle counter en
gende week tegen Diepenheim wordt
een l-2tje met Jeroen Tijssen schoot hij
voortgezet.
de bal weer via de paal in de goal.
Velocitas deed dus zeer goede zaken door
PROGRAMMA
deze overwinning. In een sportieve wedRatti 5 - Apeldoorn CSV 8; Ratti Cl strijd met een goed leidende scheidsVoorwaarts T C2.
rechter deed de Vordense ploeg weer een
Ratti l - Diepenheim 1; Sociï 4 - Ratti 2;
stap in de richting van het kampioenRatti 4 - Dierense Boys 5.
schap.

De Graafschaprijders

Gevarieerd programma Kranenburgs Carnaval:

AANDACHT

IS EEN
MENSENRECHT

convocatie
Het bestuur van de VWVorden heeft het
genoegen de leden uit te nodigen voor de

Dagelijks merken de
Zonnebloemvnjwilli-

algemene
jaarvergadering

behoefte is aan per-

die zal worden gehouden op
donderdag 25 februari a.s.
om 20.OO uur in Hotel Bakker.
De agenda voor deze vergadering luidt als
volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de Algemene Vergadering
van 25 februari 1998
4. Jaarverslag van de secretaris over 1998
5. Financieel verslag over 1998
6. Verslag van de kascommissie over het
boekjaar 1998
7. Benoeming kascommissie voor 1999
8. Vaststelling contributie en begroting
1999
9. Bestuursverkiezing
10. Suggesties jaarprogramma 1999
11. Rondvraag
12. Sluiting

gers hoe groot de

r...,.,

m
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soonlijke aandacht. Al vijftig jaar zet de
Zonnebloem zich in voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen. De ruim 34.500 vrijwilligers
verzorgen jaarlijks meer dan één miljoen
huisbezoeken. Ook organiseren zij talloze activiteiten, dagtochten en vakanties.

Playbackshow en Kas Bendjen
Het scenario om het Kranenburgs
Carnaval in een feesttent te houden
lag al klaar. "Maar gelukkig was dat
niet nodig en kunnen we bij de nieuwe eigenaar van Gasterij Schoenaker
terecht", zegt voorzitter Willem
Schmitz van het comité Kranenburgs
Carnaval. Het carnaval in Kranenburg begint op vrijdag 12 februari en
duurt tot en met zondag 14 februari.
Op vrijdagavond heeft er onder de noemer 'Plankenkoort in het café' een playbackshow plaats bij Gasterij Schoenaker.
"De playbackshow van vorig jaar was een
groot succes", zegt bestuurlid Herbert
Rutgers. "Met name de manier waarop
Hans Krabbenborg van Kas Bendjen zo'n
avond aan elkaar praat is fantastisch.
Vandaar ook dat we hem dit jaar opnieuw hebben gevraagd voor de presentatie van 'Plankenkoort in het café'. In totaal hebben er zich 13 kinderen en tien
volwassen aangemeld. Vergeleken bij vo-

rig jaar zijn er weer veel andere mensen
die meedoen. Dat is ook een vereiste. Anders gaan die avonden zo op elkaar lijken", vult voorzitter Willem Schmitz
aan. De winnaar bij de kinderen krijgt de
Kas Bendjen Wisseltrofee. De toegang
voor de vrijdagavond is gratis.
Tijdens het gekostumeerde bal op zaterdagavond wordt de nieuwe prins van het
Kranenburgs Carnaval bekend gemaakt.
De muzikale leiding van deze avond is in
handen van De Woodpeckers. Zondagmiddag is er een kinderoptocht gevolgd
door een ballonnenwedstrijd. Daarna
gaan de kinderen de zaal in om te genie
ten van kindertheater Fiets.
Voor de volwassenen is er 's middags een
spetterend optreden van Kas Bendjen. Er
zijn tijdens dit optreden weer diverse
gastartiesten van de partij zoals Henk
Eijben, Willem Oldenhave, Bert Krabbenborg, Els Hummelink, violiste juffrouw
Maartje en het 30+ koor.

Ook u kunt helpen. Als vrijwilliger of als
ondersteunend lid (voor f, 18,- per jaar).

'OOK

IK HELP

Nieuwe eigenaren Schoenaker

MEE'

Giro 145
de ZonnebloemPostbus 2100 4800 CC Breda

Tel. (076) 564 63 62

Gasterij Schoenaker in Kranenburg wordt omgedoopt tot pannenkoekenrestaurant. De nieuwe eigenaren zijn Eric en Janet Kemperman uit Westervoort. Het echtpaar is al diverse jaren werkzaam in de horeca. Het is al jarenlang de wens van het
tweetal om een pannenkoekenrestaurant te beginnen. De komende maanden
wordt het pand opgeknapt. Het is de bedoeling dat het pannenkoekenrestaurant
in april of mei open gaat. Eric en Janet Kemperman gaan zelf boven het restaurant
wonen.

E-mail: info@zonnebloem.nl
http: //www. zonnebloem, nl

Op zondag 14 februari

KINDERCARNAVAL/KERMIS
IN 'DE HERBERG'

TOELICHTING
ad punten 3, 4 en 5: De documenten zijn ter vergadering
beschikbaar.

Valentijnsdag

zaterdag 13 februari, aanvang 15.00 uur

ad punt 8: Na de gedwongen contributieverhoging in het
afgelopen jaar, stelt het bestuur voor de contributie op
het bestaande niveau te handhaven.

de dag van de vriendschap & liefde, bezor
gen wij uw
Valentijnsgroet

Kindercarnaval met De Deurdreajers in de
grote zaal van café-restaurant De Herberg.
Naast een karaokeshow is er een optreden
van de Streetdance-groep van
De Deurdreajers.

ad punt 9: Reglementair aftredend zijn de bestuursleden
A. Hartelman, H.J. Pardijs en B. Rosse). Van hen heeft de
heer Rossel zich herkiesbaar gesteld.
Behoudens de leden A. Hartelman en H.J. Pardijs heeft
ook de heer W. Bouman zijn functie ter beschikking
gesteld. In de ontstane vacatures stelt het bestuur als
kandidaat de heren H. Franken en F. de Zee. Voor de
derde vacante functie is een gesprek met een mogelijke
kandidaat gaande.
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DAVODTA

Namen van tegenkandidaten kunnen - mits voorzien van
10 handtekeningen - tot de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

WCONACCESSO-ÜES

WVVorxJen
Postbus 99, 7250 AB Vorden

ïutphenseweg 5 • Vorden • Tel. (0575) 55 13

Ook Prins Theo l zal een optreden verzorgen.
Verder worden er allerlei activite/ten gehouden voor de kinderen zoals snoephappen, schminken en kleurplaten kleuren.
\v
De kinderkermis is bedoeld voor
kinderen van alle leeftijden

K
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Tal van huldigingen bij 'De Graafschaprijders':

Dick Regelink motorsportman van het jaar
Het bestuur van de Vordense auto- en
motorclub "De Graafschprijders" kon
zaterdagavond, alvorens zelf feest te
vieren, flink aan de bak. Traditiegetrouw is het hoogtepunt van de jaarlijkse feestavond de huldiging van de
diverse kampioenen. En dat waren er
nogal wat want de club heeft een zeer
succesvol sportjaar achter de rug
waarbij een aantal nationale kampioenen.

nioren); Torleif Hartelman (Wegrace 600
CC Supersport); Herman Cortumme en
Albert Woudstra (Oriëntatie A-Klasse).
Clubkampioenen: Afdeling Cross/ Enduro: Koen Berenpas (klasse 125 CC); Johannes van Kempen (Recreanten); Stephan
Braakhekke ( Superklasse); Martin Roestenburg (Enduro Nationaal); Peter Lenselink ( Enduro Senioren); Stephan Braakhekke werd tevens winnaar van de "Deldentrohee".

Dick Regelink viel de eer te beurt gekozen te worden als 'Motorsportman van
het jaar' en wel om een niet alledaagse
reden. Al bijna 37 jaar wordt op het
grondgebied van onder andere Dick Regelink in het seizoen vrijwel alle zaterdagen volop gecrossd: het zogenoemde
Delden- circuit. In al die jaren wordt het
erf van Dick Regelink gebruikt als rennerskwartier. En voor deze medewerking
aan 'De Graafschaprijders' viel hem de
eer te beurt motorsportman van het jaar
te worden. Jan Lijftogt werd deze avond
gehuldigd vanwege zijn zilveren jubileum. Wethouder Henk Boogaard was
deze avond namens het gemeentebe
stuur van Vorden aanwezig om de nationale kampioenen te huldigen. Voorzitter

Afdeling Toer: Han van Ettinger ( kampioen binnenland); Jan Rouwenhorst (
kampioen buitenland). Han van Ettinger
won tevens de "Schoenakertrohee"). Afdeling Oriëntatie: Marinus en Jo Maalde
rink ( kampioen C- Klasse); Jos en Joke
van Wijk ( B-Klasse); Herman Cortumme
( A-klasse); Bertus Kolkman en Jo Hannink ( A en B- Klasse niet-leden). De
"Schoenaker-ritten-trohee" werd gewonnen door Jan Luiten en Gerda Mennink.
VAMC (Trophy) Zesdaagse rijders( 12e in
het eindklassement): Stephan Braakhekke (125 CC); Patrick Isfordink (125 CC);
Frank Isfordink (250 CC); Peter Lenselink
(250 CC): Toine van Dijk ( 400 CC VT); Rine Streppel ( 500 CC VT); Jos Stuivenberg
(400 CC VT).

Joop Wuestenenk complimenteerde de
overige kampioenen. Na de diverse
'plichtplegingen' gingen de aanwezigen
in de zaal over tot de orde van de dag:
feestvieren tot in de kleine uurtjes.
De diverse kampioenen die deze avond

werden gehuldigd en beloond werden
met bekers en bloemen waren: Nederlandse Kampioenen: Peter Lenselink (Regiocross 250 CC); Rine Streppel (National
4-takt cross); Patrick Isfordink ( Enduro
Klasse 125 CC- 2 takt senioren); Alfons
Hoevers (Enduro Klasse 400 CC 4- takt se
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Pittige Veldtoertocht
'Achtkastelenrijders'
: •;,-..•-.
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VORDEN

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9XJCH12;ÖO uiir en 's middags op afspraak.

STICHTING
WELZIJN
OUDEREN

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in het algemeen.

VOORLICHTING VALPREVENTIE

Dinsdagmiddag 9 maart wordt er door
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
voorlichting gegeven over valpreventie
door middel van de videofilm 'Ouder
worden en vallen' van de Stichting Consument en Veiligheid. Dit in samenwerking met dokter Sterringa, die een aanvulling geeft over de veiligheid in en om
het huis. Locatie: Het Stampertje. Tijd:
14.00 tot 16.00 uur.
SENIOREN RIJTEST
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De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
houdt in samenwerking met de plaatselijke rij-instructeurs, Veilig Verkeer Ne
derland en de Ouderenbonden rijvaardigheidsritten op dinsdag 16 maart. Alle
automobilisten van 50 jaar en ouder
kunnen hieraan deelnemen.
Het doel is de rijvaardigheid onder de
loep te nemen. In de loop der jaren kunnen er foutjes in het rijgedrag zijn ontstaan en bovendien worden de verkeersregels regelmatig veranderd of aangepast. De rijtest heeft geen gevolgen voor
uw rijbewijs.
U rijdt in uw eigen auto in gezelschap
van een rij-instructeur. Afhankelijk van
de deelname wordt er na de test individueel of 's avonds met de groep de theorie besproken. U kunt zich alvast opgeven bij de SWOV, Nieuwstad 32. Tel.
553405.
HULPMIDDELEN

Er zijn diverse hulpmiddelen voor mensen die slecht ter been zijn en graag wat
steun willen hebben bij het lopen. Het
eenvoudigste middel is de wandelstok en
de ellelboogkruk. Wanneer deze apparaten niet meer voldoende steun bieden is
een looprekje een betere mogelijkheid.
Een looprekje heeft vier poten, is in de

hoogte verstelbaar, licht van gewicht en
soms zelfs opvouwbaar. Er bestaat ook
een looprekje op 3 of 4 wielen, de zgn.
rollator. De driewiel rollator is opvouwbaar en zeer wendbaar. Hij is daardoor
handig in een kleine of volle ruimte.
Wanneer iemand zwaar moet leunen is
een vierwiel rollator echter beter geschikt. Deze rollator heeft een zitje,
waarvan men gebruik kan maken bij
lang wachten. Ook is het mogelijk er een
blad met kopjes of een bord met eten
mee te vervoeren.
Voor tijdelijk gebruik kan men een looprekje of een driewielrollator lenen bij de
Thuiszorgwinkel. Vierwielrollators zijn
te huur. Indien u permanent een looprekje nodig heeft kan deze aangevraagd
worden bij de ziektekosten verzekering.
Als u er niet zeker van bent welk hulpmiddel voor u de beste oplossing is, kunt
u advies vragen bij een ergotherapeut. U
mag de diverse rekjes ook een paar weken testen om tot een juiste en definitieve keuze te komen.
NIEUWE EXPOSITIE

De SWOV biedt ouderen dié schilderen
als hobby hebben de gelegenheid van tijd
tot tijd hun werk te exposeren in haar
kantoorruimte. De leden van twee Vordense schildergroepen maken hier reeds
gebruik van. In de maanden januari en
februari kunt u werken bekijken van de
dames J. Ouwingaal. Haverkamp en A.
Turfboer.
^P
De te bezichtigen werken hangen in
twee ruimtes: de werkkamer van de coördinator mevr. Van Uden ( alleen toegankelijk tijdens kantooruren) en de ernaast
gelegen open ruiJfe die altijd vrij toe
gankelijk is.
Komt u eens kijken naar de resultaten

van deze boeiende hobby. Misschien ook
iets voor u?
VOORDELIG REIZEN MET DE TREIN

De Nederlandse Spoorwegen geven een
60+ Seniorenkaart uit. Als u 60 jaar of ouder bent, kunt u de kaart voor f99,- kopen. De 60+ Seniorenkaart is eenjaar geldig. U krijgt daarmee de volgende kortingen:
- 40% korting op enkele reizen, dagre
tours en dagkaarten in voordeeluren:
maandag t/m vrijdag na 09.00 uur en
in het weekend de hele dag;
- extra voordeel 's avonds en in het
weekend;
- 7 dagen door Nederland vrij reizen
zonder een kaartje te kopen op de zogenaamde keuzedagen en
- 30% korting naar en in 19 Europese
landen in combinatie met de (gratis)
Rail Europ Senior kaart;
- samenreiskorting: in de voordeeluren
kunt u l, 2 of 3 reisgenoten meene
men, die net als u 40% korting krijgen
op het volle tarief.
Verder krijgt u drie keer per jaar een gratis magazine thuisgestuurd met exclusie
ve aanbiedingen voor een 60+-Seniorenkaarthouders.

De veldtoertochten die de VRTC "De Achtkastelenrijders" met regelmaat organise
ren trekken altijd veel deelnemers. Zo
ook de tocht die zondag werd gehouden,
hl totaal kwamen er 380 rijders aan de
start met allemaal hetzelfde uitgangspunt; namelijk de conditie op peil houden.
Wat dat betreft kwamen de coureurs
flink aan hun trekken want de 45 kilometer lange tocht was vanwege de vele
modderpaden niet alleen lastig, maar
bovendien loodzwaar. De start was vanaf
het Sportpark aan de Oude Zutphense
weg en middels diverse buurtschappen
weer terug naar het vertrekpunt. Onderweg was in Linde, bij de schaatsfamilie
Mombarg, een controlepost ingesteld,
waarbij de renners tevens een slokje
konden drinken. Op 18 april organiseert
de club een voorjaarstocht.

Bridge
BRIDGECLUB VORDEN

Uitslagen van l februari 1999.
Groep A: 1. Wyers / Thalen 59,2%; 2/3.
echt. Hoftyzer - Gille / De Bruin 58,8%.
Groep B: 1. echtp. Wientens 65%; 2.
echtp. de Niet 57,5%; 3. den Ambtman /
Thalen 57,1%.
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"

Uitslagen van woensdag 3 februari 1999.
Groep A: 1. mv./hr. Polstra 62,5%; 2. mv. /
hr. Scholten 54.6%; 3. den Elzen / Hissink
53.3%.
Groep B: 1. Hooyveld / v. Leuvensteijn
Breukik 65,3%; 2. v.d. Berg / Duinkerken
59,2%; 3. Bouman / Snel 56,1%.

Waar verkrijgbaar?
De 60+ Seniorenkaart is verkrijgbaar aan
de loketten van de NS-stations. U moet
daarvoor een recente pasfo^en een geldig identiteitsbewijs meene^ren.
Brochure
In de brochure 'De Voordeel-urenkaart'
staat meer informatie. Dezegratis brochure vindt u in de de voo^htingszuil
in het postkantoor en natuurlijk op het
NS-station.

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

Dit jaar tóch op vakantie?
Voor veel mensen is de vakantie iets heel gewoons. Voor duizenden langdurig zieken en zwaar
lichamelijk gehandicapten ligt dat heel anders. Zij moeten vaak gedwongen thuis
blijven. De Zonnebloem zorgt dat 6000 zieken en gehandicapten dit jaar tóch op
vakantie kunnen. Dankzij de hulp van 6200 vrijwilligers. Ook ü kunt helpen!
Steun de 'Actie Zonnebloemvakanties'. Giro 145, Breda.

de zonnebloem

"Ook ik hel p mee"

GIRO 145

Postbus 2100, 4800 CC Breda
Telefoon (076) 564 63 62
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KEURMERK VOOR VERANTWOORDE
FONDSENWERVING EN -BESTEDING

Fietsmogelijkheden Achterhoek gebundeld
Streek-WV Achterhoek heeft een gids
op de markt gebracht waarin alle
fïetsmogelijkheden in de Achterhoek
zijn weergegeven. Geen algemene,
wollige verhalen, maar zeer concrete
informatie over fietsroutes, -kaarten,
-verhuurders, -arrangementen en
-evenementen. De gratis gids heeft
een dikte van 24 pagina's en is telefonisch te bestellen bij Streek-WV
Achterhoek, (0900) 26 92 888, maar is
ook aan de balies van de VWs in de
Achterhoek verkrijgbaar.
Het landschap van de Achterhoek wordt
vaak omschreven als een coulissenlandschap. Net als op een groot toneel wisselen de decors zich snel af. Door deze afwisseling is de Achterhoek een geliefd

fietsgebied met tal van onverwachte zijden. Onverwacht, wanneer het gaat om
natuurschoon, statige landhuizen, karakteristieke boerderijen, leuke kleine
musea, historisch stadjes, vriendelijkheid van de mensen en de veelheid aan
routes. Maar het meest onverwacht is
toch wel het grote aanbod aan fïetsmogelijkheden. Daarom wordt de Achterhoek het 'onverwachte fietsland' ge
noemd.
FIETSROUTES

Er is keus uit een veelheid aan routes: be
wegwijzerd of alleen beschreven. Maar
altijd is de routebeschrijving zodanig opgezet, dat veel informatie over de omge
ving wordt gegeven. Er zijn lokale ommetjes van 20 km vanuit elke plaats, die on-

derling weer op elkaar aansluiten. Daarnaast 'dagroutes' van 35 tot 60 km, waarbij verschillende plaatsen worden aangedaan. Voor de lange-afstand-fietser is er
ook volop keus. Er is bijvoorbeeld de
Kastelenfietsroute Oost-Gelderland, een
route van 350 km langs alle kastelen en
landhuizen in de Achterhoek. En de
Euro-bikeroute, een grensoverschrijdende tocht van 100 km. Bovendien voeren
verschillende doorgaande LF-routes door
de streek.
Verschillende VW's organiseren fietstochten onder leiding, zoals langs de
kastelen van Vorden of een tocht met een
bezoek aan een in bedrijf zijnde boerderij. Maar er zijn ook verschillende fietsmeerdaagsen: vanuit Aalten, Borculo,

Doetinchem, Laren, Montferland, Ruurlo, Varsseveld en Zutphen. Bovendien is
er voor de vijfde maal de Toer de Achterhoek: een tocht met vier verschillende
startplaatsen. De data van de meerdaagsen zijn op elkaar afgestemd. Ze hebben
plaats tussen half mei en eind augustus.
FIETSARRANGEMENTEN

VW's en het toeristisch bedrijfsleven
zijn ook actief met het aanbod aan meerdaagse fietsarrangementen. Er zijn trektochten van hotel naar hotel, waar de bagage wordt vervoerd. Bovendien vanuit
hotels, campings of bungalowparken
'standplaatsarrangementen', waarbij elke dag keus is uit verschillende dagroutes. Maar altijd geldt er een speciale arrangementsprij s.

INGEZONDEN MEDEDELING
l U H Ï Ï l N VERANTWOORDING VAN Dl; REDACTIE

Vorden, 3 februari 1999
GEACHTE HEER EN MEVROUW LEESTMAN,

Biej ons
in d'n Achterhoek

Ut dut mien plezier da'j met smart hebt zitt'n wachten op 'ne blik aartensoep van
onze Deurdreajers hier in Vorden. Low eerlijk wene, a'j gin volk heb diet zo'n aktie
ondersteund deur zo'n blik te kop'n holt alles op. Met de opbrengst kan d'r elk joar
een gratis carnaval worden e regelt veur de kinder en veur de olderen van dagen.
Ook d'n optocht mot 't hebben van dit soort bi'jdragen.

Willem van 't Domeneerspad kek 's op de klokke. Al zowat twaalf uur. 't Jonge
dan wodn 't ok tied umme nao bedde te gaon. Maarnvrog mos e ok weer op tied
biej de baas wean. Wach, hee zol nog 's effen nao den hit kiekn. Hee had zich
kots een peerdjen toe-esteld. Neet zo'n heeln grootn maor veur zien dochter,
die d'r op wol rijjen, groot genog in zien ogen.

En ja dan goat er op zo'n kolden, moar met wel van een fijn zunneken voorziene
zoaterdag, toch weer een man of vrouw of tien, twaalf d'n helen dag op pad.
Ie belt an en d'n enen steet al kloar met 't geld, een ander het zoiets och 't geet ook
wel deur als ik niks koop. Loat iemand anders 't feest moar betalen. Dat schot natuurlijk niet op, moar ja ie kunt de leu niet dwingen.

Hee kreeg een zaklochte veur 'n bozem hen, schot de klompe an en köstern too
op de weie achter 't huus an. Hee lochten 's rond. Veduld, zat 't peerd now toch
an de mais te vretn. Hee had t'r op een paar trad van de olde vroch een extra
draod langs espannen zodat 't peerd neet an de mais kon zitn reupn.

Verdreat dut 't mien natuurlijk a'j d'r op heb zitten wachten en wie bunt neet bie
oe an de deure ewaes. Da's jammer en zal ons zeker geen wos weazen (dat zit t'r
trouwens wel volop in). Low 't zo afsprekken. Um 't goed te maken kriej bi dizzen in
ieder geval een blik én een lot gratis. Dan geef ik d'r oe nog een fijne Gelderse rookworst en wat huppelpeutjes d'r bie. T'is per slot van rekening huppeltied.
En volgend joar um half elf stow bie oe veur de deure. Wat d'r ook gebeurt!
Prins Theo d'n eersten!

Mombarg verrast zichzelf bij NK Marathonschaatsen:

5e Plaats voor Arjan Mombarg
Dat de natuur zich niet laat dwingen,
bleek weer eens bij het NK Marathonschaatsen, dat 30 januari gepland
stond op de Plansee in Oostenrijk.
Door hevige sneeuwval moest de wedstrijd worden afgelast. Hij werd verplaatst naar maandag l februari op
de Weissensee. Henk Mombarg kon
dus onverrichter zake naar huis keren. Zoon Arjan nam zijn plaats in op
de Weissensee en leverde daar een bijzondere presentatie door als 5e van
de 152 deelnemers over de finish te
gaan.
Mombarg reed ook goed bij de andere
wedstrijden, die afgelopen week op het
programma stonden, met uitzondering
van afgelopen zaterdag. Nast Arjan
Mombarg stond afgelopen maandag bij
het NK ook Martin Rietman uit Wichmond aan de start. De C-2 rijder uit de
ploeg van Ecotrans Free-Wheel startte
voor de eerste keer bij de "grote jongens".
Hij kon aanvankelijk het tempo goed volgen, maar moest uiteindelijk toch afhaken.

Bij de tijdrit over 1000 meter, die woensdag werd verreden, werd Mombarg 30e,
Rietman 81e en Han Donderwinkel, die
maandag was gearriveerd, 73e. Bij het
criterium over 40 kilometer, dat donderdagmorgen werd verreden, eindigde
Mombarg op een uitstekende 13e plaats.
Als hij iets taktischer had gereden, had
er nog meer in gezeten. Rietman en
Donderwinkel eindigden ook nu in de
middenmoot van de 152 deelnemers. De
afvalrace van donderdagmiddag werd
vanwege ^Ézachte ijs afgelast.
Bij de Alternatieve Elfstedentocht van afgelopen zaterdag waren de rijders uit de
ploeg van Ecotrans Free-Wheel minder
succesvol.
Mombargjgakte vanwege een sanitaire
stop en d^^alpartij los van het peloton.
Donderwinkel moest na 150 kilometer
afhaken omdat de kou hem parten speelde. Rietman was niet aan de start verschenen vanwege een keelontsteking.

Hee leep de weie in en prebeern 'm weer achter den draod te kriegen. Hee j oog
um van de plaatse maor een trad of wat wieter vrat e zo weer an de mais. "Allo,
vort", zei Willem onderwiel hee 't peerd met de vlakke hand op de konte sloog.
't Peerd ging inderdaod weer de weie in maor aaien met zien achterpoot metene op zied en raakn Willem's been. Hee wol op huus an loopn maor dat was t'r
gaar neet biej. Hee ging op de grond zitn want staon ging inens ok neet meer.
Tjonge, jonge, hoe kwam e nog in huus. Hee prebeern te kroepn.
At hee 't röstig an dei ging 't nog zo'n betjen al duurn 't een hele hotte veure
binnen was. Gelukkig sleepn ze onder, zien vrouw hilp um 't bedde in. "Wat
zo'n spiere toch zeer kan doen", zei e tegen zien vrouw veur e prebeern te
slaopn.
'n Andren maarn prebeern en op te staon maor veel metene op de grond, kats
buutn westen. Hee had naans gin benul meer van wat t'r wieter gebeurn. Maor
too 'n opgebelden dokter effen later zaog dat zien kuutbeen ebrokn en
escheurd was lei Willem ok gauw in de ambulance en kon e zich in 't ziekenhuus laotn ingipsen.
Now, een maond of wat later mark iej niks meer an Willem's been.
Maor daor löp al wel een ander peerd in de weie. Want ok onder peerde he'j
goedzakken en ondochte, biej ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

O Varens 2
O 2 bossen
O 3 primula's

Desondanks kijken de schaatsers met te
vredenheid terug op hun wedstrijden op
de Weissensee.

O Valentijnsboeket

TrefPunt
Graafschap-West

Privé piano/orgelles
bij de gediplomeerdevakman

gratis
eigen homepage
op Internet
Informatie bij uw
Rabobank

T

Wim Riefel
Telefoon: 52 93 60

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ

WEEVERS

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

20 zoete Clementines
heel kilo Tomaten
3 kilo harde elstar
room witte champignons
per pond

KOLDEN HU F's Versmarkt
Ven

«n « o o r i U l l g

" O m d 11 h e t ititti l i .

Telefoon (0575) 55 10 10

Hebt u uw formulier voor 'Vorden 99' al ingevuld en afgegeven aan
de Openbare Bibliotheek - Dorpsstraat 3 - 7251 BA Vorden? De
redactie van dit boek krijgt, mede dank zij uw bijdrage, dan een
goed overzicht van de manier waarop we in het laatste jaar van
deze eeuw in Vorden wonen, werken, ons verplaatsen, denken over
het onderwijs, het verkeer en andere belangrijke zaken. Bovendien
dingt u mee naar een van de tien gratis exemplaren van het boek
een boek voor u over
dat in september 1999 zal verschijnen.
Vorden op 'de grens
Geen
formulier
(meer)
in uw bezit? In de bibliotheek ligt een overdruk van het enquêtevan twee eeuwen'
formulier voor u klaar. U kunt het, als u dat wilt, ter plaatse invullen. U kunt ook telefonisch
een formulier aanvragen via nummer 55 19 28. Het wordt u dan gratis toegezonden.

OPRUIMINGSFINALE

LIJSTEN

alleen woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
alle dames- en herenmode met:

Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's küjgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.
Een mooie lijst geeft een stukje waardevermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

oranje sticker

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dot de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

halen =

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
groene sticker

Hengelo Gld, Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

1betalen

2 1
30%
halen =

gele sticker

betalen

korting

MOMBARG

Bouwbedrijf BV
is een veelzijdig bedrijf met ca. 25
medewerkers. Praktisch alle onderdelen in de bouw worden door ons
zelf uitgevoerd. In verband met de
toename van betonwerken zijn wij op
korte termijn op zoek naar:

mode centrum

• Betonstaalvlechter(s)
• Uitvoerder betonwerker
Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

Wij zoeken flexibele en vlotte mensen met een leeftijd tot ca. 40 jaar, ervaring en/of interesse voor het
werken met beton.
Wij bieden: afwisselend werk, een prettige werksfeer,
zekerheid.
Ben jij de persoon die wij zoeken en wil je de zekerheid van een vaste baan? Aarzel dan niet en schrijf
of bel ons (t.a.v. Hans Mombarg).

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

MOMBARG Bouwbedrijf BV

THEO TERWEL

TEGELHANDEL

Waalderweg 26, 7263 RW Mariënvelde
Postbus 20, 7136 ZG Zieuwent
Tel. (0544) 35 13 14 • e-mail: info@mombarg.nl

mullcr-vofden bv

AUTOSCHADESPECIALIST
NEDERLANDSE VERENIGING

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

De schilder
geeft weer een
vorstelijke korting.
Deze winter f65/- perman per dag'.

Huurwoning gekocht ??
Bel Univé voor een voordelige
woonhuisverzekering

^.X VERZEKERINGEN •

^

Univé Gelre
Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
tel. 0573-298100

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
tel. 0573-451635

De schilder laat uw huis er weer vorstelijk uitzien. Door kleuradvies, moderne technieken en ondergrondbehandelingen knapt uw huis op en wordt uw woning goed beschermd. Daarnaast geeft hij
u voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk een vorstelijke winterkorting!

De schilder. De beste vriend van je huls. u '
' Oeit premie geldt voor jmi (iciilirrrn bij ttn opdracht van minimaal drie imuiifiiyrn conform vooi wnnrdcii.

Winterschilder Regelink is ook deze winter weer heel voordelig. Boven de al
gebruikelijke premie van f 65,- (per man per dag) doen wij daar nog eens f 35.(per man per dag) bij zodat de totale premie ook deze winter weer uitkomt op
f100,- per man per dag.
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ERKEND SCHILDER-

AFWERKINGSBEDRUF
«Tul EN Al

REGEUNK SCHILDERSBEDRIJF
7255 BN Hengelo (Gld.) • Raadhuisstraat 40
Telefoon (0575) 46 16 55 • Fax (0575) 46 11 90

