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Afscheid pastoor Van Zeelst Volle bak tijdens koffïe-
concert "Bon Foi Toch"

'Iets nieuws beginnen'. Dat was
het thema van de eucharistie-
viering die op zondag 20 febru-
ari werd gehouden naar aanlei-
ding van het vertrek uit Vorden
van pastoor J. van Zeelst.

De voorgangers in deze dienst wa-
ren - naast de pastoor - deken
Geurts van het dekenaat Berkel-
land en de jongste broer van de
pastoor. Aan de dienst werkten al-
le koren mee, Cantemus Domino,
het rouw- en trouwkoor, het 30+
Koor en de Kerkuiltjes. De verschil-
lende liederen waren in samen-
spraak met de pastoor uitgezocht.
Negentien jaar pastoraat in Vor-
den is zowel voor de parochie als
voor de pastoor zelf een periode
waarin heel veel is gebeurd. Toen
het besluit gevallen was dat de
pastoor bij het bereiken van de 65-
jarige leeftijd zou vertrekken,
stond vast dat hem een waardig
afscheid bereid moest worden,
niet te formeel maar wel in een
goede sfeer.
Na de eucharistieviering bood Jaap
Harmsen als voorzitter van het pa-

rochiebestuur namens de pa-
rochianen een computer met toe-
behoren aan. Daarmee is overi-
gens nog maar een deel van het
bedrag besteed dat de parochie
hiervoor bijeen gebracht heeft.
Het restantbedrag zal in goed over-
leg met de pastoor besteed wor-
den. Deze computer stelt de pas-
toor in staat daadwerkelijk met
iets nieuws te beginnen op het mo-
ment dat hij tijd krijgt om er zich
in te verdiepen. En nu - zoals hij
zelf in zijn dankwoord zei - zijn fa-
belachtige geheugen toch een
beetje minder wordt, kan zo'n
werkgeheugen een beetje helpen.

De verschillende sprekers bmch-
ten allen de enorme werklust van
de pastoor naar voren, zijn neiging
om altijd en overal breed gedocu-
menteerd te zijn en natuurlijk zijn
passie voor vergaderen. Jan Vree
man die sprak namens de PCI en
enkele werkgroepen, deed dit in
dichtvorm en kon vanwege de tijd
maar enkele coupletten voorlezen.
Gelukkig bood hij het hele verhaal
op schrift aan zodat de pastoor dat

op zijn gemak kan nalezen en
daarbij zullen heel wat voorvallen
uit de afgelopen jaren hem weer
helder voor de geest staan.
De verschillende sprekers werden
afgewisseld door een muzikale
hulde van zowel het 30+ Koor als
de Kerkuiltjes. Beide koren boden
een cadeau aan in de vorm van
een album waarin onder meer
trouwfoto's van de leden en foto's
van dopelingen uit de afgelopen
negentien jaar. Een historisch do-
cument.
Na de sprekers was er een eindelo-
ze rij van mensen vanuit de pa-
rochie en daarbuiten die allen per-
soonlijk de pastoor hun goede
wensen wilden meegeven. Uit de
aanwezigheid van de mensen van
diverse organisaties was duidelijk
te zien dat pastoor Van Zeelst niet
alleen op kerkelijk gebied maar
ook maatschappelijk betrokken
was in het Vordense.

Zowel de parochie als de pas-
toor kunnen terugzien op een
waardige afsluiting van de 'pe-
riode Van Zeelst'.

Sursum Corda bestaat 70 jaar
Sursum Corda bestaat dit jaar 70 jaar en organiseert een aantal activiteiten om deze mijlpaal ook
aan iedereen kenbaar te maken.

Activiteiten die - naast het zelf musiceren en het publiek laten luisteren naar het muzikale resultaat - ook
tot doel hebben om de verenigingskas gevuld te krijgen, want zoals bijna alle verenigingen heeft ook Sur-
sum Corda het niet breed. De muziekmarathon en het jubileumconcert zijn naar buiten toe de twee hoofd-
activiteiten.
Op 18 maart aanstaande vindt er in het Dorpscentrum een muzikale happening plaats die 12 uur achter el-
kaar gaat duren, namelijk een muziekmarathon. De marathonploeg staat in het teken van vier thema's te
weten 'koffietijd', 'lunchtijd', 'theetijd' en 'variété ofwel broadway-tijd'.
De opzet is om het publiek zodanig te boeien dat ze niet bij één thema komen kijken, maar benieuwd zijn
naar de muziek en de aankleding er omheen van de andere thema's. Het spreekt vanzelf dat de mogelijke
consumptie hierop ook zijn aangepast. De muzikanten presenteren zich niet alleen als groep maar ook in-
dividueel of als ludieke kleinere groep. Uit welingelichte kring hebben wij vernomen dat de marathon trap-
pers alsmede de koffïeploeg zeker aanwezig zullen zijn.
Dan, als klap op de vuurpijl, zal op 25 november in de Vordense sporthal een spectaculair concert worden
gegeven waar grote namen van zich zullen laten spreken. De kosten voor dit concert worden gedragen door
Vordense sponsoren die er voor zullen zorgen dat dit concert uiterst betaalbaar zal blijken te zijn.

Het leuke bij een optreden van
"Boh Foi Toch, blijft toch altijd
de ongedwongen sfeer die er
heerst. Het publiek heeft duide-
lijk het gevoel "erbij te horen".
Zo ook zondagmorgen tijdens
het koffieconcert in het panne-
koeken- reataurant "Kranen-
burg".Een 'Volle bak" waarbij
de obers zich ternauwernood
een pad tussen het talrijke pu-
bliek konden banen!

In de tien jaar dat "Boh Foi Toch"
bestaat, slaagt Hans Keuper er tel-
kens weer in om een bepaalde lied
op een, geheel eigen wijze aan te
kondigen. Zo is "Beernd van de Ku-
perie" tegenwoordig al iemand die
met de OAD bus een vrouwtje in
Polen gaat halen. Een oud Achter-
hoeks gebruik, na de slacht van
varkens in october, komt er stevast
"Balkenbrie" op tafel. Het recept
dat Hans Keuper het publiek on-
der grote hilariteit uit de doeken

deed, daarvan lusten de honden
zelfs geen brood.Juffrouw "Begeer-
ding" is een vrouw waarvan iedere
man blijft dromen. In "De Foeke-
pot", met een solistisch optreden
van foekepottensepcialist Han Ma-
li, werd nog eens duidelijk onder-
streept dat sommige mannen een
foekepot belangrijker vinden dan
hun echtgenote! Ja " Boh Foi Toch"
deed deze zondagmorgen met een
flinke greep uit het repertoir over-
duidelijk aan klantenbinding. De
"Hekse van het Hilgelo" zou er bij-
na van gaan blozen. Wat is het
toch mooi om aan deze plas (voor-
al bij zomersweer) met de verrekij-
ker de natuur te bekijken! De jon-
gens "Zie ze an de teke stoan" ze
blijven "in", evenals het slotnum-
mer "De Bierman" met het goed in
het gehoor liggende refrein "Ave
Maria". Kortom gezelligheid troef
bij het zondagmorgen- concert
van "Boh Foi Toch" in het panne-
koekenrestaurant "Kranenburg".

Open Huis
Vordens Tennispark
Op zaterdag 11 maart wordt er
door ten nisvereniging Vordens
Tennispark Open Huis gehouden.

Niet-leden worden uitgenodigd
om onder begeleiding een balletje
te slaan om zo nader kennis te ma-
ken met de tennissport.

(Zie ook advertentie.)

Wereldgebedsdag
Vrijdag 3 maart aanstaande is het Wereldgebedsdag. Over de hele we-
reld komen deze dag mannen en vrouwen bij elkaar om samen te bid-
den, te lezen en te zingen. In alle werelddelen wordt dezelfde liturgie
gebruikt, die geschreven is door vrouwen uit Indonesië. Het thema
van dit jaar is: 'Talithar kum', ofwel 'Meisje, sta op'.
In Vorden wordt deze dienst vrijdagavond gevierd in de Christus Ko-
ningkerk. Medewerking wordt verleend aan door het rouw- en trouw-
koor van de R.K kerk. Iedereen is van harte welkom en de organisatie
hoopt op een goede opkomst.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 3 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in Chr. Koningkerk.
Zondag 5 maart 10.00 uur ds. M. Beitier, bevestiging van ambtsdrager.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 maart 10.00 uur ds. T. Hoekstra, Arnhem.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 3 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in Christus
Koningkerk. Medewerking van rouw- en trouwkoor.
Zondag 5 maart 10.00 uur ds. D.H. Borgers uit Rijssen; 19.00 uur
ds. C.P.M. Verrips uit Eibergen.

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 3 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag.
Zondag 5 maart 10.00 uur woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 maart 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 5 maart 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
5-6 maart E. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 441286.

Huisarts
4-5 maart dr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.



Weekenddiensten
Tandarts 4~5 maart F A Kuijl, Lochem, tel 0573-251684.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag/zondag 11.30-12.00 uu^

StreeJkziekenhuis Het SpïttaaL Ooyeritoekseweg 8, tel, (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-1930
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden dé hele dog;
anderen 15.00-16.30 en 17/45-19.00 uur. Haftbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
aftielinglO.30-il.30/15.30r 16.45 én 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16,00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur: Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem. tel (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA lochem, fax
(0573)299298,

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag vah
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17,15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

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

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48,

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17-30
uur. vrijdag 14.00-20:30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings tijden uit-
leenpost Vïerakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16,15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uuren 13.30-16.00 uur; vrijdag
van 09,30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Per^nenalamienng info/aanvraag bij de SWOV;
Tafeltje-dek*je infojaanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
teil 55 3405. f ;:: :;!; +;•• : :,;| .

 :: ' :

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/
Ruurio, tel. 557300 of by de SWOV, tel; 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculosewêg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (wïra);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

• Wij zoeken: zelfstandige
hulp in de huishouding voor
ca. 6 uur, liefst 2 halve dagen.
Buitengebied Vorden (ünde).
Tel. 0575-556559 na 18.00 uur

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

• Te huur: partytent Holiday,
60-persoons, Wauw-wit gestreept
Nu ook tafels en stoelen. Tel.
0573-452641, fax 0573-454541

• Te koop: grote partij
buxusplanten 20 è 25 cm
hoog f 1,10 per stuk. Tel. 0573-
452641

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • antiek, curiosa, enz.; in-
en verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. 0315-241169

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

• De enige echte opruiming.
Donderdag 16 maart a.s. 13.30
uur. Verzamelhuis Warns-
veld

• Zaterdag 4 maart van 10.00
tot 12.00 uur rommelmarkt
de Spil, Kiekenbelt 2, Warns-
veld. Inlichtingen 0575-526919

• 8 maart vrouwen-verwen-
dag f 10,- voor nieuwkomers:
inner-beauty-arrangement (in-
clusief REIKI) rookvrij welkom
bij Ineke 'Vrouwen-Trefpunt'
Keijenborg 0575-464383

• Gezocht: ervaren 'thuis-
klusser'die bij ons het voor-
komende timmer-/schilder-
werk en tuinonderhoud kan
verzorgen. Wij zoeken beslist
iemand die nauwkeurig én
met plezier werkt. Wij bieden
een net uurtarief, veel zelfstan-
diheid en een prettige werk-
omgeving. Tel. 431525 (buiten-
gebied)

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

• Rabo-Dash recreanten-
toernooi heren, dames, mix
op 26 maart, bel 0575-554459
of 06-53433396 H. Meekes

• Zwerfvuildag. Oproep aan
alle inwoners van Vorden,
Wichmond en Vierakker. Wilt u
genieten van een schoon Vor-
den? Help mee met het oprui-
men van rommel langs de we-
gen in het buitengebied van
Vorden op zaterdagmorgen
18 maart. U kunt zich opgeven
bij Ria van Vleuten, tel. 553357.
Inwoners van Wichmond en
Vierakker kunnen zich opge-
ven bij Jan Rietman, tel.
441999

• Met ingang van april: appar-
tement te huur met ruim, zon-
nig balkon. Eigen ingang. Brie-
ven onder nr. R 41-1 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

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

• Zondag 5 maart a.s. grote
bingo, aanvang 19.30 uur.
Café d'Olde Kriet, Dorpsstraat
25, Wichmond, tel. 0575-
441600

• De Werkgroep Tuinkeuring
organiseert weer een snoei-
demonstratie op 18 maart
Opgave voor 11 maart bij tel.
552670/553442

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

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

'Waarom
Bomenbelang?'
Omdat bomen ervoor zorgen dat mens en dier

kunnen leven.
Omdat bomen de straten, wegen en tuinen

in dorpen en steden sieren.

Wordt lid van Vereniging Bomenbelang:
tel. 0575-552232

Vereniging Bomenbelang Vorden

,
a

Feestelijke
aanbiedingen

Heerlijke Voor de feestneuzen onder ons:

verse Carnavalsvlaai
Vlaai! met een Prinsheerlijke 4 K 95

vulling voor maar T O»

Capuccinovlaai 095
voor maar

Vordense tompoucen
a.u.b. reservering gewenst 495
deze week per stuk voor mm

Nieuw:

Heeft u het al geproefd?

Desembrood
m'n stukje puur natuur .
dat proeft u!

Vers
van uw
verwen-
bakker

Brabantse
worstebroodjes
carnavalsprijs

iedere donderdag:

5 broden
voor

O.95

12**
Zaterdag: alle broodjes

halen K betalenIJ

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

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

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

Attentie Attentie

Ijsbaanvereniging
Vorden

heeft in overleg besloten dat de
abonnementskaarten

van het afgelopen
seizoen 1999/2OOO
het komend seizoen

2OOO/2OO1 geldig blijven

Bewaar deze dus goed.

Het bestuur

Bij ons zorgen

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

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
D

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Scott

Scott is geboren op 19 februari
2000 om 22.54 uur, weegt
3950 gram en is 52 cm groot.

Barny en Caroline
Visser-van der Woerd
Mellany t

Broekweg 15
7234 SW Wichmond
Tel. 0575-442073

Voor uw medeleven na het
overlijden van onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoe-
der

HENDRIKA
BOSMAN-NIJLAND

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, maart 2000

Dolgelukkig en blij zijn wij met
de geboorte van ons zoontje
en broertje

Richard

Geboren op woensdag 23 fe-
bruari 2000 om 23.55 uur.
Richard is 50 cm lang
en weegt 3640 gram.

Gert-Jan, Jannie en
Stefan Vliem

Lageweg 2
7021 J L Zelhem

FNV
BELASTINGSERVICE

op 22 en 27 maart
zijn er weer onze

belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

Tel. (0575) 55 67 75

k................i.i... —.
$

Café - Restaurant - Zalen .

De Cuijel
Dorpsstraat 11 - 7261 ATRuurlo
Tel. 0573-451312/Fax 0573-453525

Maandag 13 maart aanstaande is de
dag dat wij 25 jaar getrouwd zijn.

Graag nodigen wij u uit om samen met $
ons, familie, vrienden en bekenden dit
te vieren.

Zaterdag 11 maart hoopt

Hendrik Zweverink

zijn uitgestelde verjaardag te vieren
met familie, buren, vrienden en beken-
den in De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden.
U kunt mij hiermee feliciteren
18.00 tot 21.00 uur.

Joostinkweg 8
7251 HK Vorden

Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons is ge-
weest, geven wij kennis van het overlijden van onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

op de leeftijd van 89 jaar.

Onze dank gaat uit naar de verzorging van
'De Wehme'.

Aalten: W. Pardijs
W. Pardijs-Spekkink

Vierakker: W. Rossel-Pardijs
A.J.G. Rossel

Vierakker: G.J. Pardijs
W.J. Pardijs-Bruil

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 22 februari 2000
'De Wehme'

Correspondentie-adres:
GJ. Pardijs,
Beckenstraat 1, 7233 PC Vierakker

De begrafenis heeft plaatsgehad zaterdag 26 februari
op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Wij geven receptie vanaf 20.00 uur in
café-restaurant-zalencentrum De Luifel
te Ruurlo.

Marinus en Henny Klein Bluemink-Gotink

In plaats van kaarten

Engel van m'n hart
Ik droom ervan om een leven lang

i M'n liefde aan m'n liefde te bewijzen.
Naar de top of door 't dal, het maakt niet uit of waar je bent

Je niemand om je heen herkent.
Ik ben bij je, ieder ogenblik
De engel van je hart ben ik.

Je hoort bij mij
En ik bij jou.

In het licht of door de nacht
Het maakt niet uit waar of ik ben.
Ik niemand om me heen herken.

Jij bent altijd zo dichtbij
De engel van m'n hart ben jij.

Atuus

Onze lieve

Jamie
heeft gevochten om bij ons te blijven

maar het mocht niet zo zijn.
Onze vrolijke opgewekte kruimel kon niet meer.

Aloys, Gerrit, Miranda en Dylan
en onze verdere familie

* Steenderen 10 september 1995
t Vorden, 23 februari 2000

De Hanekamp 6, 7251 CJ Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Lieve Jamie
Lief klein manneke
jij leek net Jip van Janneke
zo'n heel klein stripfiguur
alleen jij was echt en zat vol vuur.

Lieve schat
ik zal je nooit meer horen lachen of horen huilen.
Lieve Jamie wanneer het mij te zwaar wordt,
kom ik bij jou schuilen.

Oma Stien
Opa Theo Sessink

Vorden, 23 februari 2000

Lieve Jamie
Ik zal je heel erg missen, je was zo'n actief ventje.
Ook je knuffels zal ik missen.
Vergeten doe ik je nooit.

Ik wens de ouders en opa's en oma's heel veel sterkte.

Ome Tonny

Vorden, 23 februari 2000

Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.

Na 4 mooie jaren hebben we op woensdag 23 februari
afscheid genomen van ons lieve neefje

Jamie

Yvonne en Edwin
Nikki, Ninke, Ninka

Mario en Monique
Kenny, Vito
Raymond en Christel
Aimee, Noëlle

Jacqueline

Vorden, februari 2000

Jamie
Je was een lief en dapper kereltje.
Veel te vroeg moeten we je loslaten.
We houden van je.

Opa Henk
Oma Dien
John, Carla en Nick
Carla en Jan Paul

Vorden, 23 februari 2000

Een lege plek op een stoeltje klein,

Jamie

zal toch altijd bij ons zijn.

Caesar
Rico
Salina
Sander
Arlette
Yvet

Elsemieke
Danique
Dylan
Benjamin
Pieter
Bas

Jeff
Dennis
Jeanne
Dion
Chantal
Naomi

Daan
Koen
Bram
Daniël
Yvette
Michelle

Mirthe
Huib
Juf Gabriëlle
Juf Sylvia
Juf Jeanine
Juf Ellen

Soms moet je even huilen
en dat doen wij nu omdat

Jamie

niet meer bij ons is.

Wij wensen zijn ouders, broertje en familie
heel veel sterkte.

Leerlingen, team, ouders, ouderraad,
MR en bestuur
Katholieke Basisschool De Vordering

Vorden, 23 februari 2000

Bedroefd geven wij u kennis van het toch nog onver-
wachte overlijden van onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

GERRITDINA BIJENHOF-NIJHUIS
WEDUWE VAN WILLEM BIJENHOF

op de leeftijd van 86 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 20 februari 2000
Julianalaan 13

Correspondentie-adres:
AT. Spieker-Bijenhof
Scholtinkstraat 179, 7581 GM Losser

Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis in be-
sloten kring plaatsgevonden.

Ik heb de goede strijd gestreden,
Ik heb mijn loop ten einde gebracht,
Ik heb het geloof behouden.

2 Timotheüs 4 v. 7

Toch nog onverwacht is na een moedige strijd in zijn
vertrouwde omgeving van ons heengegaan mijn man,
onze vader, schoonvader en lieve opa.

's-Gravenhage
15 september 1924

Petit-Lancy (CH)
17 februari 2000

Vorden: M.J. Verploegh-Thomson

Almere: Pauline van Hoogenhuizen-Verploegh
Hans van Hoogenhuizen
Priya, Jan-Willem

Amersfoort: Henri Verploegh
Nel Verploegh-te Lindert
Laurens

La Rippe (CH): Arlette Verploegh
Flavio Chabot

Correspondentie-adres:
de Hanekamp 31, 7251 CH Vorden

De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden.



ULLETIN vORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
TeL: (0575) 55 74 74
Telefex:{0575)557444

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERBETERING TOEGANKELIJKHEID VW-KANTOOR VORDEN

Burgemeester en wethouders willen de toegankelijkheid van het VW-
kantoor aan de Kerkstraat in Vorden verbeteren. Zij zijn van plan om bij
dit kantoor enkele zitbanken aan te brengen en de fietsstandaards van
het oude VW-kantoor naar het nieuwe te verplaatsen.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op dit ontwerpplan,
waarvoor ook vrijstelling van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en
Oost 1994" nodig is. Met ingang van donderdag 2 maart tot en met
woensdag 29 maart 2000 kunt u de tekening inzien in het gemeentehuis
op de afdeling gemeentewerken (in de boerderij). Gedurende deze ter-
mijn kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunt u
richten aan burgemeester en wethouders van Vorden, postbus 9001,7250
HA Vorden. U kunt uw reactie ook mondeling kenbaar maken aan de
medewerkers van de afdeling gemeentewerken.

ELEIDSREGELS VOOR DE LASTENVERLICHTINGm~
Vanaf woensdag l maart 2000 ligt voor iedereen bij de sector Middelen
(kasteel) kosteloos ter inzage ligt:

De "Eerste wijzigingen de beleidsregels voor de lastenverlichting".

In 1998 hebben burgemeester en wethouders regels vastgesteld voor de
uitbetaling of de verrekening van de zogenaamde Zalmsnip. Zij willen de
voorwaarden waaronder niet-zelfstandige huishoudens in aanmerking
kunnen komen voor de tegemoetkoming wijzigen.

Bij gedeelde kamerbewoning komt bij meerdere verzoeken slecht één be
woner voor de Zalmsnip in aanmerking. Daarnaast ontvangen bewoners
van een centrale opvang voor asielzoekers geen tegemoetkoming.

De beleidsregels zijn vastgesteld bij besluit van burgemeester en wet-
houders van 22 februari 2000. Dit besluit treedt in werking met ingang
van de achtste dag na die van de bekendmaking. De bekendmaking heeft
plaatsgevonden door opneming van het besluit in het register "Vastge-
stelde belastingverordeningen, aanwijzings- en mandaatbesluiten, en re-
geling gemeentelijke belastingen". Een ieder kan op verzoek tegen bet-
aling een afschrift krijgen van het besluit.

ERGROTEN WONING WILHELMINALAAN 14

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 5.8 sub a van het bestemmingsplan "Vorden Centrum
en Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning
op het perceel Wilhelminalaan 14.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
2 tot en met woensdag 29 maart 2000 ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belang-
hebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken.

LAATSEN BERGRUIMTE RUURLOSEWEG 32

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te ver-
lenen van het bestemmingsplan
"Vorden centrum en oost 1994" voor het plaatsen van een bergruimte
aan de Ruurloseweg 32.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om op minder dan 5 meter van de
perceelsgrens te bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van 2 tot en met woensdag 15 maart 2000, ter inzage ter gemeente-se-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen kenbaar
maken.

ERGUNNINGEN

BOUWEN
Plaats

Zutphenseweg 78b W. Rietman

inhoud vrijstelling

bouwen woning verplaatsen/
vergroten
hoofdgebouw
(vervanging
schuur door
woning)

Ruurloseweg onge
Nummerd, t.h.v.
km-paal 17,3

Galgengoorweg
(sectie M, nr. 112)

KPN Vastgoed &
Fatilities B.V.

aanvrager

gemeente
Vorden

plaatsen GSM-
opstelpunt

inhoud

bestemming

herplantplicht

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.

BOUWAANVRAGEN
Plaats aanvrager inhoud datum

ontvangst

Holtmaet l en fam. B.F. Wijs en plaatsen schutting 16-02-2000
Biesterveld 2 fam. J.W.M. Waarle

Wilhelmina-
laan 14

S. Eckhardt bouwen garage/
verblijfs-ruimte

23-02-2000

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

ERKZAAMHEDEN AAN DE WILDENBORCHSEWEG
EN DE BEWEGWIJZERING

Deze maand begint aannemersbedrijf Dostal met onderhoudswerk-
zaamheden aan de Wildenborchseweg. Binnenkort krijgt u meer infor-
matie in deze rubriek en ontvangen aanwonenden een brief over de af-
sluiting van deze weg.
Voorafgaand aan deze wegwerkzaamheden past de ANWB de bewegwij-
zering tussen Vorden en Lochem aan. Verkeer tussen Vorden en Lochem
wordt in het vervolg over de provinciale wegen geleid. De ANWB voert
ook onderhoud uit aan enkele wegwijzers en brengt een paar kleinere
wijzigingen aan.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat de
gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 22 februari 2000
heeft besloten, dat voor delen van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Vorden,
* sectie D, nr. 2258, plaatselijk bekend hoek Ruurloseweg/Onstein-

seweg 2 en
* sectie K, nr. 5222, plaatselijk bekend Enkweg ongenummerd

(spoorwegemplacement),
een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.
Beide besluiten treden op 2 maart 2000 in werking.

De voorbereidingsbesluiten en de daarbij behorende kaarten liggen
voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Vorden, 1 maart 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
MrAH.B. van Vleuten

de burgemeester,
EJ.C.Kamerling.

vellen 2 larixen 2 inlandse eiken
(maat 8-10)

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met toe-
passing van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, jo. artikel 50, lid 5 van de Woningwet, medewerking te wil-
len verlenen aan de plannen voor:
- het vernieuwen en vergroten van een kantoor/werkplaats aan de

Onsteinseweg 2 te Vorden;
- de bouw van een relaishuis van de Nederlandse Spoorwegen op

het spoorwegemplacement tussen de spoorlijn en (bedrijfs)bebou-
wing aan de noordzijde van de Enkweg te Vorden.

De op de bouwplannen betrekking hebbende tekeningen liggen, met
ingang van donderdag 2 tot en met woensdag 15 maart 2000, ter
inzage op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid gedurende die perio-
de schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 1 maart 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
EJ.C. Kamerling.



VLAAI VAN DE WEEK:

Aardbeienvlaai f 10,-
* * * * *

Advocaatstammetje f 7,50
* * * * *

Saucijzebroodje f 1,75
* * * * *

Krentenbroodjes f 0,50
* * * * *

Elke zaterdag tussen 7 uur en 9 uur

5 harde broodjes
voor f 1,00

V Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

.*, Zand, grind, tuingrond
*, Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

leder z'n
eigen wens.

Uitvaar tcentrum:
Hot Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel hij een sterfgeval grat is : 0800 - 023 05 50 ( d a g en n a c h t !

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

ADRESWIJZIGING

ingangsdatum 26 februari 2000

A.J.F. Helmink
Berend van Hackfortweg 22

7251 XC Vorden

NIEUW ADRES:

De Geile 35
7251 AJ Vorden

Telefoon 0575-551856

Open oefenavond
DE

KNUPDUUKSKES
woensdag 8 maart

20.00 uur
't Pantoffeltje

Dorpsstraat - Vorden

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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

Vanaf heden kunnen we
voor u

verfspuit-
bussen

in iedere gewens-

te kleur afvullen

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

zorgen we dat het voor u
klaar staat.

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

Met spoed gezocht

een vlotte,
betrouwbare

schoonmaakster
voor 1 ochtend/middag per

week.
Leertijd 25 tot 35 jaar.

Woning + kantoor.
Goede beloning.

nfo:.

Tel 038

Lekker après-skiën
bij de Keurslager

Chick-en cheese
kipfilet met kaas en bacon, 100 gr.

kalfsprépare,
100 gr.

varkensfilet,
100 gr.

sellerysalade,
100 gr.

nasi/bami,
per port/e

275 Berliner,
pepercervelaat,1

o
rauwe ham,
(100 gr. per soort), samen69

98

Shoarmapakket,
IL-i 500 gr. vlees, 5 broodjes,

750 gr. saus

s35

995

KeurslagerV1O
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Stichting
Sociaal
Cultureel
Werk
Wamsveld

zaterdag 4 maart

ROMMELMARKT
Kiekenbelt 2

Warnsveld bij winkelcentrum Dreiumme

Aanvang 10.00 uur einde 12.00 uur

Voor het ophalen van goederen en

nadere inlichtingen kunt u terecht bij

Henk Westerveld tel.: 0575 - 526919

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

per kilo

Bananen
2."

Kas- Spinazie
2."per kilo

IS99

200 gram

Aanbiedingen geldig ma. 28 febr. t/m zat. 4 maart

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Eko voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Wie gaat er
mee?

Huishoud-
beurs en Huis
en Interieur

Voorst
f 45,- p.p. incl. entree

tnltchtinpn en opgave:

HAVIReizeh J.L I13IT6I1
Klarenbeetéeweg 14 - Voorst

M (0575) 50 13 34



Jacques van Hooijdonk nieuwe voorzitter Vereniging Bomenbelang Vorden:

'Opheffen van de vereniging grootste wens'
Afgelopen week is Jacques van
Hooijdonk gekozen tot nieuwe
voorzitter van Vereniging Bo-
menbelang Vorden. 'De stuurlo-
ze', vereniging is blij met de
nieuwe kapitein. Een nieuwe
koers zal er voorlopig niet wor-
den ingeslagen maar als het
aan Jacques ligt zal de Vereni-
ging uitgroeien tot een grote
vereniging, die misschien een
nieuwe groene politieke partij
zou kunnen worden in Vorden,
Achterhoek of zelfs in de pro-
vincie Gelderland.

Midden tussen het groen aan de
Kapelweg in de Wildenborch
woont de kersverse voorzitter van
Vereniging Bomenbelang. Wie
met Jacques van Hooijdonk kennis
maakt komt er snel achter dat hij
liefde heeft voor alles wat met de
natuur te maken heeft.In het da-
gelijks leven werkt Jacques als IT
specialist bij Roccade Public in de
vestiging te Apeldoorn. Op be-
stuurlijk gebied heeft hij voldoen-
de kennis in huis. Jacques is name
lijk vice voorzitter van de onderne-
mingsraad bij zijn huidige werkge
ver. Daarnaast heeft hij ook nog
zitting in de Centrale Onderne-
mingsraad van Pink-Roccade. Een
niet al te gemakkelijke bestuurs-
functie. Toch denkt Jacques de
voorzittershamer van Vereniging
Bomenbelang prima te kunnen
combineren met zijn dagelijkse
werkzaamheden.

Jacques: "Allereerst wil ik beweren
dat we absoluut niet stuurloos wa-
ren ook al wil de gemeente Vorden
anders doen geloven. Het feit dat
de belangrijkste actie (gele linten),
een juridische procedure (haag-
beuk aan de Graaf van Limburg
Stirumstraat) en het tot stand ko-
men van het 'Bomenbeleidsplan'
(sorry dit is niet meer dan een ver-
edelde kapverordening) plaatsvon-
den in een periode zonder voorzit-
ter spreekt voor mij boekdelen. We
hebben met het geringe aantal be-
stuursleden samen de vereniging
op gang gehouden. Formeel heb je
eigenlijk wel een gezicht naar bui-
ten nodig en ik vind inderdaad dat
dat alleen maar kan in de persoon
van een voorzitter. Daarom heb ik
me kandidaat gesteld. Nu zul je
wellicht vragen waarom nu pas?
Nou dat heeft te maken met het
feit dat ik overdag geen activitei-
ten voor de vereniging kan uitvoe-
ren. Nu pas hebben de overige be-
stuursleden gezegd dit absoluut
geen bezwaar te vinden. En eerlijk
gezegd ik ben er zelf ook nu pas
aan toe".

GESCHIEDENIS
De kiem van de Vereniging is ge-
legd in 1985 de tijd dat de Ge-
meente Vorden zichzelf een kap-
vergunning gegeven had voor het
verwijderen van één van de twee
grote markante kastanjes voor de
Hervormde kerk te Vorden. Toen
in december 1995 de monumenta-
le eik vlakbij de overgebleven kas-
tanje plotseling gekapt werd groei-
de 'Bomengroep Vorden' flink uit.
Een foto van het enige overgeble-
ven exemplaar vormt nog steeds
het logo van de Vereniging. Offi-
cieel is de Vereniging Bomenbe-
lang zoals die nu bestaat op 11
maart 1997 opgericht. De vereni-
ging heeft als doel: Het behoud - in
de meest uitgebreide zin des
woords - van waardevolle groen-
beplantingen, houtopstanden, bo-
men - in het bijzonder monumen-
tale bomen - en dergelijke binnen
de gemeente, het bevorderen van
herplant van groen en bomen op
strategische plaatsen binnen de
gemeente en het creëren van een
draagvlak ten aanzien van het be-
lang van een en ander;

Jacques: "Ik kwam drie jaar gele-
den heel toevallig terecht bij Ver-
eniging Bomenbelang. Martin
Niessink gaf een lezing over het
Landschapsbeleidsplan van de ge
meente Vorden. Aangezien ik
daarin geïnteresseerd was omdat
ik zelf al een project uitgevoerd
heb in het kader van het land-
schapsbeleidsplan heb ik toen de
lezing bijgewoond. Aan het einde
van de avond ontdekte ik pas dat
de avond georganiseerd was door
de Vereniging Bomenbelang. Ik
onderschreef toen ook al volledig
de doelstellingen en heb me aan-
gemeld als lid van de vereniging".

Wanneer je hem vraagt of je ver-
stand moet hebben van bomen
om lid te worden van de vereni-
ging, is zijn antwoord duidelijk en
krachtig "Nee natuurlijk niet. Wel
wordt van een nieuw lid verwacht
dat hij/zij de doelstellingen van de
vereniging onderschrijft. Ikzelf be
weer ook niet al te veel verstand
van bomen te hebben. Wel is het
zo datje als je gewoon je gezonde
verstand gebruikt in het algemeen
zelf wel weet wat goed en niet
goed is voor bomen. Dus zo kom je
al een heel eind. Gelukkig heeft de
vereniging veel leden die wel ver-
stand van bomen hebben. Daar-
naast nodigen we vaak deskundi-
gen uit om hun visie aan ons ken-
baar te maken, zodanig dat we
steeds bij leren".

GROEI VERENIGING
Dat er in Vorden een Vereniging
Bomenbelang moet zijn, zit Jac-
ques een beetje dwars.

"Zwart-wit gezegd vind ik het heel
triest dat er een vereniging als de
onze moet bestaan. Het is toch te
gek voor woorden dat in een schit-
terende omgeving als Vorden met
zijn grote diversiteit aan bomen,
en houtopstanden in een schitte
rend coulisselandschap een Ver-
eniging Bomenbelang moet be-
staan. Alles is mijns inziens terug
te voeren op het ontbreken van
een groot goed in Vorden: beleid.
Als je nagaat wat je hebt aan bo-
men en houtopstanden en vervol-
gens een beleid uitzet over hoe de
situatie er over 5,10, 20 ja zelfs 50
jaar uit moet zien; als je dit vervol-
gens afstemt met alle betrokkenen
in de gemeente Vorden, inclusief
onze vereniging; als je daarna
goed borgt dat datgene wat je af-
gesproken hebt ook daadwerkelijk
nagekomen wordt, dan durf ik te
beweren dat onze vereniging niet
meer nodig is. Het leuke is - helaas
- dat de realiteit gebiedt dat het
absoluut nog niet zover is; het leu-
ke is daarom ervoor zorgen dat het
ooit wel zover komt; het leuke is
aan tafel te gaan zitten bij die per-
sonen die erover kunnen en ook
moeten besluiten; de gemeente
Vorden dus".

Steeds meer mensen in Vorden

doen een beroep op de Vereniging.
Het leden aantal is het laatste jaar
fors gestegen. Waar die stijging
van het leden aantal vandaan
komt verklaart de nieuwe voorzit-
ter; "Als je ziet wat de doelstelling
van de vereniging is en als je ver-
volgens ziet dat we hard aan alle
doelen werken; als je daarnaast
ziet dat we geen middel schuwen
om die doelen te bereiken, dan
creëer je draagvlak, dan zie je dat
mensen zeggen: verrek het heeft
wel degelijk zin om voor bomen
op te komen, dan zie je dat men-
sen zich inderdaad spontaan aan-
melden. Ditzelfde effect zie je nu
gebeuren door contacten met der-
gelijke verenigingen buiten Vor-
den. Omdat je aan de weg tim-
mert, omdat je opkomt voor je ei-
gen stukje natuur, hoor je erbij".

"Ik zelf heb me al diverse keren la-
ten ontvallen dat de huidige poli-
tieke partijen binnen de gemeente
meelopers cq. ja-knikkers zijn. Wil
je mee kunnen praten en wil je
mede verantwoordelijk zijn voor
het beleid, dan kan dat mijns in-
ziens naast een vereniging als de
onze alleen maar door te zorgen
dat je in de gemeenteraad komt.
Door het oprichten van een groe
ne partij. Er is dus inderdaad be
hoefte aan een groene politieke
partij, maar nog niet op dit mo-
ment. Je moet behoorlijk wat
draagvlak hebben wil je een groot
gedeelte van de stemmers in Vor-
den achter je krijgen."

De nieuwe voorzitter Jacques van Hooijdonk op weg naar de onderhan-
delingstafel.

BOMENBELEIDSPLAN
GEMEENTE VORDEN
Op de vraag of hij in de toekomst
kiest voor bomen of leden is het
antwoord voor hem niet moeilijk.
"Het één is nodig om het ander te
verwezenlijken. Hoe meer leden,
hoe meer draagvlak, hoe meer je
als vereniging voor de bomen kunt
betekenen. Mijn grootste wens zou
zijn: er zorg voor te dragen dat we
onszelf volledig overbodig maken.
Eigenlijk werk ik dus hard aan het
opheffen van onze vereniging. Er
moet een duidelijk bomenbeleids-
plan, nee een groenbeleidsplan ko-
men met de zekerheid dat het be
heren, volgen en controleren van
zo'n plan goed gewaarborgd is. De
contacten met de gemeente zijn
nu vrij goed. Dat is niet altijd zo
geweest. We werden regelmatig
beschouwd als een lastige actie
groep. Soms probeerde de ge-
meente zelfs ons de les te lezen.
Alsof we zelf niet in staat zijn om
voor onze eigen belangen op te ko-
men. Kennelijk is het nu pas bij de
gemeente doorgedrongen dat ze
meer kunnen bereiken door met
de vereniging aan tafel te gaan zit-
ten in plaats van de confrontatie
te zoeken. Zoals ik al zei schuwen
we geen enkel middel om ons doel
te bereiken: kranten, radio, televi-
sie, de provincie, ja zelfs de rech-
ter. Maar ik vind dat dat niet zo
moet. Je moet als verstandige, vol-
wassen mensen recht tegenover el-
kaar je resultaten bereiken. Het in
een vroeg stadium betrokken zijn
bij het 'Bomenbeleidsplan' van
Martin Niessink is daar een duide
lijk voorbeeld van. We hebben on-
ze opbouwende kritiek al kunnen
uitoefenen alvorens het stuk offi-
cieel werd.
De plannen voor de komende ja-
ren zijn: samen met de gemeente
Vorden ontwikkelen van een
groenbeleidsplan wat een voor-
beeld kan zijn voor de gehele Ach-
terhoek. Desnoods zal Den Haag
weten wat een clubje zoals het on-
ze voor elkaar gekregen heeft!
Ook zullen gebieden als de Gan-
zensteeg in Kranenburg en een ge
bied in Linde de nodige aandacht
krijgen. Wat zich daar de laatste ja-
ren heeft afgespeeld is absoluut
geen goede reclame voor de land-
bouw. De landelijke media hebben
Vereniging Bomenbelang in Vor-
den ook ontdekt. Naar alle waar-
schijnlijkheid zal er een reportage
gemaakt worden over deze twee
gebieden in de gemeente Vorden."

Jaques: "Er is voor ons nog heel
veel te doen, de komende jaren".
Zie advertentie.

Rabo-Dash
Tournooi
Het is al weer enkele jaren geleden
dat het Rabo-Dash recreanten
tournooi gehouden werd, dit tour-
nooi was een goed bezocht gebeu-
ren en er kwamen dan ook veel re
creanten verenigingen uit de re

Daarom wil Dash als volleybalver-
eniging dit weer opstarten en deze
goede traditie voort zetten, en om
een tournooi te laten slagen zijn er
teams nodig die hieraan mee wil-
len doen, ook zijn er sponsors no-
dig om dit een geslaagd tournooi
te laten worden.

Het tournooi wordt gehouden op
zondag 26 maart in de sporthal 't
Jebbink te Vorden. Er wordt ge
speeld met heren, dames en ge
mengde teams en er zal getracht
worden om de teams naar sterkte
in te delen. Er is voor elke poule
een prijs, en er wordt gezorgd voor

scheidsrechters. Wilt u hieraan
meedoen dan kunt u zich voor 4
maart laten inschrijven. Zie Con-
tactjes.

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 21 februari
Groep A: 1. de heer Bergeman/me
vrouw Walter-Kilian 63,0%; 2. echt-
paar Wullink 56,8%; 3. echtpaar
Hoftijzer53,l%.
Groep B: 1. dames Den Ambtman/
Thalen 62,5%; 2. heren Verwoerd/
de Niet 61,5%; 3. dames Branden-
burg/Eijerkamp 56,8%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 23 februari
Groep A: 1. Van Burk/Hendriks
64,6%; 2. v.d. Berg/Duinkerken
59,9%; 3. echtpaar Scholten 56,8%.
Groep B: 1. Kriek/van Leuvensteijn-
Breukink 66,1%; 2. Dam/Vreden-
berg 60,4%; 3. Bouwman/van Ma-
nen 56,3%.

Vogelbeurs
Vogelvereniging Exokan organiseert
op zondag 5 maart een vogelbeurs
in dorpshuis De Horst. Met het
voorjaar weer bijna in zicht is dit
een mooie gelegenheid om de bui-
tenvoliere weer aan te vullen. Dit
kan natuurlijk ook een reden zijn
om de beurs te bezoeken. Het te
koop aanbieden van vogels is ge
heel gratis.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Vrijdagavond speelde Velocitas
thuis tegen het lastige Gorssel. Dit
team stond bovenaan in de 2e pe
riodestand met l punt voorsprong
op het Vordense team.
Het team van leider Hans ten Els-
hof begon gedreven aan de wed-
strijd en kreeg een paar mogelijk-
heden om de score te openen. Dit
lukte niet en het was Gorssel dat
scoorde. Met een strak schot liet de
aanvaller goalie De Beus kansloos.

Velocitas kwam op gelijke hoogte
toen René Nijenhuis het een ver-
dediger zo lastig maakte dat hij de
bal pardoes bij Rob Enzerink in de
voeten schoot. Deze liet dit buiten-
kansje niet liggen. Opnieuw nam
Gorssel de leiding. Nu ging er een
misverstand tussen Wentink en
Enzerink aan vooraf, maar toen de
Gorsselse doelman in de fout ging
zette Erik Oldenhave beide teams
weer op gelijke hoogte. Het spel
bleef gelijk op gaan, en het tempo
was zeer hoog. Ook nu van Gorssel
weer een voorsprong maar gingen
de beide teams met een gelijke
stand rustten. Erik Oldenhave
schoot de 3-3 binnen nadat Dennis
Wentink de bal mooi klaar gelegd
had.
De 2e helft was Velocitas duidelijk
de betere en speelde stukken beter
dan voor de rust. Toch bleef het
opletten geblazen omdat Gorssel
op de counter bleef loeren. Na een
snelle aanval speelde Jeroen Tijs-
sen de bal voor de keeper langs op
de geheel vrijstaande Rob Enze
rink, die beheerst binnen tikte.
Het Vordense team liep verder uit

na een persoonlijke actie van uen-
nis Wentink. Waar de gehele Gors-
selse verdediging, inclusief de
keeper een pass verwachtte draai-
de Wentink zich om en schoot de
bal zelf in de goal. Gorssel kwam
nog even terug in de wedstrijd
door een vrije trap te scoren, maar
2 goede acties van René Nijenhuis
beslisten de wedstrijd. Nadat de
keeper van Gorssel eerst een schot
van Wentink stopte had hij op de
2e poging van Nijenhuis geen ver-
weer, 6-4. Na een snelle uitbraak
ging Nijenhuis er op links van
door, en koos Dennis Wentink po-
sitie voor de goal. De strakke voor-
zet werd door een verdediger van
Gorssel in eigen goal geschoten.
De eindstand werd uiteindelijk 7-5
omdat het enige foutje van keeper
De Beus door Gorssel in een doel-
punt werd omgezet. Met nog 3 uit-
wedstrijden te gaan heeft Velocitas
het kampioenschap in eigen hand.
Het speelt nog tegen koploper Go-
nemo en runner-up V&K. Het eni-
ge wat het Vordense team hoeft te
doen is de wedstrijden omzetten
in 3 punten.



ledere dinsdag staat Vishandel van de Groep voor U klaar en bakt

ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!

HOLLANDSE NIEUWE altlld VERS VAN 'T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:

Gezinszak kibbeling

a 500 gram ¥ l̂ ïp" + GRATIS saus

Tot ziens iedere dinsdag op 't marktplein Vishandel van de Groep
zal er dan voor U zijn!

vishandel
LM &F.VANDE GROEP

spakenburg
tel.-fax (033)2986610

VOF

HORLINGS KOMPLEET OPTIEK
KIJKT NAAR U UIT.

Op woensdag 8 maart aanstaande openen wij
onze deuren aan de Dorpsstraat 8 in Vorden.

Horlings Kompleet Optiek® voor:

Montuur incl. glazen
voor 98,-!

Gratis oogmeting!
Actie lenzen!

1 Zie ook de huis-aan-hiiis folder

Altijd 10% korting met de
Vaste Klantenkaart!
Gratis CD!
Verdien uw
aankoopbedrag terug!

Horlings

Kompleet Optiek
Dorpsstraat 8, Vorden

Maak kennis
met tennis!
Onder deskundige begeleiding,
voor jong en oud.

Open dag
Vordens Tennis Park
zaterdag 11 maart
van 14.00 tot 16.30 uur.
Rackets en ballen zijn aanwezig.
Neem wel sportkleding en
sportschoenen mee.
Informatie:
telefoon 552024 en 553451

leven

is

har .

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

in plaats van vlees.

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

Bel: 0800 300 O 300.

Nederlandsexl/Hartstichting

TIJDENS ONZE VERBOUWING
ZIJN WE GESLOTEN VAN

28 FEBRUARI t/m 8 MAART a.s.

MANNENMODE

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TEL. (0575) 46 13 83

DZ)J< O - D A N <BN C
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308

WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6

Eerfeci SbowBancL
CARNAVAL 2000

Op 5-6-7 maart geopend vanaf 14.00 uur
met medewerking van

Perfect Showband,
Jansen en vele dweilorkesten.
Alle dagen gratis entree

(m.u.v. zondagavond)

Aprés Ski Party
1fV\et o.a. Mare Pircher, Glühwein & Obstler

sneeuw en veel aprés ski-hits !!

il! Street Band
Oliver

•̂ ^^

Flair
Zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree

Ov-weekkaarthoudcrs op zondag tot 23.OO uur gratis entree
uitgezonderd *avonden

iedere ze»
infolijn:

GEEF UW DAKVENSTER KLEUR
MET DE NI

RAAMDECOR.

Voor bezitters en toekomstige bezitters
van VflUX dakvensters is er goed

Het assortiment VELUX raamdeco-
ratteproducten is namelijk volledig

"n, rolgordiinen.
*+

gordijnen en buitenxonweringei
• nieuwe dessins ontV^ÉÉgn in eige«„ ̂

n ert sfeer-vwHBÉgeru U zulf
^ uitgebreiWJ ^ctte altijd

ontall K die pas-

deze ni
ï . | - ? '\ook ee»

U bent

n* met

voor u

interieuradviseur

'da woonwinkel van Warnmld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

VELUX
Ml* DAN AUEEN EEN DAKVENSTER



De Wehme wil woonzorgcomplex uitbreiden met 31 appartementen.

Verpleeghuisplaatsen voor
De Wehme

Dostal Vorden l kampioen!

De hoofden van diensten van De Wehme met tweede van rechts locatiemanager R. Meijer.

Als het aan De Wehme ligt hoe-
ven bewoners die extra zorg no-
dig hebben straks niet meer
naar een verpleegtehuis in
Zutphen. Het is de bedoeling
dat er begin volgend jaar een
aantal verpleegbungalows ach-
ter het huidige woonzorgcen-
trum worden gebouwd. In to-
taal gaat het om 24 verpleeg-
huisplaatsen die door de Leeu-
werikweide in Zutphen worden
afgestaan aan De Wehme. Ook
zijn er plannen om woonzorg-
complex Voordestaete uit te
breiden met 31 nieuwe apparte-
menten.

De uitbreidingsplannen zijn twee
weken geleden op de Wehme ge
presenteerd aan de zelfstandig wo-
nende ouderen die nu nog in de
zestien woningen achter het
woonzorgcentrum zijn gehuisvest.
Het is de bedoeling dat deze wo-
ningen volgend jaar worden ges-
loopt en dat hier een aantal ver-
pleegbungalows worden gebouwd.
Het gaat hier om een gezamenlijk
project van woningcorporatie De
Stiepel, stichting Zuytvenne uit
Zutphen en de stichting Ouderen-
zorg Ruurlo-Vorden.
Directeur L. Westerbroek van de
woningcorporatie De Stiepel:
"Voordat wij met de plannen ver-
der gaan, vonden wij het wel zo
netjes om ze eerste te presenteren
aan de mensen die nu achter de
Wehme wonen. Voor de verdere
ontwikkeling van de plannen is
het erg belangrijk dat zij achter
onze plannen staan en willen mee
werken aan een verhuizing naar
een andere woning". In de komen-
de weken zal woningcorporatie De
Stiepel individuele gesprekken
voeren met deze bewoners om te
inventariseren wat hun persoonlij-
ke wensen zijn. "Aangezien het
hier gaat om ouderen die nog ge
woon op zichzelf wonen, kan het

dus ook zijn dat wij hen volgend
jaar een andere woning aanbieden
in het centrum van het dorp of
een appartement in het woonzorg-
complex dat wij eveneens .willen
gaan uitbreiden. In principe is er
heel veel mogelijk", aldus de heer
Westerbroek.

TOTALE ZORG
Locatiemanager R. Meijer van De
Wehme laat weten dat het woon-
zorgcentrum graag een totaalaan-
bod aan zorg wil aanbieden aan de
bewoners. "Dementerende bewo-
ners of ouderen die meer zorg no-
dig hebben dan gemiddeld gaan
nu nog naar een verpleegtehuis in
Zutphen. In de toekomst zal dat
niet meer nodig zijn en kunnen
wij die extra verpleegzorg ook van-
uit de Wehme aanbieden".
In totaal gaat het hier om 24 ver-
pleeghuisplaatsen die door ver-
pleeghuis Leeuwerikweide in
Zutphen worden afgestaan aan De
Wehme. Meijer: "De Leeuwerikwei-
de in Zutphen gaat in het jaar
2002 nieuw bouwen. In het kader
van het beleid om ouderen zo
dicht mogelijk in hun eigen woon-
omgeving zorg aan te bieden, wor-
den en door stichting Zuytvenne
dus 24 verpleeghuisplaatsen afge
staan aan De Wehme".

PROCEDURE
Op dit moment is de architect
druk bezig met de eerste tekenin-
gen van de verpleegbungalows die
achter De Wehme moeten komen
te staan. Het gaat hier om ver-
pleegbungalows waar zo'n zes tot
acht personen in worden gehuis-
vest. Woningcorporatie De Stiepel
hoopt dat begin volgend jaar kan
worden begonnen met de sloop
van de woningen achter De Weh-
me. "Maar voordat we zover zijn
moet er nog heel wat gebeuren",
legt directeur L. Westerbroek uit.
"Allereerst moeten de plannen

worden goedgekeurd door ge-
meente en provincie. Verder zal de
provincie extra wooncontingen-
ten voor dit project beschikbaar
moeten stellen. Maar daar hebben
wij alle vertrouwen in omdat deze
uitbreiding precies past binnen de
visie van de provincie om ouderen
zo lang mogelijk in hun eigen
woon- of leefomgeving te verzor-
gen".

APPARTEMENTEN
Naast de bouw van de verpleeg-
bungalows willen woningcorpora-
tie De Stiepel en stichting Oude
renzorg Ruurlo-Vorden het woon-
zorgcomplex van De Wehme uit-
breiden met 31 nieuwe apparte
menten. Deze appartementen -
met een totale oppervlakte van on-
geveer 100 vierkante meter - zijn
bedoeld voor ouderen die zich nog
goed kunnen redden maar voor
bepaalde zorg bijvoorbeeld zijn
aangewezen op de thuiszorg van
de Zorggroep Oost-Gelderland.
Met het project is een bedrag ge
moeid van ruim 4,8 miljoen. Per
appartement komt dit neer op
160.000 gulden. Ook hier geldt dat
de plannen nog door de gemeente
en de provincie moeten worden
goedgekeurd en dat Arnhem hier
extra wooncontingenten voor be
schikbaar moet stellen.

ZORGGROEP
In het kader van het beleid van De
Wehme om een totaalaanbod aan
te bieden op het gebied van zorg
zijn er ook plannen om in de na-
bije toekomst de thuiszorg in Vor-
den van de Zorggroep Oost-Gelder-
land in het woonzorgcentrum on-
der te brengen.

"In feite zal dat de meest ideale si-
tuatie zijn", zegt locatiemanager
R. Meijer, "want dan heb je alle
diensten op het gebied van zorg in
één gebouw gehuisvest".

Open huis
Staring College
Het Staring College houdt open
huis. Stonden begin februari de lo-
caties van de brugperiode open
voor leerlingen, ouders/verzorgers
en andere belangstellenden, bin-
nenkort kan men een kijkje ne
men op de locatie Herenlaan in
Borculo alwaar de VMBO-afdelin-
gen gevestigd zijn.
Dinsdagavond 7 maart aanstaande
zijn alle praktijklokalen in bedrijf
van de afdelingen verzorging, ad-

ministratie, bouwtechniek (tim-
meren en metselen), voertuigen-
techniek, consumptieve techniek
en metaal techniek. Daarnaast zijn
leerlingstelsels uitgenodigd om de
gewenste informatie te geven.
Deze avond is speciaal bestemd
voor leerlingen die momenteel in
het tweede leerjaar van het voort-
gezet onderwijs zitten en straks
kiezen voor het VMBO. Ook kun-
nen leerlingen van het basisonder-
wijs en hun ouders/verzorgers de
ze avond de school aan de Heren-
laan bezoeken.

Het Staring College kent ook zoge
naamde kopklassen voor een aan-
tal afdelingen. Dit is een vijfde
leerjaar voor reeds gediplomeerde
leerlingen die binnen eenjaar een
extra diploma willen behalen. Ook
zij zijn deze avond van harte wel-
kom. De laatste tijd is deze sector
van het Staring College nogal in
het nieuws geweest wegens slui-
ting van differentiaties. Dat er des-
ondanks nog een breed aanbod
voor leerlingen overblijft, kan
men tijdens dit open huis met ei-
gen ogen aanschouwen.

Na een strafexpeditie in de eer-
ste klasse landelijk is het eerste
team van damclub Dostal We-
genbouw Vorden overtuigend
kampioen geworden.

Met nog een ronde te spelen is de
concurrentie op een straatlengte
afstand gezet. Uitgerekend in de
derby van de Achterhoek kon de
kroon op het werk worden gezet.
Alle voorgaande negen wedstrij-
den waren door het sterrenteam
van Dostal Vorden in winst omge
zet en in principe was een gelijk-
spel tegen Doetinchem voldoende.
Echter niet voor de Vordenaren die
dit jaar een nauwelijks te stillen
honger kennen. Daar doet geen
Chinees of Italiaan wat aan af. En
uiteraard moest het kampioen-
schap in stijl gevierd worden met
een klinkende overwinning, niet
in de laatste plaats voor de mas-
saal toegestroomde toeschouwers
en supporters in de vertrouwde
thuishaven van het Dorpscen-
trum.
Grootmeester Hendrik van der Zee
gaf het goede voorbeeld en kende
geen pardon met zijn tegenstan-
der. Met subliem spel werd deze af-
geserveerd en in no time mocht
Hendrik de felicitaties 'in ont-
vangst nemen. Henk Ruesink ver-
grootte de voorsprong door de te
genpartij in grote problemen te
brengen: Op onberispelijke wijze
voerde Henk zijn goede stand naar
de winst en gaf hem de genade
slag.
De uiteindelijke 14-6 zege kwam
nimmer in gevaar en kreeg nog
meer glans door de overwinnin-
gen van Gerrit Boom en Wieger
Wesselink. Beiden voeren het klas-
sement van de topscorers aan met
een fabuleuze score, Wieger 18
punten uit tien wedstrijden en
jGerrit 17 punten. Ter onderstre
ping van de Vordense overmacht
volgt Hendrik op de voet met 16
punten.
Natuurlijk blijft een dergelijke sco-
re niet onopgemerkt in het bui-
tenland en sommigen hebben de

weg al gevonden naar Vorden.
Maar met de gezonde energie van
een aan de weg timmerende ver-
eniging, zal de damclub alles in
het werk stellen in het nieuwe sei-
zoen met hetzelfde team aan te
treden in de eredivisie van het
dammen. </DIV><DIV> </DIV>
<DIV>In het kielzog van het eerste
team boekten de reserves van Do-
stal Vorden een belangrijke over-
winning tegen Eureka in de lande
lijke tweede klasse. De gasten uit
het verre Limburg hadden er al
een halve dag opzitten, toen om
12.00 uur de klokken werden aan-
gezet door de veelzijdige arbiter
Henk Lenselink.
De Vordenaren probeerden hier di-
rect munt uit te slaan en gingen
fel van start. Een soort overrom-
melings offensief ontsproten aan
het tactisch brein van teamleider
Bennie Hiddink. Bennie keek met
volle tevredenheid toe hoe Mark
Klein Kranenbarg en Chris Grevers
hun tegenstanders slachtofferden.
Mark tekende voor een stijlvolle
zege én Chris deed het op zijn ge
heel eigen onnavolgbare wijze.
Maar hij zorgde wel dat de twee
punten in Vorden bleven. Dat kon
Bennie zelf niet zeggen.
Zo in zijn sas met het verloop van
de wedstrijd verloor hij het gevaar
uit het oog en moest na verwoed-
de strijd de vlag strijken. Toen Si-
mon Wiersma op het onzalige
idee kwam een combinatie uit te
voeren die een nul opleverde in
plaats van een twee, werd het
plotsklaps weer spannend. De gas-
ten roken bloed en veerden over-
eind, maar gelukkig was daar de
rots in de branding Mike Voskamp.
Mike maakte aan alle onzekerheid
een eind en zorgde voor de beslis-
sing. Het tweede zal hem volgend
jaar missen als Mike naar het eer-
ste verhuist. Tot slot had Harry
Graaskamp de eer het historische
elfde punt over de streep te bren-
gen.
Met deze 11-9 zege stelt Dostal Vor-
den 2 het tweede klasseschap vei-
«g.

Er is feest bij Hoetink
De firma Hoetink Schoenbe-
drijven uit de Spittaalstraat 42
te Zutphen heeft in samenwer-
king met een fabrikant uit Ne-
derland een halfjaar gewerkt
om kinderschoenen te ontwer-
pen met een buigzame zool en
hak en steun, die goed om de
hiel sluiten.

Deze zijn nu in verschillende mo-
dellen en grootte te verkrijgen en
tevens in diverse kleuren.

In 1998 heeft de firma Hoetink
voor rheuma mensen die moeilijk
schoenen kunnen kopen rheuma-
schoenen ontwikkeld. Dit zijn
schoenen die met de voet meege
ven zoals knobbel-, hamertenen
en spreivoeten. Ze zijn gemaakt
van heel zacht materiaal en tevens
met klittenband.
Ook voor mensen met losse steun-
zolen heeft de firma een uitge
breide collectie schoenen.
(Zie advertentie.)

Tulpenrit
Graafschaprijders
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseerde zondag de traditio-
nele "Tulpenrit", een orientatierit
over een afstand van 56 kilometer.
De rit was uitgezet door Wim Wis-
selink en Peter van Huffelen. Start
en finish waren bij het pannekoe
kenrestaurant "Kranenburg". Het
aantal deelnemers bedroeg 75.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A Klasse: l B. Regelink, Vor-
den 120 strafpunten; 2 R.Pit, Pesse
167; 3 J. Have, Gorredijk 176; 4
E.Kleinreesink, Hengelo 197 straf-
punten.
Idem B- Klasse: l GJ. te Veldhuis,
Halle 190 strafpunten; 2 S.Paulus-
ma, Leeuwarden 246; 3 H.B.J. Hors-
ting, Vorden 266 strafpunten.
Idem C- Klasse: l MA. Veldhuis,
Wij hè 91 strafpunten; 2 W. Hart-
man, Oldeberkoop 131; 3 R.
Drenth, Gieten 190; 4 M. Maalde
rink. Toldijk 220 strafpunten.
De aanmoedingsprijs werd met
321 strafpunten gewonnen door
W.Wisselink uit Halle. Op zondag
9 april vindt de Voorjaarsrit plaats.

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

.
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jaarver-
bruikm'

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

strecfver-
bruik m1

25
31
38
44
50
57
63
69
75
82
88.
94

104
113
123
132

totaal streef -
verbruik nf

412
515
618
724
823
927

1033
1132
1238
1341
1444
1547
1703
1855
2012
2166

stooktabel 21 feb. t/m 27 leb.



UVOR
DIERVOEDERS

Langwerden Veevoeders verkoopt en distribueert onder het merk LAVOR® hon-
den- en paardenvoeders op de Nederlandse en Duitse markt. Door de sterk groei-
ende vraag uit deze doelgroep naar premium en excellente voeders vragen wij een
slagvaardige en marktgerichte

VERTEGENWOORDIGER m/v
die van uitdagingen houdt.

Je opdracht:
e Na een inwerk- en trainingsperiode de relatie met bestaande klanten uitbouwen,
e Met behulp van een goede marktstrategie het dealernetwerk verder uitbreiden,
e Realiseren van de commerciële doelstellingen in het gebied,
e Op basis van RV-onderzoek zelfstandig voerprogramma's met afnemers

uitvoeren.
%

Je profiel:
• Een uitgesproken commercieel gevoel.
• Opleiding minimaal MBO-niveau, aangevuld met praktische marketingkennis.
• Kennis van de Duitse taal en in het bezit van rijbewijs BE.
• Ervaring in soortgelijke functie of ervaring in de veevoedersector is een pré.

LAVOR® biedt de geschikte kandidaat die deze uitdaging aandurft een concurrerend
pakket arbeidsvoorwaarden. Je treedt daarbij toe tot een enthousiast team, waar
wederzijdse betrokkenheid hoog in het vaandel staat.
Kandidaten kunnen hun brief met cv sturen aan:

LAVOR® DIERVOEDERS t.a.v. mevrouw M. Dijkhuizen,
Hazenhutweg 2, 7255 M N Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-467555

BARENDSEN
zoekt binnen het team enthousiaste

Doe het zelfzaak

Gereedschappen

IJzerwaren

Tuinmeubelen

Tuinmachines

Kachels

fulltime en een

verkoper
part time min. 20 uur

Bent u geïnteresseerd in deze functie,
richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan

BARGNDS6N
Zutphenseweg 15 • 7251 DG Vorden • 0575-551261

Jouw

beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé
arbeidsbemiddelaar voor de agrarische

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

transportsector. In jouw omgeving hebben wij
de volgende vacatures:

Grondwerkers
Ben jij iemand die graag buiten werkt? Voor diverse loon-
grondverzet- en weg- en waterbouwbedrijven in jouw
regio zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers.
Grondwerkers, stratenmakers en machinisten kunnen
direct aan de slag.

Hoveniers
Voor het komende seizoen zoeken wij gemotiveerde
medewerkers met "groene" vingers en verantwoordelijk-
heidsgevoel. Het werk bestaat uit het maaien yan bermen
en sloten, snoeien van bomen en aanleg en onderhoud van
tuinen. We hebben plaats voor zowel mensen die het vak
willen leren als medewerkers met ervaring die als meewer-
kend voorman kunnen werken.

Productiemedewerkers
Voor verschillende -bedrijven zoeken wij medewerkers die
graag de handen uit de mouwen steken. Zowel parttime als
fulltime of bijvoorbeeld alleen 's nachts werken is mogelijk.
De werktijden zijn in overleg te bepalen.

Interesse in bovenstaande vacatures? Of wil je meer infor-
matie? Neem dan contact op met de Bedrijfsverzorging,

0900-9896 en vraag naar Sandra Bosman.
Langskomen kan natuurlijk ook. Ons adres;

Kerkstraat l a te Vorden.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

QORGOQJEfl
NAAIMACHINESPECIALIST

Voor naaimachines en kleinvak
• Bernina • Anker
• Bernette • Lock machines
• Pfaff

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen
werkplaats

Reparatie kleding en
inzetten van ritssluitingen

Voor Informatie:
Kerkstraat 13, Vorden, tel. 0575-553700
Nieuwstad 31, Lochem, tel. 0573-252748

Nu ook
Pfaff
naai-
machines

"f... een beroerte *
zet uw wereld
op z'n kop
30.000 mensen, jong en oud, krijgen jaarlijks een
beroerte. De gevolgen van dit hersenletsel kunnen
ingrijpend zijn: verlammingen, taal- en spraak-
stoornissen. Soms zijn er geheugenproblemen en
verandert iemands persoonlijkheid. ~ . C) C.C\

Snelle opvang en een goede behandeling zijn
van levensbelang. Maar, er moet nog veel onderzoek worden verricht .
Ook goede voorlichting is belangrijk. Steun ons werk. Word donateur
of doe een gift.

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houlstraal 10. 2511 CD 's-Gravenhage - Tel. 070-360.48J6 - Internet ww.v.hsn.nl

v.o.f.

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

Zei h e m
Tel. 0314-622267

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

Disbergen
woninginrichting • zonwering

Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) \
TeL/fax 0575-461425 .óe

Specialist in: (

• harde en zachte vloeren ^
• gordijnen *&e

• binnen- en buitenzonwering
• rolluiken - markiezen
• horren - hordeuren

Bezoek onze showroom
gratis offerte PLV

kwaliteitsnorm

10% korting op buitenzonwering

ROBBERS &
PARTNERS

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon 0575-551455

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

Uw adres
voor een totaalpakket

administratieve en fiscale dienstverlening

Voor het verzorgen van uw

BELASTING-
AANGIFTE 1999

• kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag
1 - 8 - 15-22 maart

van 17.30 tot 19.30 uur
Gaarne op telefonische afspraak

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

Door toenemende opdrachten en de intensiviteit van een goe-
de werkvoorbereiding zoeken wij ter versterking van ons en-
thousiaste team' een

calculator/werkvoorbereider/
tekenaar
Kortom een veelzijdige baan waarbij ervaring in bovenstaan-
de zeker een vereiste is.
Eventueel kan deze functie parttime ingevuld worden.

Wie deze veelzijdigheid denkt aan te kunnen en dus niet bang
is voor een stuk verantwoordelijkheid, kan de reactie met cv
sturen naar:
AANNEMERSBEDRIJF IDO HUMMELINK
Nijverheidsweg 2 • 7251 JVVorden • Tel. 0575-556563



ZorgGroep Oost€elderland

Open huis Thuiszorgcentrum Zutphen
Begin december hebben de medewerkers van ZorgGroep Oost-Gelder-
land, in de regio Zutphen, hun intrek genomen in een nieuw thuiszorg-
centrum. Vanaf die tijd konden ook cliënten daar terecht. Thuiszorgcen-
trum Zutphen is gelegen aan de Ooyerhoekseweg 6 op het terrein van zie-
kenhuis Het Spittaal waarmee intensief wordt samengewerkt. Vanuit het
centrum worden de diensten voor de gemeenten Gorssel, Steenderen,
Twello, Voorst, Vorden, Warnsveld en Zutphen decentraal aangeboden.
Thuiszorgcentrum Zutphen vormt het gezicht van de ZorgGroep in de re
gio. Van hier uit kan beter worden ingespeeld op de lokale en regionale
behoeften.
Op 11 maart wordt het nieuwe Thuiszorgcentrum Zutphen officieel geo-
pend. Op die dag staan de deuren wijd open voor belangstellenden. Zij
kunnen een kijkje nemen achter de schermen. Alle diensten die vanuit
het centrum verleend worden, zullen zich op die dag presenteren.

Voor de volgende diensten is het Thuiszorgcentrum Zutphen openge-
steld.
• Jeugdgezondheidszorg. Deze dienst verzorgt consultatiebureaus, inen-
tingen en gehoortesten voor kinderen van 0-4 jaar.
• Maatschappelijk werk. Op het inloopspreekuur dat dagelijks wordt ge
houden, kunnen afspraken worden gemaakt voor hulp bij grote en klei-
ne vragen en problemen op het persoonlijke en sociale vlak.
• Informatie en advies. Nu nog alleen telefonisch, maar binnenkort kan
ook persoonlijk bij de receptie van het thuiszorgcentrum geïnformeerd
worden over de diensten van de ZorgGroep en advies worden gegeven
over zaken die met gezondheid en zorg te maken hebben. Ook kunnen
daar contacten worden gelegd met de medewerkers van diëtiste, ergo-
therapie en specifieke zorg.
• In de thuiszorgwinkel welke ook in het centrum is gelegen, worden de
uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen en hulpmiddelen ge
regeld.
• Kraamzorg. De kraamzorg kent geen publieke functie in het centrum.
De inzet van kraamverzorging wordt echter wel vanuit het centrum ge
organiseerd.
• De transferverpleegkundige die vanuit ziekenhuis Het Spittaal werkt,
is behulpzaam bij het regelen van de zorg wanneer cliënten vanuit het
ziekenhuis naar huis gaan.

Ook de in het centrum gevestigde afdeling van de GGD Regio Steden-
driehoek zal zich tijdens het open huis presenteren.
Op 11 maart is iedereen welkom om nader kennis te maken me t het
thuiszorgcentrum, de genoemde diensten en de medewerkers en is er
een feestelijke ontvangst met muziek, koffie of thee en koek.

Natuurlijk blijft de ZorgGroep 24 uur per etmaal telefonisch bereikbaar
via 0900-8806 en kan via www.zorggroep.nl informatie worden opge-
zocht en nadere informatie over aanvragen.

Biel ons
in an Achterhook
't Zol mooi wean a'k dizze stukskes veur een grote krante moch
schrievn. Waor de uutgever neet zeg: "Da's landelijk, dat heurt neet
in Contact". Dan zo'k now vaste oaver de Nuon schrievn. De luu de
ogen 's los doen en d'r op wiezen dat ze ons mooi biej de bene nemt
en ons op laot draaien veur de zes miljoen die Koeman en van Hooi-
donk 's jaors netto vedient. Dat krie'w allemaole via de stroomrekke-
ning op ons bord. Of iej wilt of neet want iej kont gin kante op a'j te-
minste nog een betjen stroom wilt hemmen veur ow tillevisie, ver-
warming en wet ik wat allemaole neet. Maor dat mag neet in Contact
dus lao'k 't maor oaver wat anders hemmen.

Oaver hunde maor 's een keer. Daor schient wat luu zich, meschien
wel terecht, zorge oaver te maakn. Now mo'k zeggen da'k een hond
een prachtdier vinne En da'k mien dan ok neet gauw argere at t'r
aans een hond blokt. Maor jao, a'j d'r 50 in de buurte kriegt zoas in
Delden dan kan 't wel anders wodn.

'k Snappe trouwens neet wat de luu d'r an vindt umme daor zovölle
hunde in een kennel te holn. Echt eigen wo'j dan toch neet met zuk-
ke hunde. Want een hond heurt eigenlijk in huus, biej 't gezin.wi'j d'r
aadigheid an hemmen. Maor jao, 't zal wel biej een bepaolde stand
heurn umme daor an met te doen. 't Bunt in ieder geval gin kees-
hunde die daor komp want dan wodn iej d'r helemaol gek van. Die
kont pas angaon. Een ome van mien had ok al 's zo'n keeshond in
een loop zitn. At t'r dan ene op vierhonderd meter van huus oaver de
greshegge leep begon e al. Net zolange tot de kearl neet meer te zien
was. Daor kreej wat van.

Laot ze dus in Delden maor een betjen uutkiekn."t Beste is umme
maor met een caravan nao Hengel te gaon en daor 's een paar dage te
gaon kampeern in de buurte van de hunde. Dan we'j teminste wao'j
oaver praot. Hoe dat met 't uutlaotn van die hunde geet wet ik neet.
At ze daor eiken dag Delden met in mot hoef ze daor de wegberme in
ieder geval de eerste jaorn neet meer te mesten. An de andere kante
is 't ok weer zo da'j neet al te fitterig mot wean in at t'r in ow buurte
wat anders kump. Een trop hoender met een paar hanen kont de hele
buurte ok al wakker kraaien. Buutn af he'j now eenmaol ander lawaai
as in een stad, ok biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

De kunst van
Egypte

Met de kunst van de Egyptenaren
begint de klassieke cultuur. Drie
lezingen vormen een introductie
op de kunst van het Oude en het
Nieuwe Rijk; de piramiden en tem-
pelbouw, de beeldhouwkunst,
schilderkunst en kunstnijverheid.

Ook de late invloed van de over-
weldigende Egyptische monumen-
ten op de westerse kunst vanaf de
19e eeuw komt aan de orde. De
cursus is interessant voor bezoe-
kers aan Egypte maar ook wan-
neer men meer wil weten over de
kunsthistorische achtergronden
van dit fascinerende land. De do-
cent, de heer drs E Kreytz, is be-
halve kunsthistoricus ook goed op
de hoogte van de reismogelijkhe
den. De cursus start op maandag-
avond 13 maart. Alleen bij veel be
langstelling is er ook een cursus
op dinsdagmorgen. Lestijden: 3
lessen op maandagavond in de
Mariaschool, Tengnagelshoek, Zut-
phen; 3 lessen op dinsdagmorgen
in de Mariaschool, Tengnagels-
hoek, Zutphen.

Informatie: Volksuniversiteit Zut-
phen, postbus 4149, 7200 BC
Zutphen, tel. 0575-515589.

Winkeliers helpen bij de
zegelactie van Slank-ldup
Graag slank willen zijn, dolgraag
een, twee, drie maten minder en
toch maar weer uitstellen. Maan-
dag begin ik echt. Denk positief en
nu beginnen. Maak die afspraak
met jezelf en kom die afspraak na.
Slank-klup kan daar bij helpen.

De leidster van de Slank-klup Vor-
den heeft een extra stimulans be
dacht. Een stempelactie: bij elke ki-
lo minder l stempel en bij 5 stem-
pels op de kaart een attentie. En
wat nog leuker is: de plaatselijke
winkeliers hebben enthousiast
meegedacht. Een volle stempel-
kaart wordt beloond door Visser
Mode, De Vordense tuin en DA
Drogisterij ten Kate in Vorden. Dus
dubbele medewerking van de leid-
ster en van de winkeliers. Een leu-
ke beloning om de teveel aan
pondjes kwijt te raken.

Wanneer er overgewicht is waar al
een tijdje mee wordt getobd en
waar maar geen veranderin in
komt, kan de Slank-klup daarbij
helpen. De wekelijkse bijeenkomst
wordt gehouden in het Dorpscen-
trum op dinsdagavond, daar is ie
dereen welkom. De leidster is Pau-
la Sanders welke bij de bijeenkom-

sten de begeleiding geeft die daar-
bij nodig is. Tijdens deze bijeen-
komsten is er gelegenheid over di-
verse onderwerpen te praten die
met afslanken te maken hebben
en wordt er voorlichting gegeven
over gezonde voeding. Daardoor
wordt meer inzicht verkregen in
het eigen eetgedrag en het verster-
ken van het zelfvertrouwen.
Bij Slank-klup worden geen diee
ten gegeven maar menu's. Deze
zijn zo samengesteld dat apart ko-
ken, dure voeding en pillen niet
nodig zijn. De menu's worden op-
gesteld door een diëtiste welke aan
de Slank-klup is verbonden. De
leidster van de Slank-klup vertelt u
niet wat wel of niet mag, maar
legt de verantwoordelijkheid bij
de persoon zelf. Niet betuttelen
maar stimuleren en begeleid is
haar taak. Zij geeft voorlichting
over voeding, eetpatronen en de
mogelijkheid deze te veranderen.

Spreekt deze methode aan als op-
lossing om het teveel aan pondjes
kwijt te raken, kom dan naar het
Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat 6 te Vorden. Voor vragen kan
Paula Sanders worden gebeld:
0575441801.

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

s werkgebied strekt

h uit van Zutphen tot

en met Arnhem, Apeldoorn

en Deventer en tot ver in

de Achterhoek. Wanneer

i deze regio een woning

It kopen of verkopen,

i wij u graag van dienst!

rxom dus snel even langs

" bel. We zijn ervoor!

Voor dit alles hebben we uiteraard de
nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhan-
kelijke relatie met talloze geld-
verstrekkers.
Kortom, ook de financiële afwikkeling
isbijdeBosMakelaa in

vertrouwde en deskundige handen.

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93

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

makelaardij og

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

De andere makelaar voor uw regio'

s*
Hypotheek

adviseur NVM



Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens

bij ons aan.

U kunt dan

uitzoeken uit de

enorme collectie

kaartjes.

Als presentje

mag u
een leuk

cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

De Kuyper
Citroen
Brande-

Martmi
Rosso of Blanco

DupontVS

cognac
70 cl van 33,95

11,9528,95
wijn
1 liter van 21,95

18,95

Henkes
Bessen
1 liter van 20,95

17,95

Hulstkamp

zachte borrel
30%, liter van 19,45

16,95
DupontV5OP

cognac
70 cl van 45,95

voor 38,95
+ 10 Rocks

ISUPER DE BOER
Slijterij-wijnhandel ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

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

Gorter rum
bruin of wit
70 cl van 20,95

voor 16,95
+ 10 Rocks

Aanbiedingen geldig t/m 11-3-2000

GEEF TEGEN REUMA
GIRO 324

Nationaal Reumafonds

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.

Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Zotte broodje
met

zuurkool en spek

2?°nu

Peren royaal vlaai
of

kersenbavaroisevlaai
nu

Kampioentjes
heerlijk hard meergranen

en zaden broodje

nu per stuk GO cent
Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

oh Een waterval van

Voordeelprijzen
Niet voor even, maar voorgoed!!!!

on
MONA UOLFRUIT-YOGHURT
0,5 liter, diverse smaken SUCADELAPPEN

9,98Kg
van 99 QR vnn

2 halen 1 betalen
6,98 3,49

NAVEUNAHANDSINAASAPPEL
3 kg

van 7,99 voor 4,99

COCA COLA TAKSI
2 liter

Jungle green

Wiidorange
Tropical •

Exmie

1 titer van

halen l betalen

f,59
Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.OO - 20.OO uur

Vrijdag 8.00 - 21.00 uur

Zaterdag S.OO - 17.OO uur

LET OP!!!!
Maandag, dinsdag en woensdag

AH Zaanse Snijders 800 gram

3 HALEN 2 BETALEN !!!

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

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



Bewoners "De Weppel" erg blij
met onderkomen

Open Entdag
Pomologische Vereniging
De Noordelijke Pomologische
Vereniging (NPV) organiseert za-
terdag 4 maart een "Open Ent-
dag" welke wordt gehouden bij
Erve Brooks-Niehof aan de
Broekhuisdijk 5 te Gelselaar. De
NPV is een landelijke vereniging
die zich inzet voor het behoud
en de aanplant van hoogstam-
vruchtbomen. Daarnaast houdt
zij zich bezig met onderzoek
naar en het behoud van de oude
traditioneel- geteelde rassen.

Tijdens de "Open Entdag" van
aanstaande zaterdag kunnen be-
langstellenden door deskundigen
appels, peren, pruimen of kersen
laten enten. In de gelderse Achter-
hoek blijken nog tientallen oude,
typische lokcale rassen voor te ko-
men, ook al is men zich daar vaak

niet van bewust. Op deze dag is
ook enthout van een groot aantal
oude rassen beschikbaar.

De entingen worden verricht door
experts van genoemde vereniging.
Geïnteresseerden mogen het ook
zelf proberen.Bovendien zullen zij
proberen op alle vragen over
vruchtbomen zoals snoei, rassen-
keuze een antwoord te geven. Om
een nieuw jong boompje van een
oude boom te kunnen laten enten,
is het nodig dat men een paar jon-
ge scheuten ( eenjarige loten) van
die oude boom meebrengt.

Voor nadere inlichtingen kan men
contact opnemen met Hennie Ros-
sel in Vorden. Telf 0575- 552828 ( e
mail: rossel@euronet.nl).

In november jongstleden heb-
ben in totaal 11 mensen met
een verstandelijke handicap
twee woningen aan "De Wep-
pel" ( no.5 en no 7 ) in gebruik
genomen. De meesten van hen
hebben daarvoor geruime rijd
op de hoofdlocatie van "De
Lathmer" in Wilp gewoond. Zo-
als bekend is "De Lathmer" een
instelling voor zorg en dienst-
verlening aan mensen met een
verstandelijke handicap.

Dat de bewoners het in Vorden pri-
ma naar de zin hebben bleek afge-
lopen weekend toen er "open

huis" werd gehouden. Genoemde
woningen zijn geheel in samen-
werking met de bewoners en hun
familie ingericht, waarbij duide
lijk werd gelet op de wensen van
de bewoners zelf. Zo zijn wonin-
gen ontstaan die tevens aan de ei-
sen van deze tijd voldoen.
Elke bewoner beschikt over een ei-
gen zeer riante kamer. In totaal
zijn er zes slaapkamers, vier boven
en twee beneden. De kamers bene-
den worden in gebruik genomen
door de mensen die minder goed
ter been zijn. Verder is er een zeer
royale huiskamer met een open
keuken, uiteraard van alle gemak-

ken voorzien.Ook veel ruimte
rondom de woningen.
Coordinatrice Marian van Langen
is ook zeer in haar nopjes met het
nieuwe onderkomen, waarin ook
het werken voor de medewerkers
erg prettig is. Van Langen: "De be-
woners zelf dachten eerst dat ze
op vacantie waren, zo fijn vinden
ze het hier". Toen tijdens de open
dag de bewoners van alle kanten
bloemen en cadeaux kregen aan-
geboden kon de dag uiteraard niet
meer stuk. Volgens oud Achter-
hoeks gebruik, kwam s'avonds de
buurt op visite. Een leuk slot van
een "bewogen" dag!

Volleybal

MOEIZAME ZEGE VOOR HE-
REN DASH
Afgelopen zaterdag moest Dash
heren l spelen tegen Boemerang
Eibergen, waarvan in de heenwed-
strijd met 3-1 verloren werd.
Misschien met die gedachten in
het achterhoofd verliep de eerste
set voor Dash niet helemaal naar
wens. Al gauw kwam het meerde-
re punten achter waardoor de Vor-
dense heren niet echt lekker in
hun eigen spel konden komen.
Boemerang bleef Dash net steeds
een stapje voor en deze set eindig-
de dan ook in 14-16.
Ook in de tweede set startte Dash
slecht. Het kwam zelfs op een 0-7
achterstand. Na een tactische ti-
me-out van coach Johan Boerman
kwam het vuur weer in het spel
aan Vordense zijde en ging Dash
spelen zoals het de afgelopen we-
ken al laat zien dat het kan. Op de

Berkel Milieu presenteert 4 nieuwe voertuigen

Berkel Milieu n.v. heeft 4 nieu-
we auto's; twee inzamervoertui-
gen met mini-containerbela-
ding, één zij lader en één
strooiauto. Berkel Milieu n.v.
verzorgt de inzameling van
huishoudelijk afval voor de ge-
meenten Bathmen, Brummen,
Gorssel, Lochem, Olst, Vorden,
Warnsveld en Zutphen.

Een aantal van de verouderde en
ingehuurde voertuigen kunnen
aan de kant worden gezet.

2 INZAMELVOERTUIGEN MET
MINI-CONTAJNERBELADING
Voor de inzameling van de groene
en grijze containers zijn voor Lo-
chem en voor Zutphen nieuwe in-
zamelvoertuigen aangeschaft. De
auto's zijn standaard uitgerust
met voorzieningen als een camera
die de chauffeur zicht geeft op wat
er achter de auto gebeurt. Maar
ook de treeplank achterop de auto
is zo geconstrueerd dat als een be-
lader erop staat de auto niet har-
der kan dan 30 km. Ook kan de au-

to in dat geval niet achteruitrij-
den, zodat een belader niet tussen
een muur en de auto kan komen.

De nieuwe auto's zijn weer een
maatje groter dan de oude omdat
ze meer afval kunnen bergen en er
dus minder vaak gelost hoeven te
worden.

DE ZIJBELADER
Dit is de tweede zijbelader die Ber-
kel Milieu in eigendom heeft. De
eerste rijdt alweer een jaar naar
volle tevredenheid in het buiten-
gebied van ondermeer Lochem. Bij
een zijlader bedient de chauffeur
met een 'joystick' in de cabine een
soort robotarm die de container
oppakt en leegt in de laadruimte.
De robotarm zit aan de zijkant. De
chauffeur ziet met behulp van
twee camera's, één bij de inworpo-
pening en één achterop de auto,
en een monitor in de auto wat hij
doet.

Met de oude inzamelvoertuigen
reed in het buitengebied naast de

chauffeur altijd een belader mee.
Deze medewerker stond in weer
en wind achterop de auto. Boven-
dien mocht de auto met iemand
achterop niet harder dan 30 km
per uur rijden. Bij de nieuwe zijbe-
lader hoeft geen extra medewer-
ker meer mee te rijden die de con-
tainers aan de wagen hangt en
leegt. De chauffeur zit hoog en
droog in de cabine en er kan ook
sneller gewerkt worden.

Nadat per l januari de gemeente
Brummen als 'klant' bij Berkel Mi-
lieu is gekomen is een tweede zij-
lader aangekocht. Voor het goed
functioneren van de robotarm
mag zich niets bevinden tussen
het inzamelvoertuig en de contai-
ner. Dat is in de bebouwde kom
met alle geparkeerde auto's nau-
welijks mogelijk. Ook mogen de
containers niet te dicht op elkaar
staan omdat anders de grijpers
van de robotarm niet goed om de
afzonderlijke containers kunnen.
Door de aanschaf van deze wagen
kon Berkel Milieu op korte termijn
in het buitengebied van Brummen

aan de slag. In maart gaan de zij la-
ders in het buitengebied van Gors-
sel de container legen. Vanaf l
april gaan ze het buitengebied van
Warnsveld en Zutphen in. Daarna
gaat deze zij laders ook het buiten-
gebied van Vorden in.
Inwoners van het buitengebied
worden daar nog nader over geïn-
formeerd via de gemeentepagina
en via de nieuwe afvalkalenders
die uiterlijk l april thuisbezorgd
worden.

DE ZOUTSTROOIER
De gemeente Bathmen heeft on-
langs de gladheidsbestrijding, die
nog altijd in eigen beheer gebeur-
de, uitbesteed aan Berkel Milieu.
Voor dit doeleind is een inzamel-
voertuig omgebouwd. De opbouw
is vervangen door een zoutstrooi-
unit.

Via een alarmeringssysteem bij de
gemeente Bathmen wordt, ingeval
van gladde wegen, de dienstdoen-
de chauffeur opgeroepen om in
Bathmen te gaan strooien.

opgevoerde servicedruk en de sco-
rende mid-aanvallen had Boeme-
rang geen antwoord* Dash maakte
15 punten op rij en won de set dus
met 15-7.
Dit ritme zette door in de derde
set, waardoor dit keer Boemerang
de tegenstander niet helemaal
kon volgen. Boemerang had wat
dingen recht gezet, maar potten
breken konden ze niet in deze set,
die eindigde in 15-10 voor Dash.
De vierde set was voor aanvang
een hele spannende. Zou Dash
winnen met 3-1, dan had het 3
punten, maar werd het 2-2, dan
zouden de punten verdeeld wor-
den. Misschien vanwege deze druk
zakte Dash in en werd overwel-
digd door het spel van Eibergen.
Het zat de Vordense heren ook
niet mee, net dat beetje geluk mis-
te wat nodig is om een team als
Boemerang op de knieën te krij-
gen. Boemerang beet van zich af
en herstelde zich met'een duidelij-
ke 6-15 setstand.
De vijfde en beslissende set moest
uitwijzen wie l en wie 2 punten
zou krijgen. Voor de winnaar van
deze laatste set zouden twee pun-
ten klaar liggen. Het spel ging re
delijk gelijk op, Dash kwam goed
terug van een kleine achterstand.
Mede doordat in deze set het ral-
leypoint-systeem word gespeeld,
was de beslissing gauw gevallen.
Binnen 10 minuten stond er en 15-
11 overwinning voor Dash op het
scorebord. Wat als einduitslag dus
3-2 gaf voor Dash.
In de laatste acht wedstrijden is
Dash inmiddels ongeslagen. Het
bezette de gedeelde vijfde plaats in
op de ranglijst, maar misschien
door dit puntverlies zal het weer
zijn gezakt naar de zesde plaats.
Helaas komt de stand later uit, dus
dat is nu nog niet bekend. Wel is
bekend dat Dash heren l volgende
week moet aantreden tegen Grol
in Groenlo, een team dat inmid-
dels de titelaspiraties op lager pit-
je heeft staan. Maar desalniette-
min staat het wel netjes op een
tweede plaats. Hopelijk kan Dash
de goede zegereeks doorzetten te-
gen een team waarvan in de eerste
seizoenshelft met 3-1 verloren
werd, maar waarvan in een oefen-
wedstrijd met 3-0 van gewonnen
werd! Dash mist helaas 4 spelers,
maar hopelijk staat dat een rondje
niet in de weg!

UITSLAGEN
D4K Overa 3 - Dash 5 1-3; MA2D
Vios Beltrum MA1 - Dash MA1 3-0;
D4J Huevo '85 4 - Dash 6 3-0; H4J
Favorita 5 - Dash 4; Hl D Favorita l
- Dash 2 3-0; D3J Dash 4 - Wik 3 3-1;
MB1D Dash MB1 - Wik MB1 2-2;
D1C Dash 2 - Wik l 1-3; D2E Dash
3 - Wik 2 1-3; H1C Dash l - Boeme
rang l 3-2; H3J Dash 3 - Overa l 1-
3; 3DD Dash l - Schuchter MA1 0-3
10-15 6-15.

WEDSTRIJDEN 4-03
MB1D Victoria MB1 - Dash MB1;
H1C W Grol l - Dash l; D4J DVO 7
- Dash 6.



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

VIER MACHTIGE MOTORDAGEN!

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

Data
Donderdag 2 maart 2000

10.00 -21.00 uur
Vrijdag 3 maart 2000

10.00-21.00 uur
Zaterdag 4 maart 2000

10.00 -18.00 uur
Zondag 5 maart 2000

10.00 -l 8.00 uur

Toegangsprijs
ƒ.20,00 p.p.

(kinderen tot 12 jaar onder
begeleiding gratis)
Groepskorting bij

meer dan 20 personen
(mits vooraf aangekondigd)

Openbaar vervoer
MOTORbeurs Utrecht is uitstekend

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

Centraal Station in Utrecht.

Exposanten
Circa 300.

Oppervlakte
43.000 vierkante meter

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

helmen, kleding, banden,
informatie over verzekeren,

motorreizen en financieringen.

Organisatie
MOTOR EVENTS B.V.

Postbus 4752
4803 ET Breda

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

VAN VOSSEN
ZORGT VOOR
TRANSPORT
Met een motortrailer ligt
een spannende vakantie zo
maar onder handbereik

~r zi jn motorrijders die graag verre
eizen willen maken, maar die dat
Joor omstandigheden niet op hun
•notor kunnen doen.
Een mogelijkheid is dan: de motor op
de boot, in een vliegtuig of in de trein.
Een andere optie is: de motor op een
legelijke aanhanger en achter de
juto! Het is een kwestie van kiezen,
maar een goede keuze is dan wel
belangrijk.

?e motortrailers van Van Vossen zijn degelijk,

'ab/e/ en... gemakkelijk op Ie bergen in de

.•.'interberging

Op de Utrechtse motorbeurs staat het
zeer gespecialiseerde trailerbedrijf
Van Vossen Trailers' uit Amersfoort.
Zi j hebben alle expertise op trailer-
gebied, weten alles van enkel-
en dubbelassers, van wegligging,
transportmogelijkheden, stabiliteit,
borgruimte, opslag, belastingproble-
matiek, etc. 'Lekker de motor mee op
vakantie?' Bij Van Vossen in Hal 2
(Stand 2D057) kunnen ze er alles
over vertellen.

Van onze speciale verslaggever

De lol van het motorrijden zal het
komende seizoen nog veel meer
mensen aanspreken. Nog nooit is de
belangstelling voor de Motorbeurs in
Utrecht zo groot geweest als nu. Het
aantal standhouders overtreft dat van
vorig jaar weer verre. De sterke
stijging van de motorverkopen in
l 999 geeft een goede uitgangspositie
voor 2000. Als op donderdag 2 maart
de deuren van de Jaarbeurs worden
geopend, zullen op die donderdag,
maar ook op vrijdag 3, zaterdag 4 en
zondag 5 maart, weer tienduizenden
motorliefhebbers zich gaan verlustigen
aan al het lekkers van de grootste
motorbeurs van Nederland.

Op de motor met vakantie is een trend
die steeds sterker wordt. Maar de
motor wordt ook steeds vaker ingezet
voor woon-werkverkeer. Dat is goed,
want daardoor wordt een bredere
basis gelegd voor het bestaansrecht
van de 'gemotoriseerde tweewieler',
want het is bekend dat in Nederland
alles wat 'alleen maar leuk is' wordt
verboden of wordt wègbelast...
Er is niets mooier dan met je partner,

*met een stel goede vrienden of zelfs
zo maar in je eentje, avontuurlijk te
zwerven door Gods wondermooie
dreven. Zonder al te veel last te
hebben van vierwielige recreanten of
vakantiegangers. De motor is het laatste
stukje echte vrijheid. 'Laten we daar
goed van genieten', is ook in
Nederland niet aan dovemansoren
gezegd. Zelfs ons klimaat geldt niet
meer als nadelige factor, zo goed is

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECTACULAIRE ACTIES
OP MOTORBEURS
UTRECHT!

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

Win een Ducati Monster 600

of een Fly & Bike reis

door de USA!

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

ARAI HELMEN NU MET UNIEK, EIGEN DESIGN
Welke motorrijder/ster wil er nu geen helm die helemaal naar eigen design is
ontworpen? Bij Arai Helmets is dit mogelijk. Mario van Rooijen van Arai Europe
is de designer die aan de hand van een uniek computerprogramma de helmen
naar wens van de klant ontwerpt. Speciale kleuren, glitter en glamour, ballen,
sterren, bliksemflitsen, of uiterst sober in fraaie kleurstellingen gestyled... alles
kan! Dit is een primeur voor
Europa: een unieke, naar

.eigen smaak gestileerde
helm, die razendsnel kan
worden afgeleverd. Voor
dieven minder aantrekkelijk,
voor de bezitter een kwestie
van het tonen van een zeer
eigen smaak en personality.
Ga voor meer informatie
langs bij de stand van Arai
tijdens de Motorbeurs in
Utrecht.

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



Jopkok, gastheer of ondernemer...

Hoe maak je carrière in de
horeca?
Af en toe eens een biertje tappen in de
kantine, gasten ontvangen op de receptie
van een camping of een avondje draaien in
een discotheek. Zo begint menige carrière in
de gastvrijheidsbranche. Het komt maar al
te vaak voor dat het ook meteen het eind-
punt is van de horecaloopbaan. En dat is
jammer. Want dikwijls hebben degenen die
eraan beginnen het vak in zich. En een car-
rière in het horecavak kan soms vlug gaan.
Er zijn goede opleidingen en binnen een
paar jaar kun je bijvoorbeeld de scepter
zwaaien over de bediening in een toprestau-
rant of een eigen zaak beginnen...

"Wanneer je het leuk vindt om het
mensen naar de zin te maken, ben je
al voor de helft geschikt voor een
loopbaan in deze branche', is een
veel gehoord criterium voor ambi-
tieus en aanstormend horecatalent.
Aan de andere helft zul je zelf iets
moeten doen. Binnen deze sector
kun je onnoemelijk veel kanten op.
Wil je in een café werken, of ben je
beter op je plek in een restaurant?
Vind je het een enorme uitdaging
om als kok een product zo aantrek-
kelijk op een bord te krijgen dat
mensen gaan watertanden? Of puz-
zel je als gastheer liever om alles zo
soepel mogelijk te laten verlopen en
balanceer je graag met het verdelen
van je aandacht onder de gasten? Of
lijkt een eigen hotel je het einde?

Nooit saai
In ieder geval kan iedereen die in de
gastvrijheidsbranche werkt, beamen
dat zijn baan nooit saai is. Voor

menigeen is het altijd weer span-
nend om te ontdekken waar gasten
zin in hebben of waar je ze een ple-
zier mee kunt doen. Zelfs vaste
gasten hebben verschillende buien.
De ene keer komt iemand voor
zaken, de andere keer privé en dat
vergt weer een andere aanpak. Je
sociale vaardigheden kun je uitste-
kend toepassen in deze sector.
Daarnaast kun je in haast alle func-
ties je creativiteit kwijt. Grote
namen in het vak vergelijken hun
beroep niet voor niets met dat van
een artiest. Want inventiviteit wordt
in deze branche zeer gewaardeerd.
Net als doorzettingsvermogen trou-
wens. Want je bent nooit klaar; een
goede horeca-ster verlegt telkens
zijn grenzen.

Gedegen opleiding
Een carrière in de horeca begint dus
bij je karakter, maar al snel daarna
volgt een gedegen opleiding. Goed

In de horeca kun je echt veel kanten op. Zie je
jezelf al in de bediening van een luxe eetgelegen-
heid, of juist een minder luxe? Of werk je liever in
een fastfoodketen, of in een Frans, Mexicaans of
Tïirks restaurant? In een recreatiepark, een con-
grescentrum, een hotel? Ben je daar dan kok,
gastheer of kastelein? Of ben je meer het café-
type... In een bruin café of een trendy, klassiek of
grand café? Of word je manager van een disco-
theek, een cocktailbar, of ga je de catering in?
Moeten we nog verder gaan?

Welke richting je ook kiest, voor
een goede baan is een goede
opleiding een vereiste. Gelukkig
is daar in ons land veel keus in.
Er is een groot aantal middelbare
en hogere hotelscholen waar je
de basis voor een succesvolle
carrière kunt leggen. Daarnaast
/.i j n er particuliere onderwijsin-
stituten die marktgerichte leer-
programma's aanbieden en zo de
kwaliteit van het personeel in de
gastvrijheidsbranche op een
hoog peil houden.

Snelst groeiend
Horeca-opleidingen besteden
aandacht aan de basisvaardighe-
den die horen bij het werken in

uitvoerende functies in hotels en
restaurants. Daarna komen zaken
als marketing, personeelsbeleid
en financiën aan bod en wordt
aan de leidinggevende kwalitei-
ten gewerkt. Ook creativiteit en
innoverend denken worden tij-
dens horeca-opleidingen gesti-
muleerd en getoetst. Bij een aan-
tal ople id ingen zijn stages, veelal
in het buitenland, inbegrepen.
Ook het toerisme is een branche
waar veel mensen met een hore-
ca-diploma terecht komen. Op
de wereldmarkt is dit de snelst
groeiende bedrijfstak. Al met al
een breed scala van opleidings-
mogelijkheden. Je hoeft alleen
nog maar te kiezen...

beroepsonderwijs is van
goot belang voor iedere
bedrijfstak. Gelukkig is tegenwoor-

dig uit een breed
scala aan studievari-

anten te kiezen. Er zijn
zowel dag- als avond-
opleidingen, cursus-
sen en trainingen op
alle mogelijke nive-
aus te volgen. Je
kunt kiezen voor
veel verschillende
soorten opleidin-
gen op hotelscho-
len, of voor een
particulier onder-
wijs instituut.
Daaronder vallen

ook opleidingen vol-
gens de methode leer-

lingstelsel. Daarbij leer en werkje
vier dagen per week en ga je een
dag in de week naar school.
Natuurlijk kun je ook gewoon
gaan kijken bij een etablissement

in de buurt of surfen naar
www.horecaster.nl. Want carrière
maken in de horeca gaat vaak snel-
ler dan je denkt...

Meer informatie
op internet

Heb je trek gekregen in een
loopbaan in de gaslvrijheids-
branche? Dan kun je natuur-
lijk ook terecht op internet.
Er is een speciale website
ingericht, www.horecaster.nl,
waar je alles te weten komt
over de verschillende richtin-
gen die je binnen de horeca
kunt kiezen, hoe lang de
opleidingen duren en wat de
toelatingseisen daarvoor
zijn.

Trek in een euro-snack?

"Ik kwam met mijn creatie
zelfs bij Paul de Leeuw"
Waar het invullen van
een inschrijfformulier al
niet toe kan leiden.
Tijdens de kooklessen op
de opleiding 'Uitvoerend
horeca-ondernemer'
meldde Esther van der
Bovenkamp (19) zich aan
als kandidaat voor de
'Fastfood Trofee 1999'.
Natuurlijk moest er nog
wel een snack ontworpen
worden die met het
thema 'millennium' te

maken had. Toen dat met
de 'Euro' eenmaal gelukt
was, gebeurde het onver-
wachte: ze won de trofee,
werd uitgenodigd bij de
tv-show van Paul de
Leeuw en wordt nu regel-
matig herkend op straat.

"Ik hoefde mij geen zorgen te
maken volgens de producer van het
programma", vertelt Esther. "Maar
met Paul de Leeuw en Adam Curry
als interviewers weetje het nooit.
Nadat ze me ruim vijf minuten aan
de tand hadden gevoeld over de
Euro, kon het publiek mijn nieuwe

' vun tier liovcnkiunp presenteert de euro-snuck

snack proeven. Slechts één per-
soon vond hem niet lekker, maar
dat was een vegetariër", vertelt de
ontwerpster opgelucht.

Pikant
"Met het thema 'millennium' kon
ik aanvankelijk niet zoveel", zegt
de winnares. "Maar mijn vader
werkt op een bank en had het de
hele dag over de euro. Zo kwam ik
op het idee voor mijn snack. Hij
ziet er precies zo uit als het euro-
teken en hij is pikant want daar
hou ik van. De jury beoordeelde
de snack onder meer op origina-
liteit , smaak, versheid, presentatie,
hygiëne en de toepasbaarheid van
het menu in de fastfoodsector. Dat
laatste is zeker goed gelukt: snack-
producent Van Oers brengt de
Euro op de markt voor - vanzelf-
sprekend - precies l euro (ƒ 2,20).
"Mensen vergelijken hem met de
Mexicano en de gehaktstaaf, maar
dan lekkerder", aldus Esther.

Blijvertje
Esther heeft het nu zo druk dat
haar normale leven er een beetje
bij inschiet: "Ik zit in het laatste
jaar van de opleiding. Dat bete-
kent een dag per week naar school
en vier dagen werken. En dan nog
alle aandacht die ik krijg door de
Euro. Ik sta op posters en display
materiaal en word herkend op
straat." Elk jaar worden er zo'n
tien nieuwe snacks op de markt
gebracht. Eens in de vijfjaar blijft
er slechts eentje hangen. "Toch
denk ik dat dit een blijvertje is",
aldus de trofee-winnares. Dat
Esther zelf een blijvertje in de
horecawereld is, staat als een paal
boven water. Of dat in het snack-
circuit is of elders, is nog niet
zeker: "Vroeger stond ik achter de
bar in een manege. Dat werk
spreekt mij ook erg aan. Wanneer
het financieel haalbaar is, zou ik
ook wel een eigen café of disco-
theek willen beginnen."



Voetbal

VORDEN - KSV 2-1
Vorden heeft door de winst op KSV
zijn bedoelingen voor een periode
titel duidelijk gemaakt. Theore-
tisch bestond er zelfs een kans, dat
afgelopen zondag een feestje kon
worden gevierd, maar dan moes-
ten Lochem en Ulftse Boys punten-
verlies lijden en natuurlijk moest
Vorden zelfde volle winst behalen.
Dat laatste is ook gebeurd, maar
zowel Lochem als Ulftse Boys won-
nen hun wedstrijd. Voor de tweede
periode moet nog één wedstrijd
worden gespeeld en Vorden heeft
twee punten voorsprong op mede
titel kandidaat Lochem en drie
punten voorsprong op Ulftse Boys.
Vorden ging zeer voortvarend van
start en had in het eerste kwartier
van de wedstrijd een aantal goede
mogelijkheden om de score te ope-
nen. Maar ook KSV was een aantal
keren dicht bij een doelpunt.
In de 20e minuut schoot Ronald
Visser op een voorzet van Ronald
de Beus uit de draai onhoudbaar
langs doelman Jan Hahné: 1-0. Ge
zien de spelverhouding was deze
voorsprong ook verdiend. Slechts
één minuut later veerde het talrij-
ke publiek weer op toen Sueters al-
leen op de keeper afging, doch Su-
eters schoot tegen de keeper op.
Enkele minuten later had Mare Su-
eters opnieuw "geen geluk. Een af-
standsschot van Dennis Wentink
werd door de keeper ter nauwer
nood uit zijn doel gewerkt. Sueters
schoot de terugspringende bal
echter wederom tegen de keeper
aan en in de herkansing belette
een KSV-speler hem het scoren.
Vorden had het betere van het
spel, maar verzuimde de voor-
sprong te vergroten. Ronnie de
Beus was net voor rust nog wel
heel dicht bij een doelpunt, maar
zijn kopbal, op aangeven van broer
Ronald ging nipt naast.
De tweede helft kreeg niet het ni-
veau van het eerste drie kwartier.
KSV probeerde de wedstrijd naar
zich toe te trekken en had ook mo-
gelijkheden om te scoren. Er werd
echter slordig met de kansen om
gesprongen.
In de 75e minuut knikte Dennis
Wentink uit een vrije trap fraai de
2-0 in. De laatste tien minuten van
de wedstrijd kwam Vorden enigs-
zins onder druk te staan. Met na-
me de hoekschoppen van KSV wa-
ren gevaarlijk. Doelman Hoevers
verdedigde echter bekwaam zijn
doel, maar had tóch een keer op de
doellijn de hulp nodig van verde
diger Eric Oldenhave.
Bij één van de gevaarlijke hoek-
schoppen trok Sandor Verkijk zijn
man naar de grond en de goedlei-
dende scheidsrechter wees dan
ook onverbiddelijk naar de stip.
De strafschop werd onberispelijk
ingeschoten en KSV verkleinde
daarmee de achterstand tot 2-1.
Daarmee was de wedstrijd ge
speeld en blijft Vorden koploper in
de 4e klasse C.

UITSLAGEN 26-27 FEBRUARI
Dier. Boys Dl - Vorden Dl 5-1; Vor-
den D2 - WHCZ D4 1-2; Gaz.
Nieuwl. El -Vorden El 5-2; Vorden
E2 - Voorst E2 7-2; Vorden E3 - Gaz.
Nieuwland E2 04; Zutphania E2 -
Vorden E4 1-2; Be Quick Fl - Vor-
den F2 1-4; Vorden Fl - Warnsv.
Boys F2 2-1; Voorst Fl - Vorden F3 0-
12; Vorden F4 - SHE F19-0; Vorden
F5-AZCF416-1.
Vorden Al - Gorssel Al 1-5; Vorden
BI - Erica BI 2-5; Vorden Cl - Gors-
sel Cl 0-5.
Vorden l - KSV l 2-1; RKZVC 2 - Vor-
den 2 3-2; Vorden 3 - OBW 4 IA;
Vorden 5 - Dier. Boys 4 1-2; Ratti 3 -
Vorden 6 6-4.

PROGRAMMA 4-5 MAART
Vorden Al - Go Ahead A2; Vorden
BI - Zutphania BI.
Vorden 3 - ABS 2; Vorden 5 - Rhe
den 4.

DEO l - RATTI l
Afgelopen zondag moest Ratti l
wat goedmaken tegen Deo na de

"weenwedstrijd" die dramatisch
werd verloren. Met een enigszins
aangepaste achterhoede, door
blessures en ziekte, ging het jonge
Ratti met veel goede moed het
(slechte) veld op.
Ondanks alle goede bedoelingen,
was Ratti de eerste minuten niet
goed bij de les. Dit resulteerde in
een corner voor Deo. De goede cor-
ner werd fraai binnengekopt. Na
deze snelle tegengoal probeerde
Ratti de draad alsnog op te pak-
ken. Helaas resulteerde dit niet tot
kansen. Het was een slechte uit-
trap van de Ratti-doelman, die Deo
in stelling bracht om zelfs de 2-0
op het scorebord te doen verschij-
nen. Hierna was voor Ratti de
maat vol. Men stroopte de mou-
wen op. Er werden goede moge
lijkheden gecreëerd. Helaas waren
deze niet besteed aan Matthijs Nij-
hof en Arnoud Willemsen. Deo be
gon steeds meer "fysiek geweld" te
gebruiken. De scheidsrechter
greep daarop niet in; kleine over-
tredinkjes van de jonge Ratti-gar-
de werden steeds afgefloten.
In de rust werden de neuzen weer
in dezelfde richting gezet door An-
ton Peters. Opnieuw leek Ratti in
de beginfase van de tweede helft

te slapen. Deo benutte dit buiten-
kansje en Ratti kon zich opmaken
voor een zware tweede helft.
Toch was het Ratti dat het spel
naar zich toe trok. Men ging fair
de strijd aan. Dit kan niet gezegd
worden van Deo. Guido Mullink
en Antoine Peters werden het
slachtoffer van te wild inkomen
van Deo-spelers.
Uiteindelijk kon Ratti nog wat te
rugdoen. Farman maakte gebruik
van knullig verdedigen van Deo.
Helaas voor Ratti was het te laat.
Door dit resultaat en de andere
uitslagen in de zesde klasse D
wordt het een moeilijk seizoen
voor Ratti.

PROGRAMMA ZATERDAG 4
MAART
SHE BI - Ratti Bi; WHCZ Cl - Ratti
Cl.

SOCIÏ
UITSLAGEN
Sociï l - Gorssel l 0-2; Sociï 2 - For-
tuna Winterswijk 2 1-5; Sociï 3 -
Steenderen 2 3-1; Erica '76 9 - Sociï
40; Baakse Boys 4 - Sociï 5 6-0.
Jeugd: Gazelle Nieuwland B - Sociï
BI 4-4.

MAART

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

l HVG Linde mevr. Niewenhuis
"Geheugentraining"

l Welfare handwerkmiddag
Wehme (Kraamverkoop)

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

Lettink
1 HVG Wichmond ouderenmid-

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

beuren door de eeuwen heen
7 KBO Soosmiddag

8 BZR Vorden in dorpscentrum
8 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
10 ANBO Alg. Ledenvergadering

en dialezing "Vorden vroeger
en nu" in 't Stampertje

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

Wehme
15 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 HVG Wildenborch dhr. Smei-

tink
16 Bejaardenkring Dorpscentrum

18 Klein Axen, psychotherapeute
workshop Aura

18 HVG Dorp Vorden excursie
naar Planetarium Toldijk

18 Feestavond Kranenburgs
Belang met HoeTZo! in Pannen-
koekenrest. Kranenburg



Voorbereidingen 75 jaar
Oranjefeest Medlertol in
volle gang
Een feestcommissie bestaande
uit de dames Dinie Fokkink, El-
ty ten Broeke- Fokkink en de he-
ren Jan Hendriksen, Henk Oort-
giesen en Andre Knoef zit mo-
menteel volop in de voorberei-
dingen van "75 jaar Oranjefeest
Medlertol". Een jubileum dat in
het weekend van vrijdag 7 juli
en zaterdag 8 juli aanstaande
gevierd zal worden.

Begin juli vindt ook altijd het "nor-
male" Oranjefeest plaats.Dit jaar
dus een combinatie van twee fees-
ten in een weekend. Vanwege het
speciale karakter zijn bij de vie-
ring ook leden van de "reuniecom-
missie Medlerschool" betrokken.
Jan Hendriksen hierover: " Toen
dertien jaar geleden een aantal
personen bij elkaar zaten om in
1988 een reunie van de Medler-
school te organiseren ( dat werd
toen een eclatant succes, red.) be-
sloot die commissie om zo rond
2000 weer eens bij elkaar te ko-
men. Wel dit is gebeurd". Toen
werd direct de gedachte geopperd
om hen tevens te betrekken bij "75
jaar Oranjefeest Medlertol".
Het ligt in de bedoeling om voor
deze jubileum-viering zoveel mo-
gelijk mensen uit te nodigen die
op de een of andere manier bij het
buurtschap Medler zijn betrok-
ken.Verder kwam het fantastisch
goed uit dat ergens "in een lade"
het draaiboek uit 1988 ( reunie
Medlerschool) te voorschijn
kwam.
Henk Oortgiesen: "Dat betekende
dat er heel wat adressen voorhan-
den waren. Inmiddels hebben wij
een paar weken geleden 600 uit-
nodigingen verstuurd. Tot dusver
hebben er 250 personen positief
gereageerd. Ik verwacht dat er de
komende weken nog wel een paar
honderd reacties binnen zullen
komen".

STERKE BINDING
Overigens opmerkelijk dat van de
jongens en meisjes die in de loop
der jaren de voormalige Medler-
school hebben bezocht, zo'n 70
procent in de regio (Vorden, Hen-
gelo, Ruurlo, Lochem) zijn blijven

wonen. Dus heeft de Medlerschool
altijd een sterke binding met het
Oranjefeest in het buurtschap
Medler gehad. Dan hebben we het
over de periode vanaf de oprich-
ting van de school (1926) tot aan
de sluiting (1978).
Het ligt in de bedoeling dat er vrij-
dagmiddag 7 juli om 16.00 uur
met de jubileum viering wordt be-
gonnen, zodat er eerst gezellig
kan worden "bijgekletst". Een leu-
ke bijkomstigheid daarbij: een uit-
stapje naar de voormalige Medler-
school. De huidige bewoners heb-
ben er namelijk mee ingestemd
dat het voormalige schoolgebouw
die dag nog even bezichtigd kan
worden. Een stukje nostalgie dus!
Voor de vrijdagavond ( na de ge-
plande broodmaaltijd) is er een
programma dat verzorgd wordt
door veelal (oud) inwoners van het
Medler.Zo zal de cabaretgroep
"Hoe? Zo!" haar medewerking ver-
lenen, het combo "Medler Four"
en Arie Ribbers, presentator van
Omroep Gelderland.( Vrijdagmor-
gen is er op de accomodatie van de
touwtrekvereniging feest voor de
school "De Kraanvogel")
Zaterdagmiddag 8 juli worden de
traditionele volks- en kinderspe-
len gehouden. Het programma
voor de kinderen krijgt een extra
feestelijk tintje.Tevens staat er het
"keizerschieten" op het program-
ma. Vogelschieten waaraan de oud
koningen en koninginnen van
vroegere Oranjefeesten zullen
meedoen. De jubileumviering
wordt afgesloten met een feest-
avond in de hal van de werktui-
genvereniging MEDO aan de On-
steinseweg in het Medler.Hieraan
wordt medewerking verleend door
"De Flamingo's".
Ter gelegenheid van het jubileum
wordt er momenteel een boek-
werkje gemaakt over "75 jaar
Oranjefeest Medlertol".De eindre
dactie is in handen van Henriette
Fokkink. Ongetwijfeld wordt in
het boekje ook vermeld dat het in
vroeger jaren de gewoonte was dat
de directeur van de zuivelfabriek
"de Wiersse" bij zijn benoeming
automatisch tot voorzitter van het
Oranjefeest werd gebombardeerd!

Het komt uit de ruimte
en het lijkt nergens op?

Met de sportieve eigenschappen

van een hatchback, de laadmogelijk-

heden van een compacte stationcar en de veelzijdig-

heid van een ruimteauto lijkt de nieuwe

Space Star nergens op! Maar er is

meer dat deze strak gelijnde Space

Star uniek maakt. Zoals z'n zuinige

1.3 liter 16-kleppenmotor (volgens de

Consumentengids 2/99 de zuinigste

in z'n klasse) of de revolutionaire 1.8 liter GDI-

benzinemotor. Het geïntegreerde navigatie-

systeem (optie), de verschuifbare achter-

bank en het two-tone interieur. Kom langs
r

en maak een onvergelijkbare proefrit. MOTORS

Prijzen ind. BPM/BT\V. e.\cl. YerwijJerin^xhijdm^e, koxten rijklaar maken. a) Hoofddorp, illke nieuwe Mitsubishi personenauto heeft .< jaar
Multif-arantiellntei i.uro Service. Wijzigingen voorbehouden.

De Stoven 23a, Zutphen
Tel. (0575) 526 590

De nieuwe Mitsubishi-dealer voor Zutphen en omsevins!

A A U T O B E D R I J F MB
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PANNENKOEKHUIS KRANENBURG (v/h Schoenaker)

VRIJDAGAVOND 3 MAART

PLANKENKOORTS IN HET CAFÉ
PLAYBACKJHOW presenté: HANS KRABBENBORG kf-Vf

Toegang gratis

ZATERDAGAVOND 4 MAART

CEKOSTUMEERD BAL
REALTIME

KINDERCARNAVAL
14.00 uur UK l ULH l vanaf Pannenkoekhuis Kranenburg m.m.v. .DE SCHADDENSTEKKERS

aansluitend KINDERTHEATER verzorgd doo, „TH E ATE RF l ETS

OUDERWETS CARNAVALSFEEST™« DOCZ

VADER ABRAHAM

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het is weer: 'Belastingaangifte-tijd'

Wenst u een deskundige begeleiding en advisering, dan staat ons
enthousiaste team weer voor u klaar.
Graag zien we u met de aangifte 1999 op één van de volgende avonden:

woensdagavond 1 maart 2000
woensdagavond 8 maart 2000
woensdagavond 15 maart 2000
woensdagavond 22 maart 2000
tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

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



Vermaard Rembrandt Trio
in Zutphense St. Jan
In de serie restauratieconcer-
ten verzorgt het Rembrandt
Trio Janine Jansen (viool), Je-
roen den Herder (violoncello)
en Folke Nauta (piano) op zon-
dagmiddag 5 maart aanstaan-
de een buitengewoon concert
in de Zutphense St. Janskerk.

Deze drie zeer getalenteerde musi-
ci vormen sinds 1997 naast hun
veelzijdige muzikale inbreng op

binnen- en buitenlandse podia
waaronder het Concertgebouw en
de Rotterdamse Doelen en Berlijn,
een zeer succesvol kamermuziek-
ensemble dat met enige regelmaat
op verschillende radiozenders te
horen is.

Voor dit seizoen is het Rembrandt
Trio onder meer uitgenodigd voor
drie verschillende concertseries in
het Amsterdamse Concertgebouw

en staan optredens in Japan en de
Verenigde Staten op het program-
ma. Hun tweede CD, naast de
reeds uitgebrachte CD met compo-
sities van Mendelssohn en Shos-
takovich, zal dit najaar verschij-
nen.

"Een engel die viool speelt", zo
omschreef een groot landelijk dag-
blad vorig jaar het spel van violiste
Jeanine Jansen, misschien wel het

grootste viooltalent van haar gene-
ratie. Al op zeer jonge leeftijd gaf
ze haar eerste concerten in ensem-
bleverband maar ook solistisch. Zo
trad ze op tienjarige leeftijd voor
het eerst op met orkest in het Vi-
oolconcert in E gr. van J.S. Bach en
speelde ze met het Radio Symfo-
nie Orkes in het programma 'Jon-
ge mensen op weg naar het Con-
certpodium' voor de AVRO-televi-
sie.

Jeanine Jansen studeerde met een
10 en de hoogste onderscheiding
af aan het conservatorium en won
verschillende prijzen en concour-
sen. Naast haar vele succesvolle
optredens in belangrijke concert-
zalen in Parijs, Brussel en vele an-
dere steden, maakte zijn in 1998

Slaapkamertapijt
'RiminP
Beige of blauw
400 breed.
Nu per mtr voor

Gefigureerd tapijt
'Piccadilly'
In zand of grijs,
400 cm breed. Per mtr

Woonkamertapijt
'Bazalt'
Blauw, 400 breed.
Per meter
van \A&Ï- voor

*Alle tapijten worden gratis gemeten en
gelegd (met uitzondering van trappen
en couponnen!)

W Vonden
Zutphenseweg 24

ÏB£ Tel. 0575-551514

Modern boude tapijt
'Renoir"

Geel, zalm of terra.
400 cm breed.

Per mtr van 139,- nu

98.-
Hoogpooltapijt

'Concorde"
In grijs, 400 cm breed.

Per mtr van \8K,- nu

149.-
Novilon 'Forum'

Beige/terra, 400 breed.? 149.-nu

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545 -47419O

H E L M l N K MA B l J U T H U I S

haar succesvolle debuut in de Phil-
harmonie van Berlijn waar ook de
pers enorm enthousiast reageerde.
Dat resulteerde onmiddellijk in
een aantal nieuwe uitnodigingen
om met de Berliner Philharmoni-
ker meer kamermuziekconcerten
te geven.

Jeroen den Herder (violoncello)
rondde eveneens zijn conservatori-
umstudie met een 10 en een hoge
onderscheiding af en won ver-
schillende prijzen waaronder de
eerste prijs op het Sweelinck Con-
cours in 1992. Als solist trad hij
met grote orkest op in Rusland,
Frankrijk en Duitsland. Samen
met de pianist van dit trio, Folke
Nauta, won hij de zilveren Vrien-
denkrans van het Koninklijk Con-
certgebouw.
Jeroen den Herder is verbonden
als aanvoerder aan het Cello-Octet
Cojuncto Ibérco, waarmee hij op-
trad op internationaal gereno-
meerde festivals te Praag, Bergen
(Noorwegen), Sint Petersburg en
Madrid. Als hoofdvakdocent is hij
verbonden aan het Utrechts Con-
servatorium.

Folke Nauta werd als twaalfjarige
toegelaten tot het conservatorium
waar hij in 1997 zijn studie als uit-
voerend musicus met een 10 met
onderscheiding behaald. Hij won
in 1992 de tweede prijs op het
Queen Sonja-concours in Oslo en
was in 1994 de eerste Nederlandse
misicus die op het Internationaal
Muziekconcours van Schevenin-
gen zowel de eerste prijs als de
persprijs in de wacht wist te sle-
pen. In 1996 werd hij onderschei-
den met de Elisabeth Everts-prijs.

Als solist treedt Folke Nauta dit sei-
zoen onder meer op met het
Noord Holland Filharmonisch Or-
kest en het Orkest van het Oosten.

Het Rembrandt Trio zal deze mid-
dag schitterende composities uit-
voeren van Joaqiun Turina, Ernest
Chausson en Maurice Ravel.

Info: Stichting Restauratie St. Jans-
kerk , tel. 0575-517773.

mode-infoweken t/m zaterdag 18 maart

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

modeshows op 8 en 9 maart seniorenshows op 16 maart kindermodeshow op 17 maart

woensdag 8 maart om 19-45 uur, donder-
dag 9 maart om 14.00 en 19.45 uur

Gezellige shows met de leukste nieuwe voor-
jaarsmode voor alle kleedmomenten, voor man én
vrouw. U kunt na afloop meteen de leukste items
voor uzelf uitkiezen. Schoonheids- en kapsalon
Marianne demonstreert kapsels en make-up.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij ons én bij Marianne.
Toegangsprijs: ƒ 5,-*.

' Bij besteding vanaf/75,- (zowel bij Visser Mode als bij Marianne)
ontvangt u ƒ 10,- retour.

donderdag 16 maart om 10.00, 13-45 en
15.30 uur

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

vrijdag 17 maart om 19-00 uur

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

BRASSEND VEELZU^6 Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden (0575) 551381



Dhr.'de Vries Hoofd Sector Samenleving:

C*Ik zal het werk "verrekte" missen!!"

Een jaar geleden was hij abso-
luut niet van plan om met wer-
ken te stoppen. Argumentatie:
"Het werk bevalt mij uitstekend
en bovenal fantastische colle-
ga's". Toen echter de romp-
slomp aan regelgeving steeds
maar groter werd ( blijkbaar
heeft daar de agrarische sector
niet alleen last van), krabde de
heer Piet de Vries zich achter
het oor en ging hij zich zelf af-
vragen " wil ik dat allemaal nog
wel?" Nee, dus!

Dus stapte De Vries "Hoofd Sector
Samenleving" naar gemeentese
cretaris van Vleuten met de mede-
deling: "In februari word ik 60 jaar
en dan wil ik graag gebruik maken
van de F.B.U. ( ook wel VUT ge-
noemd).Vanwege zijn 40 jarig
dienstverband bij de overheid kan
hij er namelijk met 60 uit.
Praten met de heer Piet de Vries, is
praten met iemand die een paar
keer tijdens het gesprek opmerkt"
Ik zal het straks toch wel verrekte
missen". Intussen heeft hij al een
paar weken vanwege vacantie, aan
het idee om niet meer naar het ge
meentehuis te gaan, kunnen wen-
nen. Die weken heeft hij benut
met het bijwerken van allerhand
administratie en bezig zijn met
het schrijven van een adscheids-
speech ( vrijdagmiddag jongstle-
den bood de gemeente Vorden
hem een receptie aan).
De geboren Drent, dhr. Piet de
Vries is afkomstig uit Zuidlaren, is
bijna 38 jaren in Vorden werk-
zaam geweest. "Ik weet nog goed
dat ik solliciteerde. In het vakblad
van de overheid stond een adver-
tentie waarin de gemeente Vorden
een medewerker zocht voor de af-
deling financieen. Gauw op de
kaart kijken waar Vorden lag en
tot mijn verbazing liep er ook nog
een trein", zo zegt hij.

CONCURRENT
"Dus met de trein naar Vorden, op
sollicitatiegesprek bij het toenma-
lige college van B&W te weten Bur-
gemeester van Arkel, de wethou-
ders Lenselink en Weustenenk en
gemeentesecretaris Plas. Bij "De
Rotonde" een kopje koffie gedron-
ken en daar kwam ik nog een can-
didaat tegen. Al pratende met die
"concurrent" kwam ik al gauw tot
de ontdekking dat ik geen schijn
van kans had. De andere candi-
daat had veel meer ervaring.
Na het gesprek met het college
liep ik de trap af en was ik ervan
overtuigd dat ik niet aangenomen
zou worden. Echter gemeentese

cretaris Plas kwam achter mij aan
en vroeg of ik geen interesse had
om op Sociale Zaken te komen
werken. Waarom ook niet? Het
leek mij wel wat. Ik vond mij ei-
genlijk ook geen echte boekhou-
der. Volgens mij heeft het college
destijds ook goed aangevoeld dat
Sociale Zaken beter bij mij zou pas-
sen", zo zegt hij. Dus begon dhr.
Piet de Vries op l juni 1962 op 22
jarige leeftijd, na zijn militaire
diensttijd, in de gemeente Vorden
in de functie van adjunct com-
mies. Daarvoor was hij, na zijn Mu-
lo opleiding van 1957-1959 werk-
zaam als volontair in de gemeente
Rolde. In deze stageperiode "door-
liep" -hij alle afdelingen. "Bijzon-
der leerzaam en een fantastische
tijd. Vorden is ook prachtig ge
weest, echter het volontairschap
in Rolde beschouw ik toch wel als
de mooiste periode uit mijn loop-
baan. Het was toen allemaal nog
zo kleinschalig", zo blikt Piet de
Vries terug.

VEEL STUDEREN
In de beginperiode in Vorden was
hij eerst "in de kost" bij de familie
Huetink aan de Almenseweg. Later
had hij een kamer in het huis van
zuster Gemmink. Om zich het
werk eigen te maken moesten er
veel cursussen gevolgd worden.
"Dat is in feite in al die jaren zo
gebleven. In dit vak moet je nu
eenmaal veel studeren en vooral
veel stukken lezen", zo merkt hij
op.
Dhr. Piet de Vries bekleedde vanaf
l maart 1992 de functie van "Sec-
torhoofd Samenleving". Daarbij
gaf hij sturing aan twee afdelin-
gen: te weten "Bestuur" en de af-
deling "Welzijn". Behalve het ma-
nagen van de sector hield hij zich
bezig met de "portefeuilles" volks-
gezondheid, openbare veiligheid
(politie) en was hij de contactper-
soon met de Stichting Welzijn Vor-
den (SWOV).
Echter het woordje "sectorhoofd"
zal de gemiddelde Vordenaar wei-
nig zeggen. "Piet de Vries van So-
ciale Zaken" dat klinkt beter! En
dat werk, zo zegt hij, heeft hij al
die jaren met heel veel plezier ge
daan, waarbij hij zich zelf om-
schrijft als een "flexibel persoon".
De afgelopen week verscheen in de
media een artikel met als kop "
Steeds meer geweld tegen perso-
neel sociale dienst". Piet de Vries
hierover: "Dat is niet van toepas-
sing op de gemeente Vorden. We
hebben hier nooit excessen ge
kend. Natuurlijk waren er wel
eens mensen boos of teleurgesteld.

Natuurlijk werd de deur wel eens
keihard dichtgesmeten. Dat was
het eigenlijk wel. Ik heb altijd goed
met de mensen kunnen praten.
Dat zal ook wel met de mentaliteit
op het platteland te maken heb-
ben".

ARMENFONDS
Toen de Vries pas in Vorden begon
kende men hier nog het zoge
naamde "Armenfonds". Een zelf-

standig fonds waar de arme men-
sen een beroep op konden doen.
Piet: " Er wordt heel vaak gespro-
ken over "stille armoede". Echter
om die mensen te bereiken en te
kunnen helpen had je bepaalde in-
formatiebronnen nodig, zoals bij-
voorbeeld de kerken. Een echte
Vordenaar kwam nu eenmaal niet
gemakkelijk naar de gemeente om
de hand op te houden. Men
schaamde zich daarvoor, dus was
informatie via derden welkom".
Toen in 1965 de Algemene Bij-
standswet zijn intrede deed, werd
het "Armenfonds" opgeheven.
Dhr. Piet de Vries heeft over deze
wet de afgelopen jaren diverse ke
ren spreekbeurten gehouden, om
zo de burger meer informatie en
duidelijkheid te verschaffen.
Vanzelfsprekend probeerde ik dhr.
Piet de Vries te "ontfutselen" met
wie hij al die jaren het prettigst
heeft gewerkt en wat hij vond van
de kwaliteit van de verschillende
colleges waarmee hij samen moest
werken. Piet in de rol van diplo-
maat: "Laat ik het zo stellen. In al
die 38 jaren heb ik sterke en min-
der sterke colleges meegemaakt.
Voor de uitvoering van mijn taak
was dat in wezen ook niet zo be
langrijk.
Wanneer je kiest voor het vak
"ambtenaar" dan is het gewoon je
plicht de besluiten van het college
uit te voeren. Een "links" of
"rechts" programma maakt niets
uit. Natuurlijk vindt je het prettig
dat de voorstellen die je aan-
draagt, worden overgenomen".
Na veel aandringen laat dhr. Piet
de Vries zich ontvallen dat hij met
de toenmalige wethouder mevr.
Ria Aartsen toch wel een speciale

band had. "We zaten vrijwel altijd
op dezelfde lijn".

TOEKOMST
Voortaan een "leeg bestaan"? Ver-
geet het! Piet de Vries bekleedt tal
van functies waaraan hij in de toe
komst nog meer tijd kan beste
den.Zo is hij voorzitter van de
Maatschappij tot Nut van het Alge
meen; voorzitter Stichting Vrien-
den Bibliotheek; voorzitter Vereni-
ging Kruiswerk Oost- Gelderland;
penningmeester van het Groene
Kruis te Vorden en trainer/coach
van de dames recreanten( volley-
bal) bij Dash.

Echtgenote Alie, eveneens Drent
van geboorte en afkomstig uit Ty-
naarlo, doet wat dat betreft niets
voor haar man onder. Ook zij be
kleedt tal van functies zoals bij-
voorbeeld: voorzitter van het Huis-
vrouwenorkest; vrijwilligster bij
"De Zonnebloem"; voorzitter en
penningmeester van enkele Zorg-
groepen ( ook in regionaal ver-
band); coördinator kankerbestrij-
ding en behulpzaam in de Wereld-
winkel .Bovendien hebben Alie en
Piet de Vries 5 kleinkinderen. Dus
moet veel tijd voor "oppassen" in-
geruimd worden. En dat laatste ge
beurt zeer zeker niet met tegen-
zin. Integendeel!!

"Kijk", zegt Piet aan het eind van
het gesprek, "daar bij de telefoon
liggen twee agenda's, van Alie en
van mij. Willen wij bijvoorbeeld
een dagje samen weg, dan stem-
men we eerst de agenda's op el-
kaar af, om te kijken of het wel
kan. En toch zal ik mijn baan als
sectorhoofd "verrekte missen"!!

Voedselpakketten Roemenië

U weet het vast nog wel, de voed-
selpakketten die de Werkgroep
Partnergemeenten Oost-Euro-
pa (van de gezamenlijke Kerken
ui Vorden) begin januari gehou-
den heeft. De opbrengst van de
ze actie is 170 Voedselpakketten
en tweeduizend gulden aan gif-
ten. De organisatie dankt ieder-
een voor deze giften.

Het transport van de goederen is
geheel belangeloos vervoerd door
de heer Eikelkamp van de firma
Hoftijzer uit Lochem. Omdat het
vervoer geen geld heeft gekost,
zijn alle giften aan ds. Sipos van de
partnergemeente Sighetu Marma-

tiei in Roemenië overgedragen. Hij
zal samen met de diakenen daar
zorg dragen voor de verdeling on-
der de allerarmsten. Deze groep
van de plaatselijke bevolking
wordt steeds groter door de ex-
treem groeiende werkeloosheid en
het wegtrekken van jongeren. Het
gevolg is dat de stad veel ouderen
telt die een uitkering krijgen van
ongeveer veertig gulden per
maand. Met prijzen voor levens-
middelen die niet echt veel goed-
koper zijn dan hier in ons land
zijn de Voedselpakketten uit Vor-
den meer dan welkom.

Dit jaar is de organisatie afgereisd

om ter plekke mee te helpen met
de distributie van de Voedselpak-
ketten. Met deze reis waren mee
Ditty Schattenaar (fotograaf), Wil-
lem Pennings, Gerhard ten Have
en Arend-Jan Menkveld. Het is tij-
dens dit bezoek - met de bij-zonde
re opdracht 'het meehelpen bezor-
gen van de Voedselpakketten' -
weer eens duidelijk geworden dat
deze vorm van hulp nog steeds
hard nodig is omdat de toestand
ter plekke in Sighetu Marmatiei
eerder slechter wordt dan beter.

De organisatie hoopt dan ook op
uw steun te mogen blijven reke
nen.



De wand- en vloertegels van BouwCenter HCI
geven extra woonsfeer en comfort

KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

In de showroom van
BouwCenter HCI vindt u
een uitgebreide keuze
wand- en vloertegels.
Maar ook een warme
collectie natuursteen.
In klassiek, trendy of in
een frisse stijl.

Bezoek onze showroom
en ontdek hoe wand-
en vloertegels ook uw
wooncomfort kunnen
verbeteren.

BouwCenterSHCI

Kijk, kies en kombineer...
BouwCenter HCI biedt zoveel méér!

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Openingstijden showroom: Openingstijden bouwmarkt:
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81 maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
e-mail: hci@hciubi.nl vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
Internet: www.hciubi.nl zaterdag 10.00 -16.00 uur zaterdag 08.00 -16.00 uur S

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

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden

is op zoek naar

enthousiaste
medewerkers/sters

voor keuken en bediening
leeftijd vanaf 18 jaar

Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen
met Jeanet Kemperman-Nekkers,
telefoon 0575-556289

Wij zijn gesloten van
3 t/m 11 maart

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Installatiebedrijf

Raadhuisstraat 14, postbus 80, 7255 ZH Hengelo
Telefoon 0575-462511

Wegens toenemende werkzaamheden zijn wij op
korte termijn op zoek naar:

• zelfstandig electriciën
• leerling electriciën
• zelfstandig loodgieter/

cv monteur
•leerling loodgieter/

cv monteur
Schriftelijke sollicitaties richten aai):

Installatiebedrijf Arendsen B.V.
Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

PERSIVAL
meisjes-
vest
normaal
vanaf 25,00

modekoopjes
damesblouses
korte mouw

denim
overhemden
van 45,00 voor:

baby-
overgooier

CITY LIFE
vest
met capuchon
maten: S t/m XL
normaal 29,95 nu

CITY LIFE
T-shirt
maten: M t/m XL
normaal 15,00 nu

CITY LIFE
stretchbroek
met riem
maten: 38 t/m 46

ucmtc
FASHION ]

mode voor het hele gezin



Tennissen?
Proeflidmaatschap
voor basisschooljeugd

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

Voor een racket wordt gezorgd.

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

Vordens Tennis Park
Overweg 20

ZATERDAG 11 MAART:

OPEN DAG

Spittaalstraat 42 • Zutphen

SCHOENMODE
Er is feest let op dit adres

HEREN MOLL
IN ZW EN BRUIN nu f 49,00
1/2 HOGE
HERENSCHOENEN ja ja nu f O9,UU

KINDERSCHOENEN HOE
BESTAAT HET ECHT LEER

HEREN INSTAPPERS f 49,OO

DAMES MOLL VERHULST

reductie nu met 7,50
ORTHO DAMESSCHOENEN , ,
MET STEUN f 79,00

DAMES LEREN LAARZEN ja ja het kan niet
goedkoper f 79,00 f 69,00 f 59,00

RIEKERS DAMESSCHOENEN U LEEST
HET GOED 7,50 REDUCTIE OF EEN PAAR
DAMES MUILEN PANTOFFELS CADEAU

DAMES VOETBEDSANDALEN MET
STEUN OOK VOOR LOSSE - ,„ - -
STEUN f 89,OO

WITTE DAMES MUILEN OPEN. - -
TEEN EN HAK ja ja met voetbed f 19,OO

f 55,00

zie de rekken binnen en buiten. Ook pantoffels
op is op

Bent u slecht ter been of een andere oorzaak
wij komen bij u aan huis Tel. 0575-512582

HOETINK
uw schoenenspecialist

Gewijzigde

openingstijden

openbare

bibliotheek

WIJZIGING IN OPENINGSTIJDEN

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

aanvang 14.00 uur
aanvang 14.00 uur
aanvang 14.00 uur
aanvang 14.00 uur

Ingangsdatum: 1 maart 2000

Overige tijden zijn ongewijzigd!

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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

hard •

zacht •

jaarsysteem •

halfjaarsysteem •

maandfenzen •

daglenzen»

dag- en nachtlenzen •

lenzen met een leesdeel»

Zwembandjes
zijn er in het zwembad in alle
soorten en maten, maar toe-
zichthouders nog niet.

VORDEtt

Voor ons mooie en gezellige zwembad zoeken wij
medewerk(st)ers die ons team in het seizoen
komen versterken. Wij kijken uit naar 3 collega's die
willen meewerken bij alle voorkomende werkzaam-
heden, bij de kassa, schoonmaak en toezicht-
houden aan het bad.
Kun je zwemmen en vind je het leuk om er vooral
voor kinderen te zijn, dan nodigen wij je uit om te
solliciteren.

Wij bieden je een contract op basis van 40%, maar
vragen je bereidheid om meer te werken als dat
voor de bezoekers van het zwembad nodig is.
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn
overeenkomstig de CAO voor de Zwembaden.

Richt je sollicitatie aan de secretaris van Zwembad
in de Dennen Mevrouw M. Westervoorde De Laegte
20 7251 VM Vorden

oogstrelend,

Konstante* kwaliteit

leveren is niet

iedereen gegeven.

Door geavanceer-

de apparatuur en

gekwalificeerde

vakmensen wordt

niets meer aan het

toeval overgelaten.

Oogstrelend druk-

werk is daarvan

het resultaat in het

besef dat wij

voorop willen

blijven lopen voor

de kwaliteit van

uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw

partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575)551086

BBS 554040 - ISDN 551329
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

LENDELAPPEN 1 kg 13,95

RUNDER

RIBLAPPEN

HAM LAP Of

FRICANDO

POULET of

HACHEEVLEES

1 kg

1 kg

500 gram

10,95

WORSTEN VLEESWAREN

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Weekpakket vleeswaren

100 gr BOTERHAMWORST 1,20

i ROSBIEF

100 gr ACHTERHAM

3,25
2,95

Elke week op de markt in Vorden

BLOEMEN 2 bossen

3 PRIMULA'S

2 BEGONIA'S

6,95 Valeweide
Bloemen en planten

4,95

9,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.
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