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66.975 gulden voor onderzoek
huisvesting gemeente Vorden
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden wil
PRC Moret Ernst & Young laten onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn van nieuwbouw van een gemeentehuis. Het onderzoek kost de gemeente Vorden 66.975 gulden. Het
voorstel van het college van B en W
wordt deze week behandeld in de
commissie Wonen, Werken en Recreëren. Vanwege de kosten wil de gemeente Vorden de nieuwbouw bij
voorkeur laten uitvoeren door een
projectontwikkelaar om het gebouw
vervolgens te leasen van een belegger.
Ruim een maand geleden maakte wethouder D. Mulderije bekend dat de gemeente Vorden het kasteel wil verlaten.
Volgens het college is het kasteel niet ge
schikt als kantoorruimte voor de gemeentelijke organisatie. "Het complex
vergt veel energie, is inefficiënt, heeft
'van nature' een permanent tekort aan
geschikte kantoor- en vergaderruimte en
voldoet niet aan de ARBOeisen voor een
verantwoorde huisvesting van de ge

meentelijke organisatie", aldus B en W.
Aangezien het erg veel geld kost om het
kasteel helemaal aan te passen aan de
huidige ARBO-eisen, is nieuwbouw volgens het college de enige oplossing voor
de huisvestingsproblemen van de gemeente Vorden.
Het college ziet de samenwerking met
Hengelo en Steederen - mogelijk uitmondend in een fusie - niet als een be
lemmering om de mogelijkheden van
nieuwbouw te laten onderzoeken. B&W
willen PRC Moret Ernst & Young een heel
duidelijke onderzoeksopdracht meege
ven. Gekeken moet worden naar zaken
als ruimtebehoefte, kosten en tijdsplanning. Ook dient het bureau een advies
uit te brengen met betrekking tot de beste locatie voor het nieuwe gemeente
huis. Het college heeft al enkele locaties
op het oog en zal deze aan PRC Moret
Ernst & Young voorleggen. Tenslotte wil
het college graag een advies over koop,
lease of huur al dan niet in combinatie
met een projectontwikkelaar, waarbij
voor- en nadelen van de verschillende opties worden^angegeven.

Volgende stap voor Warnsveldse en Vordense aannemers:

Drie bouwbedrijven ^prmen
samen Dijkman Bouwgroep
Bouwbedrijf Dijkman uit Warnsveld
en de aannemers Rondeel en Groot
Roessink uit Vorden gaan samen de
Dijkman Bouwgroep vormen. De drie
bedrijven behouden hun eigen naam
maar willen met Dijkman Bouwgroep benadrukken dat het om één
organisatie gaat. Oftewel drie namen,
één organisatie. Met de introductie
van de Dijkman Bouwgroep is een
volgende stap gezet in de samenwerking tussen de drie bouwbedrijven.
Op l januari 1997 besloten bouwbedrijf
Dijkman en de twee Vordense aannemers hun krachten te bundelen door
nauw met elkaar samen te aan werken.
De drie-aannemers hebben in totaal zestig mensen in dienst waarvan Dijkman
met 42 werknemers de grootste is. Door
middel van deze samenwerking willen
de drie bouwbedrijven hun marktpositie
verbeteren en gezamenlijk een nog beter
produkt leveren.
Directeur Jan Dijkman van het gelijknamige bouwbedrijf in Warnsveld is zeer
tevreden over de samenwerking tot nu
toe. "Het enige nadeel was dat we met
drie verschillende namen naar buiten
traden. Daardoor krijg je teveel een versnippering. De mensen zien bij het ene
project de naam bouwbedrijf Rondeel
staan, iets verderop staat een bord met
Groot Roessink en weer ergens anders is
bouwbedrijf Dijkman aan het werk. En
dat geldt ook met advertenties in kranten en bladen. Drie verschillende namen
terwijl het om één dezelfde organisatie
gaat", aldus Jan Dijkman.
De drie bouwbedrijven vallen onder één
holding die twee jaar geleden werd opgericht. Door middel van de naam Dijkman Bouwgroep willen de drie bouwbedrijven benadrukken dat het om één organisatie gaat. Jan Dijkman: "Overal
waar wij aan het werk zijn, komt dus

straks een bord te staan met daarop de
naam Dijkman Bouwgroep. Ook zullen
we op dergelijke borden vermelden welke van de drie bouwbedrijven het project
uitvoert. We hopen op die manier duidelijk te maken dat Dijkman Warnsveld,
Rondeel Vorden en Groot Roessink Vorden samen één bouwgroep vormen. Oftewel drie namen, één organisatie".
Jan Dijkman houdt wekelijks een managementvergadering met zijn collega's
Henk Groot Roessink en Bennie Rondeel
uit Vorden. "In de praktijk is het nu zo
dat alle administratieve zaken zoals calculatie en facturering in Warnsveld worden gedaan. Door dergelijke activiteiten
op één plek onder te brengen kun je sneller, beter en goedkoper werken. En dat is
allemaal in het voordeel van de klant",
aldus Jan Dijkman. Het pand aan de Lage
Weide 29 in Warnsveld is onlangs vanwege de alsmaar toenemende werkzaamheden uitgebreid. In Vorden wordt
op industrieterrein Werkveld een compleet nieuw pand gebouwd waar de twee
Vordense bouwbedrijven zullen worden
ondergebracht. Het is de bedoeling om
na de zomervakantie te starten met de
bouw zodat het pand in januari 2000 ge
opend kan worden.

Kopy Paaskrant
In de week voorafgaand aan Pasen
brengen wij weer een Paaskrant uit:
Kopy en advertenties voor deze speciale editie dienen uiterlijk vrijdag 19
maart om 12.00 uur bij ons binnen te
zijn.
De redactie

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575) 55 10 10, Lid NNP
Overname van advertenties en berichten is verboden

'ëekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. M. Beitier, over de
musical "Het Ondermaanse Huis".
Kapel de Wildenborch
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. H. Westerink.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. G.W. v.d. Brug,
Zutphen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. G.H.W. Peddemors,
Nunspeet; 19.00 uur ds. Tsj. Zuidema, Harderwijk.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 20 maart 18.30 uur Eucharistieviering
met volkszang.
Zondag 21 maart 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag21 maart 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Weekendwacht pastores 27-22 maart pastor J.
Nijrolder, Baak, tel. 441291 of 026-4953118.
Huisarts 20-27 maart di
l, tel. 552432.

igevos, het Vaarwerk

Alleen voor dringende gevallen is er op 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 dü^iiet tot deze spreekuren kunnen wachten, iflpic altijd éérst bellen
voor overleg.
Tandarts 20-27 maart J.J. de Kruif, Vorden, tel.
(0575) 553372. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:
POLIÏÏ1 - A M I 5 U I \N( l - BRANDWH K
Telefoon 112
POLITIE VORDEN:
da» en nacht (0575) 55 12 30
b.».». (055) 368 68 68
BRANDWEI K: da» on n a c h t 112
AMBULANCE: da», en nachl 112
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575)441351.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; me
vr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.
Diëtiste/natuurgeneeskuiidige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.
Gehandicapten Platform Vorden Info nummer 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.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wïchmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
WV-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: ma.
13.30-16.00 uur; di-wo-do 10.00-12.30 uur; vr.
9.30-17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur. In de schoolvakanties worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575)
54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56. Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
Vrijwilligerswerk bij de SWOV of De Wehme: info/opgave bij de SWOV, tel. 553405

ledere dag Vlaaienfeest
Vlaaien volgens Limburgs recept
calorie-arm.. en goed voor 12 royale punten

deze week:

Kersen-Bavaroise Vlaai de luxe
romig en fris gewoon geweldig lekker
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voor maar l
Voor het weekend:

Onze dubbel gevulde Tompoucen

5

van f 2,25 voor

f i?

dus smullen maar!!

deze week:

Harde Broodjes
5 voor

f 2 ?25

Tip van de week

Vezelrijk Volkoren
Rijk aan natuurlijke voedingsvezels van tarwe, mals en haver.
Vezelbruin helpt het vezeltekort op een lekkere manier op te
lossen
deze week voor

f 2?°

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

• Zaterdag 20 maart a.s. kinderkledingbeurs. Plaats: peuterspeelzaal Ot & Sien. Tijd:
van 10.00 tot 12.00 uur. Komt
u ook een kijkje nemen?

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEKv.

WOENSDAG GEHAKTDAG

• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 243624
• Theater Onder de Molen in
Vorden: zondag 28 maart om
15.00 uur jazz-orkest Euphonia Novelty Orchestra.
Entree f 15,-. Reserveren aanbevolen via (0575) 55 69 87
• Te koop: Peugeot 205 XE
Mint 1.1 b.j. 1990 km 25.000
1e eigenaar, i.z.g.st., vraagpr.
f8.000,-. Tel. (0575) 46 20 58

• Is er nog een 'Saartje' in
Vorden? Kan hij of zij ons dan
even bellen? Wij, werkend
stel^oeken iemand die ons 3
a ^Br P er week wil helpen
om^ms huis schoon te houden! Bel ons op 55 43 20,
graag na 18.00 uur A.P. van
Wensveen & Margo van Boven
• Gevraagd; hulp in de huishouding 1 ochtend in de 14
dagen. Tel. 55 36 24

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

• Te koop: prima weidehooi,
oogst 1998, kleine balen. Tel.
(0575) 55 1079

Monuta V

• Wegens overlijden te koop:
degelijk eiken bankstel 21/2zits + 2 fauteuils stoffen bekleding; eiken buffetkast 2delig, 1 m breed. Tel. (0573)
45 36 59
• Fluitend het voorjaar in.
Diverse fluiten al vanaf 1,50!
Bij Wereldwinkel Vorden

Donderdag Schnitzeldag

H.O.H. GEHAKT

Gepaneerde schnitzels

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

• Reurei, Paaseiermarkt op
Palmzondag 28 maart in
Ruurlo m.m.v. Groei en Bloei,
KMTP, versierde eieren en
Paasartikelen, bloemstukken
en folklore over Pasen. Zalen
De Keizerskroon, De Luifel en
De Tapperij. Open van 11.00
tot 17.00 uur. Voor invaliden
vanaf 09.30 uur. Entree f 3,50,
kinderen tot 12 jaar f 1,50 onder geleide
• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27

BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

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

100 gram f 1,39

• 'Het Muziekhuisje' verzorgt
cursussen muziek met baby's, dreumessen, peuters en
kleuters. Voor meer informatie: Gonnie Hermsen (0575)
55 43 45 ('s avonds)

• Te koop: Honda gazonmajÉer i.z.g.st. en kettingza^P weinig gebruikt. Tel.
(0573) 45 31 44

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Eigengemaakte Ham/Prei salade

f l j50 per stuk
Runder Schnitzels
ff Ij7o per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

VRIJDAG PIEKENDAG

Leverworst

10 soorten

WORST/VLEESWARENSOORTEN

250 gram f 1,95

ontbijtspek

voor ff 1,~ per 100gram!!!

100 gram f

MAANDAG/DINSDAG

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

VERSE WORST

MO,2 eigen gemaakte PIZZA'S f 10,1

fijn of grof, 500 gram f
1 kilo f

5 halen 4 betalen
Cordon bleu

TE KOOP GEVRAAGD

Alte merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

1,49

500 gram f

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

3,98

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Wie wil tegen betaling in eigen huis
kind(eren) opvangen in Zutphen en omgeving, met name in de Zuidwijken en De
Hoven.
A
Gastouderbureau De Blokkentoren zorgt voor bemiddeling, begeleiding en trainingen.

Info: GOB (0575) 52 51 00

Jansen & gal
autoschadebedrijf
Autoschadereparaties

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

aan alle merken onder garantie
• Te koop: 6 ton hooibaaltjes ± 15 kg per baal. Polyester silo tegen kleine vergoeding. J. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, Vierakker

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

BOVAG

PAASAANBIEDING

Palthe
S

T

O

M

E

R

I J E N

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

7,95

samen ff 7,95
speklappen

• Verschillende vogels (fluiten
niet) Wereldwinkel Vorden
• Gelegenheid om rundvee
in te scharen. W.J. Aalderink,
Joostinkweg 2, Vorden, tel. 55
32 11

4,98

COMBI-VOORDEEL
4 Studenten steaks +
4 hamburgers

WEEKENDAANBIEDING
Karbonades

100 gram f

1,39

Uw kostuum of
mantelpak
gereinigd
voor
Van 22 maart t/m 2 april 1999 bij
Mombarg, Nieuwstad, Vorden en
DA drogist Ten Have,
Dorpsstraat, Ruurlo

• Zaterdag 20 maart a.s. kinderkledingbeurs. Plaats: peuterspeelzaal Ot & Sien. Tijd:
van 10.00 tot 12.00 uur. Komt
u ook een kijkje nemen?
• Gezocht: ervaren huishoudelijke hulp voor 1 a 2 maal
per week. Werktijden in overleg. Reacties na 18.00 uur via
tel. (0575) 55 54 65
• Te koop wegens lease-auto: Fiat Uno 1.5 75 SX 96.000
km, b.j. 1992, zeer goed onderhouden. Tel. na 18.00 uur
(0575) 55 12 02
• KunstKring Ruurlo. Reurles Huus, Wildenborchseweg
15: 'Creatief met groen' o.l.v.
Brenda Pyle. Maak uw huisen tuinversieringen van natuurlijk materiaal op 12, 19 en
26 april tussen 13.30 en 15.30
uur. Totale kosten 60 gulden,
voor KunstKring-leden 50 gulden. Opgaven telefonisch:
(0573) 45 11 15 of 4547 40;
mondeling elke vrijdagmorgen
tussen 09.00 en 11.00 uur

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Rion
Rion is geboren op 9 maart
1999 en weegt 3130 gram.
André Wagenvoort
Irna WagenvoortHissink
Sander
Vordenseweg 2
7241 SB Vorden
(0575) 25 68 60
O, wat fijn om bij mama te zijn.
Maar nu ik papa ken,
ben ik blij dat ik geboren ben.

Naomi
Ik ben geboren op 10 maart
1999, weeg 2500 gram en ben
47 cm lang.
Mijn gelukkige ouders
zijn:
Gerard en Coby
Ulkeman
Nieuwstad 65
7251 AG Vorden

"Hopend op een goede toekomst met elkaar"

Herman Gosselink

f/fc^

gehuwd geweest met Heintje Rietman

en
Maria Gerharda Ruesink
gehuwd geweest met Gerrit Wolters

gaan trouwen in het gemeentehuis
te Vorden.
De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk zal plaatsvinden op DV
donderdag 25 maart om 19.00 uur
in de Ned. Hervormde kerk door ds.
H. Westerink.

13 maart 1999.
Hij weegt 2660 gram en is 48
cm lang.
Manfred Wagenvoort
Sandy Fransen
Spalstraat 20
7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 37 91
Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uuren na 21.30 uur
1949
1999
Dank zij uw warme belangstelling is 3 maart voor ons
een onvergetelijke feestdag
geworden.

Berna en Jan Barink
Nieuwstad 26
7251 AH Vorden
Hiermede betuigen wij u onze
oprechte dank voor de vele
blijken van medeleven, zowel
schriftelijk als persoonlijk, tij»
dens de ziekte en het overlijden van
JOHANNA
HIDDINK-BORGMAN
J.G. Hiddink
kinderen en
kleinkinderen

18 en 19 maart wordt de
dienst waargenomen
door dr. W.J.C. Haas.
22 t/m 26 maart wordt
waargenomen
voor patiënten met de
letter A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,
Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32
Voor patiënten met de
letter L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,
Prinses Christinalaan 18
tel. 55 16 78
29 maart wordt de dienst
waargenomen door
dr. J.M. Dagevos

kalfsburgers
Pompoentje,

Ons toekomstig adres:
Beatrixlaan 10, 7251 AN Vorden
Telefoon (0575) 55 36 42

100 gr.

gebraden gehakt,
100 gr.

2

30 SKalkoenschnitzels

o

98

235

tonijnsalade,
700 gr.

Varkens f rikando, ^ A OO

In plaats van kaarten

750 gr.

Zondag 21 maart hoop ik

J. W. HU horst
mijn 80e verjaardag te vieren.
Wie mij hiermee wil feliciteren, is
van harte welkom op zondag 28
maart van 19.00 tot 22.00 uur in
zaal De Luifel te Ruurlo.

l W

Coburgerham,

*^

champignonrollade,

100 gr. '

£m

WO gr.

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

Batsdijk 17
7261 SN Ruurlo

,in»

Donderdag / vrijdag / zaterdag

**a/

VICTORIABROOD
rijk gevuld met o.a. appel/rozijn/krent

4.75

VRUCHTENSCHELP

'Omdat het verser is'
Zutpnenseweg l A - Telefoon (0575) 55 18 85

heerlijke zoete

lekker pittig

BLAUWE DRUIVEN

BOEREN
4KRUIDENKAAS

Q95

500 gram

O*

heel kilo

6 persoons

lekker knapperig

Joop en Herma Bruggink willen iedereen
bedanken voor de vele attenties en
warme belangstelling bij de opening van

IJSBERGSLA

a - kwaliteit

per stuk

SUIKERPINDA'S

zoete handperen

500 gram

CONFERENCE

gezouten of ongezouten

2 kilo

CASHEWNOTEN
alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 17 t/m zaterdag 20 maart

G.H. Sterringa
18 t/m
29 maart
geen praktijk

^ Jtfere

Maart 1999
Beatrixlaan 10 / Pastorieweg 11

Barchem, maart 1999

huisarts

.«Wggi&e*

Aansluitend zal er receptie zijn tot
22.30 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Je bent een wonder, lief en
klein, waar wij dolgelukkig mee
zijn.

Tim

De vierde is
lekker meegenomen

In plaats van kaarten

200 gram

398

495

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

"Kan ik Monuta daq en
nacht bereiken?'
"Als er iemand in uw familie overlijdt, kunt u onmiddellijk een beroep op
ons doen. Hét maakt niet uit op welke dag en op welk tijdstip, want wij
zijn dag en nacht bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-0230550.
U wordt dan te woord gestaan door een van onze medewerkers. Vanaf het
moment dat u ons belt, regelen en verzorgen wij de complete uitvaart.
Op gepaste en betrokken wijze en vol aandacht voor persoonlijke wensen.
Wij doen er alles aan om het laatste afscheid tot een waardige dag te
maken. Deze en 49 andere vragen over uitvaarten vindt u terug in het
handige boekje: 50 vragen over het laatste afscheid."

Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij Gerrit Wissink.
Ook voor vragen kunt u bij hem terecht. Bel: (0575) 55 27 49.
Het lebbink 4a, Vorden.

IVIUIIII ld
Ieder Z'tt eigen W6I1S.

Cor de Wild Zutphen
Td. (0575) 51 54 10

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

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst(aunivcrsal.nl
www.huisdevoorst.nl

UILETIN
j&tèf^

Wethouder B J. MuldeiJjeYMeulenbroek:
;.;
döndertizgvmïQM-M
volgens
afspraak.
-Ff ril : K ? i : ": H : r: : •. •

H Openingstijden Gemeen tehuis:
maandag tot en met vrijdagvan
.

. Boogaard:
donderdag van 09:00 afspraak.

woensdagmiddag van 1400 tot 1 7,00 uur.
bestuur
onderdeel burgerzaken: delüktste dinsdag
van elke maand, behalve in jiïti, van 18,30
tot 19.30 uur (wijzigingen voorbehouden:
me d&publïcarieti iriGemeentebuJleiïn};
f Spreekuren burgemeester en
wethouders: ; : • ; ' ; ; : : ; • i : " ; • f -ij '
Kamerling :

u tele^msch maken
W/ de receptie van het gemeentehuis.

f Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage ïï^ende stukken)
dinsdagva.n 13.30 tot 20 30 uur,
woensdagvan 13.30 tot 1730 iiur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van J3,30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 1000 tot 12-00 uur.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of korter duren.

ERGROTEN WONING ZUTPHENSEWEG 50
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 8,
lid 7 sub a en b) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West &
Zuid 1992" voor het vergroten van een woning op het perceel Zutphenseweg 50 te
Vorden.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
18 maart 1999, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en
wethouders kenbaar maken.

OUWAANVRAGEN
plaats
Biesterveld 25

De nieuwe Afvalkalenders 1999 l 2000
worden huis-aan-huis bezorgd.

V ORDEN

aanvrager
Proj ektontwikkeling
Heutink
Het Jebbink 7
AP. Hossfeld
Helderboomsdijk 2 P. Becker

inhoud
bouwen woning

datum ontvangst
05-03-99

verbouwen woning 08-03-99
bouwen
10-03-99
recreatiewoning

ERGUNNINGEN

Heeft u uiterlijk
donderdag l april
nog geen Afvalkalender
ontvangen?
Bel dan de
Afval-lnformatie-üjn:
0575 - 545 646
(op werkdagen van 9.00 - 12.30 en 13.00 - 16.30 uur)

ERKZAAMHEDEN

HACKFORTSELAAN

De firma Dostal begint volgende week met de reconstructie van de Hackfortselaan.
De rijbaan wordt versmald en voorzien van een nieuwe asfaltverharding. In de bocht
met de Koekoekstraat komt een verhoging (plateau) in het wegdek. In de bermen komen 2 rijen met grasbetonstenen. Zodra de werkzaamheden klaar zijn stellen burgemeester en wethouders op de Hackfortselaan een maximum snelheid van 60 km per
uur in.
De Hackfortselaan is vanaf maandag 22 maart 1999 tot zaterdag 17 april 1999 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of korter duren.
WERFVUILDAG OP 20 MAART 1999
Tijdens de jaarlijkse zwerfvuildag ruimen veel vrijwilligers zwerfvuil op dat in het
buitengebied ligt. Elk jaar halen zij containers vol vuil uit het buitengebied. De ge
meente stelt de containers beschikbaar en zorgt aan het eind van de dag voor een officiïle afsluiting.
FSLUITEN STRODIJK TUSSEN RONDWEG EN KRUISDIJK
In verband met het vellen van bomen is de Strodijk in week 12 (22 tot en met 28
maart) afgelsoten. Aanwonenden kunnen hun woningen bereiken.

RATIS INLEVEREN LANDBOUWFOLIE
Dusseldorp Lichtenvoorde biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in te
leveren op het perceel van Dusseldorp aan de Estlandsestraat 4 in Zutphen.
U kunt het landbouwfolie in de maanden april en mei inleveren. Op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. Het folie mag bestaan uit zwarte landbouwfolie, stretchfolie en
grondstofzakken (tuin- en voederzakken). Het materiaal moet bezemschoon zijn, u
moet het gebundeld aanbieden en het mag niet meer wegen dan 15 kg per bundel.

Bouwvergunningen
plaats
aanvrager
inhoud
vrijstelling
Ruurloseweg 47
Weulen Kranenbarg B.V. bouwen verkoopruimte
Lankhorsterstraat
18, Wichmond
A Maandag
uitbreiden
timmerwerkplaats
Boshuisweg 8,
GJ. Rietman
bouwen kapberg
ander
Vierakker
bouwwerk
Nieuwenhuisweg l
J. Schefferbouwen mestsilo
E.H. Broekgaarden
Meldingen bouwvoornemen
plaats
aanvrager
Koekoekstraat 21,
Vierakker
Kapvergunningen
plaats
Wildenborchsewegll
Beeklaan 7,
Wichmond
Ruurloseweg
Zomervreugdweg4
Schuttestraat
't Heegken

aanvrager
FJ. de Zee
eik en l esdoorn
IA ten Dijk
H.H. Meekes
W.F. Haccou
GJ. Brandenbarg
HJ. Hamer

Wildenborchseweg GJ. Bijenhof
Schuttestraat

mw. MA Bouwer

ündeseweg
(sectie G, nr. 1051)
Ündeseweg
(sectie G, nr. 1266)
Schimmeldij k
(sectie G, nr. 1266)

E.J. Kettelerij

Overige vergunningen
plaats
aanvrager
Wichmond
R.G. Krijt

inhoud
vergroten tanklokaal

inhoud
vellen l amerikaanse

herplantplicht

vellen 3 berken
(stamomtrek 8-10 cm)
vellen l beuk
(stamomtrek 8-10 cm)
vellen l amerikaanse
eik
vellen 2 eiken
vellen ± 3500 m2
fijnspar

2 fruitbomen

vellen 4 linden,
2 eiken en l esdoorn
vellen 27 grove
dennen en 2 eiken

3 beuken

±3500 m2
gemengd bosplantsoen
(maat 40-60)
l eik (stamomtrek 8-10 cm)
±100m2
gemengd bosplantsoen
(maat 40-60)

vellen l berk en
2 eiken
vellen 5 eiken
vellen 3 berken en
4 eiken
inhoud
vergunning camping de Kleine Steege.

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.
M

ERVANGING RIOLERING HOETINKHOF
De firma Dostal begint op maandag 22 maart 1999 met het vervangen van het riool in
de Hoetinkhof tussen de Voornekamp en kruising met de Van Heeckerenstraat.
In verband met deze werkzaamheden is de Hoetinkhof tussen de Voornekamp en de
kruising met de Van Heeckerenstraat vanaf maandag 22 maart 1999 tot vrijdag 2
ap ril 1999 afgesloten voor het verkeer.

J? WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 19 maart tot en met 29 april 1999, ter inzage het besluit op de
aanvraag van:

Eibergen mogelijk te maken. De Ammoniakadviescommissie Achterhoek/Graafschap
bracht over deze verplaatsing een positief advies uit.

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

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte
van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 30 april 1999.

maatschap Klein Haneveld-Tjoonk
Kapelweg 2
7233 SC Vierakker
Kapelweg 2
een revisievergunning voor een melkrundveehouderij

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
BFROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte
van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vÜÜr 30 april 1999. Zij die beroep instellen kunnen bij
een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van
kracht als op dat verzoek door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is
beslist, inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575)
557444

(art. 8.26 Wmb en art. 333 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 19
maart tot en met 29 april 1999, ter inzage het besluit tot intrekking van de aan de
heer H.W.B. Lichtenberg, Lindeseweg 5, 7251 NG Vorden, verleende revisievergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer), van 6 juli 1982, voor een agrarisch bedrijf met mestopslag, alsmede een propaana^jnstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nunrBRr 1356, adres inrichting:
Lindeseweg 5 te Vorden. Inbegrepen is een melding van 26 februari 1997, zodat de bezetting van het bedrijf thans 135 guste/dragende zeugen (567 kg NH3) bedraagt.
Strekking van het besluit:
Op verzoek van vergunninghouder van 16 juli 1998, hebben wij besloten de milieuvergunning volledig in te trekken om verplaatsing n ^ f c p e n bedrijfin de gemeente

Opening Bakkerij Joop

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht
Inzameling
verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek
grof snoei- en tuinafval
door de Voorzitter van de
in Vorden
Afdeling bestuursrechtspraak
is beslist, inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 32
(doorkiesnummer), fax. (0575)
557444
f ET MILIEUBEHEER
OPENBARE
KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van
Vorden, sector grondgebied,
bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van Vorden,
gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 19 maart
tot en met 15 april 1999 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid
l)van:
ifc
Emka Beheer B.V., Handelsweg
6, 7251JG Vorden, voor het uitbreiden van een inrichting
voor de opslag van goederen,
op het perceel Handelsweg 6 te
Vorden.

Dinsdag 20 april 1999
op de dag van de groene container.

In de bebouwde kom
huis aan huis.

In het buitengebied
na telefonische aanmelding.
Bellen tot uiterlijk vrijdag 16 april.

ters van een kerktelefoon kunnen de
zang van de verschillende koren beluisteren.

Passage
De christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging Passage houdt op 23 maart
een bijeenkomst in het Dorpscentrum.
Op het programma staat een lezing van
koorleider en dirigent A. Hendriksen uit
Oosterbeek. Hendriksen laat gedeelten
horen uit de zeven kruiswoordne van Joseph Haydn. Met deze passiemuziek wil
men zich voorbereiden op de stille week
voor Pasen.

telefoonnummer
Afval-Informatie-Lijn:

0575 - 545 646

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Plattelandsvrouwen houdt woensdagavond 24
maart haar maandelijkse een bijeenkomst in De Herberg. Op het programma
staat een lezing van de heer Zijlstra over
schoolprenten , schoolborden en schoolkaarten van vroeger. Oftewel terug in de
tijd van 'Ot en Sien'.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre organiseert vrijdag 19 maart een dropping.
Het vertrek is vanaf de parkeerplaats van
café Eskes aan de Dorpstraat. Waar men
dan heen wordt gebracht, blijft vooralsnog een verrassing.

Het ondermaanse huis
Donderdag 11 maart had de opening plaats van Bakkerij Joop aan de Dorpsstraat 11
in Vorden. De nieuwe eigenaren van de bakkerij zijn Joop en Herma Bruggink. Het uit
Neede afkomstige echtpaar nam eind vorige maand de bakkerswinkel van de familie
Berendsen over.

Raboomloop van
de Graafschap
op zondag 2 mei
De RTVVierakker-Wichmond houdt op
zondag 2 mei in Vorden een omloop voor
veteranen en cyclosportieven van 100 kilometer. Ook wordt een criterum in Vorden verreden voor amateurs. Deze gaat
over 80 kilometer. Men zal ook weer een
wedstrijd houden voor de regionale
jeugd. De zogenaamde Rabo Dikke Banden Race. De omloop is een klassieker
over drie grote ronden van ruim 33 kilometer. De politie IJsselstreek heeft zijn
medewerking toegezegd evenals de
plaatselijke EHBO.

Op zaterdag 27 maart houdt het Vordens
Mannenkoor een korencontactavond in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden. Naast het
Vordens Mannenkoor verlenen verder
het Varssevelds Mannenkoor, het Beltrums Mannenkoor en het Drutens Vocaal Ensemble hun medewerking aan
deze avond. Voorgaande jaren was deze
avond alleen toegankelijk voor leden en
donateurs, maar om een breder publiek
van de zang te laten genieten kunnen belangstellenden gratis kaartjes afhalen in
het Dorpscentrum te Vorden. Ook bezit-

De gezamenlijke Vordense kerken brengen op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21
maart de m usical 'Het ondermaanse h uis' op de planken. De uitvoering hebben plaa ts
in de Christus Koning kerk aan hetjebbink. Voor de musical zijn er ruim honderd medewerkers in touw. Toegangkaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij DA-drogist Ten Kate, schildersbedrij f Boerstoel en supermarkt Besselink in Wichmond.

Modeshows Duthler van start

De traditionele voorjaarsmodeshow
bij Duthler Mode Zutphen is afgelopen zaterdag van start gegaan. Evenals voorgaande jaren wordt in de
zaak weer een complete show verzorgd door een enthousiast team
mannequins en dressmen. De allernieuwste collecties in de stijlvolle dames- en herenmode worden u getoond in prachtige warme tinten.
Betaalbare kwaliteitsmode van bekende
merken is het uitgangspunt van Duthler
Mode Zutphen. Dat gezelligheid troef is
tijdens de shows is inmiddels alom be-

kend. Een heerlijk kopje koffie, wat lekkers erbij en na de modeshow volop gelegenheid om in de rekken te snuffelen.
Deze week zijn er nog shows op dinsdag
16 maart, woensdag 17 maart, donderdag 18 maart, vrijdag 19 maart en zaterdag 20 maart. Op alle dagen is er 's ochtends en 's middags een show.
Voor de belangstellenden die overdag
niet in de gelegenheid zijn één van de
shows te bezoeken wordt er op donderdagavond 18 maart een extra show ge
houden. Voor meer informatie: (0575) 52
6080.

Echtpaar Kemperman niet bang voor concmrentie:

Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg start in april
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de inrichting van het restaurant, maar het is de bedoeling dat
begin april de deuren van Pannenkoekenrestaurant Kranenburg open
gaan. De nieuwe eigenaren van dit
pand - in deze regio beter bekend onder de naam Gasterij Schoenaker zijn Eric en Jeanet Kemperman uit
Westervoort. Samen met hun zoontje
wonen ze al weer enkele weken boven
het restaurant. De exacte openingsdatum is nog niet bekend. "De verbouwingswerkzaamheden moeten
eerst zijn afgerond", aldus Jeanet
Kemperman die verder ook nog
hoogzwanger is en binnenkort is uitgeteld.
Jeanet Kemperman-Nekkers (29) voelt
zich in Kranenburg als een vis in het water. "Ik heb jarenlang in deze regio ge
woond. Mijn vader heeft van 1962 tot
1982 bij de coöperatie in Vorden gewerkt.
We woonden toen in Ruurlo", aldus
Jeanet Kemperman. Haar man Eric komt
van oorsprong uit Westervoort. Het
tweetal leerde elkaar kennen toen ze beide bij hetzelfde Postiljon Hotel werkten.
Het echtpaar heeft een heel verschillende opleiding achter de rug. Zo volgde Je
anet Kemperman een hostessopleiding
in Apeldoorn. Eric Kemperman (30) rondde de middelbare hotelschool met succes
af en mag zich kok-kelner noemen. Tot
voorkort werkte hij als bedrijfsleider bij
de Indoor Cart-baan in Apeldoorn waar
hij verantwoordelijk was voor het hore
cagedeelte.
Het tweetal had al jaren het idee om iets
voor zichzelf te beginnen. "We waren
dan ook al een tijdje op zoek naar en ge
schikte locatie. We hebben heel bewust
voor een pannenkoekenrestaurant gekozen. Een dergelijk restaurant brengt een
bepaalde sfeer met zich mee: gemoede
lijk en ontspannen. En dat bevalt ons
wel". Jeanet Kemperman ziet het niet als
een probleem dat er zowel in Vorden als
in-Ruurlo al een pannenkoekenrestau-

rant zit. "Er komelBm de zomer zoveel
toeristen naar de Achterhoek dat ik er
niet bang voor ben dat de markt oververzadigd is". Eric Kemperman werkt op dit
moment een paar dagen in de week bij
een pannenkoekenrestaurant in Limburg om de fijne kneepjes van het vak te
leren. De klant kan straks kiezen uit 40
verschillende soorten pannenkoeken.
Verder is er een kleine lunchkaart waarop een uitsmijter en een tosti niet zullen
ontbreken. Eric en Jeanet Kemperman
hebben er bewust voor gekozen om eerst
het restaurantgedeelte op te knappen.
De zaal komt later aan de beurt. Verder
wordt er aan de achterzijde van het restaurant een terras aangelegd zodat vakantiegangers en andere bezoekers overdag lekker in het zonnetje van hun pannenkoek kunnen genieten.
Gasterij Schoenaker kende de afgelopen
jaren diverse eigenaren. Eric en Jeanet
Kemperman zijn er niet bang voor dat
het restaurant op voorhand al een negatiefimago heeft. 'Van de ene kant kan ik
me heel goed voorstellen dat mensen
hun vraagtekens zetten bij het feit dat
dit pand alweer een nieuwe eigenaar
heeft. Maar van de andere kant moet je
dat ook als een uitdaging zien. Wij gaan
het compleet anders doen en het pand
wordt van binnen helemaal opgeknapt",
aldus Jeanet Kemperman.
De nieuwe eigenaren van het pannenkoekenrestaurant hebben de verenigingen uit Kranenburg met open armen
ontvangen. Zo zal toneelvereniging Krato vanaf augustus weer wekelijks repete
ren in de zaal van het pannenkoekenhuis. 'Verder is de eerste kennismaking
met het Kranenburgse carnaval goed be
vallen. We hadden nog maar net het
pand overgenomen toen het carnaval
voor de deur stond. Dat weekend is perfect verlopen. De enige vereniging die we
hebben moeten teleurstellen is de biljartclub uit Kranenburg. Het biljart nam
teveel plaats in in het restaurant", aldus
Jeanet Kemperman,

Euphonia Novelty Orchestra opent nieuwe seizoen

Voorjaarsseizoen van start
in Theater Onder de Molen

Theater Onder de Molen in Vorden
start zondagmiddag 28 maart het
nieuwe seizoen met een optreden van
het Achterhoekse jazzorkest Euphonia Novelty Orchestra. Het theater is
gevestigd aan de Lindeseweg 29. Kaarten kunnen van tevoren worden gereserveerd via (0575) 55 69 87. Zie ook advertentie.
Euphonia Novelty Orchestra werd eind
jaren zeventig opgericht en speelt jazzmuziek uit de jaren '20 in de originele
versie. De bezetting met begeleiding van
bas-saxofoon, viool, wasbord en twee
banjo's wijkt af van het traditionele patroon. Het orkest bestaat uit elf man en
neemt gekleed in smoking het publiek
mee naar de jaren twintig^Naast een
groot aantal novelty-songs^pt die tijd
speelt het orkest nummers zoals 'What Is
This Thing Called Love' van George
Gershwin. De meeste zangnummers
worden gezongen door Frank Douglas,
de vaste zanger van het orka^ Een middag met een prachtig orkesi^muzikale
herinneringen.
Maandagmiddag 5 april - Tweede Paasdag is het de beurt aan het fameuze professionele mainstream-jazzorkest The
Mill's Brothers. Dit orkest bestaat uit vijf
rasmuzikanten die naast traditionele
mainstream jazzstandards moderne
jazznummers en eigen werk ten gehore
zullen brengen: van jaren '30 swing, jaren '40 bebop, jaren '50 cooljazz, jaren
'60 hardbob tot jaren '90 hiphop. Kortom, alles wat swingt en melodisch en
harmonisch tot de verbeelding spreekt.
De Nijmeegse band Het Kaf speelt op
zondagmiddag 11 april in Theater Onder
de Molen. Anderhalfjaar geleden bracht
Het Kaf zijn eerste cd uit met eigen ge
schreven Nederlandstalige nummers. De
band is afkomstig uit Nijmegen en komt
het best tot z'n recht in een klein intiem
theater zoals in linde. In Nijmegen en

omgeving zijn ze razend populair en
worden ze zelfs vergeleken met Acda &
De Munnik. Een echte theaterband dus.
De meeste nummers van Het Kaf worden
driestemmig gezongen.
Verder zijn er dit voorjaar twee schrijvers
uitgenodigd. Allereerst op zondagmiddag 18 april Mr. Robby van Zinnicq Bergmann. De soldaat van Oranje en Hofmaarschalk van H.M. de Koningin
schreef het boek 'In dienst van drie vorstinnen' en vertelt uit eigen ervaring
over het leven aan het Hof van onze drie
koninginnen Wilhelmina, Juliana en
Beatrix. De tweede schrijver die naar
Theater Onder de Molen komt is A.L Snijders. Deze bekende columnist en schrijver van boeken als 'Ik leef aan de rand
van de wereld' en 'De taal is een hond'
leest zondagmiddag 25 april voor, afge
wisseld met muziek van 'Het Mill Trio'
bestaande uit jazzpianist Hans Kwakkernaat, bassist Bas Rietmeijer en zanger Boris Tomas.
Zondagmiddag 2 mei wordt 'De Sleutel
ligt in het donker opgevoerd, een aantal
monologen met als centrale thema de
Tweede Wereldoorlog. De personages in
de monologen zijn bedacht door de
schrijvers Manfred van Doorn, Hans Dorrestijn, Peter Hoefnagels en Ida Kalmijn.
De acteurs vertellen u over de Tweede
Wereldoorlog. Allen hebben de oorlog op
verschillende manieren meegemaakt.
Sommigen leven nu nog en kijken terug
op die tijd; anderen zijn destijds gestorven en kijken terug vanuit een andere dimensie. De ervaringen zijn ontleend aan
de werkelijkheid.
Peter Hoefnagels sluit op zondagmiddag
16 mei het voorjaarsseizoen in Theater
Onder de Molen af met 'Het Huwelijk, A
Comedy of Errors'. Een voordracht over
het huwelijk, waarin lering, vrolijkheid
en humor met elkaar worden verenigd.

DRUKKERIJ

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

O 2 bossen tulpen
O 1 doos grootbloem violen
9 diverse paasbakjes v.a.
O 2 bossen bloemen
O 1 Hortensia

Is uw huis al
millenniumproof?

7,95
9,95
12,95
9,95
9,95

Vraag het vrijblijvend aan ons,
zodat uw huis ook na de
eeuwwisseling er perfect bijstaat!

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

(Ook voor beglazing berekenen
wij scherpe prijzen)
Vraag ook eens naar ons
onderhoudsplan!

de
fatlitett
000* de
Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.
Eikenlaan 20a - 7251 LT Vorden
Tel.
(0575) 55 67 67
(0575)5511 53
Fax
(0575) 55 69 09
(0575) 55 42 43
Mobiel 06 51 52 42 24

Harry Mentink stopt met café 't Olde Kriet:

KORTINGEH 10-20-30-40-5096

Henk en Karin Derksen nemen
't Olde Kriet in Wichmond over

ELIESEN
ELECTRO
BAAK - Zutphen-Emmerikseweg 46
tel. 0575-441264
ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

Kalveropfokclub
Vorden-Hengelo-Eefde
De scholengemeenschap t Beeckland te Vorden
organiseert dit jaar weer een

KALVEROPFOKWEDSTRIJD
voor jongens en meisjes
van 6 t/m 15 jaar.
Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren zijn. De verzorging van het kalf wordt drie keer door een jury beoordeeld. Aan
het eind van de periode (2e helft juni) is een centrale eindkeuring.
Tijdens de verzorgperiode wordt een boekje bijgehouden.
Het doel van deze wedstrijd is
het leren omgaan met
jonge kalveren.
Inlichtingen en opgave
kan vóór 25 maart plaatsvinden bij
bovengenoemde scholengemeenschap
Het adres is: Het Hoge 41, Vorden
Tel. (0575) 55 11 55 of
na schooltijd 55 66 75

organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND
donderdag
18 maart
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark
OPEN CASINO
AVOND
voor kleinere groepen, alleen op reservering.

Met spoed gevraagd in onze moderne keurslagerij:

part-time hulpen
scholieren voor het weekend en
herintredende dames/heren
voor door de week
Werkzaamheden hebben vooral
betrekking op de verkoop en wat er
direct mee verbonden is.
Salaris volgens CAO

Keurslagerij van Dam
Laarstraat 3 • Zutphen
Telefoon (0575) 51 20 14

DATUM:
24 APRIL 1999
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.
PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

OPRUIMING
De bekende jaarlijkse, echt ouderwetse opruiming van het

VERZAMELHUIS
Echt voor guldens...! Noteer:

donderdag 18 maart a.s.
13.30 uur.

Etalage vanaf dinsdag 9 maart a.s.
Rijksstraatweg 35, Warnsveld
tel. 52 29 19

Uitbater Harry Mentink heeft café 't
Olde Kriet in Wichmond verkocht
aan Henk en Karin Derksen. De overdracht is op 30 maart. Van maandag
22 maart tot en met donderdag l
april is café 't Olde Kriet in Wichmond ui verband met de overname
gesloten. Vrijdag 2 april gaat het café
weer open. Henk en Karin Derksen
geven op 21 mei een open huis.
Na jarenlang hard werken heeft eigenaar
Harry Mentink besloten om te stoppen
als eigenaar van café 't Olde Kriet. "Ik ga
het wat rustiger aandoen", zegt de 53-jarige Mentink die overigens wel in Wichmond wil blijven wonen. "Ik ga zo snel
mogelijk op zoek naar een andere woning." Henk en Karin Derksen zullen
straks boven het café gaan wonen. Enkele jaren geleden waren er al gesprekken
tussen Harry Mentink en het echtpaar
Derksen. "Maar toen kwamen we er niet
uit", zegt Henk Derksen. "In december
zijn we opnieuw rond de tafel gaan zitten en kwamen we eigenlijk ongemerkt
snel tot een accoord".
Het echtpaar Derksen zit al jaren in de
horeca. Zo begon Henk Derksen in 1988
als kelner bij café-restaurant De Uitrus-

ting in Eefde. Vier jaar geleden werden
Karin en Henk Derksen de nieuwe beheerders van café De Bosrand en het
Ludgerusgebouw in Vierakker. Het is
nog niet bekend of ze daarmee doorgaan. "Het is heel goed mogelijk dat we
het beheer van café De Bosrand en het
Ludgerusgebouw gaan combineren met
't Olde Kriet. Maar laat ik niet op de zaken vooruit lopen. We moeten daarover
eerst nog een gesprek hebben met het
stichtingsbestuur van het Ludgemsge
bouw", aldus Henk Derksen.
De nieuwe eigenaren van 't Olde Kriet
zullen het roer niet radicaal omgooien.
"Het café blijft gewoon de thuishaven
voor de biljartvereniging en we zullen
ook het voortouw nemen als het gaat om
evenementen als de braderie in Wichmond. We willen ons in de zomer alleen
wel meer gaan richten op de vakantiegangers. Er komen hier in de zomermaanden zoveel fietsers langs. Door middel van een kleine lunchkaart willen we
daarop inspelen. Vooral als het zonnetje
schijnt, is het hier heerlijk zitten op het
terras", zegt hij. Henk Derksen werkt op
dit moment nog fulltime bij de gemeente Warnsveld maar is van plan om part-time te gaan werken.

Muziekvereniging Sursum Corda blij met anonieme luisteraar:

Geslaagd voorjaarsconcert 'Sursum Corda'
Het gebeurt niet vaak dat een anonieme luisteraar zomaar een paar
'flappen' bij iemand in de brievenbus
stopt. Dat overkwam een bestuurslid
van de Christelijke Muziekvereniging
'Sursum Corda' na afloop van het vorige concert. Zomaar een forse bijdrage. Gulle gever onbekend.
Voorzitter Dick Boerstoel had er vrijdagavond in het Dorpscentrum absoluut
geen bezwaar tegen dat er tijdens het in
dit weekend gehouden voorj aarsconcert
zich opnieuw gulle gevers in de zaal zouden bevinden. Sursum Corda heeft het
geld overigens goed besteed want er werden onder andere twee muziekstukken
voor gekocht.
Sursum Corda bracht afgelopen weekend een zeer afwisselend programma.
De vrolijke mars King's Glory ter gelengenheid van het 75 jarig jubileum van de
muziekvereniging 'Soli Deo Gloria' uit
Tienhoven door Harm Evers gecomponeerd en 'Mallets Winds and Brass' van
Werner Taler. Beide nummers werden tijdens dit concert met veel enthousiasme
door het harmonieorkest gespeeld, het
laatste nummer samen met de Malletband.
Nu we het toch over deze Malletband
hebben. De band beschikt in de persoon
van Emile Laarveld over een dirigent die
van wanten weet. Zonder ook maar iemand tekort te doen, eiste Emile Laarveld in het nummer 'Czardas' de absolute hoofdrol voor zich op. Begeleid door
het harmonieorkest onder leiding van
Gerald Roerdinkholder was Emile Laarveld de solist op de concertmarimba.
Schitterend en virtuoos gespeeld wat
hem een ovationeel applaus van het publiek opleverde.
Blijkbaar heeft Sursum Corda iets met
Hongarije met zijn poesta's en steppen,
want in het nummer 'Budapest Impressions' legde het orkest opnieuw veel temperament in het spel, waarbij ook hier de
Czardas ( een van de vier delen ) er positief uitsprong.
Het Voorjaarsconcert van Sursum Corda
is sinds enkele jaren gesplitst. Vanwege
het grote aantal actieve leden, waardoor
vroeger een concert pas tegen de klok
van twaalven eindigde, heeft het optreden van de jeugd al in een eerder stadium plaatsgevonden. Zo was er onlangs

examen afgelegd. De leerlingen zijn opgeleid door docenten van muziekschool
De Muzehof in Zutphen.

het "Chocolademelkconcert. De Malletband sloot het eerste deel van het Voorjaarsconcert met een vijftal nummers af.
De band was voor deze gelegenheid versterkt met 'gast'-gitarist Ard Schouten.
Een optreden met diverse solisten. Een ijzersterke 'Tropical Sound' met ritmische Zuid-Amerikaanse melodieën en
'Play the Boogie' tot slot. "Je mag er wel
een dansje bij maken" zo riep lady-speaker Annika Pelgrum de aanwezigen op.
Het publiek liet het liever bij applaus.

kaar was het een bijzonder geslaagd concert.
EXAMEN
Op woensdag 3 en donderdag 4 maart
hebben verschillende leerlingen van muziekvereniging Sursum Corda Vorden

Na de pauze een snel en wisselend nonstop programma met beurtelings het
harmonieorkest o^p leiding van Gerald RoerdinkholdeWR de Malletband onder leiding van Emile Laarveld. Een gevoelig nummer het 'met stip' door de
Malletband gespeelde 'Eloise' (gearrangeerd door J.M. de Kwant en M.E. Slingerland) en 'I can't s^^loving you' in een
bewerking van RoWilfoort.
In de 'Johm Barry Selectie' speelde het
orkest prachtige filmmuziek uit onder
andere 'The Wolves' en 'Thunderball',
terwijl in 'Grease' (van Warren Casey en
Jim Jacobs) de bekendste nummers van
John Travolta en Olivia Newton John werden gespeeld. Lekker in het gehoor liggende swingende muziek. Alles bij el-

Squash Vorden 2 kampioen

Geslaagd seizoen voor
marathon-schaatsers
De 3 leden van de Marathon-ploeg
van Ecotrans/Free-Wheel hebben een
goed seizoen achter de rug. Alle 3 de
schaatsers hebben hun doel bereikt.

In de nieuwe outfit, gesponsord door
Primafoon van KPN Telecom hebben
de heren van Squash Vorden 2
Euregio met volle overtuiging in het
Sourcy Center in Zieuwent het kampioenschap behaald.
Bijna het hele jaar heeft het team bovenaan gestaan. Na een slechte start met de
uitwedstrijd tegen Hellendoorn wist het
zeer gemotiveerde team wedstrijd na
wedstrijd te winnen om kampioen te
worden. De uitslag van de driehoekswedstrijd van afgelopen zondag was door-

Voor het A-diploma slaagden Inge Bookkers (klarinet), Rina Nijland (klarinet),
Claartje Meddens (klarinet), Marion Kornegoor (klarinet), Jarno Bijenhof (slagwerk. Voor het B-diploma slaagden Evelien Norde (alt-saxofoon) en Robert Klein
Lenderink (slagwerk). Voro het C-diploma slaagden Mariek van Bolderen (klarinet) en Rachel Oosterlaken (dwarsfluit).
Rachel Oosterlaken heeft op zaterdag 13
maart tijdens het voorjaarsconcert van
Sursum Corda haar openbaar examen afgelegd. Ze werd begeleid door een ge
deelte van het orkest van Sursum Corda.
Het muziekstuk dat ze speelde heette
'Reigen Seliger Geister'. Het werd netjes
uitgevoerd. Het eindcijfer voor dit examen krijgt ze pas als ze drie muziekstukken heeft gespeeld. Er komen namelijk
nog examens betreffende de toonladders
en een voordrachtstuk. "Maar", zei Arend
Jan Bosma, die aanwezig was om Rachel
te beoordelen, "wanneer zij die andere
twee onderdelen net zo goed doet, mag
worden aangenomen dat zij is geslaagd".
Met andere woorden het solistische optreden tijdens het voorj aarsconcert is
perfect verlopen. Dat had het publiek
overigens al lang begrepen want Rachel
kreeg na haar optreden een gul applaus.

slaggevend. Met overmacht werd gewonnen van Sourcy Center met 5-0. Na een
brainsessie met het gebruikelijke kopje
koffie van kapitein Perry moest alles op
alles gezet worden om te winnen van onze opponent De Huet 2 uit Doetinchem.
Na veel strijdlust wisten Hans Norde,
Richard Martens en Perry Boersbroek
hun wedstrijden te winnen, Martin
Wissink verloor helaas door pech zijn
wedstrijd. Eindstand tegen de Huet 2 uit
Doetinchem werd 4-1. Reden genoeg om
de champagne koud te laten zetten bij
Anita en een feestje te bouwen.

A-rijder Arjan Mombarg eindigde in het
eindklassement van de A-rijders op een
56e plaats. Dit is voor een le-jaars A-rijder een goede prestatie. Dankzij deze
klassering kan hij volgend seizoen weer
deel uitmaken van het A-peloton. De beste prestatie van Mombarg was een uitstekende 5e plaats bij het Nederlands kampioenschap op natuurijs op de Weissensee. Afgelopen zaterdag eindigde hij nog
op de 4e plaats bij de afsluitende marathon in het Stedentoernooi op de Scheg.
Als hij iets beter had opgelet had er nog
een podiumplaats voor hem ingezeten.
Cl-rijder Han Donderwinkel uit Brummen was bij verschillende wedstrijden
voor in het klassement te vinden. Hij
heeft zelfs een aantal malen op het podium gestaan. In het eindklassement in
zijn categorie eindigde hij op een uitstekende 3e plaats. Dit betekent voor hem
promotie naar de landelijke B-rijders.
Ook hij heeft zijn doelstellingen dus
ruimschoots gehaald.
C2-rijder Martin Rietman uit Wichmond
boekte dit seizoen de meeste vooruit-

gang, wat techniek en duurvermogen betreft. Hij verrichte in verhouding tot andere jaren veel meer trainingsarbeid.
Ook de technische aanwijzingen van
trainer Piet van Savoyen en de begeleiding van Indoor Sport Vorden waren
voor hem zeer waardevol.
Zijn promotie van de C2 naar de Cl
kwam dus niet helemaal als een verrassing. Alle 3 de rijders hebben afgelopen
seizoen ook veel baat gehad bij de begeleiding door fysiotherapeute Marga
Leerkes, die inmiddels haar eigen praktijk heeft in Steenderen. De konklusie is
dat mede door de inzet van iedereen, die
bij de ploeg betrokken is, er goede resultaten zijn geleverd. Dit is bij de marathonschaatsers uit de regio niet onopgemerkt gebleven. Ploegleider/co-sponsor
Martien Pater van Free-Wheel acht het
niet uitgesloten dat volgend seizoen de
ploeg wordt uitgebreid. Hij is hierover in
gesprek met hoofdsponsor Bennie
Wesselink van Transportbedrijf Ecotrans
uit Zelhem.
In april begint het skeelerseizoen waarin
Arjan Mombarg voor het eerste deel gaat
uitmaken van de A-rijders. Han Donderwinkel en Martin Rietman gaan bij de Crijders van start.

De overlast

I4riica-de Vijfsprow
ikerapeutische {eefsckap eh biologisch-dynamisch
landbouwbedrijf

Iteoordmeg 2 • l/orden • Tel. (0575) 55 42 02

Tmd'mg

Sieeds meer mensen kiezen er voor:

kantoor aan de Raadhuisstraat l in Vorden

beheert een nimkelm hatuurvoedmgsartike(en eh siaai op de
vrijdagmarkt ie Vorden.

voor

is donderdag 25 maart a.s. de geldautomaat,

Als extra service is er een bezorgdienst op dinsdag en vrijdag.

tijdens kantooruren, buiten gebruik.

Ook verzorgen mij dan groenten- en
fntitabonnementen.

(sorry)
In verband met de verbouwing van ons

Tevens is ons kantoor op vrijdag

'Bel voor inlichtingen en een
assortitHentslijst
telefoon/fax (0575)554202

26 maart a.s. de hele dag gesloten.

Tmdmg

Voor producten met Bko-keur uit de biologische
landbouw en producten met het t>emeter-merk
uit de biologisch-dynamische landbouw.
B-n daarom zullen m vaker open zijn.
Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 00.00 tot 12.30 uur
woensdag
van 09.00 tot 12.30 uur
en 14.00 tot 1S.OO uur
zaterdag
van OS.OO tot 15.00 uur
en op de markt in Vorden

20 St. Vriendenkring KI. Axen Themamiddag Dromen en symboliek
22 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
22 Damesclub Medler Jansje
Ruiterkamp
23 NCVB Vorden, Paasavond
24 ANBO Klootschieten in 't Olde
Lettink
24 N.B.V. PI. Vrouwen
24 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
24 HVG dorp Vorden, Paasliturgie vanuit de Fakkel
24 HVG Wichmond, Paasliturgie
25 HVG Linde, ringavond in Laren
25 HVG dorp Vorden, voorjaarsvergadering in Laren
26 ANBO, algemene ledenvergadering
met dialezing in 't Stampertje
27 HSV de Snoekbaars, Paas (eieren)
wedstrijd voor Jeugd en Seniorleden.
28 LR & PC de Graafschap, onderlinge
wedstrijd
29 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
30 Bejaardensoos Kranenburg,
Passiemiddag
31 Welfare verkoopmiddag Wehme
31 HVG Linde Paasliturgie
31 ANBO Klootschieten in 't Olde
Lettink
31 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum

Vanaf maandag 29 maart a.s. ontvangen wij
u graag in ons geheel vernieuwde kantoor.
MAART
ledere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

Onze excuses voor het ongemak.

ABN-AMRO Ztebank
Raadhuisstraat l, Vorden, telefoon (0575) 55 18 86

17 ANBO Klootschieten in 't Olde
Lettink
17 Welfare Handwerkmiddag Wehme
17 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 PCOB, Paasmiddag
18 HVG Wichmond, Ringsamenkomst
18 HVG Wildenborch, Paasviering

WD Vorden
bedankt haar kieze0
en feliciteert
mevrouw Aarsten
met haar zetel in P.S.

Lid worden?
(070) 36 13 061

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

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
TrefPunt
Graafschap-West

uw vereniging
gratis op Internet
Informatie bij uw
Rabobank

GORTER RUM
BRUIN/WIT
70 CL VAN 1995

D€LAFORCf

VOOR 1695
f 10 ROCKS

75 CL VAN 1595
VOOR 1395
+ 10 ROCKS

1

*3

onbeperkt surfen
op Internet
zonder extra kosten

TAL

Informatie bij uw
Rabobank

Informatie bij uw
Rabobank

DRUKKERIJ

WEEVERS

Telefoon (0575) 55 10 10

GL€N TALLOCH
WHISKY
LTR VAN 2995

FLORIJN
O€JfN€
2 UTÏRVAN4390
VOOR 3950
•f- 20 ROCKS

presenteer
uw bedrijf
op Internet

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

PORT

VOOR 2695
+ 10 ROCKS

DEIAFORCE
FtHl ftUBY

PORT

Slijterij

ISUPERDEBOERl

Wilbert en Yvonne Grotenhuys '
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 27 maart 1999

FLORIJN

vieux

LTR VAN 2295
VOOR 1995
+ t O ROCKS
Onze openingstijden:
ma t/m do 8.30 tot 20.00
vr 8.30 tot 21.00 za 8.30 tot 17.00

't Kan vekeern. Ene van Bredero schient dat vrogger op een vejeurdagsvesietjen
al 's ezeg te hemmen. Daor mos ik an denken too'k in wat olde "Contacten" van
't afgeloopn winter nao een bepaold artikel an 't zuukn wazze. Too kwam ik
een oaverzich van de gemeente tegen. Een oaverzich van de bezuunegingen die
de gemeente wol toepassen op de subsidies an de verenigingen.

een boek over Vorden in het jaar!999

Hebt u een foto van Vorden in kerstsfeer?
Natuurlijk mag een foto van 'Vorden op z'n mooist' niet ontbreken in het boek 'Vorden '99'. Een foto van de Dorpsstraat op een
decemberavond, versierd met de honderden lichtjes van de kerstbomen.
We zoeken ook nog een foto van het carnavalsfeest van dit jaar en
het vuurwerk van Koninginnedag 1998. Kortom: van alle bijzondere gebeurtenissen van de laatste periode van dit millennium en
van mooie gebouwen en plekjes in ons dorp.
We hebben al een aantal foto's ontvangen maar we willen graag
een rijke keus hebben om de vele interessante artikelen over
Vorden te kunnen illustreren. En natuurlijk kijken we ook uit naar
andere kreatieve bijdragen: schilderijen en tekeningen, gedichten
en verhalen over Vorden. Wat u in dit jaar in Vorden beleeft en
hoe u over ons dorp in deze tijd denkt: schrijf het op voor het
boek over Vorden in het jaar 1999. Ook een kort verhaal dat in
ons dorp speelt - echt gebeurd of verzonnen - is welkom.
Zo wordt het echt een boek dat voor nu en later een waardevol
document is over een dorp op de grens van twee eeuwen.
Als u meer wilt weten over het inzenden van bijdragen dan kunt u
bellen met tel.nummer 55 19 28. Materiaal voor het boek kan, met
vermelding van uw naam en adres, worden ingeleverd bij de
Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3. En natuurlijk krijgen alle
inzenders hun materiaal na gebruik straks weer retour.
Redactie 'Vorden '99'

W

Surfen in bibliotheek

Collecte Simavi

Internet Society Nederland houdt in de
week van 19 tot en met 21 maart het Internet Fiesta Evenement. Voor de 80 procent van alle Nederlanders die nog niet
on-line zijn gaan de deuren open om gratis kennis te maken met het Internet. De
eerste stap is vaak het moeilijkst.
De openbare bibliotheek te Vorden heeft
reeds enige tijd de beschikking over een
Internet PC voor het publiek. Men kan
normaal gesproken een Internetkaart
kopen voor vijf gulden. Hiermee kan
men een uur lang Internetten. Gedurende het Internet Fiesta kan het publiek
echter gratis Internetten. Ook voor ouderen is het een unieke kans om gedurende de dagen 19 en 20 maart kennis te
maken met dit nieuwe verschijnsel dat
niet meer uit onze wereld is weg te denken.

In d e week v a n 2 t e n m e t 2 7 maart
heeft de jaarlijkse collecte van Simavi
plaats. Ook in Vorden zullen de collectanten langs de deuren gaan. Simavi
staat voor samen werken aan een gezonden ontwikkeling.
Simavi werkt sinds 1925 aan de ontwikkeling van de medische zorg in Afrika,
Azië, en Latijns-Amerika. De projecten
zijn structureel met veel aandacht voor
het preventief karakter. De inbreng van
de lokale bevolking speelt daarbij een belangrijke rol. Naast medisch transport
werkt Simavi aan een gezonde ontwikkeling op vier hoofdgebieden: water- en sanitaire voorzieningen, blindheidbestrijding, medisch instrumentarium en medische opleidingen.
Wanneer u de collectanten van de Simavi-collecte heeft gemist, dan kunt u geld
overmaken via giro 300100.

Dokter Sterringa trekt
stampvol 'Stampertje'
Op uitnodiging van de Vrouwenraad, de
Cosbo en de SWOV gaf dokter Sterringa
in een werkelijk stampvol 'Stampertje'
een zeer verhelderende blik op het the
ma 'Valpreventie'. Aan de hand van talrijke voorbeelden vertelde dokter Sterringa wat voor soort valpartijen zich dagelijks bijvoorbeeld in de woonkamer
voordoen en hoe je ze kunt voorkomen.
Van groot belang is datje goed kunt zien
(dus veel licht in de kamer) en datje goed
kunt horen (de bel). Probeer in goeie conditie te blijven, door meer te bewegen
voor ouderen. Let op losse snoeren in
huis (telefoon); geen kleedjes meer op de
vloer; goed zichtbare drempels, de tre
den op de trap. Geen obstakels in de kamer. Handgrepen in douche-en bad. Anti-slipmatjes. Enfin men kan heel veel
zelf doen om valpartijen in huis te voorkomen, zo hield dokter Sterringa de aanwezigen voor.

Nicolaas Matsier
in Vorden in kader
van Boekenweek
Het is weer Boekenweek! Op initiatief
van de Openbare Bibliotheek en Boekhandel Bruna zal dat ook in Vorden worden gevierd. Op woensdag 17 maart
komt namelijk de bekende auteur Nicolaas Matsier naar de bibliotheek. Hij is
onder andere de schrijver van de novelle
'De eeuwige stad' en de roman 'Gesloten
Huis'.
Matsier vertelt die avond over zijn schrijversschap, leest voor uit eigen werk en
wordt geïnterviewd door ülian Waanders die al eerder vraaggesprekken heeft
gevoerd met bekende schrijvers als Adriaan van Dis en Helga Ruebsamen en zich
heeft verdiept in het werk van Matsier.
De schrijver zal in de pauze ook zijn boeken signeren. Kortom: het wordt een
boeiende avond met een bekend auteur
wiens werk al diverse malen is genomineerd voor belangrijke literaire prijzen.
In de pauze zal de auteur zijn boeken signeren.

Op dit wodn f. 50.- bezuunigd, daor wodn f. 100.- minder an uutegeevn en weer
een andere instelling kreeg f. 200.- minder. Op zich natuurlijk een goeie zaak at
ze op 't gemeentehuus prebeert de boel liek te holn. Daor kont ze van 'n dubbeltjen ok gin kwatjen maakn en um ok maor een keer uutgeevn. Maor iej kiek
t'r wel anders tegenan at ze onvewachs oaver een niej gemeentehuus begint te
praotn umdat ze now te klein behuusd bunt. Dit leste vin ik al wonderlijk want
hoewel ik heel wat luu op 't gemeentehuus aadig goed kenne, he'k t'r nog nooit
ene oaver de werkruumte heurn klagen.
Maor goed at 't neet anders kan, dan maor een niej gemeentehuus. Now zo'j
denken dat ze wel een plaatse wet waor zoiets mot kommen. Daor zit jao,
buutn B. en W. genog luu met een boel vestand, dat nemme wiej althans an, die
dat wel kont bekiekn. Maor nee heur, dan he'j ow vegist. 't Schient dat t'r eers
an een of ander buro f. 60.000.- mot wodn betaald veur 't uutzuukn van de beste plaatse. Volle geld? Maor jao, daor bu'j d'r nog neet met. 'n Ander buro krig
meschien ok zo'n posjen umme uut te zuukn hoe ze met 't kasteel an mot. En
dan nog 't koetshuus en de boerderij e. Allemaole buro's die volle geld kost en
ow iets vetelt wa'j zelf ok wel konnen wetn a'j ow vestand effen laot warken.
Kiek nao de herinrichting van 't centrum van Vod'n. Wat bu'w d'r met opeschotn.? Jao, allemaole luu die now oaver de trottoirs fietst umdat de ri'jweg te
geveurlijk is.
Laot ze zich op 't gemeentehuus nog maor effen bedenken veur ze die f. 60.000.uutgeeft. Met een advertentie in de krante veur een goed idee kom iej d'r me
schien ok wel achter en bu'j heel wat goedkoper u u t . Of is 't soms zo dat gin
mense de verantwoordelijkheid veur zoiets op zich durft te nemmen, ondanks
eur goeie salaris? Maor jao, iej kont ow op de luu vekiekn, biej ons in d'n
Achterhoek.
H. Leestman

ZorgGroep starenet
assertiviteitstraining
ZorgGroep Oost Gelderland start op 15
april met een assertiviteitstraining in
Vorden. Deze cursus wordt verzorgd door
het Algemeen Maatschapp^pk Werk in
Vorden.
Deze assertiviteitstrainig is bedoeld voor
mensen die het moeilijk vinden contacten te leggen, vaak 'ja' zeggen terwijl ze
'nee' bedoelen, snel over zich heen laten
lopen en hun eigen mening altijd minder belangrijk vinden dan de mening
van een ander. Tijdens de training wordt
geleerd contact te leggen, 'nee' te zeggen
zonder u schuldig te voelen, aandacht
voor uzelf te vragen, niet meer over u
heen te laten lopen en voor uw eigen mening uit te komen.
De groep komt gedurende tien bijeenkomsten op de donderdagmorgen bijeen. Er kunnen ongeveer tien personen
deelnemen. De groep staat in principe
open voor alle inwoners van de gemeenten Vorden, Hengelo, Steenderen, Zelhem en Lochem. Na de aanmelding zal
een intake-gesprek plaatsvinden om te
beoordelen of de groep geschikt is voor u
en andersom. Belangstellenden kunnen
zich voor l april aanmelden bij John
Wouda of Bep Lovink van het Algemeen
Maatschappelijk Werk in Vorden, tel.
(0575) 55 21 29.

Samen op de bres voor
een schoon Vorden
op zaterdag 20 maart
Op zaterdag 20 maart zal er in het buitengebied van Vorden voor de vijfde keer
een zwerfvuildag worden gehouden. Deze dag valt samen met de Nationale Natuurschoonmaakdag onder het motto
'Hou buiten gewoon schoon'.
Verschillende buurt- en andere verenigingen doen mee zoals Hackfort, de Wildenborch, Wildbeheereenheid IJssel
Oost, Landbouwfederatie ZOM, Jong Gelre Wichmond-Vierakker, hengelsportvereniging De Snoekbaars, school 't Beeckland, de Vordense Rijwiel Toerclub De
Achtkastelenrijders alsmede vrijwilligers
die niet verbonden zijn aan een club of
vereniging. Vorig jaar werd er in Vorden

1860 kilogram zwerfvuil verzameld uit
bermen en sloten.
Een dergelijk karwei vereist heel wat
menskracht. Vrijwilligers zijn dan ook
nog van harte welkom en kunnen zich
melden bij de werkgroep Zerfvuildag
Vorden: mevrouw R. van Vleuten, tel.
(0575) 55 33 57.

Waterpolo
HEREN l VOILA - HYDROFIEL 1-5
Op zaterdag 12 maart speelden de heren
van Voila thuis in de Beemd in Lochem
tegen Hydrofiel. De vorige wedstrijd
werd verloren met 8-5. Maar in de kleedkamer bij de Voila heren klonk vol goede
moed: "Deze wedstrijd krijgen ze aan 'de
bokse'."
In de eerste 2 minuten is het een beetje
aftasten geblazen. Over en weer vinden
aanvallen plaats, maar de afwerking aan
beide zijden laat te wensen over. Kort
voor het eind van de eerste periode weet
Harold Kolkman de score op 1-0 te brengen.
Al na 20 seconden in de tweede periode
weet Erik Schepers de 2-0 op zijn naam te
zetten. Intussen keept keeper danny
Pelgrum de sterren van de hemel, wat
Hydrofiel ook probeert, de bal gaat er
niet in. Michel Schoneveld tekent aan
voor de 3-0.
In de derde periode wordt er hard gevochten voor elke meter water. De ballen
die voor in de netten bedoeld zijn vloegen of hoog over, of ver naast. Geen scores dus.
Harold Kolkman weet in de vierde periode door een supersnelle sprint vanaf de
achterlinie op te zwemmen richting
doel. Een lob en het is 4-0.
Wat later krijgt Tom de Weerd de bal
voor zijn neus en met een krachtig schot
in de korte hoek wordt het 5-0. In de laatste minuut weet het gevreesde Hydrofiel
team toch nog lx te scoren: 5-1.
Al met al een boeiende partij waterpolo.
Mede dankzij de goed in elkaar zittende
verdediging en 'super'Danny als keeper
is deze zege verdiend en heeft Hydrofiel
mooi "an de bokse" gekregen.

Oh Maart Toppers

Oh

De 'diepvriesvul' dag

De 'lekker vers9 dag

0e 'lekker elke dag brood' dag

Verse worst

Witlof

BROODAANBIEDING

kilo van 12,98 voor

4.98

500 gram van 3;49 voor

1,99

De 'lekker verjaardag' dag

De 'lekker vers' dag

Pepsi, Sisi, 7-Up

AH Zaa n la nder zacht

flessen naar keuze

2,50 KORTING

kilo van 13.50 voor

Elke dinsdag -» witte bollen
6 + 2 GRATIS

7,50

De 'bij elkaar op de koffie' dag

De 'keukenkastje vuldag'

Perla Mild 4 pak

AH Tissue toiletpapier

„o van 12,78 voor lüJO

24 rol van 13.49 voor

Elke maandag -» bruine bollen
6 + 2 GRATIS

9,99 Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de win kei hoek van Hengelo tel.: 0575-46 12 05

ploegstoffen

Musical
'Het Ondermaanse Huis'
van Kees de Bruine en Sylvia Liefrinck

door de Vordense kerken op vrijdag 19 maart, zaterdag 20 maart, zondag 21 maart om 20.00 uur u
R.K. kerk aan Het Jebbink 6 te Vorden.
Toegangskaarten f 7,50 • Voorverkoop: DA-drogist Ten Kate en schildersbedrijf Boerstoel in Vorden • Supermarkt Besselink in Wichmond
• Telefonisch J. Tombeil (0575) 44 15 10
Zie ook het redactioneel artikel in dit nummer

woon
mooi

^Ék

27,50
Knippen & wassen

32,50

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN KOST MEER!

Europees Erkend Natuurgenezer
Bobby Aldenkamp
Voor rugklachten, zwangerschapsproblemen, depressies,
röntgenfoto's, magnetisch
veldtherapie (nieuw systeem)
chiropractiker en ultraschaal

knippen & wassen
& Animatie
Kleur (Diacolor)
& wassen
Toeslag blowen

80,-

27,50
gratis

Gel & Lak

Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21

Vorden

(0575) 55 12 15

0049 2504 / 908020
dag en nacht bereikbaar

Begin april opent

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

'Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg'
haar deuren

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Voor de bediening en keuken /ijn
wij op y.oek naar enthousiaste

part-timers
oproepkrachten en
vakantiehulpen
Heb je interesse? Neem dan contact op met
Hric of Jcanet Kemperman
Kuurloseweg 64, Vorden, telefoon SS 62 89

kende. In de 25e minuut knalde Van
Ditshuizen vol op de lat. Een cornerbal
van Sueters werd door een speler van
BRIDGECLUB VORDEN
Beekbergen uit het doel geslagen, hetUITSLAGEN VAN 8 MAART 1999
geen de overigens goed leidende scheidsGroep A:l Lagendyk / van Schieveen. 63,7 rechter ontging. Beekbergen mocht van
%; 2. Bergman / Walter Kilian 62,9 %. 3. geluk spreken dat het nog niet tegen een
Busscher / Graaskamp 58,7%.
grote achterstand aankeek.
Groep B: 1. echtp de Niet 72,9 %; 2. van In de 42e minuut was het dan toch Calot
Gastel / Castermans 67,9 %; 3. Beek / die op snelheid de verdediging uitspeelVreeman 57,5 %.
de en Meuleman liet scoren: 1-0.
Dennis Wentink was in de gelegenheid
de stand direct al weer gelijk te trekken,
zijn wippertje ging over de keeper, maar
Volleybal
ook net over de lat.
AA STAD - DASH O-3
In de eerste 30 minuten van de 2e helft
Zaterdag togen de Vordense dames vol maakte Beekbergen het spel. Beekbergoede moed naar Almelo waar de wed- gen's ausputzer bediende met briljante
strijd tegen Aastad op het programma passes over grote afstand steeds zijn voorstond. In november had coach Louis waartsen op maat en Vorden kwam er eiBosman nog weinig schone woorden genlijk niet meer aan te pas. Dit resulvoor zijn team na de thuiswedstrijd die teerde dan ook in de 70e minuut in 2-0.
met 1-3 werd verloren; onprofessioneel Vorden wisselde Thijssen voor Smit en
gedrag en te weinig scherpte was één van Van der Linden voor Verkijk om meer
zijn uitspraken. Dat Dash volwassener is druk uit te oefenen. Het laatste kwartier
geworden bleek zaterdag. Bosman had was weer voor Vorden en was nog een
lovende woorden voor de spelersgroep, aantal keren dicht bij een score, maar
welke onder aanvoering van spelverdeel- het doelpunt viel in de 90e minuut aan
ster Debby Leferink, na ruim een uur de andere kant, waarbij de achterhoede
speeltijd, een duidelijke 0-3 op het score van Vorden tot twee keer toe de spits van
bord bracht. Setstanden 13-15, 2-15 en 11- Beekbergen hielp bij het scoren van dit
15.
doelpunt.
Maar liefst 12 speelsters waren bij de De stand op de ranglijst doet veronderoverwinning betrokken. Naast het eigen, stellen dat de 4e klasse een maatje te
negenkoppige team waren daar Lise groot is voor Vorden, doch dat is niet zo.
Hissink, meegereisd om de niet inzetba- Alhoewel de 4e klasse G een zware afde
re Bianca Doornebosch te vervangen, als- ling is met allemaal goed en technisch
mede jeugdspeelsters Diewertje Pelgrum voetballende ploegen maakt Vorden in
en Üan Leunk. Al snel zou blijken dat de de regel het spel. Nu de punten nog,
ze brede selectie geen overbodige luxe maar ook daarop mag de geelzwarte forwas. Lise Hissink verving tijdens de eer- matie vertrouwen.
ste set bij een stand van 8-10 de koortsige
Hanneke Maljers, terwijl Gracia Rouwen UITSLAGEN
na een matige start bij 10-10 het veld Be Cmick Dl - Vorden Dl 15-1; Vorden D2
moest ruimen voor Joyce Wentink. Zowel - Warnsv. Boys D3 13-1; Vorden El Hissink als Wentink zouden verder de Brummen El 1-0; Vorden E2 - WHCZ E5 4wedstrijd uitspelen. Jeugdspeelster 2; Oeken E2 - Vorden E4 0-14; Vorden E3 Diewertje Pelgrum verving in de eerste Dier. Boys E3 4-3; Be Quick E4 - Vorden E5
en de derde set enkele malen verdienste 60; Erica F2 - Vord^Fl 2-10; Vorden F2 lijk Mirjam Boel. Verdienstelijk speelden Warnsv. Boys F3 8-^^brden F3 - Warnsv.
ook Debby Leferink, Joyce Wentink en Boys F5 7-3.
Anoek Dalhuisen. De eerste en de laatste VVO. Al - Vorden Al 2-1; Vorden BI speelden een goede pot op eigen niveau Warnsv. Boys BI 44; Wilp Cl - Vorden Cl
terwijl Wentink duidelijk en eindelijk op 9-2.
wedstrijdniveau liet zien wat ze in de Beekbergen l - Vc^fcn l 3-0; Vorden 2 training al langer toont.
Rood-Zwart 2 1-0; vorden 3 - Pax 3 0-3;
Dash overklaste Aastad duidelijk; de set- Erix 2 - Vorden 4 7-0; Vorden 5 - Warnsv.
standen van de eerste en de derde set Boys 4 4-4; Brummen 6 - Vorden 6 4-0.
doen zulks mogelijk niet vermoeden,
maar deze cijfers mogen zeker geflat- PROGRAMMA
teerd worden genoemd.
Vorden Dl - Erica Dl; Erica D2 - Vorden
Een duidelijke driepunter derhalve voor D2; Oeken El - Vorden El; Vorden E2 Dash dat hierdoor haar zevende plek op Warnsv. Boys E3; WHCZ E7 - Vorden E3;
de ranglijst nog wat steviger in handen Vorden E4 - Dier. Boys E2; Vorden Fl heeft. Volgende week hebben de Zutphania Fl; Vorden F2 - Voorst Fl;
Vordense vrouwen alle kans om het re- Vorden F3 - AZC F3; Brummen F3 sultaat van deze week te herhalen. Dan Vorden F4.
wordt namelijk aangetreden tegen Vorden Al - Doesburg Al; Diepenveen BI
Longa 59-2 uit Lichtenvoorde in sporthal - Vorden BI; Vorden Cl - Oeken Cl.
't Jebbink.
Vorden l - Zutphania 1; Bon. Boys 2 Vorden 2; Be Quick 4 - Vorden 3; Vorden 4
- Ruurlo 3; Zutphania 4 - Vorden 5;
Voetbal
Vorden 6 - Baakse Boys 4.

Bridge

BEEKBERGEN - VORDEN 3-0
Vorden leed zondag in Beekbergen een
smadelijke nederlaag. Vorden miste drie
basisspelers. Hugo van Ditshuizen speelde als diepe spits en deed dat zeker niet
onverdienstelijk. Beekbergen speelt met
een ausputzer, hetgeen het kijkspel niet
bepaald ten goede komt, doch de loupe
zuivere passes van deze ausputzer en de
prachtige traptechniek compenseerde
veel.
Vorden begon ook deze wedstrijd met
offensief voetbal en creëerde zich diverse
kansen. Hugo van Ditshuizen omspeelde
diverse keren de laatste man, waaruit hachelijke situaties voor het doel van
Beekbergen ontstonden. Schoten van
Mare Sueters en Dennis Wentink konden
maar ternauwernood door de keeper tot
corner worden verwerkt.
Een schot uit de draai in de 15e minuut
van Van Ditshuizen werd door de keeper
met veel geluk uit het doel geranseld.
Een hard schot van Mare Sueters ging onder de keeper door en caramboleerde op
miraculeuze wijze via het lichaam van
de keeper en de lat net over.
Beekbergen wist daar weinig tegenover
te zetten, doch bij een enkele uitval was
rechterspits Calot de verdediging wel te
snel af, hetgeen een waarschuwing bete

RATTI
PROGRAMMA
Ratti 5 - Harfsen 3; Ratti BI -Voorst BI;
Ratti Cl - Gazelle Nieuwland C2.
Ratti l - Rekken 1; Gorssel 5 - Ratti 2; De
Hoven 7 - Ratti 3; Ratti 4 - Zutphania 5;
Dames l - Lochhuizen 1.
SOCIÏ
UITSLAGEN
WHCZ - Sociï 1-2; Ruurlo 3 - Sociï 2 1-3;
Sociï 4 - Warnsveldse Boys 5 4-2; Sociï 5 De Hoven 7 0-1; Dierense Boys 6 - Sociï 6
5-0.
Gorssel B - Sociï B14; Sociï D - IJsselstreek
D 5-2; Voorst E - Sociï E 10-1; AZC F - Sociï
F 8-1.
PROGRAMMA
Sociï l - Klein Dochteren l; Sociï 2 - Vios B
3; Sociï 3 - Epse 3; Brummen 5 - Sociï 4;
Oeken 4 - Sociï 5.
TKA D - Sociï D; Sociï E - Gazelle Nieuwland E; Sociï F - Oeken F; Sociï B - Oeken B.

V O l l e V b U l
DASH DAMES 2 - SET-UP 3-1
Het was al ruim een aantal weken gele
den dat het tweede damesteam van Dash
weer een thuiswedstrijd speelde. Een be

langrijke wedstrijd tegen Set-Up uit
Ootmarsum stond op het programma.
Met nog zes competitiewedstrijden te
gaan staat Dash 2 nog steeds bovenaan
met 47 punten uit 16 wedstrijden. Winst
op Set-Up (4e plaats) betekent opnieuw
een stap in de goede richting. Gelukkig
waren de dames weer helemaal compleet en zij werden bijgestaan door
Femke Grievink.
De Ie set begon Set-Up zeer voortvarend
en kwam op een geruime voorsprong te
staan. Dash kwam moeizaam in haar
spel en had geen verweer op de gevarieerde serves en de geplaatste smashes.
De Vordense dames kwamen te laat in actie en verloren deze set met 12-15.
Na een 'donderspeech' van coach Gerrit
Limpers begonnen de dames enigszins
gespannen aan de tweede set. De teams
waren aan elkaar gewaagd; veel mooie
ralley's, snoeiharde smashes, vechtvolleybal en persoonlijke fouten wisselden
elkaar af. Uiteindelijk wist Dash door te
drukken en won de set met 15-11.
De derde set werd een ware thriller.
Opnieuw waren beide teams aan elkaar
gewaagd. Dash gaf een voorsprong van
14-11 uit handen door twee foute serves.
Vervolgens verzuimde Set-Up de set af te
maken nadat ze vijf maal op setpoint
hadden gestaan. Uiteindelijk won Dash
deze set met 17-16. In de vierde set was
het verzet van Set-Up gebroken en kon
Dash deze wedstrijd winnend met 3-1 afsluiten. Lise Hissink, 's middags nog actief in het eerste damestea had een be
langrijk aandeel in deze spannende wedstrijd.
Aanstaande zaterdag 20 maart zijn de
Dash dames vrijaf. De volgende wedstrijd
is 28 maart in de sporthal in Vorden.

het kampioenschap van Oost Nederland
in Markelo.

Zaalvoet b al
De afgelopen weken deed de Vrodense
zaalvoetbalvereniging Velocitas een paar
grote stappen richting het kampioenschap. Eerst was er de uitwedstrijd tegen
de no. 2 Huur en Kijk uit Lochem. Dit
team had haar coach van te voren naar
een wedstrijd van Velocitas gestuurd om
de kijken hoe de vork in de steel zat. Aan
de hand van haar (Lochem heeft een
vrouwelijke coach) bevindingen was er
een taktiek uitgestippeld. Dit leek tot
aan de rust voor succes te zorgen, (2-1
voorsprong Huur en Kijk) maar na de
thee ging het tempo aan Velocitas kant
omhoog en werd er toch een vrij ruime
zege behaald, 3-7.
Scores Velocitas: Dennis Wentink 3, Rob
Enzerink l, Ronald de Beus l, Dick Smit
l plus een eigen goal.
De volgende wedstrijd was thuis en nu
moest Velocitas aantreden tegen Achilles
uit Hengelo O. De wedstrijd in Hengelo
eindigde in een gelijk spel dus het team
van leider Hans ten Elshof was gewaarschuwd. De Ie helft speelde de thuisploeg in een ongekend hoog tempo, en
Achilles wist niet waar ze het zoeken
moesten.
De ruststand was dan ook 6-1. Na de rust
vond Velocitas het best en ging freewheelend naar het eind. Eindstand 9-3.
Scores Velocitas: Dennis Wentink 3, Rob
Enzerink 2, Erik Oldenhave 2, Dick Smit
1 enJeroenTijssen 1.

Afgelopen vrijdag werd er weer (!) aangetreden tegen Huur en Kijk uit Lochem,
UITSLAGEN
maar dit keer in sporthal 't Jebbink in
Heren eerste klasse: DVO l - Dash 1;
Vorden. Voor het team uit Lochem stond
Heren tweede klasse: Dash 2 - Avanti 2 3alleen de 2e periode titel nog op het spel.
0; Heren derde klasse: Dash 3 De Ie periode was overigens voor
Boemerang 2 0-3; Heren derde klasse:
Velocitas. Maar door een paar verliesparSparta 2 - Dash 4 3-0; Darr^ierde div.
tijen achter elkaar moest er nu dus geAA stad - Dash 0-3; Dame^lerde div.
wonnen worden. Velocitas kwam zonder
Dash 2 - Set-Up '65 2 3-1; Dames eerste
de bal ook maar l keer rondgespeeld te
klasse: Sparta 2 - Dash 3 3-1; Dames twee
hebben op achterstand, maar bijna vanaf
de klasse: GIVO '92 l - Dash 4 2-2; Dames de aftrap tekende Erik Oldenhave voor
derde klasse: Dash 5 - Avant^M); Dames
de 1-1. Erik was weer bereid gevonden
derde klasse: Dash 6 - ToB^do l 0-3;
mee te spelen en zo het team aan te vulDames vierde klasse: Dash 7^ccess/BV C
len door het wegvalen van de geblesseer5 2-2; Meisjes B: Dash BI - Avanti BI 2-2;
de Huberto Eykelkamp en Ronald de
Meisjes Cl: Dash Cl - Boemerang Cl 3-0;
Beus. Dennis Wentink tikte de 2-1 binMeisjes C2: Dash C2 - Avanti C2 2-2.
nen na een goede pass van Rob Enzerink.
Het spel ging over en weer al benutte de
PROGRAMMA
thuisploeg niet echt goed de geboden
Heren eerste klasse: Dash l - VIOS
ruimtes en de daaruit ontstane kansen.
Beltrum 1; Heren tweede klasse: WSV l Uit een afgeslagen aanval wist Dennis
Dash 2; Heren derde klasse: WSV 2 - Dash Wentink de bal op te pikken en zo de 3-1
3; Heren derde klasse: Dash 4 - VYV 1;
te scoren. Een paar seconden voor rust
Dames derde div.: Dash - Longa '59 2;
kreeg Velocitas nog een vrije trap. Vanaf
Dames eerste klasse: Dash 3 - KSV 1;
zo'n 20 meter schoot Jeroen Tijssen de
Dames tweede klasse: Dash 4 - SV
bal keihard langs de goede kant van de
Harfsen 1; Dames derde klasse: WSV 2 paal en bepaalde zo de ruststand op 4-1.
Dash 6; Dames vierde klasse: Willems
Huur en Kijk kreeg ook na de rust geen
Gemini - Dash 7; Meisjes A: Dash Al kans om in de wedstrijd te komen. Dick
Reflex Al; Meisjes B: WSV BI - Dash BI;
Smit speelde direct de bal bij de keeper
Meisjes Cl: Longa C2 - Dash Cl; Meisjes
door de benen. Dennis Wentink, de laatC2: WSV C3 - Dash C2; Jongens C3: Dash
ste weken toch al lekker op schot liet met
C3-RTVOC1.
2 treffers in de 2e helft z'n totaal op 4 komen. Jeroen Tijssen scoorde weer uit een
vrije trap van afstand, zij het dat deze
Bridge
keer de bal als een granaat de andere
hoek in vloog.
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
Bij
deze stand (8-1) wilde Velocitas het
UITSLAGEN VAN WOENSDAG
iets
te mooi gaan doen. Er werd steeds
10 MAART 1999
goed
en snel aangevallen, maar in plaats
Groep A: 1. mv./hr. Führi Snethlage
van
de
kansen koelbloedig af te maken,
60.4%; 2. mv./hr. Polstra 60.4 %; 3. mv.
wilde
men
de bal net zo lang rondspelen
Smit / hr. Groot Bramel 51.6%; 4. dms. V.
totdat
een
speler de bal er zo in kon loAsselt / Vreeman 51.6%.
pen.
Dit
leverde
wel een boel leuke moGroep B: 1. Hooyveld / v. Manen 66.1%; 2.
menten
op,
maar
geen doelpunten. Toen
mv. / hr. de Bruin 59.4%; 3. dms.
een
aanval
van
Velocitas
werd onderBrinkman / Visser 58.3%.
schept wist Huur en Kijk dan ook direct
te scoren. Keeper Gerrit Wenneker, die
deze wedstrijd meer moest mee voetbalJ U d O
len, dan ballen met z'n handen stoppen,
Afgelopen zaterdag moest het jeugdwerd in een overtal situatie geklopt.
team van Rob's Sports Vorden naar
9-2 Werd het door Jeroen Tijssen en Dick
Enschede voor de halve finale ronde in
Smit bepaalde met een mooie persoonlijde strijd om het kampioenschap van
ke actie de stand op 10-2.
Scores Velocitas: Dennis Wentink 4;
Oost Nederland.
Jeroen Tijssen 3; Dick Smit 2; Erik
De eerste partij moest men tegen
Hartman Almelo en won het Aaltense
Oldenhave 1.
team met 3-2. De tweede wedstrijd moest
Met nog 6 wedstrijden te spelen staat
men tegen Dronten en won men met 4-3.
Velocitas 10 punten voor op Grol uit
Tegen Ruurlo werd met 5-2 verloren.
Groenlo. Als het team uit Vorden deze
Hierdoor plaatsen de judoka's van traivorm vasthoudt dan mag het geen proner Robert Piek zich bij de laatste zes
bleem meer worden om de kampioensclubteams die op 22 mei a.s. strijden om
vlag te hijsen.

LOON- EN GRONDWERKEN

. . . » . . . :

MEDO - RUURLO
Voor het onderhoud van ons machinepark zijn wij op korte
termijn op zoek naar een

monteur/
trekkerchauffeur

node

koopjes

ïockhill'
spijkerbroek
mt. 29-38
norm. 39,95

Uw functie
• onderhoud van het machinepark
• zelfstandig verhelpen van storingen aan al onze machines
Uw profiel
• afgeronde opleiding MTS-werktuigbouwkunde/elektrotechniek
• ruime ervaring op het gebied van elektrische besturingssystemen en hydrauliek
• zelfstandig kunnen werken
• stressbestendig
• goede contactuele eigenschappen
• geen '8 tot 5' mentaliteit
• in het bezit van rijbewijs BE

Bent u de persoon die wij zoeken, stuur dan een sollicitatiebrief voor 19 maart aan CWVMedo - Ruurlo
t.a.v. de heer H. Lenselink, Onsteinseweg 2, 7251 ML
Vorden

Nieuwe collectie
lichtmetalen velgen
o.a. 15 inch 699,-

Demo banden Michelin en Dunlop
1 9 5 - 6 5 - 1 5 159,VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

Rif TM AH
AUT08ANDCN

Onze prijzen zijn
altijd all in
Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.
tel. (0575)
462779

kinder windbreaker
mt. 92-176
norm. v.a. 57,50
nu alle maten:

kinder- badstof
sweater
mt. 92-152
norm. v.a. 35,00
nu alle maten:

SO SOIRE
blazer
mt. 38-46
kleur grijs
nu voor:

SO SOIRE
pantalon
mt. 38-46
kleur grijs
nu voor:

blouses
Administratie- en Belastingadvieskantoor

div. modellen
mt. M-XXL

ROBBERS &
PARTNERS
VOORHEEN KLEIN LEBBINK/WANDERS B.V.
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon (0575) 55 14 55
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, telefoon (0543) 51 90 67
H.H. Wanders, belastingadviseur,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, telefoon (0575) 46 32 74
Uw adres
voor een totaalpakket
administratieve en fiscale dienstverlening

mo
voorTiet
héle

l»| gezin

utmtc
fashion
^^

• '

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1998

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs
Raambiljetten

kunt u ook buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag
17 -24 en 31 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

DRUKKERIJ

WEEVHSS

Gaarne op telefonische afspraak

SNIKKERS

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 1998 op één van de volgende avonden:

Wilt u een echt jaren '60 sfeertje
op uw bruiloft of bedrijfsfeest,
neem dan muziek uit de sixties
Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

woensdagavond 17 maart 1999
woensdagavond 24 maart 1999
tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

met de band:

Q-SELECT

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89

HAGCEMAN b.v.
Aannemersbedrijf Haggeman BV is een bedrijf met
werkzaamheden in woningbouw, utiliteit, onderhoud
en renovatie.
Hiervoor zoeken wij op korte termijn
een goed gemotiveerde

all-round
timmerman
die tevens ervaring heeft als
machinale houtbewerker.
Leeftijd tot 40 jaar.
Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan:

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste
collectie keukens &
professioneel advies!

Aannemersbedrijf Haggeman BV
Hengelosestraat 61, 7256 ABKeijenborg
Telefoon (0575) 46 15 15

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

SS l

NK - D l GRO

Industrieweq 19, 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:
ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00

CAROSSERIEBEDRUF

gouden gids

Voor tuinplanten
gaat u naar

Kwekerij
in Hengelo (Gld.)

oogstrelend

Ervaar de beauty.
Test het beest.

Afgebeeld is de Nissan Patrol GR, 5-deurs SE.

Nu bij ons:
de nieuwe Nissan Patrol GR vanaf ƒ 52.515,De nieuwe Nissan Patrol GR moetje voelen,

Het stoere karakter (trekgewicht 3,5 ton!)

ervaren. De kick van zijn power; de zeer

wordt extra geaccentueerd door een majes-

vermogende, maar fluisterstille 2.8 liter en

tueuze styling en een luxueus en schitterend

6-cilinder turbo diesel met intercooler. En de

afgewerkt interieur.

kick van een andere in het oog springende

Ervaar de beauty. Test het

eigenschap. Het beest beschikt namelijk

beest. Kom nu langs voor

ook over beauty.

een proefrit.

Konstante kwaliteit
leveren is niet
iedereen gegeven.
Door geavanceerde apparatuur en
gekwalificeerde
vakmensen wordt
niets meer aan het
toeval overgelaten.
Oogstrelend drukwerk is daarvan
het resultaat in het
besef dat wii
voorop willen
blijven lopen voor
de kwaliteit van uw
drukwerk.
Wii ziin daarin uw
partner.

IERWERS

Rieten Daken
lekinkIO
7255 XR
Hengelo (Gld.)

Voor

Telefoon
•
(0575) 46 33 67

nJCUWbOUW

• onderhoud
• renovatie
Tevens vervaardigen
en repareren wij uw

DRUKKERIJ
DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

ONSTEN K

Tttlnk about K.

Genoemde prijs is de consumenlenadviesprijs van de 3-drs basis High Roof VAN excl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken
en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF

Wij leveren alle soorten
planten en bomen tegen
redelijke prijzen
In overleg bezorgen we
gratis
U vindt ons aan de
Varsselseweg richting
Varsselring en Veldhoek
Kom gerust kijken,
het verplicht u tot niets
Elke zaterdag geopend
of op afspraak
Telefoon (0575) 46 28 92
mobiel 06-53362300

Plakhorstweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

WEEVERS
VOROEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086

BBS 557378 - ISDN 557370
E-mall: weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

hooiberg, vollere, etc.
Wilt u uw rieten dak nazien en/of repareren?
Of wilt u mos verwijderen?
Bel vrijblijvend voor een offerte of afspraak.
Tevens kunnen wij u een onderhoudscontract
aanbieden

STENEN
BESTRATING
DAKPANNEN
SYSTEEMVLOEREN
ISOLATIEMATERIALEN

H

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurto
Telefoon: (0573) 45 20 00

BOUWMATERIALEN

Tonny Jufuërfs
'T" UX"
AUTOSCHADE
l J j j
rt£QSTELBEDRIJF l

Gratis extra verstelbaarheid. Bij de Auping Auronde
Een vlakke spiraal is prima, maar een bed dat
je naarje hand zet is gewoonweg beter.
Bij de Auping Auronde kan dat op drie manieren: met de hand, automatisch en elektrisch.
We geven u graag een zetje - in de richting
van meer verstelbaarheid (en dus van meer

lig- en zitcomfort). Via een cadeau: steeds een
trapje hoger.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL/FAX (0573) 45 11 61

De actie loopt in maart en april 1999. U bent
welkom voor een helder gesprek. Over alle
details en de voorwaarden.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Wat kan slapen toch mooi zijn.

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Komt u snel bij ons langs?

even

E WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0 5 7 3 4 5 1 2 3 9

Uw koopkracht verbeteren
dat kan met onze prijzen!
Varken
per kg

Karbonade (gemengd)
Varkenslappen
Gehakt h.o.h.
Verse worst fijn/grof
Speklappen
Dikke vleesribben
Dik spek (dobb.)

Rund
per kg

Sucadelappen
Riblappen
Braadvlees
Baklapjes
Soepbot met vl.

5,25
7,75
6,50
6,25
6,00
5,75
3,75
11,50
f f,25
12,00
15,50
3,25

fn porties van 5 kg of veelvoud

om ^
M ^\ 15.30 uur Mode voor
werk, vrije tijd en speciale gelegenheden u ziet
mode voor man én wouw, van al onze merken. Met een extra
accent op comfort en kwaliteit Door toepassing van uttralichte
materialen zit de representatieve mode steeds comfortabeler De
uitstraling is iets losser en sportiever geworden. Er is ook heel veel
sportieve vrijetijdsmode, voor elk moment van de dag.
Met iets tekkers bij uw kopje koffie of thee! U kunt een zitplaats

Minimaal 50 kg. gratis bezorgd in de regio.

BULTEN
VEE-

VLEES-

EN

VA R K E N S H AN D E L

Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 75 69
Telefoon (0573) 46 12 55
Aanbieding geldig t/m 25 maart a.s.

reserveren, telefoon (0575) 55 13 81.

Il

v.o.f.

oorsteenveegbedrijf

Tel. 0314-622267
Burg. Galleestraat 9
Vorden
Tel. (0575) 55 13 81

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

Uilenesterstraat 29, 7256 KC Keijenborg, tel. (0575) 46 13 45

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn
wij op zoek naar een

Vinyl "Carisma

medewerker
in de buitendienst

400 cm breed.
In de kleuren groen,
blauw, terra of geel.
Van 99,90 nu

Karpet "New York"
Afm 1 70x230 cm
Afgewerkt met
jungleband
Van 229,- nu voor

Wij zijn een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het
monteren van tocht- en geluidsweringen in de vorm van
gordijnen, deuren, flexibele wanden en elektrische schuifdeuren.
Uw taak zal zijn het monteren van deze produkten welke
door heel Nederland worden geplaatst.

Gordijn velours
'Chapelle'

Slaapkamertapijt 'Aalst'
Groen, 400 cm breed.

Kleur Mocca met
Franse lelie van 49,95 nu

s

Wij vragen van u:
• leeftijd 20-25 jaar
• in bezit van diploma LBO richting elektro
• in bezit van rijbewijs B
• ervaring met vlambooglassen
• flexibele werktijden
• goede contactuele eigenschappen

29?

van 89,- voor
Boucletapijt 'TexeP
In groen, geel of
blauw, 400 breed.
Incl. ondertapijt
Nu per mtr. voor

Mocht u geïnteresseerd zijn in bovenstaande vacature, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met:
de heer of mevr. Mullink, telefoon (0575) 46 13 45

*A//e tapijten worden gratis gemeten
en gelegd (met uitzondering van
trappen en couponnen!)

Zie ook onze
parket- en laminaatshop!

r

Vorden
Zutphenseweg 24
3BE Tel. 0575-551514

H

drukwerk dat
gezien wordt.
Het 'gezicht' van
uw bedrijf wordt
mede bepaald
door uw drukwerk.
Het is uw visitekaartje dat er
onberispelijk
behoort uit te zien,
zowei in ontwerp,
opmaak, kleur en
tekst.
Goed drukwerk
valt OP... sterker,
het verhoogt de
herkenbaarheid
van uw
onderneming.

E L M

l N K

) . W . Hagemanstraat 3
Tel. 0545 - 47419O
B l J

MA

U

T H U I S

OPHEFFINGS
VNOENSOAG

Binnenkort stoppen wij met onze damesmodezaak in
Vorden. Maar voor het zover is organiseren wij een
daverend afscheidsfeestje: een totale leegverkoo
van de bestaande voorraad. U betaalt de
absolute bodemprys!!!. Uiteraard slechts
zolang de (beperkte) voorraad strekt.

Wii zijn daarin uw
partner.

T-shirts
Blazers

GI

ISOMIt

DRUKKERIJ

WEEVERS
VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7291 AH
POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086
BBS 557378 - ISDN 557370
E-mail: weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

Jacks
Mantels
Pullovers

panty's

Illir
Slips

Wie gaat er
mee naar de

HUISHOUDBEURS
9-4 t/m 18-4

9 MAANDENBEURS
14-4 t/m 18-4

Vertrek: 8.00 uur Ruurlo
8.15 uur Vorden en
8.30 uur Zutphen
f 43,- (incl. entreekaart)
Info

HAVI Reizen J.L. Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Jel._(057_5)§p1334 .

SLAG

MODE
Zutphenseweg 29, Vorden Tel: 0575-551971

'Caz' op vrijdag 26 maart
bij De Herberg in Vorden

Shoarma

Ruurlo

Cleopatra

ledere dinsdag: spare-ribs dag!
± 500 gram gemarineerd en op lava gegrild
met aardappelschijfjes en garnituur
Iedere woensdag: pizza dag!
alle pizza's voor maar
Veel muziekliefhebbers kennen haar
van de Beach Party in Vorden. De
Zuidafrikaanse zangeres Caz was de
afgelopen twee jaar van de partij. In
1997 in de kleine spiegeltent en het
afgelopen jaar als hoofdact op de zaterdagavond in de grote tent. Wie Caz
en haar band weer eens in een wat
kleinere intieme zaal willen zien spelen, kan op vrijdagavond 26 maart terecht bij De Herberg in Vorden of op
zondag 28 maart bij café De Zaak in
lichtenvoorde.
Volgens manager André Schroër zijn de
komende optredens van Caz in Vorden
en Lichtenvoorde niet te vergelijken met
een Beach Party. "De laatste keer op de
Beach Party stond Caz op het grote podium. Een dergelijk evenement is heel anders van opzet dan de optredens in De
Herberg en De Zaak. Op een festival is
het contact met het publiek ook heel anders. In een kleine zaal heeft de band per
definitie een veel directer contact met de
mensen. Het nadeel van festivals is wel
eens dat er teveel verschillende bands
spelen en de mensen niet speciaal voor
een bepaalde band komen. In een kleinere zaal is het daarom veel dankbaarder
om te spelen, want de mensen komen
speciaal voor de band van die avond. Dergelijke optredens in kleinere zalen heeft
onze band dan ook hard nodig. En het
publiek weet dergelijke optredens ook altijd bijzonder te waarderen", aldus André
Schroër.
Caz heeft in Vorden - mede door haar optredens op de Beach Party - flink wat
fans zitten. Sommige gaan zelfs mee

naar alle optreden. Manager Andre
Schroer vindt het dan ook leuk voor de
fans dat Caz weer eens een keer in 'eigen
huis' speelt. "De band zal volgend weekend met name veel eigen nummers spelen aangevuld met bijzondere covers van
bijvoorbeeld K's Choise en The Cranberries", aldus André Schroër, die tot slot
laat weten dat Caz op zondag 4 april op
Paaspop in Schijndel te zien is, de opening van het festivalseizoen.

Iedere donderdag/'vrijdag: weekschotel
met veel voordeel, vraag ernaar!

Cleopatra Ruurlo
Kerkplein 12
Bezorgdienst/Reservering: (0573) 45 20 99

Beach Party dit
jaar niet meer
bij Graaskamp
De BeaBJbarty zal dit jaar niet zoals
gebruikelijk bij het meer van de familie Graaskamp aan de Ruurloseweg
worden geworden. Organisator André
Schroër en de familie Graaskamp zijn
niet tot^fci overeenkomst kunnen komen. D^OTganisatie van de Beach Party heeft inmiddels een alternatief ge
vonden. "Het is een mooie locatie,
maar meer wil ik er nog niet over
kwijt", aldus André Schroër.
De Beach Party heeft dit jaar plaats op
zaterdag 7 augustus. De organisatie
heeft bewust gekozen voor één dag in
plaats van twee festivaldagen. "Financieel blijkt het niet haalbaar om twee
festivaldagen te organiseren"" aldus
Schrouer. "Maar we zijn nog bezig met
een grote buitenlandse act. Als dat
doorgaat dan besluiten we er alsnog
een tweede dag aan toe te voegen".

MT

Dijkman
Bouwgroep
Wamswid en toreen is
werkend bedrijf

ntöjctWtótenintf»
mmng-an
uliltfcitstooim. «room» en
rsHBiatie- en ondertiomto-

projectontwikkeling.
Dtjkraan BoiMgroep wordt
gevormd door Dijkman
Winwwld BV. Rondeel
Vori&mBVenGroot
Bgosink
ïardenBV

MVOB
De populaire Nederlandse zangeres Anouk en haar band staan zaterdag 7 augustus op de Beach Party in Vorden. De organisatie van de Beach Party heeft daarmee
een echte publiekstrekker in huis.
Organisator André Schroër: "Anouk kan die dag kiezen uit vier festivals. We hebben dus ongelooflijk veel geluk gehad dat ze naar Vorden komt. Dat zegt ook wel
iets over de naam die de Beach Party inmiddels heeft opgebouwd". Verder zullen
die avond Büly The Kid, Cindy Peress en Handsome 3Some een optreden verzorgen
op de Beach Party. 'Vooral van Handsome 3Some heb ik hoge verwachtingen. Ze
komen uit Rotterdam en ik voorspel dat ze deze zomer gaan doorbreken. Vooral de
zangeres is erg goed".

Johannes Passion
Solisten van het Nederlands Kamerkoor,
het Projectkoor "De Triangel" en het
Barokorkest "Florilegium Musicum", onder leiding van de heer Bram van der
Beek, zullen de Johannes Passion van J.S.
Bach twee keer uitvoeren. De eerste keer
zal zijn op zondag 21 maart in Neede, 's
middags in de N.H. Kerk en de tweede
uitvoering is in Borne in de St. Theresiakerk op maandag 22 maart, 's avonds.
Informatie over de kaartverkoop is te verkrijgen op nummer (0545) 29 18 01. Voor
inlichtingen kan men contact opnemen
met "De Triangel", telefoon (0545) 29 19
62.

Verkoop afgeschreven
boeken en cd's
Op vrijdagavond 19 maart houdt de
Openbare Bibliotheek Ruurlo een verkoop van afgeschreven boeken en c.d.'s.
Een mogelijkheid om voor weinig geld
uw boekenkast of c.d.-kast aan te vullen.
Denkt u vooral niet dat er alleen bescha
digde spullen bijzitten. Ook boeken,
c.d.'s enz. die nauwelijks uitgeleend zijn
komen terecht bij de verkoop. Iedereen,
ook niet-leden, is van harte welkom s'avonds tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
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Voor de realisatie van de hiernaast genoemde projecten zoeken
wij uitbreiding van ons team. Onze belangstelling gaat uit naar
een vakbekwaam en zelfstandig werkende

timmerlieden
en metselaars
Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons
hoog in het vaandel.
Geïnteresseerde kandidaten, die denken door hun instelling en
vakmanschap voor deze functie in aanmerking te komen,
verzoeken wij contact
met ons bedrijf op te nemen

Dijkman Bouwgroep
3 namen, één organisatie
Lage Weide 29, 7231 NN Warnsveld
Telefoon (0575) 52 25 77, Telefax (0575) 52 10 20

Opening nieuwe winkel
Bloemsierkunst Elbrink
in Warnsveld
donderdag 18 maart om 09.00 uur
ons nieuwe adres is Dreiumme 49
Voor alle klanten ligt er in onze winkel in Warnsveld
op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 maart
een leuke attentie klaar in de symboliek van het nieuwe begin.
Onze openingstijden zijn maandag tot en met
donderdag van 09.00 tot 18.00 uur • vrijdag
van 09.00 tot 21.00 uur • zaterdag van 09.00
tot 17.00 uur.

dan B/oemen &[EfflBffEHHB

Burg. Galleestraat 5-7, Vorden
Dreiumme 49, Warnsveld
(winkelcentrum Dreiumme)
Telefoon (0575) 55 14 36
Fax (0575) 55 10 75

Kalveropfokklub start weer

publiek. Dit jaar organiseert Jovink & de
Voederbietels op zondag 13 juni de
'Zwarte Cross samen met de HALMAC op
circuit 'De Kappenbulten'.
500 CC GRAND PRIX
Onlangs werd tijdens een internationale

kalendervergadering officieel bekend gemaakt dat de HALMAC in het jaar 2000
opnieuw een 500 cc Grand Prix mag organiseren. Deze wedstrijd meetellend
voor het wereldkampioenschap 500 cc
motocross wordt op 26 en 27 augustus
2000 in Halle verreden.

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

Opening GardenMaster Vorden

Afgelopen vrijdag opende GardenMaster Vorden de deuren voor het publiek. GardenMaster is de nieuwe
naam waarmee Tuincentrum Vorden
voortaan naar buiten treedt.
Het tuincentrum aan de Ruurloseweg in
heeft een flinke verbouwiM| achter de
rug. Het bedrijf heeft een^rale face-lift
ondergaan en is helemaal klaar om de
tuinconsument de komende maanden
van dienst te zijn. De winkeloppervlakte
Ook dit jaar organiseert de kalveropfokklub Hengelo-Vorden-Eefde in samenwerking met de scholengemeenschap 't Beeckland een kalveropfokwedstrijd voor jongens en meisjes
van 6 tot en met 15 jaar. Bij deze wedstrijd gaat het er om dat de jongen of
het meisje thuis of op het bedrijf van
een buurman of kennis een tijdlang
een (jong) kalf zo goed mogelijk verzorgd.
Het gaat dus om de dagelijkse verzorging, waarbij voeding en huisvesting van
het dier ook een rol spelen; het uiterlijk
van het kalf speelt daarbij geen rol. De
deelnemers mogen zowel met een vaarskalf als stierkalf meedoen van elk ras,
mits deze tussen l januari en 15 maart
geboren is.
De verzorging begint zo snel mogelijk na
de geboorte van het dier en duurt tot en

met de eindkeur^Bi tijdens deze periode
moeten een aantl^egevens worden bijgehouden in een boekje, zoals de naam,
geboortedatum, afstamming en de hoeveelheid voer dat het kalf per week krijgt.
Tijdens deze periode krijgt de deelnemer
en kalf drie keer bezoek van een jury, deze kijkt hoe goed alles wordt gedaan en
geeft dan ook aanwijzingen hoe het nog
beter moet/kan. De behaalde punten van
deze bezoeken en de behaalde punten tijdens de eindkeuring bepalen het resultaat aan het eind van deze wedstrijd, die
in de 2e helft van juni plaatsvindt.

is maar liefst ruim tweemaal zo groot geworden. De tuinliefhebber staat 625 vierkante meter ter beschikking om heerlijk
rond te kijken.
En dat ook als het buiten nog koud is.
Want de totale winkel is verwarmd. En
in die nieuwe verwarmde ruimte is het
assortiment verrassend uitgebreid en
een totaal nieuwe routing geresaliseerd.
Alle produkten zijn daardoor groepsgewijs overzichtelijk en aantrekkelijk ge
presenteerd.

Succesvolle shows Visser Mode

Meer informatie is te verkrijgen bij scholengemeenschap 't Beeckland, tel. 0575551155, bij geen gehoor kunt U ook bellen 0575-556675 of 0575-461442.
Ook bij bovenstaand adres en telefoonnummers kan men zich opgeven als
deelnemer, graag vóór 25 maart.

Internationale zijspantop komt Ie Paasdag naar Halle:

4 april zijspancross in Halle
Zondag 4 april (eerste Paasdag) organiseert de HALMAC op haar vernieuwde Grand Prix circuit 'De Kappenbulten' een wedstrijd meetellend
voor het Internationaal Dutch Open
Zijspancrosskampioenschap.
Aan de start komen naast de Nederlandse top-combinaties ook een groot aantal
buitenlandse equipes die zich in Halle
voorbereiden op het komende wereldkampioenschap. Waar kun je dat beter
doen dan in Nederland en dan vooral in
Halle waar je met tegenstanders als de
gebroeders Willemsen uit Lochem en de
tweeling Janssen en Janssen uit Wijchen
het op moet nemen tegen de beste zandrijders ter wereld. Halle geldt voor de buitenlandse zijspanrijders dan ook als een
belangrijke test omdat het International
Dutch Open een van de zwaarste nationale competities ter wereld is. Naast de

nationale en mondiale wereldtop verschijnen er natuurlijk ook een aantal regionale favorieten aan de start zoals
Wim Janssen uit Halle en Marco Luimers
uit Zelhem.
Zaterdag 3 april krijgen de regionale
amateurs de kans hun kunsten te vertonen op een van de spectaculairste circuits van Nederland als de tweede
Streekwedstrijd (een reeks wedstrijden
die verreden wordt in de Achterhoek)
van dit seizoen in Halle verreden wordt.
ZWARTE CROSS
Een nieuw fenomeen op motorsport gebied is de 'Zwarte Cross'. Op initiatief
van de populaire rockband Jovink & de
Voederbietels werd twee jaar geleden dit
nieuwe fenomeen geïntroduceerd. Het
werd een doorslaand succes want de
combinatie swingende muziek, spektakel en motocross sloeg aan bij een groot

Woensdagavond 3 maart en donderdagmiddag en avond 4 maart hield
Visser Mode 3 modeshows nieuwe
stijl. Met medewerking van Salon Marianne die zorgde voor de perfecte
kapsels en make-up en tevens voor
een stuk informatie werd een muzikale vlotte show gebracht.
De mannequins Annelies, Janet, Willemien, Jopie, Els en de dressmen Hans en
Rob lieten de nieuwste voorjaarsmode
voor dames en heren zien. Tijdens deze
shows werd de muziek en de toelichting
op de kleding verzorgt door ladyspeaker
Reina.
Men kreeg in korte tijd een uitstekend
beeld van de nieuwe voorjaarsmode van
Part Two, Bandolera, Street One, Cecil,
Weber, Rosner, Fashionato's, etc. voor de
dames en Mexx, Cottonfield, Torn Tailor
en Bad Boys voor de heren.

Omdat de wat jongere klant niet zoveel
behoefte heeft aan uitgebreide informatie over stoffen, modellering, etc. maar
liever gewoon kijkt naar een show is er
gekozen voor een flitsende show op muziek zo hier en daar aangevuld met informatie.
De senioren-show voor de wat oudere
man en vrouw zal 18 maart verzorgd
worden door ladyspeaker Nel, die wel
weer veel zal vertellen over merken, stoffen en zo meer. Deze show is dan ook
echt bedoeld voor die klant die zich goed
wil laten informeren over de voorjaarsmode in een gemoedelijke sfeer.
Er zal dan volop geshowd worden uit de
collecties van onder andere Ara, Weber,
Frankenwalder, Marcona maar ook combinaties van Bianca, Rosner, enz. (zie advertentie in dit blad).

Diagnose Reuma: Artrosf

Giro 324

G-star
PePe

Net als bij 650.000

Levi's

Nederlanders heeft
artrose mijn leven

T.R.P.
's Oliver

drastisch veranderd.
Dankzij onderzoek
heb ik zicht op nieuwe

O.N.L.Y.

kniegewrichten.
Er is veel geld nodig

Pall Mail
Scoth a Soda

voor onderzoek maar
ook voor individuele
hulp en aangepaste
vakanties. Fijn als u het
Nationaal Reumafonds
wilt steunen. Bedankt!

Nationaal Reumafonds
A m s t e r d a m , liank :15.76.74.K12.

Reuma Informatie Centrum:
0900-2025110.

o be

Palingkwekerij/rokerij

Argo
Te koop verse of
gerookte paling

Vorden • Zutphenseweg 8
Zelhem • Ma

Voortseweg 8 • Toldijk
Telefoon (0575) 46 37 43

Briefkaarten
KEUKENS
SANITAIR
TEGELS
OPENHAARDEN
BOUWMATERIALEN
BESTRATINGEN
BOUWWINKEL

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

Bij BouwCenter HCI vindt u een uitgebreide
collectie sierbestrating. Maar ook talloze

Actie
'zuinig
stoken'

opstellingen van pergola's, tuinschermen,
tuinhout, bloembakken... en nog veel meer!
Kortom, BouwCenter HCI-UBI biedt alles
voor een sfeervol buitenleven!

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.
tabel voor de week van:
maandag i maart t/m
zondag 7 maart 1999.
Bijeen
jaarverbruik

van:

800 m3
1000 m3
1200 m3
1400 m3
1600 m3
1800 m3

Kom, kijk en ontdek de verrassende
mogelijkheden van sierbestrating!

HCI Hengelo GId. Kruisbergseweg 13, tet. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl
Showroom: ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur, vr. koopavond 19.00-21.00 uur, za. 10.00-16.00 uur. Bouwwinkel: ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur, za. 10.00-16.00 uur.
UBI UUt Ettenseweg 39, tel. (0315) 69 62 00. Geopend ma t/m vr 7.30 -12.00 uur, 13.00 -17.30 uur, za 8.00 -12.30 uur
K E U S
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i
i
i
i
i

en een totaal
streefverbruik sinds
i november
'98 van:

i
i
j

472 m3
590 m3
711 m3

l
i
i

826 m3
944 m3
3
1060 m

m>
m3
m3
m'

i "79
i 1301 m
i 1416 m
i 1536171

6Sm 3

i 1653
i 1769 m3
j 1946 m3
i 2124 m3

49
54
59
64

73 m3
81 m3
88 m3
95 m3
03 m3
10 m3
22 m3
3
35 m
47 m,5

i
i
i
i

3
2301 m
2477 m3
2657 m3
3
2951 m

j
!

3247 m3
3539 m3

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

BouwCenterSHCI-UBI
U W

2000 m3
2200 m3
2400 m3
2600 m'
2800 m3
3000 m'
3300 m3
3600 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

hoort een
streefverbruik voor
deafgeloper
week van:
20 m3
24 m3

B I J

H C

-goinog
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:
O8OO - 1548

Nu ook
in Vorden
&L

i
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Eindelijk is het zover: Vorden krijgt z'n eigen
Fixet winkel! En dat vraagt om een feestje.
Daarom vieren we vanaf donderdag 18 maart
tot en met zaterdag 20 maart een spetterende
openingsfeest. Kom langs en profiteer van de
vele feestelijke aanbiedingen.
Voor de kinderen:

kleurwedstrijd
kleurpplaat af te halen in de winkel.

HOOFDPRIJS: SKELTER
Fixet is dé ijzerwarenspecialist voor de doehet-zelver. Je vindt er alles voor iedere klus,
tegen scherpe prijzen. En je vindt er vooral
ook de beste service. Met raad en daad
maken we je het makkelijk. Fixet staat voor
vakmanschap, service en kwaliteit.
Want je maakt het met Fixet! Overtuig u zelf en
bezoek onze winkel op defeestelijke openingsdagen: 18,-19 en 20 maart

50 % korting op de combisteel
bij aankoop van
Gazonhark of Handcultivator

Stanley
klauwt»

Blue Strike, 450
grams klauwhamer
met blauwe vinyl handgreep

Gardena set
Hark of krabber
inclusief steel.
Krabber & steel
van $%9ti voor 23,95
ïk & steel van^fcSÖ" voor 26,95.

a
Sandvik handzaag
Met Hard-Point universele vertanding en aftekenhoeken van 45° en
90°. Lengte 55 cm. Type Euro Pro.

10% korting
op gipsplaten
Karcher hogedrukreiniger
Type 310. De reiniger voor thuis.
100 bar, 400 liter p/u, 6 m. slang,
spuitlans en schuimsproeier met

JE M A A K T HET MET FIXET

2.00 2.60 3.00 3.60 m

Ruw vurenhout
16x50/22x50

Bosch
Klopboormachine
All-round klopboor.
Links- en rechtsdraaiend,
Type PSB 450 RL
450 Watt.

A

BARENDSEN

ZUTPHENSEWEG 15 • 7251 DG VORDEN
TELEFOON (0575) 55 21 59 / FAX (0575) 55 10 40

