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CDA voorlopig buitenspel gezet: W E E K E N D D I E N S T E N

Vorden gaat voor paars college
Fractievoorzitter A.H. Boers (CDA)
was vorige week woensdagavond
zwaar teleurgesteld over de uit-
komst van het eerste overleg met
betrekking tot de nieuwe college-
onderhandelingen. Tijdens de eer-
ste bijeenkomst in de raadszaal van
het gemeentehuis bleek dat de VVD
niet langer verder wil gaan met het
CDA maar een voorkeur heeft voor
een paars college met de PvdA en
D66. Ook de PvdA en D66 willen
graag met de WD praten over een
nieuw college met als gevolg dat het
CDA als grootste partij in Vorden
voorlopig buitenspel staat bij de
college-onderhandelingen. "Ik vind
dit een rare gang van zaken", aldus
de heer Boers. "Vooral in de eerste
paar jaar dat wethouder Mulderije
van de WD in het college zat, had-
den wij haar van alle kanten de po-
ten onder de stoel vandaan kunnen
zagen. Want zoveel ervaring had ze
nou ook weer niet in de politiek.
Maar dat hebben wij als college-
partner dus nooit gedaan. We heb-
ben de WD altijd gesteund. En nu
zie je plotseling dat de WD ons de
rug toekeert. Nee, zo ga je niet met
elkaar om", aldus Boers.

De heer E. Brandenbarg (WD) vond dat
het de laatste tijd bij het huidige colle-
ge ontbrak aan eenheid van bestuur.

"Er werden voortdurend minderheids-
standpunten binnen het college inge-
nomen. Deze verdeeldheid binnen het
college is een slechte zaak voor Vorden.
Daarbij viel op dat wethouder
Mulderije altijd de mening vertolkte
van de meerderheid van de raad. Onze
voorkeur gaat dan ook uit naar een
nieuw college met de PvdA en D66
waarbij mevrouw Mulderije door ons
weer naar voren wordt geschoven als
kandidaat-wethouder", aldus de heer
Brandenbarg. Ook de PvdA en D66 wil-
len graag met de WD praten over een
nieuw college. Kandidaat-wethouder
voor de PvdA is de heer H. Boogaard.
D66 - die bij de verkiezingen van twee
naar één zetel is gegaan - pleitte vorige
week woensdagavond voor meer open-
heid met betrekking tot de college-on-
derhandelingen. De democraten wil-
len ook tijdens het onderhandelings-
proces met informatie naar buiten ko-
men. "Wij willen tussentijds de burgers
kunnen vertellen waar wij als partij
water bij de wijn hebben moeten
doen", ald^ M. Bakker. De heer E.
Brandenb^P (WD) voelde hier niets
voor. "Je moet een opbloeiende liefde
niet storen". Voorlopig zullen de drie
partijen in alle beslotenheid met el-
kaar praten met als inzet een nieuw
college voo^le komende vier jaar. De
nieuwe goBenteraad wordt op dins-
dag 14 apru^eïnstalleerd.

Openbaar of toch besloten vergaderen?
Tijdens de eerste openbare college-onderhandelingen pleitte D66 voor meer
openheid met betrekking tot het vervolgtraject. De partij wil ook tussentijds
met nieuws naar buiten komen. Aangezien de WD en de PvdA daar niets voor
voelen is het de vraag wat daar in de praktijk van terecht komt. De heer M.
Bakker (D66) zei vorige week dat hij niet zal wachten tot de pers contact met
hem opneemt, maar dat de partij zelf het initiatief zal nemen. Aangezien we
de eerste dagen van de onderhandelingen niets hoorden, namen we zelf maar
eens contact op met de heer Bakker.
-"Met Bakker".
-"Ja, met Weekblad Contact. Hoe gaan de college-onderhandelingen?"
-"Daar zijn we ontzettend druk mee.."
-"Bent u ons telefoonnummer kwijt?"
-"Nee, hoezo?
-"Omdat ik verwacht had dat u wel zou bellen met nieuws".
-"Maar er is nog geen nieuws. Ik kan u alleen vertellen dat wij er ontzettend
druk mee zijn".
-'Wat klinkt dat ineens diplomatiek. Mag u niets meer zeggen van de WD en
de PvdA?
-"Nee, dat is het niet. Er is gewoon nog geen nieuws. Het enige dat ik u kan ver-
tellen is dat we tot nu toe twee keer met de drie partijen om de tafel hebben
gezeten en dat we vrijdag weer bij elkaar komen. Verder is de stemming goed
en staan alle neuzen dezelfde kant op. Bent u zo tevreden?"

Collecte
Van 22 tot en met 28 maart wordt in
Vorden de nationale Simavi-collecte ge-
houden. De opbrengst is dit jaar be-
stemd voor het oogfonds, van Simavi.
Goed kunnen zien, het lijkt zo gewoon.
In Nederland kunnen wij immers reke-
nen op uitstekende oogheelkundige
voorzieningen. Voor mensen in ont-
wikkelingslanden is dat helaas niet het
geval. Daar is blind- en slechtziendheid
één van de meest voorkomende ziek-
ten. Momenteel zijn 45 miljoen men-
sen blind of slechtziend in Azië en
Afrika. In Azië wordt elke minuut ie
mand blind door een tekort aan vita-
mine A. Maatregelen zoals goede voe-
ding, oogdruppels en staaroperaties
kunnen dit voorkomen.

Het Oogfonds van Simavi zet zich in
voor de oogheelkundige ontwikke-
lingssamenwerking. De aandacht gaat
uit naar kleinschalige en structurele
projecten die met de inbreng van de lo-
kale bevolking een belangrijke stap
zijn richting goede medische zorg.
Daardoor wordt in veel gevallen blind-
heid en slechtziendheid voorkomen.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
houdt op woensdagavond 25 maart een
bijeenkomst in de Herberg. Deze avond
zullen "de vrouwluu uut den Achter-
hook" een vrolijk programma met
zang en sketches brengen.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 maart 10.00 uur ds. H. Westerink. HA;
19.00 uur ds. Dekker uit Zutphen, jongeren-
dienst in de Geref. kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 maan 10.00 uur ds. L.D. Horjus,
Drempt.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 maan 10.00 uur ds. HA Speelman;
19.00 uur jongerendienst.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 21 maart 18.30 uur eucharistieviering
met volkszang.
Zondag 22 maart 10.00 uur eucharistieviering
m.m.v. Votiko.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 21 maart 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 22 maart 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
22-23 maart pastoor J. Nijrolder, Baak, tel.
441291.

Huisarts 21-22 maart dr. Dagevos, Het Vaar-
werk l, tel. 552432.
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 af-
spraak) kome.n of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren "kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

gaarn

Tandarts
21-22 maart J.M. Hagedoorn. Lochem. tel. (0573)
251483. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SjMteaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. ^J
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN 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 DIRI en imiNCiFNm: M U I P
VAN:

P O I 1 1 I I A M I H I I ANCI B R A N D U l l R
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
da» en nacht (0575) 55 12 30

b.jj.K. (055) 368 68 68
HRANiHVI I -R : dag en nach t 112
AMBLIlANCli: da» en nacht 112

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend 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 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.

Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20 ct/min).

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Nieuwstad
32. Info 55 33 48.

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Tragter. telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 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; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

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 Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
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. fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 2248 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



Wekelijkse aanbiedingen
Vlaaien volgens Limburgs recept keuze uit

meer dan 30 soorten calorie-arm
en goed voor 12 royale punten

Bij inlevering van deze bon

250
. voordeel

op uw vlaai naar keuze

Boterkoek
volgens oud Hollands recept

495
•

Roomboter Appelf lappen
Royaal gevuld met verse appels

en zuivere roomboter. Dat proeft U!
deze week

4 halen en de 5e gratis

Nieuw in ons assortiment
••• Chorizo Picante •••

ofwel: Spaanse broodjes met pikante Chorizo
een gekruide worstsoort met knoflook en rode peper

Dié

Elke donderdag:

5 BRODEN voor12.95

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Grenzeloos lekkere lekkernij
Jagermahlzeit
even goed roerbakken 500 gram

Aubergine
niet zomaar een lekker in wokschotels
groente winkel ... en pastaschotels per stuk 1?9

Vitaminesappers
perssinaasappels

15 voor
98

Vers gesneden Hollandse

andijvie

198
•

Nieuwe oogst Hollandse

tomaten
500 gram

49

Lekker jonge

bOS-
peen
per stuk

SALADE
VAN DE DAG
200 gram

49

Weer volop voorjaarsgroenten
Aanbiedingen geldig van ma. 16 maart t/m zat. 21 maart

R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galléestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Te koop: aardappelen o.a.
Bildstar, Parel, Irene, Surprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvende infor-
matie. C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

• Werkgroep Tuinkeuring
Vorden houdt een snoeide-
monstratie op 21 maart a.s.
Kosten f 2,50. Inl. en opgave
mevr. Lenselink, tel. 55 26 70

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijst. Open
op vrijdag en zaterdag

De lente komt er aan
Daarom 5 Lenteburgers halen

4 betalen

WOENSDA6 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

VRUDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per ons f 1 j"~

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

grove of fijne snijworst
100 gr. f 1,39

grove of fijne leverworst
250 gr. f 1,95

ZATERDAG DIEFSTUKDAG

3 biefstukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

4 speklapjes +
500 gram klpfilet

f9,98samen

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram F 4,98

1 kilo f 7,95
COMBI-VOORDEEL

4 boerengehakt-
schnitzels +
4 saucijzen

samen ff 7,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

"Beleggen moetje stap voor stap leren,

begin maar eens met drie ton."

Doe mee aan de Nationale Beurscom-

petitie '98 en maak kennis met de wereld

van beleggen. Door mee te spelen krijgt u

een goed inzicht in de werking van de finan-

cieel-economische markten. Bent u een

meer ervaren belegger? Dan kunt u zonder

financieel risico 10 weken lang uw eigen

beleggingsstrategieën uittesten.

Met een fictief startkapitaal van ƒ 300.000

handelt u direct in opties, aandelen, obligaties,

futures of valuta. U maakt geen sprong in het

diepe, want het uitgebreide deelnamepakket

bevat alles wat de belegger nodig heeft.

De competitie start op 23 maart 1998.

En wie op 29 mei de grootste vermogensstij-

ging heeft gerealiseerd, wint de competitie en

daarmee tevens de jjoofdprijs van ƒ 20.000.

Geïnteresseerd? Haal dan een inschrijf-

formulier bij de Rabobank of kijk op internet:

http://www.rabobank.nl.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West



Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze zoon

Robin

8 maart 1998.

Rienk en Rina
van der Kuip-Berenpas

Het Jebbink 23
7251 BJ Vorden

Moeder en kind rusten van 13.00
tot 15.00 uur en na 22.00 uur

Na heel veel nachtjes slapen
vol met mooie dromen
over wanneer ons zusje
eens zou komen.
Hoera, nu is het dan zover,
ons zusje is er!

Veronique

zo heet het zusje van

Nathalie en Lisanne

dat geboren is op 10 maart
1998.

Martin, Marjet,
Nathalie en Lisanne
Rietveld

De Doeschot 22
7251 VJ Vorden
Tel. (0575) 55 37 52

Contactjes
/ i jn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9, - voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1.-
Vermeldmg brieven onder nr
of inlichtingen 1,- extra Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• A.s. vrijdag 20 maart 20.00
uur. Amnesty Vorden ont-
vangt Theatergroep Themis
met 'de Zwarte Vlag' in het
Dorpscentrum in Vorden. En-
tree f 5,- Komt allen

• Gevraagd: woningruil.
Aangeboden nieuwe eenge-
zinswoning (huur) te Twello.
Gevraagd: eengezinswoning
te Vorden. Tel. (055) 54 25
938

• Te koop: hydraulische
vorkstapelaar, hefvermogen
1000 kg, hefhoogte plm. 1,75
m, model palletwagen. Tevens
te koop: compressor, 2 cyl.,
krachtstroom, 60 I-tank, op
wielen, geruisloos. Tel. (0575)
55 23 47

• Te koop gevraagd: hoge
hoed en oldtimer tweewie-
Ier bijv. Solex of eitje of
Puchje. Tel. (0314) 34 28 69

• Op donderdagavond 26
maart houdt de schrijfster
Helga Ruebsamen een lezing
over haar werk in de biblio-
theek

• A.s. vrijdag 20 maart 20.00
uur. Amnesty Vorden ont-
vangt Theatergroep Themis
met 'de Zwarte Vlag' in het
Dorpscentrum in Vorden. En-
tree f 5,- Komt allen

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
5721 27

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant Tel. (0543) 45 10 85

Wentel uw weg op de Here
en vertrouw op Hem
en Hij zal het maken.

Vol overgave en in vertrouwen is overleden onze
lieve vader en schoonvader en onze allerliefste
opa van de boerderij

WILLEM JOHAN ADDINK
WEDUWNAAR VAN JANNI GARRITSEN

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden:

Warnsveld:

Hummelo:

Ruurlo:

Gineke en Johan
Janneke en Arne
Han

Stiny en Dick
Geert
Joost
Sjoerd
Guus
Sander

Jan en Ans
Anne
Janni

Derk en Wilma
Wilco
Patrick

Warnsveld: Johny

14 maart 1998
Geesinkweg 10, 7231 RE Warnsveld

Vader is thuis opgebaard.

De Gedachtenisdienst zal worden gehouden op
woensdag 18 maart om 10.30 uur in de Martinus-
kerk te Warnsveld.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om
plm. 11.30 uur op de Algemene Begraafplaats te
Warnsveld.
Voor de dienst is er van 10.00 tot 10.20 uur in de
kerk gelegenheid tot condoleren en afscheid ne-
men.

ASSURANTIE- ADVIES- ^BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VOFjM|l

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ï
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Temperament

Mexicaans vleesrolletje
per stuk

4 runderlapjes.^ ̂  ftOO boerenmetworst,
$^ II/ 100 gr.

hamlappen,
500 gr.

Coburger ham,
100 gr. ~

598 sprookjessalade,
100 gr.

1
1

58

69

69 parmaham,
100 gr.

2
Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 1(W Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

GEVRAAGD:

enthousiaste
vakantie-
medewerkers

CAMPING

De Reeho
Enzerinckweg 12,7251 KA Vorden
Tel.(0575)551582

Reuma slaat niemand over!
Ook haar

niet.

Win nu de cruise van
de eeuw.

N e f ï t Fasto bes taa t l O O j a a r .

Dat gebeurt maar één keer en

daarom t rak te ren we als nooi t

tevoren. Ontdek nu dat de N e l ' i t

EcomLme HR-ke te l alle records

breekt op het gebied van zuin ig ,

schoon en comfor tabe l s token. En

win een cruise voor twee met de

uxe v i j f m a s t e r C lub Med l . De

act ie loopt tot 31 maar t 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

f. jansen
installatiebedrijf

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Eén op de tien
Nederlanders lijdt

aan reuma.
Het kan iedereen

overkomen. Op alle
leeftijden.

M) Nationaal Reumafonds

Bank 70 70 70 848

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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



E M E E N T E U L L E T I N v
m Telefoon gemeente; (0575) 55 74 74,

m Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag toten met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur,

• Avondopensteïling a/d bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagsavon-
den dat er raafJswrgaderingen zgn van
18.30-20.00 uur (zie publicaties in
Gememtebuïletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 1ZOO uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harden
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Muïderije-MeulenJbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak.

A/spraken kunt u teleftmisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13 30 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

NZAMEUNG VAN AFVAL (DROGE COMPONENTEN) DOOR
VERENIGINGEN

De rijksoverheid geeft doelstellingen, die bereikt moeten worden bij de inzameling
van afval. Doelen worden gesteld over het aantal op te halen fracties (onderdelen van
het afval) en de hoeveelheid afval, die de gemeenten gescheiden moeten inzamelen.

De afgelopen jaren zijn verenigingen en instellingen actief bij het inzamelen van af-
val, zoals papier, glas en textiel. De resultaten van het inzamelen in Vorden, aangege-
ven in de volgende tabel, benaderen de landelijke doelstellingen.

component

papier/karton
glas
textiel

blik
drankkartons

Vordense situatie
(kg/inw/jr)
68
20,8
3,5
(excl inzamelacties scholen
en kerken en container bij
A&P en Super)

landelijke milieudoel-
stellingen (kg/inw/jr)

Om de landelijke doelstellingen te bereiken, willen burgemeester en wethouders de
inzameling door verenigingen/instellingen intensiveren. Naast het bezien van de mo-
gelijkheden van inzameling door de verenigingen zijn zij in gesprek met het werk-
voorzieningschap Delta CCD. Burgemeester en wethouders geven echter de voorkeur
aan inzameling door verenigingen.

Intensivering van de afvalinzameling
De intensivering van de afvalinzameling houdt in, dat het bestaande ophaalsysteem
door verenigingen en instellingen in stand blijft, maar dat burgemeester en wethou-
ders daarnaast nieuwe activiteiten stimuleren om de afvaldoelstellingen te bereiken.

De intensivering van de afvalinzameling moet vorm krijgen door het haal- en breng-
systeem voor afval te verbeteren. Het haalsysteem kan verbeterd worden door vaker
en meer fracties op te halen. Bij voorkeur moeten elke maand de fracties glas, textiel,
blik en drankkartons worden opgehaald. Daarnaast willen burgemeester en wethou-
ders in Vorden, Wichmond/Vierakker en Kranenburg afvalcontainers plaatsen voor
de fracties blik, drankkartons en papier.

Om de continuïteit van de afvalinzameling te waarborgen is samenwerking tussen de
verenigingen/instellingen noodzakelijk. Een gezamenlijke aanpak van de inzameling
van het afval leidt voor zowel de burgers als de verenigingen/instellingen tot een be-
ter (financieel) resultaat.

Financiën
Door het vaker inzamelen van meerdere fracties afval komen verenigingen/instellin-
gen in aanmerking voor (extra) subsidie. De hoogte van de subsidie voor een vereni-
ging hangt af van de mate, waarin zij deelneemt in de inzameling van het afval.
De gemeente verstrekt voor de inzameling van het afval een basissubsidie. Deze basis-
subsidie is gebaseerd op de inzameling van 40 kg. afval per inwoner. Indien meer dan
40 kg. wordt ingezameld, wordt het subsidiebedrag, afhankelijk van de extra ingeza-
melde hoeveelheid afval, verhoogd.

Uitnodiging voor een bijeenkomst op 25 maart 1998 om 19.30 uur in het
Dorpscentrum
Tijdens een bijeenkomst geven burgemeester en wethouders meer informatie over de
inzame ling van afval door verenigingen/instellingen. Verenigingen, die reeds betrok-
ken zijn bij de afvalinzameling of een zodanig groot ledenbestand hebben dat deel-
name aan de afvalinzameling mogelijk lijkt, hebben wij een uitnodiging gestuurd
voor deze bijeenkomst. Vereniging en, die geen uitnodiging hebben ontvangen en
willen deelnemen aan de afvalinzameling, nodigen wij tevens uit voor de bijeen-
komst op woensdag 25 maart 1998. De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpscentrum,
aanvang 19.30 uur. Het zou fijn zijn als u vooraf laat weten of u komt. De contactper-
soon bij de gemeente is de heer GAM. van Dijk, doorkiesnummer 0575-557536.

WERFVUILDAG 1998 OP ZATERDAG 21 MAART 1998

De werkgroep zwerfvuildag organiseert ook dit jaar weer een zwerfvuildag. Op zater-
dag 21 jnaart 1998 zullen tal van vrijwilligers het buitengebied van deze gemeente

doorkruisen om zoveel mogelijk zwerfvuil op te halen. Het accent legt de werkgroep
op de bermen, sloten en de direct daaraan aansluitende stroken langs de openbare
wegen. Ook plekken die volgens de vuilverzamelaars in aanmerking komen, zullen
worden gezuiverd van afval. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er tijdens deze
zwerfvuildag veel rommel wordt opgehaald. Dit zou eigenlijk toch niet moeten kun-
nen

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijheid om uw landbouwfolie gratis
in te leveren.

waar: Dusseldorp Zutphen
Estlandsestraat 4 te Zutphen

wanneer: in de maanden april en mei 1998, op werkdagen van
08.00-16.30 uur

wat: het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie, stretchfolie
en grondstofzakken (tuin- en voederzakken)

hoe: het materiaal moet bezemschoon zijn, gebundeld en niet zwaar-
der zijn dan 15 kg. per bundel
meer informatie: Dusseldorp Lichtenvoorde b.v., tel 0544-395555.

OUWAANVRAAG

plaats

Selsham 19

aanvrager

B. Siemes

inhoud

bouwen woning
met garage

datum ontvangst

09-03-98

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

^ V ERLEENDE VERLENINGEN GEMEENTE VORDEN 10 MAART 1998

bouwvergunningen

plaats
Hamsveldsezijweg 4

aanvrager
H. Kiabbenborg

inhoud vrijstelling
inpandig verbouwen bodemonder-
boerderij zoek inwendige

hoogte verblijfs-
ruimten

nabij Zutphenseweg gemeente Vorden bouwen bergbezink-
87

meldingen bouwvoornemen

plaats
Kerkweide 23

sloopvergunningen

plaats
Hamsveldsezijweg 4

kapvergunningen

plaats
Mosselseweg
(sectie B, nr. 2279)
Wildenborchseweg
(sectie B, nr. 1804)
Mispelkampdijk Ib

aanvrager
J.W. Denkers

aanvrager
H. Krabbenborg

aanvrager
H.P. Gorter

B A Koek

bassin

inhoud
bouwen bergruimte

inhoud
slopen kap en binnenmuren boerderij

inhoud
vellen 2 inlandse eiken

vellen l amerikaanse eik

vellen 3 fijnsparren

herplantplicht

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

'B OUWEN TRAFO-RUIMTE AAN DE HOLTMAET TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 11,
lid 3) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Noord" voor het bou-
wen van een trafo-ruimte aan de Holtmaet te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
19 maart 1998, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeentesecre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebben-
den kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethou-
ders kenbaar maken.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ .JEZELF...



e nieuwe afvalkalenders 1993/1999
worden huis-aan-huis bezorgd.

'AFVAL-'
MLENOER

W

Heeft u
uiterlijk dinsdag 31 maart

nog geen afvalkalender ontvangen

Bel dan
de Regionale Afval-informatie-lijn

0570 - 637755
(op werkdagen van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur)

f (jEEN A VOND OPENSTELLING
* BURGERZAKEN OP 31 MAART

AS.

Op l april 1998 treedt het nieuwe af-
stammingsrecht in werking. In ver-
band hiermee moet op 31 maart nieu-
we programmatuur worden geïnstal-
leerd.
Daardoor kan de avondopenstelling
van burgerzaken op die dag NIET
DOORGAAN!!!

Kunt u het gemeentehuis niet tijdens
de openingstijden bezoeken (maandag
tot en met vrijdag van 08.30-12.00 uur
en tevens op woensdag van 14.00-17.00
uur), dan is het mogelijk om telefo-
nisch een afspraak met één van de me
dewerkers burgerzaken te maken.

De eerstvolgende avondopenstelling
is op dinsdag 28 april a.s. van 18.30-
20.00 uur.

Vanwege de installatie van de nieuwe
programmatuur is het mogelijk dat
burgerzaken ook op woensdag l april
a.s. niet alle diensten kan verlenen.

E BELASTINGAANSLAG VALT BINNENKORT IN DE BUS

Eind maart ontvangt u de belastingaanslag 1998 van de gemeente Vorden. De aanslag
betreft een combinatie van vier soorten gemeentelijke belastingen:

1) hondenbelasting
2) afvalstoffenheffing
3) rioolrechten

• 4) onroerendezaakbelastingen

Tariefswij zigingen

1997 (oud)
Hondenbelasting (l hond)

Afvalstoffenheffing
(meerpersoonshuishouden)
(eenpersoonshuishouden)

Rioolrechten

Onroerende-zaakbelastingen
Woningen per f 5.000,— economische waarde:
- gebruikersdeel
- eigenaarsdeel

1998 (nieuw)
f 51,— ongewijzigd

f 582-
f 435-

f 324-

f
f 405-

f 300-

Niet-woningen per f 5.000,— economische waarde:
- gebruikersdeel f
-eigenaarsdeel f

2,80
3,50

3,36
4,20

3,08
3,85

3,69
4,61

De aanslag komt voor een belastingplichtige in 1998 gemiddeld uit op een bedrag van
f 1.100,—. Dit is exclusief de f 100,— lokale lastenverlichting die u dit jaar ontvangt.

De verhoging van de afvalstoffenheffing is voornamelijk het gevolg van het doorreke-
nen van hogere kosten voor het verwerken van de restfractie (grijze container). De
Regio Stedendriehoek verzorgt de verwijdering en de verwerking van het afval. De re-
gio brengt de gemaakte kosten bij de gemeente in rekening. Bij het vaststellen van het
tarief voor de afvalstoffenheffing hanteert de gemeente als uitgangspunt een kosten-
dekkend tarief. Op de aanslag is het jaartarief voor de afvalstoffenheffing van f 582,—
off 435,— verminderd met f 100,— lastenverlichting.

Het tarief van de rioolrechten stijgt door investeringen in de riolering in het buiten-
gebied en door verhogingen van reserveringen.

De onroerende-zaakbelastingen zijn verhoogd met 10 %. Dit was noodzakelijk om
prijsstijgingen op te vangen en als compensatie voor verminderde rijksinkomsten.

Ook de niet zelfstandige huishoudens komen voor de f 100,— in aanmerking. Onder
niet zelfstandige huishoudens vallen de woonruimten waarbij de voorzieningen voor
het wonen (toilet, douche en keuken) gemeenschappelijk in gebruik zijn. De bewo-
ners van bejaardenoord de Wehme, verpleeghuis de Zon en Villa Nuova, en de thera-
peutische leef- en werkgemeenschap St. Urtica vallen onder de niet zelfstandige huis-
houdens. De gemeente heeft bij de directie van deze instellingen de gegevens van de-
ze "huishoudens" opgevraagd. U hoeft dus geen aanmeldingsformulier in te vullen!

Studenten op kamers en overige kamerbewoners
Ook studenten die bij een particulier op een kamer wonen en kamerbewoners komen
misschien in aanmerking voor de tegemoetkoming van f 100,—. Deze personen moe-
ten zich wel zelf aa^felden. De categorie studenten op kamers en overige kamerbe-
woners zijn bij de gemeentelijke belastingadministratie niet bekend! U betaalt im-
mers geen belastingen.

Bent u een student die op kamers woont of een kamerbewoner en verwacht u in aan-
merking te komen voor f 100,— dan kunt u dit aangeven d.m.v. onderstaand aanmel-
dingsformulier. Of i^fc aanmerking komt voor de f 100,— zal o.a. afhangen van facto-
ren als:
1. bewoont u een woonruimte waarbij u de gemeenschappelijke voorzieningen geza-

menlijk gebruikt;
2. krijgt de gemeente een uitkering van het Rijk voor deze woonruimte;
3. het aantal kamerbewoners op één adres;
4. de inschrijving per l januari 1998 in de gemeentelijke basisadministratie of anders

aan te tonen via een huurcontract en betalingsbewijzen (svp meezenden).

AANMELDINGSFORMULIER LOKALE LASTENVERLICHTING

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefonisch te bereiken:
Geboortedatum

Bank of girorekeningnummer

Wenst in aanmerking te komen voor f 100,— lokale lastenverlichting.

Handtekening

Retouradres:
gemeente Vorden, afdeling financiën, de Horsterkamp 8, 7251AZ Vorden

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd bellen tijdens kantooruren naar (0575) 55 74 28.

OMT U OOK VOOR LOKALE LASTENVERLICHTING, DE ZGN.
ZALMSNIP VAN F100,-, IN AANMERKING?

Wat is lokale lastenverlichting (de Zalmsnip van f 100.—)?
Het Rijk heeft geld aan de gemeente Vorden beschikbaar gesteld voor de uitvoering
van de lokale lastenverlichting. De bedoeling van het Kabinet is dat ieder huishouden
profiteert van dit koopkrachtvoordeel. Het is een tegemoetkoming voor de sterk ge-
stegen milieulasten.

Betaalt U afvalstoffenheffing?
Iedereen die per l januari 1998 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing, krijgt
een vermelding op het aanslagbiljet dat het tarief voor de aanslag afvalstoffenheffing
is verminderd met f 100,—. U hoeft dus geen aanmeldingsformulier in te vullen!

Sommige huishoudens die geen afvalstoffenheffing betalen krijgen toch
de f 100,-!

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...



Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat
de eerste zelfbedieningswinkel werd
geopend. De supermarkten vieren hun
verjaardag door samen met een aantal
fabrikanten van merkartikelen het
Nederlandse Rode Kruis een kado aan
te bieden. Alle supermarkten doen
mee behalve Aldi en de Basismarkt.
Niet omdat zij niet sympathiek tegen-
over deze actie staan, maar zij verko-
pen niet de merkartikelen die via de
bonnen te verkrijgen zijn. Bij deze ac-
tie gaat het uitsluitend om merkarti-
kelen.
Tijdens deze actie, die loopt van 16
maart tot 11 april, kunnen klanten van
Super en A & P een machtigingskaart
invullen en ondertekenen om voor 35
gulden per jaar lid te worden van het
Rode Kruis en deze ter plaatse in de
bus te doen. Als dank voor het lidmaat-
schap ontvangt men na 2 a 3 weken
een stel waardebonnen voor merk-le-
vensmiddelen ter waarde van vijftig
gulden. De bonnen zijn inwisselbaar
bij de deelnemende supermarkten. Het
Rode Kruis en de supermarkten heb-
ben veel met elkaar gemeen: door heel
Nederland verspreid kennen zij de lo-
kale behoeften en stemmen daar hun
(hulp)aanbod op af. Net als het Rode
Kruis staat de supermarkt dicht bij de
mensen.
Het Rode Kruis heeft 32.000 vrijwilli-
gers verspreid over het land. In Vorden
is een afdeling Welfare van het Rode
Kruis. Zestien vrijwilligers onder lei-
ding van een coördinatrice, zijn actief
bezig met mensen bezig te houden
met handwerken en gezellige midda-
gen. Op deze wijze worden de sociale
contacten versterkt en verveling voor-
komen. Om de veertien dagen op de
woensdag komt men in de grote zaal
van de Wehme bij elkaar. Deze bijeen-
komsten zijn ook bedoeld voor mensen
uit het dorp. Deze komen zelf of wor-
den door vrijwilligers van de Welfare
opgehaald. De gemaakte handwerken
worden op de middag in de Wehme en
op de markten en braderieën verkocht
ten bate van het Rode Kruis.

Jongerendienst
Zondag 22 maart is er een jongeren-
dienst in de Christus Koningkerk in
Vorden met als thema 'Thuiskomen'.
Na de dienst zijn de jongeren van de
tienerclubs actief om geld in te zame-
len voor een Vastenaktie-project in
Suriname. Zij verkopen zelfgemaakte
artikelen of doen iets creatiefs. Dit al-
les onder het genot van een kopje kof-
fie of thee. Iedereen is van harte wel-
kom.

Kerkendag
Op zaterdag 25 april zal in Kampen de
derde nationale Kerkendag worden ge-
houden. Het thema van deze dag is
'Verzoening'. Een onderwerp dat door
kerken in het hele land op allerlei ma
nieren ter sprake wordt gebracht. Ook
de Vordense kerken hebben in de afge-
lopen maanden een viertal avonden
rond dit thema georganiseerd. Deze
avonden gingen over verzoening tus-
sen God en mens, verzoening in per-
soonlijke relaties en verzoening tussen
mens en milieu. De laatste avond in de-
ze serie wordt op maandag 23 maart
gehouden in de Voorde. De heer W.
Schot zal dan spreken over het onder-
werp 'Verzoening tussen kerken en vol-
keren'. Hij spreekt onder andere vanuit
ervaringen die hij heeft gehad bij zijn
werk voor de Wereldraad van Kerken in
Geneve.

Celina Muza als Mariene
Dietrich op 21 maart in
Theater Onder de Molen
Theater Onder de Molen start op zater-
dagavond 21 maart het nieuwe seizoen
met een optreden van Celina Muza.
Belangstellenden kunnen van te voren

kaarten reserveren via (0575) 55 69 87.
De zangeres en actrice Celina Muza
komt van oorsprong uit Polen. Daar
schitterde ze in tal van musicals als
'Jesus Christ Superstar', 'Les Mise-
rables' en 'Cyrano'. Enkele jaren gele-
den begon ze met haar programma
'Der Einsame Engel' waarin ze liederen
en chansons vertolkt van Mariene
Dietrich. De Poolse televisie bracht
haar theaterprogramma op de buis.
In 1992 verhuisde Celina Muza naar
Berlijn waar ze samen met haar vaste
pianist Andrzej-Kuba Janaszek bijzon-
der veel succes heeft met haar homma-
ge aan Mariene Dietrich. In "Der
Einsame Engel' probeert Celina Muza
niet Mariene Dietrich te kopiëren
maar geeft ze een heel eigen invulling
aan de liederen en chansons van de
Duitse diva die in 1992 overleed. Ze
schuwt het daarbij niet om klassiekers
als 'Die fesche Lola' en 'Ich bin von
Kopf bis Fufs auf Liebe eingestellt' te
zingen. Maar ook nummers als 'Lili
Marleen', 'La vie en rose' en 'All of Me'
ontbreken niet. Het theater 'Charlott-
chen' in Berlijn is voor één avond ver-
plaatst naar Theater Onder de Molen.

Helga Ruebsamen geeft
26 maart lezing in
bibliotheek in Vorden
Donderdag 26 maart zal de schrijfster
Helga Ruebsamen een lezing houden
in de openbare bibliotheek in Vorden.
Zij zal vertellen over haar werk. Helga
Ruebsamen werd geboren in Batavia en
kwam op 5 jarige leeftijd met haar ou-
ders naar Nederland. Zij studeerde psy-
chologie maar werd uiteindelijk jour-
naliste bij de krant "Het Vaderland". In
1964 debuteerde Helga Ruebsamen
met de verhalenbundel "Kameleon".
Voor een paar vai^e verhalen kreeg ze
in 1959 de Reind^insen Geerligs- aan-
moedigingsprijs. Zij publiceerde nog
enkele boeken zoals "De Heksen-
vriend", "Wonderolie" en "De onder-
gang van Marakov". In haar werk bepa-
len ondergang, jw-paupering, alcoho-
lisme en dood d^ptzichtloze sfeer.
Na het schrijven van dit boek stopte ze
zeventien jaar met publiceren. Zij was
niet overmatig enthousiast over de pu-
blieke aandacht die het publiceren
met zich meebracht. Sinds 1975 Helga
Ruebsamen voornamelijk in het bui-
tenland geweest. Daarna vestigde ze
zich in in Den Haag. In 1988 verscheen
er een nieuwe verhalenbundel "Op
Scheveningen". Dit boek werd, vooral
na een optreden bij Adriaan van Dis,
goed verkocht.
In 1992 verscheen de verhalenbundel
"De dansende kater", die haar onder
meer een optreden op T.V. bij Karel de
Graaf opleverde. In het najaar 1997 ver-
scheen bij de uitgeverij Contact, haar
roman "Het lied en de waarheid". Dit
boek werd in 1998 genomineerd voor
de jaarlijkse boekenprijs Gouden Uil.

NCVB
De NCVB houdt op dinsdagavond 24
maart een bijeenkomst in het Dorps-
centrum die in het teken zal staan van
de Joodse traditie. Tijdens deze avond
zal mevrouw Hanne Hein-van de Hoek
vertellen ove rhaar keus om Joods te
worden en wat dat inhoudt. Hanne
Hein-van de Hoek is lid van de liberaal
Joodse gemeente in Velp.

Volleybal

Dash l poets de nul weg!
De doelstelling van het eerste Vordense
damesteam (handhaven in de derde di-
versie) werd onlangs bijgesteld. Het werd:
Voor het einde van het seizoen in elk ge-
val de nul op de standlij st, daar aanwe-
zig vanaf het seizoen en na 17 wedstrij-
den, weg te werken. De voorbereiding
was goed; na bestudering van de video-
beelden van de uitwedstrijd tegen het
Wageningse studententeam Waho werd
er getraind op servicedruk, tempspel en

plaatsballen. Bekend was dat de service-
druk van de tegenstander niet groot was,
waardoor met voldoende concentratie
de pass goed kon zijn. Tijdens de voorbe-
spreking werden deze spelonderdelen
nog eens extra aangeheeld om vervol-
gens tijdens de wedstrijd toegepast te
worden. Coach Louis Bosman stuurde,
onder aanvoering van spelverdeelster
Debby Leferink, die met behulp van zeer
redelijke pass een goede wedstrijd speel-
de, Anoek Dalhuisen alslibero, Ilona
Hoetink op de buitenaanval en Gracie
Rouwen, Mirjam Boel en Hanneke
Maliers voor de middenposities het veld
in. De eerste set was duidelijk voor Waho.
Dash bleef op achterstand, krabbelde
weliswaar door Margreet Smid en Nicole
Scharrenberg, die respectievelijk
Rouwen en Boel op de service vervingen
terug van 4-12 tot 12-14, maar moesten
bij 12-15 aan Waho laten. Ook Jouyce
Wentink, die Hoetink verving, kon hier
niets aan veranderen. Het gevoel dat er
mogelijkheden,waren was er, niet alleen
bij het team en de begeleiding maar ook
bij talrijke publiek dat zich overduidelijk
liet hoern. De tweede set leek dan ook
een walk-over voor Dash te gaan worden.

De Vordensen liepen weg naar 13-0 en 14-
2. Daarna waren er nog acht servicebeur-
ten, drie wissels en een time out nodig
om Waho met 15-7 op de knieën te krij-
gen. De derde set was vervolgens ook
voor Dash, zij het minder eenvoudig. De
partijen hielden elkaar redelijk in even-
wicht met steeds een nipte voorsprong
voor Dash. Ook hier namen Smid en
Scharrenberg de service voor Rouwen en
Boel over. Dash trok tenslotte, na 31 mi-
nuten volleybal aan het langste eind.
Feest op de tribune en bij de meiden; de
17-0 op de ranglijst zou in elk geval wor-
den vervangen door 18-1. Bosman bleef
nuchter en wilde meer. Winst was moge
lijk met de huidige vorm van Dash tegen
deze tegenstander. De vierde set was ech-
ter weer voor de Wager^fcsen. Dash
werd op een 3-9 achterstancr^zet, kwam
terug tot 10-10, maar moest uiteindelijk
bij 11-15 buigen voor de gasten. De vijfde
set, gespeeld volgens het rallypoint sys-
teem, moest derhalve de beslissing bren-
gen over winst of verlies, /^fcel zou blij-
ken dat Dash om twee rede^Ri in de pro-
blemen zou komen. Enerzijds was daar
vermoeidheid welke to gevolg had dat de
uitvoering van de techniek minder werd,
anderzijds stonden er bij Dash twee
speelsters in de basis, Maljers en
Dalhuisen, die voor het eerst in hun vol-
leybalcarrière een rallypoint in competi-
tieverband moesten gaan spelen. De an-
dere voor het eerst dit seizoen. Ook voor
het spelen van een rallypoint is ervaring
de beste leermeester. Via 2-5 en 3-11
bracht Dash het uiteindelijk toch nog tot
een zeer acceptable 9-15. Een 2-3 verlies
derhalve maar, zoals gezegd de hatelijke
nul van de ranglijst. En een bijgestelde
doelstelling voor de rest van het seizoen:
alsmnog een wedstrijd winnen. Coach
Bosman was na afloop toch tevreden
over de uitslag, maar zeker ook over de
wedstrijd, waarvoor de bal beschikbaar
werd gesteld door subsponsor Smederij
Oldenhave. "De progressie die ik het sei-
zoen al verkondig is nu ook voor ieder-
een zichtbaar. Enkele voorbeelden:
Rouwen, niet de beste maar wel specta-
culair met haar katachtige sprongen en
spetterdende aanvallen neemt veel pun-
ten voor haar rekening, Maljers, die ein-
delijk op nniveau speelt en een zeer soli-
de pot volleybal neerzet, Dalhuisen, op
dit moment de meest allround speelster
van het team met een grote toekomst.
Voeg daarbij Boel die conditioneel steeds
sterker wordt en spelverdeelster Leferink
en we hebben een basis van vijf. Dan zijn
er nog vijf die voor de laatste plek mogen
knokken en een zeer goede bank vor-
men. Als we dan onze servicedruk en
kwaliteit, met namen van Rouwen en
Boel, nog constanter kunnen maken de
komende weken dan wordt het er voor
het volgend jaar de keuze tussen dames
l en 2 moeten maken niet gemakkelijk
op". Op 21 maart speelt Dash l opnieuw
thuis tegen Somas Activa uit SI.
Anthonis. Dan onder de leiding van
teambegeleider Gerard Ellenkamp, voor
werk in het buitenland, op de bak zal
vervangen.

Heren l
In de wedstrijd van Dash Heren l in
Eefde tegen VIOS 2 konden de heren uit
vorden niet beschikken over spelverde-
ler Richard Bijenhof, zijn taak werd over-
genomen door Martij n Reuvekamp uit
het 2e team. In de eerste sety kwamen de
heren van VIOS al snel op een voor-
sprong van 5-2. Dash deed wel wat terug
maar kon door veel opslagfouten geen
vuist maken, VIOS won de set dan ook
vrij eenvoudig met 15-7. In de tweede set
nam Dash een voorsprong van 5-3. Door
meer aanvalsdruk van de kant van Dash
gingen beide teams tot 10-10 gelijk op.
Vios stelde daarna echter orde op zaken
en trok ook deze set naar zich toe (15-11).
In de derde set liep VIOS al snel uit naar
8-2. Het lukte Dash maar niet om in het
eigen te komen eigen spel te komen en
zo gingen de derde set met 15-6 naar
VIOS. "Als we meer uitgegaan waren van
eigen kunnen dan hadden we hier zeker
een set meegepakt" aldus coach
Oldenhave.

Uitslagen
Heren prom. kl. Vios - Dash3 - O, Heren
eerste kl. Dash 2 - Side Out 23-1, Heren
derde kl. Dash 3 - Boemerang 2 -1, Heren
derde kl. Dash 4 - Grosel 2 2 -1, Jongens B
SV Voorwaarts - WVS/Dash Combi 2 -
l,Dames derde dev. G Dash l - Waho 2 - 3,
Dames prom. kl. Dash 3 - Devolco 20-3,
Dames tweede kl. Dash 4 - Overa O - 3,
Dames derde kl. Dash 5 - WSV 5 1 - 2 ,
Dames derde kl. Dash 6 - ABS 2 3 - 0 ,
Dames vierde kl. Devolco 9 - Dash 73-0,
Meisjes A Dash l - SVS l 3 - 0. Meisjes B
Keizersprong 2 - Dash 13-0, Meijes Cl -
SV Voorwaarts 3 - O, Meisjes C2 Dash 2 -
Keizerssprong 12-1, Dames rekr. Dash l -
Epse l -2 , Heren rekr. Dash 2 - WSV 2-1.

Programma
Heren: Dash 1-Heeten 1; Devolco 4-Dash
2; Vios 4-Dash 3.
Jongens B: WSV/Dash-sv Voorwaarts.
Dames: Dash 1-Somas Activa; Set Up
2-Dash 2; SVS 2-Dash 3; SVS 3-Dash 4;
Dash 5-Vios 4; DVO 5-Dash 6; SC Gorssel
2-Dash 7.
Meisjes A: SVS 1-Dash 1. Meisjes B: Dash
l-Keizersprong 2. Meisjes Cl: SVVoor-
waarts-Dash 1.
Dames recreanten: SV Socii 2-Dash 1.
Heren recreanten: Dash 1-Devolco 1; SV
Voorwaarts-Dash 2.

B r i d g c
Bridgeclub "B.Z.IL Vorden"
Uitslagen van maandag 9 maart
1998
Groep A: 1. Lagendijk/v Schieveen 65,6%
2. Busscher/Graaskamp 55.2% 3. Hend-
riks/v Veen 54,7%
Groep B: 1. den Ambteman/Thalen 59,1%
2./3. G R. Bramel/Tigchelaar en echtpaar
Vreeman 58%

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 11 maart
1998
Groep A: 1. Groot Bramel / Wolters 63.2%;
2. v Burk/Hendriks 58.2% 3. v Alphen/
Warnaar 52.5%
Groep B: 1. Brinkman/v d Laag 63,5% 2. v
d Vlugt/Snel 54.6% 3. mv/hr de Bruin
54.1%

Pa ardensport
L.R. en P.C. de Graafschap
Op 7 en 8 maart was er een viertallen
wedstrijd voor ponies in Laren. Hieraan
deed het viertal van Vorden ook mee en
behaalde daarbij de eerste prijs.
Individueel werden de volgende prijzen
behaald.
Carlijn Slijkhuis met Gorby in de klasse
B dressuur een eerste prijs met 176 pun-
ten en een tweede prijs bij het B sprin-
gen.
Manna Gotink met Goof in de klasse Ml
een eerste prijs met 162 punten.
Rodie Heuvelink met Mathew in de klas-
se B dressuur een derde prijs met 162
punten.
Cynthia Kornegoor met Tosca bij het L
springen een tweede prijs.
Marieke Rossel met Sonja bij het L sprin-
gen een derde prijs.



GEMEENTE
VORDEN
RECTIFICATIE

WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL
11 WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 19 maart 1998, gedu-
rende vier weken, voor een ieder ter gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), een wijzigingsplan van het bestemmings-
plan Vorden Noord (het Joostink) ter inzage ligt.

Het plan maakt het mogelijk om in de zone langs het
spoor woningen van maximaal 8,80 meter hoog te
bouwen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
bedenkingen bij hun college in te dienen.

Vorden, 19 maart 1998

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

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73

Proefde Paassfeer
by uw bakker

Vrijdag 21 en
zaterdag 22 maart

ALVAST
PROEVEN EN?!

AANBIEDING
VORDENS
APPELBROOD

BOTERKOEK-
TAARTJE

3,75
5,75

Kalveropfokclub Vorden-Hengelo-
Eefde en de Scholengemeenschap
't Beeckland Vorden

organiseren d'rt jaar weer een

KALVER-
OPFOKWEDSTRUD
voor jongens en meisjes
van 7 t/m 15 jaar.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren zijn. De ver-
zorging van het kalf wordt drie keer door een jury beoordeeld. Aan
het eind van de periode (in juli) is een centrale eindkeuring.
Tijdens de verzorgingsperiode wordt een boekje bijgehouden.

Het doel van deze wedstrijd is
het leren omgaan met
jonge kalveren.

Inlichtingen en opgave kan bij
bovengenoemde scholengemeenschap
plaatsvinden. Het adres is:
Het Hoge 41, Vorden
Tel. (0575) 55 11 55 of 55 66 75

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER / ALGE-
MENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving gedeeltelijke intrekking
vergunning
(art. 8.26 Wbm en art. 3:30 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 20 maart tot en met 30 april 1998,
ter inzage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van
de op 6 maart 1990 aan de heer Th.J. Bloemenkamp,
Broekweg 2, 7234 SW Wichmond, verleende milieu-
vergunning (inclusief bijbehorende melding) voor een
agrarisch bedrijf, op het perceel Broekweg 2 te Wich-
mond, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N,
nummer 356.

Wij hebben besloten de milieuvergunning, met een
omvang van 1263,7 kg NH3, voor een gedeelte van
757,3 kg NH3 in te trekken.

Strekking van het besluit:
In verband met de verkoop van een gedeelte van de
ammoniakproductierechten aan een bedrijf in de
gemeente Bergh hebben wij de milieuvergunning
gedeeltelijk ingetrokken.

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 beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenking^fcin
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
1998.

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 terinzage-
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek is beslist.

Vorden, 17 maart 1998

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer),
fax (0575) 55 74 44.

Spectaculaire
beddenrace

op 30 april in

Doe ook mee
en geef je nu op bij
Willem OUenhave (55 14 28)
of Hans feu Elschot (55 22 18)

Opgave mogelijk tot 15 april

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER / ALGE-
MENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving voornemen tot intrekking
vergunning
(art. 8.25 Wmb en art. 3:30 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 20 maart tot en met 16 april 1998,
ter inzage het ontwerp-besluit tot intrekking van de
aan de heer J.M. Wormgoor, Lankhorsterstraat 24,
7234 SR Wichmond, voor het perceel Lankhor-
sterstraat 24 te Wichmond, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie E, nummer 919, verleende
oprichtingsvergunning ingevolge de Hinderwet (thans
Wet milieubeheer) van 15 maart 1973, voor:
a. een propaangasinstallatie voor huishoudelijk

gebruik;
b. een varkensfok- en rundveebedrijf met mestopslag

en
c. een waterpompinstallatie, een melkinstallatie en

een cirkelzaagbank voor het bedrijf.
Strekking van het ontwerp-besluit:

Op dit bedrijf wordt sinds 15 februari 1994 geen vee
meer gehouden. De propaangas-installatie is verwij-
derd.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inza-
gelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 17 april 1998.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 17 maart 1998.

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer),
fax. (0575) 55 74 44

Mensen in Nood
KLEDINGACTIE

21 maart van 9-12 uur
bij Christus Konlngkerk Vorden

»n t>U St. Antonlu* van PaduakerK
te Kranenburg



UW GROENTE, FRUIT, KAASSPECIALITEITEN CADEAU-ARTIKELEN KOOPT U
NATUURLIJK BU DE

Zutphwismreg IA - Tsleteen (0575) 55 18 85

hagelwitte

BLOEMKOOL
per stuk 1?»
heerlijke sappige handpeer

CONFERENCE
kilo

2?s
Hollandse

AUBERGINE
per stuk O?8
vastkokende aardappelen

NICOLA
zak ca. 5 kilo
alle aanbiedingen zijn geldig t/m 21 mrt.

voor oon lekkere soep

BOERENSOEPGROENTE 949
300 gram mm*

uit eigon snijkeuken

KOMKOMMER/DILLE SALADE
200 gram

diverse soorten

TWININGS TEA
per pakje, 25 tb. 495
versgebrande

PINDA'S
250 gram 1?»

JSAPElWÈGtt-VIERAKKER

5CHARREl-EIEREN'MRDAPPaS-FRUiï

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16
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BOVAG

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

maart
: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Stedelijke Scholengemeenschap Zutphen:

1-jarige VWO-opleiding
Al voor de zomervakantie van dit ka-
lenderjaar start de Stedelijke Scho-
lengemeenschap Zutphen voor de ze-
vende maal haar 1-jarige vwo-oplei-
ding voor kandidaten die het havo-
examen hebben gehaald en hun kan-
sen in het hoger onderwijs willen ver-
groten. Alle kandidaten op drie na,
hebben tot nu toe hun vwo-diploma
in één jaar gehaald.

De overstap naar het hoger beroepson-
derwijs valt veel leerlingen met een havo-
diploma zwaar. De praktijk pakt vaak an-
ders uit dan de theorie, die wil dat het
hoger beroepsonderswijs goed aansluit
op het havo. Iemand die met een vwo-di-
ploma op zak naar het hoger beroepson-
derwijs gaat, ondervindt veel minder
problemen. Daarom besluit elk jaar een
aantal scholieren om na het havo-exa-
men een vwo-opleiding te gaan volgen,
die bovendien toegang geeft tot het we-
tenschappelijk onderwijs aan de univer-
siteiten. Ze beginnen in het vijfde leer-
jaar van het vwo en doen er dan nog
twee jaar over om het diploma te halen.
Vooral voor de goede en gemotiveerde
scholieren is die weg naar een vwo-exa-
men te lang. Veel leerstof van het vijfde
leerjaar hebben ze op het havo al gehad;
het meeste nieuwe komt pas in het zesde
leerjaar.
De Stedelijke Scholengemeenschap
Zutphen start direct na de examens in
mei van dit jaar haar 1-jarige vwo-oplei-
ding voor kandidaten, die havo-examen
hebben gedaan. De opleiding is bedoeld
voor degenen die na dat examen in één
adem willen doorwerken om het vwo-di-
ploma te halen. Dat vraagt niet alleen
studietalent maar ook een vaste wil om

vol te houden. Niet iedereen beschikt
over die combinatie van eigenschappen.
De school heeft daarom een toelatings-
commissie ingesteld, die bij elke aange-
melde kandidaat nagaat of de opleiding
voor hem of haar wel geschikt of. Wie is
toegelaten moet in de zomermaanden
aan het werk om eind augustus mee te
kunnen draaien in het zesde leerjaar van
het vwo. De hoeveelheid werk die moet
worden verzet hangt een beetje af van
het gekozen vakkenpakket. In de maand
juni helpen de leraren de nieuwe cursis-
ten met het opzetten van een studieplan
en geven ze voor de meeste examenvak-
ken extra lessen. Na de zomervakantie
kijken ze in hoeverre het elke cursist is
gelukt om de kloof tussen de kennis van
havo-5 en begin vwo-6 te overbruggen.
Zijn de kandidaten definitief toegelaten,
dan volgen ze de lessen in de eindexa-
menklas en krijgen ze daarnaast voor
een aantal vakken extra lessen.

De opleiding geeft aan op welke manier
de Stedelijke Scholengemeenschap
Zutphen gebruik wil maken van de vele
mogelijkheden die ze heeft. Ze creëert
leerwegen voor de leerlingen als dat
maatschappelijk gezien nodig is. In dit
geval kunnen daar niet alleen de eigen
leerlingen van profiteren, maar ook de-
genen die op andere scholen een havo-di-
ploma hebben behaald.

Op woensdag 18 maart houdt de school
een informatieavond over deze opleiding
in het gebouw Vispoortstraat 6 in
Zutphen. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij dhr. A.H. Bangma. Het te-
lefoonnummer van de school is 0575-
519451.

LJndon • Barucci • Roberto Sarto • Zerres • Etage • Angels • Elitair • Hucke
•
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Woensdag 2SO maart -0

HOPEN HUIS
Wij showen u die dag onze
voorjaar/
zomermode 1998 w.
met vele nieuwe items en £
merken, jong en stijlvol.

10.°°1e show

2e show

uur

14Ï00
uur

U bent van harte welkom.
We trakteren op een heerlijk
kopje koffie en een sapje.
Uw stoel staat voor u klaar.

Voor iedere belangstellende
een kleine attentie.

Kerkstraat 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 35
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Hucke • Elitair • Angels • Etage • Zerres • Roberto Sarto • Barucci • LJndon

1EPAASDAG
Paasvuur Kranenburg

20.00 uur
lampionnenoptocht

21.00 uur in feesttent
THE SPITFIRES

Te koop:
N.A.K. GEKEURDE

POOTAARDAPPELEN
vroege en late rassen,

kleine maat.
Handel in poot- en

kleiconsumptie-aardappelen
ROSSEL

Elzeboomweg 3, Ruurlo

Tel. (0573) 46 14 76

Geopend: ma. 8.00-10.00 uur,

di., wo. do. na 15.00 uur,
vr. en zat, gehele dag

VERBOUWINGS-
OPRUIMING

Op alle afgeprijsde artikelen:

2 1
haten • betalen!

o.a. boeken, Rotringpennen,
postpapier, schoolspulletjes,

foto-albums, spelletjes,
hobby-artikelen, Paasartikelen

... en nog veel meer

Raadhuisstraat 22 • Vorden • Telefoon (0575) 55 31 00

Organisatie zoekt deelnemers:

Beddenrace op Koninginnedag
In het kader van het lOQ-jarig be-
staan van de Oranjevereniging
wordt er op 30 april een spectacu-
laire beddenrace in het centrum
van het dorp gehouden. De organi-
satie van de beddenrace is in han-
den van Willem Oldenhave en Hans
ten Elshof. Het tweetal is door de
Oranjevereniging gevraagd om het
honderd jarig bestaan van de ve-
reniging een extra feestelijk tintje
te geven. "Wij denken met deze bed-
denrace een hoop spektakel te kun-
nen brengen", zegt een enthousias-
te Willem Oldenhave.

De eerste teams voor de beddenrace
hebben zich inmiddels aangemeld bij
de organisatie. Willem Oldenhave en
Hans ten Elshof gaan uit van minimaal
16 teams die bestaan uit drie tot vier
personen. "Het is de bedoeling dat één
persoon in het bed ligt en dat de ande-
re teamgenoten het bed vooruit du-
wen. Dat laatste gebeurt in estafette-
vorm. Met name het wisselen is na-
tuurlijk uiterst spectaculair voor het

publiek, want daar wil nog wel eens
wat fout gaan en dat levert dan weer de
nodige spektakel op. En daar doen we
het allemaal voor", lacht Willem
Oldenhave.
Om te komen tot een eerlijke competi-
tie hebben Willem Oldenhave en Hans
ten Elshof een heus wedstrijdsregele
ment opgesteld. Zo mag er alleen maar
mee worden gedaan met eenpersoons-
bedden. Onder deze bedden moeten
kleine zwenkwieltjes worden bevestigd
met een doorsnede van maximaal
twintig centimeter. Verder mag er geen
stuur op het bed worden bevestigd. Het
is de bedoeling dat het bed vooruit
wordt geduwd. Kees Jansen is door de
organisatie gevraagd om op 30 april de
beddenrace van commentaar te voor-
zien.

Café-restaurant De Herberg heeft in to-
taal drie bekers ter beschikking gesteld
voor de beddenrace. Deelnemende
teams dienen zich voor 15 april op te
geven bij Willem Oldenhave (55 14 28)
of Hans ten Elshof (55 22 18).

Gezellige feestavond
Kranenburgs Belang
Kranenburgs Belang hield afgelopen
zaterdag een gezellige feestavond in
Gasterij Schoenaker. Voorzitter Jan
Lucassen kon een goed gevulde zaal

welkom heten. Het feest begon met de
klucht "Chantage door Stientje" ge
speeld door toneelvereniging Krato.
Het was een komisch stuk en het viel
goed in de smaak bij het publiek.
Vervolgens zorgde het orkest "The
Funnymakers" voor gezellige dansmu-
ziek zodat het een geslaagde avond
werd.



Landelijke Rijvereniging
en Ponydub Ruurlo

fONYCLUD
RUURLO

LANDELIJK!

Kortings-
kaartenactie 1998

Kopers en 33 deelnemende winkeliers
HARTELIJK DANK!

Het televisietoestel is door notaris
Vermeer verloot en gevallen op kaart-

nummer 980675

Kortingscoupons geldig tot 1 juli 1998
Correspondentie: tel. 45 11 00

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

dustrieweq 19. 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering•

dagen
DRIE DAGEN LANG, op donderdag 19,

vrijdag 20 en zaterdag 21 maart a.s., laten

wij u kennismaken met de nieuwe modecollecties

voor de lente en y.omer van 1998. Mooie mode om te

zien, fijn om te dragen en nog leuk geprijsd ook.

Onze aantrekkelijke aanbiedingen zorgen boven-

dien voor een prima start van het nieuwe seizoen,

F.r is weer volop keuze van bekende merken, zoals:

Tai fun , Damo, Moppy,

Creenstonc, Public, Miei,

Bandolera, Jean Paul,

Another Woman, en vele

andere U bent van harte

welkom bij Vtnia Vera.

l f è

Vin ia Vera

T u r f s t r a a t 33

/ u t p h e n

Tel. 0575-512613

V E R R A S S E N D E E L Z l J D l G ¥ R O U W E l l J K

Als je hoofd er naar staat
om met je handen te werken

INFORMATIE AVOND

26 maart om 19.00 en 20.00 uur

Verzorging
Mechanische Techniek

Consumptieve Techniek
Bouwtechniek

Locatie
Herenlaan 2
Borculo

Vóór tuinplanten naar
Kwekerij

De Heesterhof
Kom, kijk en vergelijk de
prijs en de kwaliteit.

2.'00

AANBIEDING

BUXUS
15/20 cm voor

SALIX (katje) «950
op stam, van 17,50 voor l £•

Verder prachtige violen
en primula's

Varsseteawog 20, Hengelo (Bid.) - Tel. (0575) 46 28 92
Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak
U kunt ons vinden richting Varsselring

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

collectie keukens &
professioneel advies!

S S N K - D G R O

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
gouden gids



Rabobank seminar

"Rendement van het melkquotum"
Donderdag 5 maart hield de Rabo-
bank Graafschap-West in zaal "den
Bremer" te Toldijk een informatie-
avond met als titel "Rendement van
het melkquotum" Dit seminar voor
de melkveesector werd door zo'n 200
belangstellenden bezocht. Alle on-
dernemers komen eens. en mis-
schien wel vaker dan één keer, voor
de keuze te staan: Wat is nu voor mij
en mijn bedrijf het beste om te doen?
Doormelken, het quotum verleasen
of overgaan tot verkoop. Wanneer
wordt besloten om te stoppen is het
wel gewenst verzekerd te zijn van een
acceptabel intomen. Ook fiscale as-
pecten spelen dan een belangrijke
rol. Reden genoeg voor de Rabobank
om aan deze materie een seminar te
wijden.
Na het openingswoord van de heer ing.
Jan Krooi, algemeen directeur van de

Rabobank Graafschap-West, sprak Hans
Horstink, agrarisch relatiebeheerder van
de bank. Hij hield een inleiding over de
ontwikkelingen in de melkveesector en
de verwachtingen voor de toekomst. Wat
zijn de gevolgen bij doormelken of verle-
asen van het melkquotum? Bij elke inves-
teringsbeslissing(zeker de wat grotere)
moet de ondernemer zich afvragen: Past
deze investering binnen het doel van
mijn bedrijf en wat verwacht ik aan ex-
tra resultaat door deze investering. Aan
de hand van een rekenvoorbeeld toonde
hij een vergelijking tussen het rende-
ment van het melkquotum bij doormel-
ken of verleasen. Vervolgens was het
woord aan de gastspreker van deze
avond: Herman Metz. De heer Metz pre-
senteerde op een zeer treffende wijze
zijn eigen praktijkverhaal. Hij liet zijn hè
Ie agrarische loopbaan de revue passeren
vanaf het moment dat hij het bedrijf van

zijn ouders had overgenomen tot aan het
moment dat de verkoop van z'n bedrijf
was afgerond. Over het moment dat
werd besloten met de activiteiten te stop-
pen, het waarom van zijn besluit en wel-
ke stappen daarbij moesten worden
doorlopen. Ook besteedde hij uitgebreid
aandacht aan de emotionele aspecten
welke een rol hebben gespeeld in het hè
Ie proces. Hij wees erop dat het belang-
rijk is om tijdig je accountant en een ma-
kelaar in te schakelen. Dit biedt veel on-
dersteuning.
Na de pauze was het woord aan Willie
Bergevoet, financieel adviseur bij de
Rabobank Graafschap-West. Hij ging in
op het rendement bij verkoop van het
melkquotum in vergelijking met door-
melken of het verleasen van het quotum.
Daarnaast besteedde hij uitgebreid aan-
dacht aan de mogelijkheden welke de
Rabobank biedt wanneer wordt besloten

tot bedrijfsbeëindiging over te gaan.
Hierbij kregen ook de fiscale aspecten
ruime aandacht. Hij besprak o.a. de mo-
gelijkheden van een lijfrente, en wees op
het belang om tijdig aan tafel te gaan zit-
ten met een financieel adviseur en hier-
mee niet te wachten tot de beslissing om
te stoppen al is genomen. Na de drie in-
leidingen werden de gestelde vragen be
handeld en was er gelegenheid voor dis-
cussie. De heer Krooi merkte in zijn slot-
woord nog op dat de adviezen welke de
bank geeft aan ondernemers altijd in sa-
menspraak met de accountant van de be
trokken ondernemer zullen worden op-
gesteld.
Ook wees hij op de adviserende rol van
de notaris, die zeker van belang kan zijn
wanneer het zaken betreft met betrek-
king tot erfrecht. De Rabobank Graaf-
schapWest kan terugzien op een zeer ge
slaagde informatieavond.

Kalverklub weer van start
Ook dit jaar organiseert de Kalver-
fokklub Hengelo-Vorden-Eefde in sa-
menwerking met scholengemeen-
schap 't Beeckland te Vorden een op-
fokwedstrijd. Het gaat hierbij om
meisjes en jongens van 7 tot en met
15 jaar, die thuis of bij iemand op een
bedrijf een tijdlang een kalf zo goed
mogelijk verzorgen.
Van huisuit weten deze jongelui vaak al
hoe leuk het is om met dieren (en dan
speciaal kalveren) om te gaan. In een kal-
veropfokklub ontmoet je meisjes en jon-
gens die dezelfde belangstelling hebben
en die verzorgen van een kalf een leuke
hobby vinden. Het gaat dus duidelijk om
het verzorgen en niet om het exterieur,
daarom zijn zowel vaarskalveren als
stierkalveren van elk ras toegestaan. De
enige voorwaarde is dat het jonge kalf ge
boren moet zijn tussen l januari en 15
maart. De periode van het verzorgen
loopt dus vanaf de geboorte tot en met
de eindkeuring; deze zal waarschijnlijk
plaats vinden in de eerste week van juli.
Tijdens deze periode moeten gegevens
over het kalf in een boekje worden in ge

vuld en bijgehouden. Enkele gegevens
zoals geboortedatum, afstamming en
voeding van de eerste weken kunnen in
het klad worden bijgehouden om ze later
in het boekje te vermelden.Tijdens de
zorgmaanden worden de deelnemers en
hun kalveren drie keer door een jury be
zocht om te kijken hoe goed het kalf
voorgebracht en verzorgt wordt en oof
het boekje goed wordt ingevuld; een laat-
ste beoordelingspunt is de weide of huis-
vesting. De behaal^cunten worden ver-
zameld en samer^Pet de score op de
eindkeuring komt er een totaal aantal
behaalde punten. Uiteraard is er dan een
winnaar of liever twee winnaars, omdat
van de deelnemers die voor de eerste
keer meedoen eei^parte groep wordt
gemaakt. Wil merSRer informatie den
kan dat tijdens schooluren bij
Scholengemeenschap 't Beeckland te
Vorden tel.: 0575-55 11 55 en na school-
uren bij de heer Zevenhoek tel.: 0575-55
66 75. Opgaven kunnen ook plaats vin-
den bij bovenstaande telefoonnummers;
graag voor 30 maart.

Dammen

In de laatste ronde van de bondscompeti-
tie ging natuurlijk alle aandacht uit naar
het tweede team van damclub Dostal
Wegenbouw Vorden. Konden zij het vege
lijf nog redden of kwam de eindsprint te
laat voor de Vordenaren?
In de laatste ronde moest het tweede
team de degens kruisen met de degra-
dant uit Deventer. Want de damclub uit
Deventer was al zeker van degradatie
met slechts drie punten uit tien wedstrij-
den. Voor hen stond er dus niets meer op
het spel. Maar zij waren niet te beroerd
de Vordenaren mee te slepen in hun val.
Het tweede van Dostal Vorden moest per
se winnen voor klassebehoud en deze
overwinning kregen zij allerminst ca-
deau.
De Deventenaren verkochten hun huid
zo duur mogelijk en wilden op gepaste
wijze afscheid nemen van de tweede
klasse. In de eerste uren zag het er don-
ker uit voor de jongens uit Vorden. Alex
Klein, Harry Graaskamp en Mario
Daamen kregen geen enkele kans en ko-
zen snel voor de veilige remise haven.
Vooral Mario mocht hierbij niet klagen
na een vijandelijk damzetje. Hij had alle
geluk van de wereld dat hij de dam kon
afvangen met gelijk spel.
Vrouwe Fortuna was deze middag hele
maal op de hand van Dostal Vorden,
want ook Jan Masselink had over geluk
niet te klagen. Jan deed zijn bijnaam
"Mazzelding" alle eer aan en toverde ee
verrassende twee op het bord. Een uit
nood geboren dam kostte maar liefst vier

schijven. Een ongeschreven wet zegt dat
dit te duur is, maar ja, soms moetje wat.
Nu had de tegenstander van Jan ook wel
eens van deze wet gehqord en dacht
daarom aanspraken op winst te kunnen
maken. En dat had die dus beter niet
kunnen denken! Waar Jan in eerste in-
stantie tevreden was met remise, begon
hij meer en meer in de winst te geloven.
Als topscorer van het tweede team liet
Jan niet meer los en deelde een beslissen-
de tik uit. Dit gaf de andere spelers van
Dostal Vorden zoveel vertrouwen, dat de
voorsprong niet meer weggegeven werd.
Eerst liet Chris Grevers een keurige remi-
se noteren en hij werd spoedig gevolgd
door Simon Wiersma en Mark Klein
Kranenbarg. Simon had de ondankbare
taak te spelen tegen Henk Groen uit
Zutphen, maar zijn routine hield hem
op de been. Met een tussenstand van,6-8
en nog drie partijen te gaan, werd toege
werkt naar een spannend slot. Bennie
Hiddink moest hoge golven overwinnen
om niet kopje onder te gaan. Bennie is de
teamleider van het tweede en knokte
voor wat die waard was. Aan de andere
borden hadden Bertus Bosch en Johan
Haijtink uitstekende winstkansen. De
spelers en talrijke supporters maakten
zich op voor een adembenemende ont-
knoping. Juist op zo'n moment komt het
aan op vechtlust en motivatie. Voor
Deventer was het doek gevallen terwijl
Vorden voor zijn laatste kans vocht. En
die laatste kans werd met beide handen
aangegrepen! Johan gaf het beslissende
stootje en verzilverde zijn voordeel op
fraaie wijze. Bennie mocht het elfde
punt binnenhalen en Bertus tekende

voor het slotakkoord met een mooie
winst.
Met de overwinning van 7-13 op zak mag
het tweede team volgend seizoen op her-
haling in de landelijke tweede klasse. Of
zij het weer op een eindsprint laten aan-
komen is twijfelachtig.

Het eerste team van Dostal Vorden ging
op bezoek bij Priva de Lier. Het team uit
de Lier had de derde plaats vast in han-
den en voor de Vordenaren ging het al-
leen nog om de vierde plaats.
Uiteraard waren zij gebrand op de over-
winning en onderstreepten direct hun
bedoelingen. Wie anders dan kopman
Hendrik van der zee gaf het goede voor-
beeld met een vlotte overwmning. Ook
Nina Jankovskaja trok fel v^Peer en rol-
de haar tegenstander op. Haar echtge
noot Henk Hoekman had een minder ge
makkelijke tegenstander. Hij moest het
opnemen tegen de sterke Russische
Foerman. Henk kreeg zijn^^rtrouwde
opening op het bord en grc^k ziender-
ogen in de wedstrijd. Hij speelde uitste
kend en behaalde de remise met een
spectaculaire combinatie. Alsof dit niet
genoeg was werd de voorsprong vergroot
door Eddy Bude. Op grootse wijze vouw-
de hij zijn tegenstander op en zette
Dostal Vorden op 1-7.
Helaas was hiermee de koek op. Henk
Grotenhuis ten Harkel ging kansloos on-
deruit en Theo Slütter liet zich in de be
slissende fase afbluffen. Theo had uitste
kend verzet geboden maar op het laatst
liet hij zich teveel leiden door de klok.
Gerrit Wassink had ondertussen keurig
remise gespeeld tegen internationaal
grootmeester Hans Jansen en was hier-
over zelf nog het meest verbaasd. Vooral
de wijze waarop Gerrit de remise af-
dwong sprak tot de verbeelding. Ook
Theo Berends haalde ejen goede remise,
al had hij zelf op meer gehoopt. In de res-
terende partijen hadden de Vordenaren
het zwaar te verduren. Gerrit Boom kon
net ontsnappen maar Henk Ruesink
ging strijdend ten onder. Na een prima
partij werd een klein foutje in tijdnood
hem fataal. Ondanks heldhaftige pogin-
gen kon hij dit niet meer goedmaken.
Met de 10-10 hield Dostal Vorden wel de
vierde plaats in bezit in de landelijke
hoofdklasse. Een hoofdklasse die ieder
jaar sterker en sterker wordt. Een goede
prestatie dus!

Wielersport
Benelux-Cup
Jan Weevers uit het Gelderse Hengelo be,
haalde afgelopen zondag in de Benelux-
Cup een goede 2e plaats; winnaar werd
Johan v.d. Ven en een 3e plaats was er
voor Gerben de Knecht.
Een zwaar parcour met veel los zand en
dus veel loopwerk voor de heren renners,
dit alles gebeurde in het Limburgse
Belfeld.
Ook Gretha Klein Brinke uit Vorden, net
als Jan Weevers lid van de RTV Vierakker-

Wichmond, stond in Belfeld aan de start.
Zij behaalde een 21e plaats bij de dames-
categorie. Winnaar werd hier Corine
Dorland uit Eerbeek.
De overige RTV-ers reden zondag in
Deventer. Daar was een combinatie
cours, alle categoriën in een wedstrijd;
Rudi Peters won de sprint van het pele
ton, er was een Adelaarrenner vooruit
dus een tweede plaats was zijn deel.
Een wedstrijd met veel strijd en veel nat-
tigheid. De zaterdagcours op Papendal
ging vanwege organisatorische proble
men niet door.

MAART ^
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

18 HVG Wichmond, doeavond
18 HVG dorp Vorden, Paasliturgie uit de

Fakkel.
18 Welfare, voorjaarscontactmiddag

in de Wehme
18 BZR Vorden in 't Stampertje
18 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
19 P.C.O.B., op weg met het Paaslicht

(mevr. Visser)
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
24 HVG dorp, bezoek Delta Zutphen
24 Bejaardensoos Kranenburg
24 NCVB Vorden, Joodse traditie
25 ANBO, Klootschieten 't Olde Lettink
25 N.B.V.P., "Vrouwluu uut de

Achterhoek"
25 BZR Vorden in 't Stampertje
26 HVG Wildenborch, Paasviering
26 Oudheidkundige Ver. "Oud Vorden",

jaarvergadering
27 Bibliotheek: Helga Reubsamen
27 ANBO Alg. ledenvergadering met dia-

lezing. "Leven en werken in West
Afrika", door dhr. Rossel

30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

APRIL
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

l H.V.G. Linde, Paasviering
l Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare
l H.V.G. Wichmond, Lezing
l ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
1 BZR Vorden in 't Stampertje
2 H.V.G. Vorden, Ringvergadering in

Almen



Wie gaat er
mee naar de

HUISHOUD-
BEURS

op: wo. 25-3, zat. 28-3,
ma. 30-3, wo. 1-4, do. 2-4,

za. 4-4 en zo. 5-4

Vertrek:
8.00 uur Ruurlo

8.15 uur Vorden en
8.30 uur Zutphen

HAVI Reizen J.L HaiTC
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

CONTACT
een goed
en graag

gelezen blad

VIJVERS
Vïjverpomp f 59,-

Vijwerfolie per m2 4,50
Zuurstofplanten 3 voor 10,-

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. (0575) 55 36 71

Jeans voorjaar 1998!!
GROOT AANBOD IN

KLEUREN
o.o. blue, white, black, sand

etc.

MODELLEN
o.o. bas/c workers, fit,

non-fitf stretch

WASSINGEN
o.o. raw, rinsed, dark stone,

aged, black etc.

the

CORNER

b be

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. (0575) 55 24 26 - Markt 21- Zelhem - Tel. (0314) 62 37 06

G Star • Levi's • Tripper • Wrangier • Pepe • Edwin

Actie
'zuinig
stoken'

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 2 maart t/m zondag

8 maart 1998.

Bijeen
jaarverbniik
van:

800 M3
1000*3
1200u3
140» Ml
1600 M J
1100 M)
2000w3
2200 «3
2400 u3
2600 u3
2800 M3
3000 M3
3300*3
3600 M3
3900 M3
4200 M3
4SOOM3
5000 M3
5500 M3
6000 M3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

17u3
21 M3
26 u3
30 M3
34 M3
39 M3
«Ml

47 td
51 w3
56 M3
60 M3
64 u3
71 M3
77 M3
84 M3
90 M3
%M3

107 M3
118 M3
129M3

en een totaal
streefver-
boiik sinds
03-11 -'97
van:

420 M3
522 M3
630 M 3
733 M3
838 M3
941 M3

1047 M3
1151 M3
1254 w3
1359 M3
1466 M3
1568 M3
1727 M3
1885 M3
2043 M3
2197 M3
2355 M3
2616 M3
2878 u3
3140 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-garnog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0800-1548

s voordeel!
Parade tapijt
80% wol.
400 cm breed,
Van 340,- Nu
Ook op 500 breed
Van 425.- voor

Sunlight vinyl
Diverse kleuren
200 cm breed,
Van 54,50 Nu
Ook op 400 breed
Van 109.-voor

'Summer' woonkamertapijt
In diverse kleuren
400 breed.
Van 179,- Nu

Rivaal tapijt
inclusief ondertapijt

Blauw, 400 cm breed.

Dover
woonkamertapijt
Beige, 400 cm breed,

Van 119,-

^Qp!
Nu

4950
99.90

Zie ook onze
parket- en laminaatshop!

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

/59.-
*Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd
(met uitzondering van trappen en couponnen.')

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

H £ L M l N K M A A K T B I J U T H U I S

DRUKKERIJ
WEEVBÏS (il

ISO 9002

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

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

TEGELHANDEL
mullcf-vordcn bv

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

Open huis en modeshows bij Tennissen
Afgelopen vrijdag werden er bij
Modecentram Tennissen modeshows
gehouden. Er was een enorme be-
langstelling. Tijdens twee shows werd
de mode gepresenteerd van diverse
topmodemerken van het modecen-
trum.

Mannequins en dressmen lieten alle
trends zien die men in dit voorjaar mag
verwachten. De grote diversiteit maakte
dat er voor iedereen volop te genieten
was. Rob Teunissen zelf voorzag het ge-
heel van interessante informatie, waar-
bij vooral de kwaliteiten ter sprake kwa-
men. Veel belangstelling was er voor alle
suède en imitatie-suède kwaliteiten.

Combinaties in microsuède van
Frankenwalder en Barucci spraken veel
mensen aan. Nieuw in de collectie van
Teunissen is het merk Apropos. Een jon-
ge en eigentijdse modelijn voor de vrouw
die zich wil laten verrassen door leuke en
aparte stoffen. Het merk spreekt zeer tot
de verbeelding door de eigen invulling
van de modetrends. Iedere vijf weken zal
er een nieuwe collectie te zien zijn van
dit merk, dat op deze manier snel op ac-
tuele trends kan inspelen.
Voor de heren was er veel te zien. Ook
hier spelen de imitatie-suèdes een grote
rol, bijvoorbeeld in de alcantara colberts
en pullovers. Het kostuum komt duide-
lijk meer in de belangstelling en vooral

de zogenaamde Broken Suits, kostuums
met een vestje gemaakt van diverse stof-
fen. De vestjes zijn dan hoog gesloten.
Rosner is het nieuwe merk voor de man-
nenmode. Met sportieve broeken, veelal
in stretchkwaliteiten, staat deze naam
garant voor de perfecte pasvorm. Het
huismerk New Bondstreet vertaalt de
mannenmode naar een betaalbaar en ei-
gentijds modebeeld: katoenen stretch-
pantalons en stoere ruiteroverhemden
gecombineerd met sportieve sweatshirts.
Voor een ieder die de shows heeft gemist,
worden er aanstaande vrijdag nog twee
modeshows gegeven. U kunt uw plaats
reserveren. (Zie de advertentie elders in
deze krant.)

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

U levert ons uw floppy aan en wij zorgen
dat het op tijd voor u geprint wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TIL 10576) 581010 - FAX |Of7S| U10M
NIEUWS r AD 30. 72(1 AH - POSTBUS 22. 72K> AA
MS 554040 - C rn.il: Mo4KnmraJll - ISON «132»



Denkers en Boerstoel samen 100 jaar muzikant
Het afgelopen weekend zouden ze
tijdens het voorjaarsconcert van
"Sursum Corda" gehuldigd worden:
Wim Denkers en Johan Boerstoel,
beiden 50 jaar muzikant. Ook bui-
ten "Sursum Corda" om hebben ze
een hele staat van dienst opge-
bouwd op muzikaal gebied. Van-
wege het overlijden van een der le-
den werd het concert van Sursum
corda afgelast en zullen de huldi-
gingen naar het najaar worden ver-
schoven.

Het leven van de thans 70 jarige Wim
Denkers is een en al muziek. Niet al-
leen in Vorden maar ook elders. Het
muzikale "gevoel" heeft hij van zijn
moeder. "Op m'n zesde speelde ik al
piccolo. Later accordeon, allemaal zelf
aangeleerd. Ik kon namelijk goed toon
houden", zo zegt hij.
Blijkbaar ging accordeon spelen hem
goed af want Wim Denkers speelde sa-
men met Derk Wesselink (de heren wa-
ren nog geen twintig) in Steenderen,
Baak en Dochteren op bruiloften en
partijen. "Zo'n bruiloft was erg leuk.
Op de deel van de boerderij kon er ge
danst worden. Wij als mzikanten zaten

dan vaak in de "hilder" te spelen", zo
blikt hij terug. Wim Denkers werd in
1948 op 21 jarige leeftijd lid van
"Sursum Corda". Niet als accordeonist
maar als klarinettist. De "nevenaktivi-
teiten" bleven onverminderd doorgaan.
Samen met de andere jubilaris Johan
Boerstoel (daarover straks meer) trad
hij ook een paar op. In Vorden werd in
die dagen de band "Rythme Stars" op-
gericht met (uiteraard zou je zeggen)
Wim Denkers als klarinettist. Ook
speelde Wim Denkers een tijd bij het
dansorkest "De Zwervers" van Ab
Hengeveld.
Vanwege zijn beroep (beroepsmilitair)
woonde Wim Denkers een aantal jaren
in Enschede. Was hij al met bloedend
hart bij "Sursum Corda" vertrokken, in
Enschede kon hij bij "De Schutterij" in
de Vaandelafdeling zijn muzikale hart
ophalen. In 1959 van Enschede terug
naar Vorden, dus ook terug naar
"Sursum Corda".
Niet alleen bij deze vereniging, ook
ging hij spelen (inmiddels op tenorsax)
bij "De Harmonie" in Gorssel en bij "De
Vriendenkring" in Apeldoorn. In
Apeldoorn is hij inmiddels gestopt
maar in Gorssel en in Vorden blaast de

gouden muzikant nog dapper zijn par-
tij mee!

Johan Boerstoel
Jubilaris Johan Boerstoel (60 jaar) is
minstens zo fanatiek wanneer het gaat
om muziek maken. "Mijn lust en mijn
leven, ik kan er absoluut niet buiten.
Het geeft een heerlijk ontspannend ge-
voel", zo zegt de man die zich op elfja-
rige leeftijd bij "Sursum Corda" aan-
meldde. Als klarinettist, het instru-
ment dat zijn leven zou gaan beheer-
sen! Thuis bij de Boersteels speelde Pa
op orgel, terwijl oom Gerrit ook klari-
net speelde.
"Dat leerling zijn, duurde niet lang. Na
anderhalf jaar zei dirigent Anton
Garritsen dat ik het maar eens moest
proberen. . En zo werd ik op 12 jarige
leeftijd bij het harmonieorkest voor de
leeuwen gegooid", aldus Johan Boer-
stoel. Dat hij op gegeven moment een
aantal jaren, eveneens op "partijtjes"
met Wim Denkers optrad was niet zo
vreemd. Wim Denkers kreeg namelijk
verkering met de zus van Johan en zo
zie je maar! Ook Boerstoel heeft bij de
"Rythme Stars" gespeeld. En met veel
plezier.

In het muzikale wereldje bleef
"Sursum Corda" evenwel de "hoofd-
moot". Hoogtepunten en dieptepun-
ten, Johan Boerstoel maakte ze alle
maal mee. Bijvoorbeeld in de zestiger
jaren toen "Sursum Corda" en de ande
re Vordense muziekvereniging "Con-
cordia" met opheffing werden be-
dreigd. "Er werd toen over gesproken
om er een vereniging van te maken. Bij
beiden ontstond, vooral bij de oudere
leden, zo iets van: twee verenigingen
in Vorden moet kunnen. En zie het re
sultaat: thans twee bloeiende vereni-
gingen in Vorden die het goed met el-
kaar kunnen vinden", aldus Johan
Boerstoel.

Mocht ooit het gezegde "een appel valt
niet ver van de boom" opgaan, dan is
het toch wel in het leven van Johan
Boerstoel. Hij heeft twee zonen, de 29
jarige Dick, trompettist bij "Sursum
Corda" en tevens voorzitter en de 33 ja-
rige Joop, afgestudeerd aan het conser-
vatorium en derhalve "beroeps".
Tijdens kerkdiensten spelen ze wel
eens samen: vader Johan en zijn zonen
Joop en Dick. De lezers mogen raden
wie er dan zo trots is als een pauw.

Themis geeft theatervoorstelling in Dorpscentrum Vorden:

Doodstraf centraal in De zwarte vlag
Theatergroep Themis geeft op vrij-
dag 20 maart in het Dorpscentrum
in Vorden de theatervoorstelling
'De zwarte vlag'. Themis is een on-
derdeel van Amnesty International
en heeft zich ten doel gesteld de dis-
cussie over mensenrechtenschen-
ding op artistieke wijze te onder-
steunen. Het gezelschap heeft in
het verleden al diverse andere voor-
stellingen gegeven.

'De zwarte vlag' is oorspronkelijk een
hoorspel van de Amerikaanse Michael
Grady. Themis bewerkte het stuk tot
een beklemmende eenakter, waarin
wij kennismaken met Bob Logan en
Rosa Gonzales. Beiden hebben zo hun
eigen opvattingen over de juistheid
van de doodstraf.
Terwijl de dageraad nadert, worden de
voorbereidingen getroffen voor een te-
levisieinterview, waarin Bob en Rosa
hun standpunten uiteen zullen zetten.
Dit interview zal plaatsvinden naar
aanleiding van de voltrekking van het
doodsvonnis van een moordenaar. De
moordenaar van Bobs dochter. In een
boeiende dialoog, waarin hun emoties
de vrije hand krijgen, komen Bob en
Rosa nader tot elkaar.
'De zwarte vlag' speelt zich af in de
staatsgevangenis van Florida, maar
zou overal ter wereld kunnen plaats-
vinden waar de doodstraf wordt uitge
voerd. Na afloop wordt het publiek in
de gelegenheid gesteld met de theater-
groep van gedachten te wisselen.

Michael Grady is geboren in 1962.
Naast toneelschrijver en acteur is hij
werkzaam als publicist aan de
Universiteit van Arizona. Hij schreef
'De zwarte vlag' naar aanleiding van
het uitbundige feest dat ontstond on-
der de menigte die zich had verzameld
bij de staatsgevangenis van Florida om
de executie van seriemoordenaar Ted
Bundy te vieren.

Voet b a l

Vorden l - de Hoven l 1-2
De Hoven begon fel en zette Vorden ste
vig onder druk. Marinho Besselink moest
gelijk 2x achter elkaar alle zeilen bijzet-
ten om Vorden van een achterstand ie be
houden, Toch was het. Bennie Duits van

de Hoven die in de elfde minuut uit een
scrimage scoorde: 0-1 Vorden probeerde
de bakens te verzetten doch dit lukte niet
erg. Na een halfuur spelen was de Hoven
uitgeblust en nam Vorden het heft in
handen. Een schot van Peter Hoevers en
een kopbal van Mare van der Linden gin-
gen nipt langs de paal. In de 32e minuut
zette Dennis Wentink zijn punt van de
schoen tegen de bal. Deze hobbelde, keu-.

rig in het doel: 1-1. In de 40e minuut glip-
te Dennis Wentink vanaf de linkerkant
van het strafschopgebied langs zijn te
genstander. Harrie Massink van de
Hoven werd zo in het nauw gebracht dat
hij de bal achter zijn eigen doelman
Marco Wenneker plaatste: 2-1. Op slag
van rust bracht Hugo van Ditshuizen een
aanvaller van de Hoven binnen de be
ruchte lijnen ten val. De penalty werd

beheerst ingeschoten door Alexander
Baars: 2-2 Na de theepauze stond er een
feller Vorden in het veld. Vorden gaf geen
kansen meer weg en zette de Hoven on-
der druk. Met een keihard schot knalde
Dennis Wentink in de 60e minuut de bal
tegen de touwen: 3-2. Een kwartier voor
tijd bracht de sterk spelende Peter
Hoevers met een prachtige kapbeweging
gevolg door een fraai schot Vorden in vei-
lige haven: 4-2. Zondag speelt Vorden in
Deventer tegen IJselstreek.

Uitslagen
Sdouc Al - Vorden Al l - 7, Meddo Al -
Vorden A2 6 - 5, Vorden BI - AZC B2 9 -1,
V en L Cl - Vorden Cl 9 - 6, Gazelle N. Dl-
Vorden Dl 3 - 3, Gazelle N. E2 - Vorden El
6 - 5, WHCZ E4 - Vorden E2 l -1, Vorden
E4 - WHCZ E8 5 - 9,Brummen Fl - Vorden
O - l.Vorden F2 - WHCZ F7 l - 3,Vorden F3
- Be Quick F2 l - 7, Dieren F3-Vorden F4 l
-1, Vorden l - Hoven 14-2, Doetinchem
3 - Vorden2 O -1, Eibergen 4 - Vorden 3 2 -
2, Vorden 4 - Roda 51-0. Worth Re. 3 -
Vorden 51-3, Vorden 6 - Baakse Boys 5 O
-4.'

Programma
Vorden Al - GWW Al, Bredevoort Al -
Vorden A2, Overwetering B2 - Vorden BI,
Vorden Cl - Almen Cl, Vorden Dl -
Almen Dl, Brummen El - Vorden Cl,
Voorst El - Vorden E2, Vorden E3 -
Warnsveld E6, Vorden - SCS El, Vorden Fl
- AZC Fl, de Hoven F2 - Vorden F2, Vorden
F3 - Dierense Boys F2, Zutphania F2 -
Vorden F4, IJsselstreek l - Vorden l,
Varseveld 3 - Vorden 2, Lochem 4 -
Vorden 4 - Veldhoek l, Vorden 5 - de
Hoven 4, Vorden 6 - Oeken4

S.V. Ratti

Uitslagen
Ratti Al - Deventer Al 3 -1, Neede C3 -
Ratti Dl l - 8, KI. Dochteren Dl - Ratti Dl
9 - O, Ratti El-Ruurlo E2 2 - 7,Ratti Fl -
Ruurlo Fl 2 -1, Ratti F2 - Ruurlo F2 O -13

Programma
Ratti Al - AZ.C. A2, Ratti Cl - sp. Lochem
C2, Ratti Dl - Lochhuizen Dl, Neede E3 -
Ratti El, Ratti Fl - D.E.O. Fl, Markelo F4 -
Ratti F2, D.W. 3 - Ratti 5 (zat.)
Ratti l - Socü l, Ratti 2 - W.H.C.Z. 3, Ratti
3 - St. Joris 5 , Vios B. 2 - Ratti l (dames)

Socü

Uitslagen
Socii E - Gazelle Nieuwland E O - 4, Socii F
- Gazelle Nieuwland F 7 -1, Socii - Drempt
Vooruit C 2 -1, Socü l - Deo 13-1, Socü 2
- SVBV 2 l -1, Loenermarkt 3-S ocü 3 2 - 5,
Socü 4 - Ratti 2 4 - 3, de Hoven 6 - Socü 5 4
-1.K.SV.4-SOCÜ67-0.



BLOEMENDAAL & WIEGERINCK —
accountants en belastingadviseurs

Voor een optimale advisering en begeleiding
door deskundige medewerkers t.a.v. uw

belastingaangifte
1997

v

kunt u op de volgende avonden weer bij ons
terecht:

woensdagavond 18 maart

woensdagavond 25 maart

\

Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 14 85
Telefax (0575) 55 16 89

tussen 18.3O tot 20.30 uur

Vergeet u niet de waardebepaling van de ge-
meente m.b.t. uw eigen woning mee te nemen.
(Beter bekend als de W.O.Z.-beschikking)

^X fifo

mum

CAFE-RESTAURANT

De Culfel
Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurlo
Tel. (0573)451312
Fax (0573)453525

in het F van Ruurlo

11 april a.s. 20.30 uur

Boh Foi Toch
Kaarten voorverkoop a f 12,50

11 april aan de zaal a f 15,-

AUTOSCHADE
ÏSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

BOMEN
Bolaccacia 37,50

Fruitbomen
div. soorten, per stuk 1 8,50

Prunus trlloba
rose bloeiend 19,95

RDEN

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. (0575) 55 36 71

Administratie- en belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur rr~~
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg
Telefoon (0575) 463274

Vóór het deskundig en toch betaalbaar invullen van al uw aangiften.
Tevens het adres voor een totaalpakket administratieve dienstver-
lening.

Speciaal voor het invullen van uw belastingaangiften

houden wij extra zittingsavonden
op woensdag 18 en 25 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.
Gaarne telefonische afspraak.

Vergeet u niet de waardebepaling van de gemeente met betrekking tot uw
eigen woning mee te nemen. (Beter bekend als de W.O.Z.-beschikking)

Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen

ROZEN
Struikrozen
diverse-kleuren
per stuk 3,50

Klimrozen
diverse kleuren
per stuk 4,50

Stamrozen
diverse kleuren

per stuk 19,95

VORDEN

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. (0575) 55 36 71

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

TeL (0573) 45 28 74
b.g.g. 06-534056

Sparta Pharos
De nieuwe

elektrische fiets

PROF1LZ SPARTA
Go your own v/ay

DE Fl ETSSPECIALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • 7e/. (0575; 55 13 93

II
s c h o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

v.o.f.

egbed r i j f

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

^ Zondag 29 maart
van 11.OO tot 17.00 uur

mm•AK^J
"'-'':V ^^ Wl"'.! "^^^^ " ^^^^P ^-""••'"

bij Restaurant 'de Tapperij'
Julianaplein 4 in Ruurlo

ENTREE GRATIS + KORTINGSKAART
Met medewerking van:

Swift
Hairffashion

Dorpsstraat 8 7261 AW Ruurlo

Tel.:0573-45 1552

Total
Fit

Garvelinkkampweg 2b
7261 CH Ruurlo

Tel.: 0573-45 46 25

Instituut
Privilege

't Rikkelder 207 7261 EB

Ruurlo Tel.: 0573-45 1326

Ibiza
Sauna-Zonnestudio
Lochemseweg 2 7271 WB

Borculo Tel.: 0545-27 45 21

Nice
Zonnestudio

Pasmanshaard 77 7261 VL

Ruurlo Tel.: 0573-45 40 05

Pedicure
Gemi

Kaapdijk 3 7261 NV Ruurlo

Tel.:0573-45 1586

G-Styling
Nagelstudio
Schweitzerweg 14 7242 HR

Lochem Tel.: 0573-25 31 69

Happy
Line

Esselenbroek 21 7261 VA

Ruurlo Tel.: 0573-45 37 72

Beauty en
Kleurconsulente
Zutphenseweg 55 7245 NT

Laren Tel.: 0575-43 19 19

Voor meer informatie:
Tel.: 0573-45 15 52 of 0573-45 40 05



Boh Foi Toch in 'De Luifel' in Ruurlo

VW Nachtencheque Concert op zaterdag 11 april
De 2- en 3 Nachtencheque van Hotel-
cheque Benelux, die in samenwer-
king worden verkocht met vele VW-
winkels in ons land, zijn in korte tijd
een doorslaand succes gebleken.
Regelmatig vinden vele mensen naar
de VW voor de 2- en 3 Nachtencheque
om zodoende dankbaar gebruik te
maken van de unieke en zeer voorde-
lige verblijfsformule. Even 2 of 3 da-
gen lekker wegwezen voor een heel
zacht prijsje.

Hotelcheque Benelux geniet een stijgen-
de populariteit en selecteerde dan ook
ruim tweehonderd kwaliteitshotels die
prima en snel bereikbaar zijn in
Nederland, België, Luxemburg, Noord-
Frankrijk en Duitsland. Hotels in steden,
op het platteland, aan de kust, in bosrij-
ke omgevingen, in de nabijheid van
schitterende natuurgebieden en zelfs op
een steenworp afstand van skipistes.

Kortom, hotels die zich uitstekend lenen
als uitvalsbasis voor een bezoek aan een
museum, voor een heerlijke wandel- of
fietstocht, voor een paar daagjes strand
of misschien wel op de lange latten. Men
kan een keuze maken uit een grote varia-
tie stijlen: knus, familiaal, super-de-luxe,
pittoresk of fraai gelegen. Alle hotels
staan uitvoerig beschreven in de over-
zichtelijke, fullcolour Hotelgids.

Wie er een paar daagjes op uit wil, heeft
met De 2 Nachtencheque en De 3 Nach-
tencheque van Hotelcheque Benelux een
unieke, zeer voordelige verblijfsformule
in handen. De samenwerking tussen Ho-
telcheque Benelux en de VW is nu nog
verder uitgebreid. Voor diegenen die wat
vaker weg willen, kan men bij de VW nu
ook de HotelPiccolopas verkrijgen. Voor
al deze "voordelige even heerlijk ertus-
senuit-mogelijkheden" kunt u terecht bij
de VW winkel in uw regio.

Op halve kracht fietsen en op volle kracht vooruit:

Profile Bleumink Tweewielers
introduceert elektrisch fietsen
Profile 'de fietsspecialisf mag als eni-
ge in Nederland twee modellen van
de Sparta Pharos verkopen: de Pha-
ros Forza en de Pharos Presto. Deze
fietsen verdubbelen uw spierkracht
met een elektrische versterker. De-
zelfde inspanning levert u dus de
dubbele sneleheid op.

De voordelen daarvan zijn natuurlijk on-
middellijk duidelijk. Het acceleratiever-
mogen vanuit stilstand is veel groter
waardoor u bij verkeerslichten een stuk
sneller weer op weg bent. Bij heuvelach-
tig terrein klimt u fluitend naar de top.
En tegenwind is voor geen fietser nog
een probleem. Met de Sparta Pharos
hoeft niemand daar nog tegenop te zien
of tegenin te puften.

Het principe werkt als volgt. De Sparta
Pharos beschikt over een elektrisch aan-
drijfsysteem met een sensor die meet
hoe hard u op de pedalen drukt. De druk
die u uitoefent wordt elektrisch verdub-
beld en als extra aandrijfvermogen ge
ruisloos naar het achterwiel gestuurd.
Dat voelt als een extra duwtje in de rug.
De bekrachtiging werkt het snelst tot
aan de 16 km/uur. Daarna is bekrachti-
ging geleidelijker tot aan de 24 km/uur.
Bij snelheden boven 24 km/uur houdt de
Sparta Pharos automatisch op met extra

vermogen leveren. Eén standaard accu is
goed voor een afstand van ongeveer 35
kilometer. Voor langere trajecten is een
extra accu beschikbaar.

De Sparta Pharos^nnet zijn twee model-
len een bijzondere verschijning. Model
Forza is de comfortabele alleskunner, de
Presto is een sportievere uitvoering. Het
ontwerp van bei^modellen is even es-
thetisch als ergo^pnisch. Door het ver-
laagde zwaartepunt is de fiets uiterst sta-
biel en gemakkelijk manoeuvreerbaar.
De accu's zijn eenvoudig los te koppelen
en i ndrie uur volledig op te laden bij ie-
der normaal stopcontact. Zonder hul-
paandrijfsysteem is deze krachtpatser te
gebruiken als gewone fiets.

U bent van harte welkom bij Profile
Bleumink Tweewielers de fietsspecialist
in Vorden om zelf aan den lijve te komen
ondervinden hoe een 'langdurig duwtje
in de rug' aanvoelt. We kunnen alvast
verklappen dat onze elektrische fiets lek-
kerder zit dan een elektrische stoel,
maar dat u er evenmin makkelijk vanaf
komt. Voor de Tour de France blijft de
Sparta Pharos voorlopig nog even taboe.
De Sparta Pharos Presto en Pharos Forza
zijn verkrijgbaar bij Profile 'de fietsspe
cialist' Bleumink Tweewielers aan de
Dorpsstraat 12 in Vorden.

De Achterhoekse formatie Boh Foi
Toch verzorgt op zaterdag 11 april
een optreden in café-restaurant De
Luifel in Ruurlo. Kaarten zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar.

Vanaf januari 1990 speelt Boh Foi Toch
de zalen van Oost-Nederland plat. Ferdi
Joly (gitaar), Willem te Molder (bas), Hans
Keuper (trekharmonica) en Han Mali
(slagwerk) hebben alle vier hun wortels
in de Gelderse Achterhoek. Hun muziek
zou men plattelandsmuziek kunnen
noemen. De trekharmonica speelt een
duidelijke rol in deze band. De stijl mu-
ziek die Boh Foi Toch maakt, is een ei-
genwijze interpretatie van rock, zydeco
tex-mex, polka's en walsen.
Aanvankelijk werd als doelgroep geko-
zen de 'oudere jongere'. Te^md voor de
disco, te jong voor het 50^p. Die keuze
bleek een gouden greep te zijn. De groep
boekte succes na succes en trok een pu-
bliek dat steeds vaker uit mensen van
acht tot achtentachtig bleek te bestaan.
In 1992 verscheen hun eer^ cd 'Zeet de
jongs'. Hiervan zijn er inl^dels 45.000

verkocht. De tweede cd "Veur pauwen en
poëten' kwam eind 1993 uit, gevolgd
door de derde 'Den straotfox en andern'
die in 1995 het licht zag. De vierde cd
'Boekspek' is in oktober 1997 uitgeko-
men en is, evenals de drie voorgaande
cd's in eigeb beheer uitgebracht.
Uit de verkoopcijfers van de cd's en uit de
drukbezochte optredens blijkt dat Boh
Foi Toch razend populair is. Met name in
het oosten van het land.
De band speelt dampende en stampende
feestmuziek, afgewisseld door inhaak-
walsen, nummers met melancholische
teksten, nummers met kritische teksten
waarin de kleinschalige samenleving
wordt geschilderd, gelauwerd en op de
hak genomen. De voertaal van Boh Foi
Toch is het Nedersaksisch: alle muzikan-
ten zingen in hun eigen dialect.
De geheel eigen manier van presenteren
en het muziek maken zorgen er voor dat
elk optreden van Boh Foi Toch een zeer
speciale gebeurtenis is, die niet snel ver-
geten wordt. Boh Foi Toch betekent trou-
wens: 'Tjongejonge, het is me wat!' En
dat is het ook.

Paaskrant
In de week vóór Pasen - week 15 -zal Weekblad Contact weer een Paaskrant uit-
geven. Deze krant wordt verspreid in het totale oplagegebied van de krant.
Kopy en advertenties voor deze krant dienen uiterlijk bij ons binnen te zijn op

woensdag 25 maart
De redactie

i tt I:.:/

DRUKKERIJ V, -
WEEVERS .£'
VORDEN - TEL [0575| 551010 - FAX [0575] 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

eniorenshows
Komt u op donderdag i<) maart ook kijken naar
één van on/e seniorenshows? Aanvang K . C C . 13.45
en 15.3^ uur. U /iet heel veel leuke, stijlvolle mode
voor man en vrouw: sportief, comfortabel of eliie.
We trakteren op koffie of een drankje met iets lek-
kers erbij. Na afloop kunt u naar hartelust /elf
kiexen en passen. Reserveren is mogelijk.

Expositie Gerry Lusink
in restaurant Avenarius
Ook dit jaar is er weer kunst te bewonderen in res-
taurant 'Avenarius' aan de Dorpsstraat 2 in Ruurlo.
Ditmaal van de Ruurlose kunstenares Gerry Lusink-
Kamperman.
Gerry Lusink is begonnen met aquarelleren in 1993
waar al snel bleek dat haar balans van werk tussen te-
kenen en aquarelleren ligt. Dit vindt u terug in de
doeken met een fotografische nauwkeurigheid wat
blijkt uit onder andere lichtinval en natuurlijk de de-
tails. Verder schildert zij bruidsboeketten vanaf een
foto of vanaf het boeket zelf maar haar voorkeur gaat
uit naar bloemen, terrassen en landschappen. Deze
expositie is te bewonderen tot januari 1999 in
Avenarius.

Ierse avond op 28 maart
in Restaurant Avenarius
Net zoals vorig jaar houdt Avenarius op zaterdag 28
maart een Ierse avond. Deze avond brengt u in hogere
sferen. Onder het genot van een heerlijk 5-gangen di-
ner zullen Dess & Britt Mc. Kenna u door middel van
Ierse liederen meenemen naar dit heerlijke land waar
men gezellig rondom de piano nog mee kan zingen
en ouderwetse gezelligheid voorop staat. Voor meer
informatie kan men bellen met (0573) 45 11 22. U
kunt ook reserveren via E-Mail. Het internetadres van
restaurant Avenarius is http://www.avenarius.nl.



vrijdag

modecentrum

mode voor hem & haar.

mannequins en dressmen
showen de high lights
uit de grote collectie
dames- en herenmode.

u kunt reserveren

ruurlo

dorpsstraat 22
0573-451438

Harde garanties en test bevestigen bedrijfszekerheid van wateronjharder:

Heeft u ook last van kalkaanslag?
Alpine Water Descaler No.1

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

Meer dan 93% van alle huis-
houdens in ons land heeft last
van hard water. Hardnekkige
kalkaanslag en ketelsteen be-
dreigen boiler, geiser, combi-
ketel, waterkoker, wasmachine,
vaatwasser, strijkijzer en kof-
fiezetter, maar ook wastafel,
spoelbak, toilet en bad.
Montage van een Alpine Water
Descaler is een afdoende oplos-
sing voor al deze problemen, zo
blijkt uit de praktijktest (bron:
Energie & Water 1996 nr. 95,
voorlichtingsblad van Energie
Noordwest.

EXTRA KOSTEN
Kalkaanslag en ketelsteen ver-
oorzaken heel wat schade en ex-
tra kosten. Niet alleen de water-,
maar ook de energienota neemt
toe. De levensduur van huishou-
delijke apparaten wordt verkort
zodat hoge kosten ontstaan
door reparatie en vervanging.
De gemiddelde schade door
hard water wordt geschat op en-
kele honderden guldens per
jaar per huishouden, terwijl dit

bedrag voor grootwaterverbrui-
kers vele malen hoger uitkomt
en dan praten we nog niet over
de milieuschade als gevolg van
het moeten gebruiken van was-
verzachters en agressieve kalk-
oplossers.
Door het aanbrengen van een
Alpine Water Descaler kan scha-
de door hard water worden
voorkomen en wordt ons milieu
gespaard.

VOORDELEN
Reeds bestaande kalkaanslag
wordt afgebroken. Na het was-
sen voelt het haar minder hard
en de huid minder schraal aan.
U gebruikt minder zeep en
shampoo en het haar kan ge
makkelijker gemodelleerd wor-
den. U heeft ook geen last meer
van huidirritaties door kalk. De
kwaliteit van het leidingwater
wordt nog beter (reuk en smaak)
koffie en thee smaken lekkerder
en er zitten geen vieze velletjes
meer op de koffie en de thee.
De kopjes zijn eenvoudig te rei-
nigen zonder schuursponsje en
zonder schuurmiddel.

STRALEND EN SCHOON
Geen vermoeiende poets- en
schuurwerken meer in de keu-
ken, de badkamer en het toilet.
Kranen en douchekoppen raken
niet meer verstopt en blijven
glanzen. Ontkalking van leidin-
gen en apparatuur is niet meer
nodig en onthardingszouten
voor o.a. de vaatwasser worden
overbodig.

MINDER ZEEP NODIG
Voor de vaat en de was heeft u
aanzienlijk minder afwasmid-
del en waspoeder nodig en zijn
wasverzachters volledig overbo-
dig geworden. De voordelen zijn

reeds na enkele dagen duidelijk
waarneembaar.
De Alpine Water Descaler gaat
levenslang mee, is geheel onder-
houdsvrij en heeft een hoge hit-
tebestendigheid, is waterbesten-
dig, is mee-verhuisbaar en ge-
bruikt geen stroom.

100% KWALITEITSWAARBORG
De Alpine Water Descaler geniet
een uitstekende reputatie bij
groot- en kleinwaterverbruikers
en is recentelijk onderscheiden
met het felbegeerde kwaliteits-
certificaat ISO 9002 en de ge
noemde test van Energie Noord
West.

(Advertentie)

Tevens worden de Units gele
verd met een keiharde 60 dagen
niet goed geld terug garantie en
een levenslange technische ga-
rantie. De Alpine Water Desca-
ler is momenteel de enige wa-
terontharder met een 100%
kwaliteitswaarborg.

MONTAGE
De unit kan snel gemonteerd
worden zonder dat de leidingen
doorgezaagd hoeven te worden
en er worden geen voorrij- en
montagekosten berekend. De
Alpine Water Descaler is niet al-
leen geschikt voor particuliere
huishoudens, maar ook voor
alle grootwatergebruikers zoals
hotels, horeca, boerderijen, zorg-
instellingen etc.

Inlichtingen en leveringen:
ECH, telefoon (0570) 54 48 00.

N O O I T M E E R L A S T V A N K A L K A A N S L A G

Alpine Water Descaler No.1:

GRATIS GEPLAATST!

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

Inlichtingen ECH ir (0570) 54 48 00



Radio Bingo
bij

Streekradio
Achterhoek FM

ledere zondag
van 12.00 M

13.00 uur

Bingokaarten verkrijgbaar

Nf:
Braam spetiaalzaak

in Morden

FM 105.4
Kabel 87.5

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(0314)681378 tel:(0575)553006
('•MAANDAGS DE HELE DAG CESLOTEN]

O P E
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

Elke zaterdag
op het marktplein

te Vorden
van 10.00-17.00 uur
Vietnamese

loempia's e.d.

Peuterspeelzaal

'Ot en Sien'
Het Jebbink 13

7251 BH Vorden
tel. (0575) 55 18 94

SPEELGOED- EN
KINDERKLEDINGBEURS

ZATERDAG 28 MAART
10.00 - 12.00 UUR

Inleveren kleding en/of speelgoed
25 en 27 maart van 19.00 tot 21.00

uur bij de peuterspeelzaal.

Voor info: 55 29 59

Streekradio
Achterhoek FM

FM 705.4

Kabel 87.5

bij uw Super
Zie de advertentie in het Contact van volgende week

WILBERT EN
YVONNE GROTENHUYS
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huiqAn nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis n
winter helemaal opfèuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedÉ -̂' glas in lood atelier

»v
7250 AA VORDE~ Postbus 37 - net 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

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

OPEN CASINO
AVOND

DATA:
21 maart - 25 april
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
•

•

f 77,50 p.p.

^^f?mWMa?u • m^^m •••••^ ^"v^ir%E!>r^ v^^? u^m mr^m^r

GEZELLIGHEID ON OER DE KURK
HAKTEVELT

JENEVEK
m. 21.95
HU 19.95

foai

FLOKUN 8ESSEN l
ITR. 18.95
NU 16.95

KALMOES
BEEXENBUJtG
LTK.20.95 NU 18.95

HANKEY
BANNISTER

KUYPfK VIEUX
LTH 25.45
HU 22.95

GKATIS 10KOCKS

VIEUX

HANKEY
8ANN1STER

70CL 22.95
IULL9JL5L

1.1,.\«(
IHI'ONT

DEKUYPER

l

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

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 18 maart t/m dinsdag 31 maart 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)
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