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College ziet 1999 als overgangsjaar in welzijnsplan:

Verenigingen en voorzieningen
bang voor financiële tekorten
De verenigingen en basisvoorzieningen in Vorden vrezen dat ze met ernstige financiële tekorten te maken
krijgen als gevolg van het nieuwe
Welzijnsplan. Tijdens de commissievergadering Welzijn, Milieu en Samenwerking van dinsdagavond 16
maart schetsten de diverse insprekers een somber toekomstbeeld. "Het
bedrag dat wij in 1999 gekort worden,
zult u aan het einde van het jaar weer
terug vinden als tekort op onze exploitatie", zo hield voorzitter H.
Vriend van zwembad In de Dennen de
commissieleden voor. Penningmeester D. Wallenburg van de plaatselijke
bibliotheek ging nog een stap verder.
"Als de plannen worden doorgevoerd
dan is dit de doodsteek voor de bibliotheek".
Dinsdagavond 23 maart wordt het Welzijnsplan behandeld in de raad. In eerste
instantie stelt de gemeente de subsidie
voor dit jaar vast. "1999 beschouwen wij
als een overgangsjaar. In dit jaar zullen
we met de diverse verenigingen en instellingen om de tafel gaan. Vervolgens
bekijken we of we het beleid voortzetten
of wijzigen", aldus wethouder H. Boogaard. In eerste instantie was het de bedoeling van het college om nu al voor de
komende vijfjaar de subsidies vast te
stellen. Gezien de vele inspraakreacties
is het college hierop teruggekomen. Na
de vaststelling van het Welzijnsplan
door de gemeenteraad zal het college
van B en W in de loop van het jaar het de
finitieve subsidiebedrag voor de verschillende verenigingen en instellingen vaststellen voor de periode 2000-2003.
Mevrouw M. Aartsen-den Harder (CDA)
drong er bij wethouder H. Boogaard op
aan om in ieder geval voor de zomer de
subsidiebedragen bekend te maken zodat de verenigingen en instellingen op
tijd weten waar ze volgend jaar aan toe
zijn. Verder is mevrouw Aartsen bang
dat er te weinig geld in het contributie
fonds zit. Mensen die een inkomen op
minimumniveau hebben kunnen een be
roep op dit fonds doen om zodoende bijvoorbeeld een zwemabonnement of het
lidmaatschap van een vereniging te kunnen betalen. Wethouder H. Boogaard liet
weten dat er op dit moment nog voldoende ruimte in het contributiefonds
zit. "En als we de hoogte van het contributiefonds straks moeten bijstellen omdat er meer aanvragen zijn dan weten
we in ieder geval dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt", aldus H. Boogaard.
Penningmeester D. Wallenburg van de
plaatselijke bibliotheek vond het teleurstellend dat het welzijnsplan nauwelijks
een inhoudelijke visie bevat op de richting waarin het welzijnswerk in Vorden
zich zou moeten ontwikkelen. "De nadruk ligt tamelijk eenzijdig op het formuleren van criteria voor de financie
ring", aldus Wallenburg. Het bestuur van
de bibliotheek is blij dat het college 1999
als overgangsjaar bestempeld heeft. "Dit
biedt alsnog mogelijkheden om het welzijnsplan van een stevige inhoudelijke
basis te voorzien. Het bestuur van de bibliotheek zou daarom ook op korte termijn met de wethouder om de tafel willen gaan zitten". Dit jaar zal de bibliotheek ten opzichte van 1998 met een be

drag van 15.000 gulden gekort worden.
"Als plannen worden doorgevoerd dan is
dit de doodsteek voor de bibliotheek. Onze vaste lasten zoals huur en energie
gaan gewoon door. Voor een deel zouden
we misschien de bezuinigingen kunnen
opvangen door middel van een contributieverhoging. Daar willen wij best over
nadenken, maar je bereikt daarmee al
wel snel een grens dat een contributieverhoging per saldo niets oplevert. Want
hoeveel mensen zeggen daardoor hun
lidmaatschap niet op? Nee, volgens ons
is dat het paard achter de wagen spannen".
Muziekvereniging Sursum Corda was vorige week zelfs met drie vertegenwoordigers naar de commissievergadering ge
komen. Voorzitter D. Boerstoel en penningmeester G. de Niet hadden voor de
ze gelegenheid direkteur A. Gosselink
van de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Muziekverenigingen meegenomen. Voorzitter D. Boerstoel: "Wij zijn
zeer bez^rd. Als de plannen doorgaan,
dan bet^Pnt dit dat onze vereniging
ruim 33 procent minder subsidie ontvangt. Het is de vraag hoe we dat moeten
oplossen. Door middel van acties? Nee,
dat lijkt me niet de juiste manier. Onze
muzieky^^niging houdt op jaarbasis al
talloze d^ks. En daar komt nog bij: we
zijn een muziekvereniging en geen actie
vereniging". Penningmeester G. de Niet
vindt een contributieverhoging niet de
juiste oplossing. 'Vergeleken bij muziekkorpsen in deze regio is onze contributie
al aan de hoge kant. Onze contributie be
draagt op dit moment 300 gulden. Bij de
Harmonie in Gorssel is dat slechts 212
gulden en bij de muziekvereniging in
Harfsen 240 gulden. Daar komt nog bij
dat we de de afgelopen zes jaar de contributie al verhoogd hebben van 200 naar
300 gulden."

Geen onderzoek naar
huisvesting gemeente
Het college van B en W heeft het voorstel om een onderzoek uit te laten
voeren naar de mogelijkheden van
nieuwbouw voor het gemeentehuis
voorlopig ingetrokken. Het onderwerp zal deze week dan ook niet worden behandeld in de raadsvergade
ring.
Wethouder D. Mulderije: "Het is nu
drie jaar geleden dat wij de units bij
het gemeentehuis geplaatst hebben.
Deze units staan daar voor een periode van vijfjaar. Als college hadden wij
de raad beloofd ruim voordat deze pe
riode afgelopen is aan de gang te gaan
met de huisvestingsproblematiek van
de gemeente Vorden. En die belofte
zijn wij dus nagekomen. Tijdens de
commissievergadering van vorige
week kwam de commissie tot de conclusie dat het op dit moment nog te
vroeg is om een onderzoek uit te voe
ren aangezien het nog onzeker is hoe
de samenwerking met Hengelo en
Steenderen gaat uitpakken. Binnen
twee maanden zullen wij met een
nieuwe nota komen waarin wij de
consequenties schetsen van als we nu
nog niet tot actie overgaan".

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 maart 10.00 uur Palmzondag in de Herv.
Kerk, in deze dienst doen een aantal jongeren belijdenis; 19.30 uur Interchrist zingt een vesperpassie
naar het Evangelie van Mattheüs.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagepoort Palmzondag.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 maart 10.00 uur ds. H. Westerink in de
Herv. Kerk Palmzondag, Belijdenisdienst; 19.00 uur
dhr. H.G. Dijkman.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 27 maart 18.30 uur Eucharistieviering
Palmpasen.
Zondag 28 maart 10.00 uur Eucharistieviering
Palmpasen m.m.v. Vordering.
R.K. kerk vïerakker
Zaterdag 27maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 28 maart 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Huisarts 27-28 maart dr. Dagevos, het Vaanverk
l, tel. 552432.
Alleen voor dringend^wallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur ^Bo9.30-l 0.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kun^an opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.
Tandarts 27-28 maal^pScheepmaker, Ruurlo,
Tel.: (0573) 45 25 13. Spreekuur voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 1351.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werk-

dagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswij k tel (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; me
vr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129, spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
WV-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: ma.
13.30-16.00 uur; di-wo-do 10.00-12.30 uur; vr.
9.30-17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur. In de schoolvakanties worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575)
54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
Vrijwilligerswerk bij de SWOV of De Wehme: info/opgave bij de SWOV, tel. 553405

Van dinsdag tot en met dinsdag
heerlijke vlaaien volgens Limburgs recept
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

• Eerste Paasdag Paasvuur
Kranenburg. 20.10 uur vertrek Schoenaker o.l.v. Concordia, 20.30 uur ontsteking
Paasvuur door de Vuurkoning,
tevens vuurgooien o.l.v. Hans
Krabbenborg, 21.00 uur in
de feesttent 'De Spitfires'.
Veel vuur en feestplezier. St.
CCK

Weer of geen weer, het is lente!
5 ienteburgers halen, 4 betalen
WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT

deze week:

Appel-kaneel
Kersen-Bavaroise
en nieuw:

de Tira Misou vlaai
f 1R95
deze vlaaien voor maar l l %ƒ•
Onze vlaaien worden dagvers gemaakt
met verse room, vers fruit
en zonder conserveringsmiddelen
Onze bakkers hebben weer een
verrassend smakelijke traktatie,
speciaal voor de Paashaas gebakken

••• Kukel brood• • •
'n heerlijk bol met kaneel, kruiden en
chocolade drups

f

50

voor maar
En er is natuurlijk weer de Kukelvlaai
Om alvast in Paasstemming te komen

Paas- Proef stolietjes
dit weekend

f4?

5

Alles vers van de warme bakker
Puur natuur, dat proeft u!

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

• Reurei, Paaseiermarkt op
Palmzondag 28 maart in
Ruurlo m.m.v. Groei en Bloei,
KMTP, versierde eieren en
Paasartikelen, bloemstukken
en folklore over Pasen. Zalen
De Keizerskroon, De Luifel en
De Tapperij. Open van 11.00
tot 17.00 uur. Voor invaliden
vanaf 09.30 uur. Entree f 3,50,
kinderen tot 12 jaar f 1,50 onder geleide
• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27
• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24
• Hondenschool 'Klein Weetink' te Velswijk begint de
nieuwe cursussen weer op
maandag 19 april. Ook fly-ball
en behendigheidsbaan. Inl. en
opgave: Lucia Mullink (0314)
62 23 61 of Ap Peters (0314)
64 14 36
• Heeft u 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En u wilt
dit beheersen? Bel dan
(0575) 46 72 22
• Jftiste Paasdag Paasvuur
Krflinburg. 20.10 uur vertrekSchoenakero.l.v. Concordia, 20.30 uur ontsteking
Paasvuur door de Vuurkoning,
tevens vuurgooien o.l.v. Hans
Krabbenborg, 21.00 uur in
de^festtent 'De Spitfires'.
VeèWuur en feestplezier. St.
CCK
• Welfare Rode Kruis verkoopmiddag 31 maart van
14.00 tot 16.30 uur in De
Wehme, Nieuwstad 32

Warnsveld, Vordensebinnenweg 6

• Te koop: computer Pentium 166 MMX, 32 Mb, 1,6 Gb
harddisc, 2 Ml video f700,-.
Tel. (0575) 55 37 03
• Gevraagd: hulp in de huishouding 1 morgen per 14 dagen (buitengebied). Tel. 55 19
80

3 pond f 10,RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f

Prijs

f 325.000,- k.k.

ASSURANTIE, ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE
BURG. GALLÉESTRAAT 10 VORDEN
TELEFOON (0575) 55 19 67

f 1,50 per stuk
Runder Schnitzels
f 1)75 per stuk

6,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

Zure zult

WORST/VLEESWARENSOORTEN

100 gram ff 0,38

voor f 1j~ per 100 gram!!!

100 gram ff l ,98

ZATERDAS BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

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

Achterham

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4,98
1 kilo f

4 Vlindervinken +
4 Boomstammetjes

f9,98

samen

Pampa schijven
5 halen 4 betalen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG

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

• Vermist sinds 23 februari:
bruine cyperse poes gesteriliseerd, 3 jaar oud, rode
gloed op buik uiteinde staart
zwart, roepnaam
Pippie.
Beukenlaan 8, Baak, telefoon
(0575) 44 19 59. Wie heeft
haar gezien?

efci zn
eigen wens.

• Werkgroep Zwerffvuildag
bedankt de 120 vrijwilligers,
het bestuur en de medewerkers van de gemeente Vorden, de Rabobank, A&P supermarkt, Welkoop en caférestaurant De Herberg voor
de medewerking om deze dag
tot een succes te maken

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp woensdag en zaterdagmorgen voor 3 uur. Tel. (0575)
55 67 53

• Te koop t.e.a.b.: donker eiken wandmeubel. Tel. 55 24
70 na 18.00 uur

Uitvaartverzorging en -verzekering

• Te koop: Toyota Starlet 1.3
GLi b.j. '92 rood, centr. vergr.,
l.m. velgen, kant.dak, spoilers,
trekh. Sportieve auto! Tel.
(0575J465434

7,95

Hef "verst" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw hulsslachtingen

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800-023 05 50 (dag en n a c h t )

• Te koop: fietsdrager op
trekhaak f 75,- Tel. (0575) 55
1680

ff

Borstlappen
500 gram ff 6,25

• Te koop aangeboden: helft
van dubbel woonhuis. Tel.
(0575) 55 23 99

• Eerste Paasdag Paasvuur
Kranenburg. 20.10 uur vertrek Schoenaker o.l.v. Concordia, 20.30 uur ontsteking
Paasvuur door de Vuurkoning,
tevens vuurgooien o.l.v. Hans
Krabbenborg, 21.00 uur in
de feesttent 'De Spitfires'.
Veel vuur en feestplezier. St.
CCK

7,95

COMBI-VOORDEEL

WEEKENDAANBIEDING
Rundergehakt 1 kiio

• Inscharen van 8 pinken.
Bel nu (0575) 55 15 18 Vorden

Monuta V

• Bedrijf in Vorden zoekt: medewerkster voor licht secr./
adm. werkzaamheden voor 1
of 2 uur per ochtend. Informatie: Esther Reyneveld, tel. ma.Fraai hoekhuis uit de dertiger jaren met tuin, totale opp. ca do. tussen 11.00 en 14.00 uur
205 m2
tel. 56 42 41
Indeling
hal, toilet, provisiekelder, keuken, kamerensuite, voorkamer
met erker, achterkamer met tuindeuren, schuurtje. Verw.
d.m.v. gas-gevelkachel. 1e verd. 3 sl.kamers, waarvan 1 met
wastafel, badkamer m. eenv. douche. Overloop met vaste
trap naar zolder.

Donderdag Schnitzeldag
Gcpaneerde schnitzels

DRUKKERIJ

WEEVERS

... ze komen ook

'GÈÏRE' .«••"«"••'

Wie gaat er
mee naar de

Fruitactie

aspiranten
Jong Gelre Warnsveld

27

•dd

HUISHOUDBEURS
9-4 t/m 18-4

9 MAANDENBEURS
14-4 t/m 18-4
Vertrek: 8.00 uur Ruurlo
8.15 uur Vorden en
8.30 uur Zutphen
f 43,- (incl. entreekaart)
Info

t

H AVI Reizen J. L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Tel. (0575) 50 13 34

Rectificatie

Vanavond trekt u
aaryk touwtjes

Op 5 april a.s. zijn wij:
Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Jan Willem Schepers
Dinie Schepers-Hulshof

Rion
25 jaar getrouwd.
Rion is geboren op 9 maart
1999 en weegt 3130 gram.
And ré Wagen voort
Irna WagenvoortHissink
Sander
Vordenseweg 2
7241 SB Lochem
(0573) 25 68 60
Met veel vreugde en blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter

Anne
JOHANNA DOROTHEA
Dinand en Bea
Brinkman-Ham mers
20 maart 1999
Boggelaar 5
7231 RC Warnsveld
(0575) 55 36 32
Beschuit met muisjes eten is
een feestelijk gebeuren, maar
tussen 13.00 en 15.30 uur en
na 22.00 uur sluiten wij onze
deuren
Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van
mijn lieve en zorgzame vrouw,
onze bijzondere moeder, grooten overgrootmoeder
HENDRIKA
RUITERKAMPGROOT NUELEND

Wie ons wil feliciteren is op 3 april
a.s. van harte welkom van 16.30 tot
18.00 uur bij café-restaurant De
Tapperij, Julianaplein 4 te Ruurlo.
7261 BL Ruurlo, maart 1999
Borculoseweg 56

Hoera!
Nicole is weer gezond!
Bij deze willen wij iedereen hartelijk dank zeggen
voor de steun die wij tijdens en na het ziekbed
van Nicole hebben ontvangen, hetzij in woord,
kaart of helpende hand.

Vorden, maart 1999

Na een korte periode van ziekte is overleden onze
broer en zwager

5 gepaneerde
scnnitzels

32

100 gr.

wijncervelaat,
100 gr.

1AQO champignonrollade,

lU

700 gr.

BERTUS

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

op de leeftijd van 75 jaar.
B. Nieuwenhuis-Janssen
D. Kreunen-Janssen
G. Kreunen

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

H. Janssen

NORMb.

R. Janssen-Dijkstra
B. Janssen-Klein Ikkink
J. Janssen-Lebbink

BURG. GALLEESTRAAT 10
7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

TrefPunt
Graafschap- West

uw vereniging
gratis op Internet
Informatie bij uw
Rabobank

Vorden, 15 maart 1999
Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de
Tot onze diepe droefheid is nog onverwacht van
ons heengegaan onze lieve zus

ANTONIA GEERTRUIDA
MAKKINK
WEDUWE VAN HENDRIK SMIDS

Monuta Y

kunt u bij ons terecht Bol (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ

WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

S
Spierziekten

in de leeftijd van 81 jaar.
TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

A 95

BEREND ALBERTUS JANSSEN

HENKBESSELING

Vorden, maart 1999

2
4

100 gr.

4 Tartaartjes,

Lindeseweg 22
7251 NS Vorden

Fam. Hoenink-Besseling
Fam. Hartman-Besseling

4Q rundvleessalade,

gegrilde ham,

Henk, Petra, Stefan, Inge
en vooral Nicole Arfman

Uit aller naam,
H.J. Ruiterkamp

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Pompoentje,
100 gr.

Geniet van deze dag
morgen kan de laatste zijn.

betuigen wij u langs deze weg
onze oprechte dank

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze lieve
broer, zwager en oom

filetrollade

Vorden:
Vierakker:

Met een

G.J. Makkink
E.A. van Til-Makkink

MEUBELSTOFFEREN

Arnhem, 16 maart 1999

André Boschker

spierziekte
wordt het
dagelijkse
leven
topsport
li.'.fl u .-.-II n- maken mei
«rt-n •.pit-fzifktr? Bel voor

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

Donderdag / vrijdag / zaterdag bij Bakkerij Joop
Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

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

Spierziekten informatielijn:

0900-5480480

WIENER APPELTAART

Dp w . r k d a K e n van l O 1)0 mi l h 00 uur

7l50

Vereniging Spierziekten Nederland
t,i. t>n van Hriitttluan h, 574 !JN Baarn
Postbank: 14 n 400
e-matl: vsn®«tt.nl internet: wwwvsn nl

KWARKBOL

275

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

boekhoudkundige
kracht

ZATERDAG: HARDE BROODJES

voor een eenmanszaak gedurende
enkele uren per week.

ü) halen 4 betalen
Uw meubels als nieuw.
Vakbekwaam door ons gestoffeerd.
Vraag vrijblijvend offerte.

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) ji35 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Gezocht een

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

interieuradviseur Rjjksstraatweg 39
i&ret*S& Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

Bekendheid met computerboekhouden, bij voorkeur
DAV1 Account of de bereidheid
zich dit eigen te maken
is noodzakelijk.
Telefonische reacties:
(0575) 55 23 89
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•

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 5,
lid 8 sub e) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en
Oost 1994" voor het vergroten van een woning op het perceel het Jebbink 7 te Vorden.

:

|É|fra^

fo|/ de receptie

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
25 maart tot en met 21 april 1999, voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan hun college kenbaar maken.

, behalve in juli, van 18,30 ;
|0t 7 .9.30; ini r (wijzigingen

OUWAANVRAGEN
(voor ter inzage Liggende stukken} j
dinsdag van 1 3.30 tot 20.30 i/to\| :
:

#U^n|<f<|^

;:
van

PENSTELLING

J2.ÖÖ «o

jf&té tot ï 150 iiüli
;i
: : ':'
zaterdag van 10.00 mt J^Op uiir. ; :

GEMEENTEHUIS

De afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, is op dinsdag 30 maart 1999 van
18.30 tot 19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen.

flATTS

INLEVERENLANDBOUWFOLIE

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

ROE SNOEI- EN TUINAFVAL

Kunt u aanbieden op dinsdag 20 april 1999. In de bebouwde kom huis-aan-huis.
Woont u in het buitengebied, dan moet u even bellen naar de AfValiiiformatielijn:
0575 545646. Tot uiterlijk vrijdag 16 april kunt u bellen.

> l IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGEL

Op zondag 28 maart vindt de Achtkastelenminimarathon plaats . In verband daarmee is één rijbaan van de Dorpsstraat afgesloten voor alle bestuurders van voertuigen.
%T
IS/0TITIE

plaats
Oude
Zutphenseweg 6
en Zelstweg 2
Burgemeester
Vunderinkhof
4 en 6
Dorpsstraat 19,
Wichmond

lindeseweg 5-7

aanvrager
R. Lucassen
dubbele woning

inhoud
bouwen

datum ontvangst
12-03-99

G.Th. Nijenhuis

bouwen carport

17-03-99

Vereniging voor
vergroten
Interconfessioneel schoolgebouw
basisonderwijs
Wichmond/
Vierakker
Stichting Het
vergroten schuur
Geldersch Landschap

bouwvergunningen
plaats
aanvrager
Oude
fa. Lucassen
Zutphenseweg 6a Boom-kwekerij
Oude
W.TB.Wolsing
Zutphenseweg 6a
kapvergunningen
plaats
Boshuisweg 3,
Vierakker
het Stapelbroek 4

aanvr^rer
Vereri^Pig Natuurmonumenten
J. Langwerden

Geurkenweg
(sectie F, nr. 3011)
Geurkenweg
(sectie F, nr. 2389)
Eikenlaan

HJ. Hulstij n

Schuttestraat
Eikenlaan
Rommelderdijk

HJ. Hulstijn

In de notitie volkshuisvesting maakt het gemeentebestuur van Vorden keuzen over
de realisering van de geringe woningbouwmogelijkheden die de gemeente, na de uitgifte van april 1999, nog resten. Zoals het er nu naar uit ziet mag Vorden tot het jaar
2010 nauwelijks meer nieuwe woningen bouwen of de gemeente moet extra bouwvolume voor bijzondere inbreidingsplannen kunnen bemachtigen.
De Huisvestingswet bepaalt dat een ieder vrij moet kunnen gaan wonen waar hij wil.
De gemeente kon bouwkavels/nieuwbouwwoningen tot op heden met voorrang aan
gegadigden met een binding aan Vorden aanbieden. Het Kabinet gaat deze toewijzingen echter onder de werking van die wet brengen zodat gemeenten niet of nauwelijks meer onderscheid mogen maken in verkoop aan gebondenen of ongebondenen.
Omdat er ook weinig meer te verdelen valt wil het bestuur afstappen van de arbeidsintensieve registratie van gegadigden voor bouwgrond en het puntensysteem voor de
toewijzing van bouwkavels/woningen. Als er toch nog koopwoningen zijn te bouwen
wil zij die via verloting verdelen, waarbij zolang en waar mogelijk alle mogelijkheden
benut blijven tot het geven van voorrang aan mensen met een binding aan Vorden. Er
komt wel een wachttijd van 10 jaar voordat iemand opnieuw voor een kavel/woning
in aanmerking kan komen.
Van 25 maart tot en met 21 april 1999 ligt de ontwerp-notitie tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur] ter inzage op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Kopiem kunt u tegen betaling van rechten (/ 0,80 per kopie) verkrijgen.
Inzage is kosteloos.
U kunt uw zienswijze gedurende genoemde periode aan de gemeenteraad kenbaar
maken. Na afloop van de openbare voorbereidingsprocedure neemt de gemeenteraad
een definitieve beslissing over de voornemens. Bij deze beslissing betrekt de raad ook
de ingebrachte zienswijzen. Behandeling vindt plaats in de vergadering van 15 juni
1999 van de raadscommissie wonen, werken en recreïren en de raadsvergadering van
29 juni 1999. Tijdens de commissievergadering kunt u inspreken.

17-03-99

vrijstelling
inhoud
bouwen
kassencomplex
bouwen woning met
bergruimte
inhoud
vellen l beuk

herplantplicht
l beuk (stamomtrek 8-10 cm)

vellen
+ 150
m2 fijnspar
vellen 3 eiken
vellen l beuk

en 3 eiken

mw. J.R. FokkinkWensink

vellen 6 eiken,
2 beuken en
21arixen
vellen 9 populieren
vellen 2 wilgen
vellen l eik

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

VOLKSHUISVESTING

17-03-99

MELDINGEN

hi het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 26 maart tot en met 22 april 1999 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. Beheer de Wiersse, Schoneveldsdijk 2, 7251 LE Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het
perceel Schoneveldsdijk 2 te Vorden;
2. de heer J.W. Kornegoor, Koekoekstraat 21, 7233 PA Vierakker,
voor het wijzigen van een melkrundveehouderij, op het perceel
Koekoekstraat 21 te Vierakker;
en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
3. de heer H J. Rietman, Boshuisweg 3, 7233 SE Vierakker,
voor het vergroten van een tanklokaal, op het perceel Boshuisweg 3
te Vierakker.
De wijziging genoemd in de melding onder punt 3 heeft geen dan wel uitsluitend
gunstige gevolgen voor het milieu.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 26 maart tot en met 6 mei 1999, ter inzage de besluiten op de
aanvragen van:
de heer H. Waenink
1. naam aanvrager:
Hengeloseweg 20
adres:
7251 PK Vorden
woonplaats:
adres van de inrichting: Hengeloseweg 20
een revisievergunning voor een bedrijf met schapen
om:
maatschap Bijenhof
Wildenborchseweg 29
7251 KJ Vorden
Wildenborchseweg 29
een revisievergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee en vleesvarkens
de heer W. van Til
3. naam aanvrager:
Okhorstweg 6
adres:
7234 SV Wichmond
woonplaats:
adres van de inrichting: Okhorstweg 6
een revisievergunning voor een agrarisch bedrijf met
om:
vleesvarkens en rundvee

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

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten
BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte
van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
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kaartjes zj^tijdens de informatiebijeenkomsten nPde Hanzehof in Zutphen
verstrekt.

VERBINDING
Tijdens de informatiebijeenkomst op
donderdag 4 maart in zaal 'den Bremer'
in Toldijk bleek dat de detailkaartjes
voor Vorden met aanwezig waren. Deze

Algemene
legenda voor

het
hele gebied
Tracéontwerp schaal 1:10.000
Bestaande baan

Spoor op talud
Viaduct

A

Onderdoorgang
K

Vervallen wegkruising

t

Voedingsstation

N

~ I14/km3l Sectienummer met kilometrering
Sectiegrens
joppeiaan

Locatie aangegeven op lengteprofiel
Geluidscherm 2 meter

:::::::::::::::::
^

Geluidscherm 3 of 4 meter
Meersporigheid en overloopwissels
Huidige bedrijfsbebouwing
Huidige woonbebouwing
Toekomstige bedrijfsbebouwing
Toekomstige woonbebouwing
Gemeentegrens

Voor alle duidelijkheid treft u hiernaast
het kaartje van het gebied in Vorden aan
waar één^fci de alternatieven van de
noordoosWke verbinding gepland is.

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 7 mei 1999. Zij die beroep instellen kunnen bij een
spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op
dat verzoek door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74
44

E BELASTINGAANSLAG VALT BINNENKORT IN DE BUS
Eind maart ontvangt u de belastingaanslag 1999 van de gemeente Vorden. De aanslag
betreft een combinatie van vier soorten gemeentelijke belastingen:
1) hondenbelasting
2) afvalstoffenheffing
3)
rioolrechten
4) onroerendezaakbelastingen
Tariefswijzigingen
Hondenbelasting (l hond)
Afvalstoffenheffing
meerpersoonshuishouden
eenpersoonshuishouden
Rioolrechten

1998
/ 51-

1999 (nieuw)
ongewijzigd

/ 582/ 435 / 324-

ongewijzigd
ongewijzigd
/ 369-

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

3,08
3,85

/ 3,39
/ 4,24

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

3,69
4,61

/ 4,06
/ 5,07

De gemeente Vorden verlaagt ook dit jaar weer de aanslag afvalstoffenheffing met /
100,— (Zalmsnip) voor iedereen die per l januari belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing.
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Demonstratiedagen Free-Wheel op donderdag l, vrijdag 2 en zaterdag 3 april:

Skeelerseizoen van start bij Free-Wheel

Verder houdt Free-Wheel dit seizoen elke
donderdagavond een skeelertocht onder
leiding van ervaren skeeleraars die de
omgeving van Vorden goed kennen. De
eerste tocht is op donderdag 15 april.
Martien Pater: "Deze skeelertochten zijn
bedoeld voor mensen die het leuk vinden om met een groep een tocht te rijden. We rijden per avond ongeveer 15 tot
20 kilometer. De tochtenL zijn
zijndu!
dus niet be-

doeld voor beginners. Het is mijn bedoeling om een soort van knipkaart te maken zodat de mensen zelf kunnen bepalen hoe vaak en wanneer ze meedoen."
Verder komt er een speciale skeelerlijn.
Door middel van een telefoontje naar de
skeelerlijn kunnen mensen horen of de
skeelertocht van die avond doorgaat. "Ik
hoop dat we een heel mooie zomer krijgen, maar het kan natuurlijk voorkomen
dat het 's avonds regent. En dan is zo'n
skeelerlijn een uitkomst".
Evenals vorig jaar houdt Free-Wheel op
Tweede Pinksterdag - 24 mei - weer een
kastelentocht. De skeeleraars kunnen
kiezen uit afstanden variërend van 15 tot
60 kilometer. Verder biedt Free-Wheel
vanaf half mei de mogelijkheid om een
trektocht op skeelers door de Achterhoek
te maken. Deze driedaagse 'safari' kan
zowel individueel als met een groep onder leiding van een gids worden verreden. De gemiddelde afstand per dag is 45
kilometer. De eerste dag gaat van Vorden
naar Borculo, de tweede dag van Borculo
naar Doetinchem en op de derde dag
gaat het gezelschap weer terug naar Vorden.
Naast het skeeleren zijn er uiteraard tal
van andere sportieve activiteiten waarmee Free-Wheel ruime ervaring heeft.
Martien Pater: "Rolskiën is nog steeds iets
bijzonders, maar nog altijd even leuk. De
meer bekende sporten als handboogschieten, kanovaren en mountainbiken
zitten uiteraard ook weer in het programma. Speciaal voor het mountainbiken hebben we een speciale trailer aangeschaft, waardoor vanaf elke gewenste
locatie kan worden gestart. Nieuw zijn
de ligfietsen die verhuurd worden. Met
de tien steps erbij is het 'rollend materieel' nu wel compleet".

Zesde plaats voor
Kas Bendjen op
streeksong^stival

het nummer 'Kukelaku' op een verdienstelijke zesde plaats. Het streeksongfesti-

val wordt zaterdagavond uitgezonden
door TV Gelderland.

Afgelopen zaterdag vond het eerste
streeksongfestival voor Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen plaats in de
evenementenhal in Hardenberg. In totaal waren er twaalf deelnemers. Winnaar werd Jan Ottink uit Lochem met
zijn nieuwe band De Hemel. De Vordense
dialectband Kas Bendjen eindigde met

De Kruisbergin Doetinchem nu compleet horecabedrijf:

Begin april gaat het skeeler-seizoen
van start bij Free-Wheel in Vorden. De
schaats-, skeeler- en langlaufspecialist uit de Achterhoek houdt in de
winkel aan de Zutphenseweg 8 op
donderdag l, vrijdag 2, en zaterdag 3
april zogenoemde demonstratiedagen waar de nieuwste modellen skeelers presenteerd worden zoals Bauer
en Spin. Verder heeft Free-Wheel
sinds kort ook de nieuwe sportonderkleding Undergear in huis. Ook kan
tijdens deze demonstratiedagen informatie inwinnen over de verschillende skeelerlessen en skeelertochten die dit voorjaar worden gehouden. De leden van de schaats- en skeelerploeg Ecotrans-Free-Wheel zullen
op l, 2 en 3 april ook aanwezig zijn en
de bezoekers informeren over zaken
als techniek, houding en het onderhoud van de skeelers.
Volgens eigenaar Martien Pater van FreeWheel is de belangstelling voor skeeleren nog steeds groeiende. "Het 'gat' tussen de inlineskater en de fanatieke wedstrijdskeeleraar wordt in een snel tempo
opgevuld door recreanten, die de skeeler
als vervoermiddel of als sportattribuut
ontdekken. Het aanbod aan materiaal
wordt steeds veelzijdiger. Dit betekent
dat het belangrijk is een juiste keuze te
maken en op een verantwoorde manier
de weg op te gaan. Daarom houden wij
begin april drie demonstratiedagen waar
wij de mensen willen informeren over de
verschillende mogelijkheden", aldus
Martien Pater.
Verder start Free-Wheel half april met
skeelerlessen voor beginners en skeelertrainingen voor gevorderden. Deze worden gegeven door gediplomeerd skeeler-

instructeur Tonnie Huisman uit Lochem.
De lessen voor beginners zijn op de
maandagavond en de woensdagochtend.
De trainingen voor gevorderden vinden
plaats op de zaterdagmorgen. Martien
Pater: "De lessen voor beginners zijn zowel bedoeld voor inline-skaters als skeeleraars. In de eerste plaats proberen we
ze een stukje techniek bij te brengen.
Hoe zet je af? Wat is de beste manier om
te remmen? Wat is de beste skeelerhouding? Dat soort vragen komen aan bod.
Verder is het natuurlijk belangrijk om op
een verantwoorde manier deel te nemen

Dostal Vorden
gedegradeerd
naar Ie klasse
De dammers van Dostal Vorden zijn vorige week gedegradeerd naar de eerste
klasse. Het eerste team van de Vordense
damvereniging kwam zes jaar uit in de
hoofdklasse. Het crusiale duel tegen Witte van Moort uit Westerhaar ging vorige
week verloren met 11-9.

aan het verkeer. Ook daar zullen we de
nodige aandacht aan besteden".
SKEELERTOCHTEN

De Kruisberg Doetinchem
uitgebreid met restaurant

Vrolijke kindershow bij Visser

Vrijdagavond 12 maart was het weer
een 'Volle bak" bij de kindershow bij
Visser Mode. Wel 11 kinderen (Iris,
Meike, Annelijn, Lise, Elian, Laura,
Chiel, Bart, Joerie en Jan-Jurre) brachten een flitsende show ingestudeerd
door Reina Groenendal.
Zij lieten heel veel combinaties van de
voorjaarsmode van onder andere Rags,
Salty Dog, Bird Dog, La Pagayo, Locker,
O Neill, Bad Boys, en het nieuwe merk

Torn Tailor, Filou & Co en K.P. zien. De
kleine Laura (net 2 geworden) stal de
show en liet zien dat ook in de kleine
maatjes (vanaf 92) nu hele leuke kindermode bij Visser Mode te vinden is. De
grote meiden en jongens lieten zien dat
de mode voor hen een duidelijk volwassen tintje heeft!
Voor wie de modeshow gemist heeft is
het zeker de moeite waard al deze leuke
collecties eens te gaan bekijken bij Visser
Mode in Vorden.

De Kruisberg in Doetinchem mag
zich nu met recht een compleet horecabedrijf noemen. Sinds kort heeft de
Kruisberg namelijk ook een restaurant. Vanaf de kerstdagen kon men er
terecht voor een dagmenu en sinds
een maand heeft het bedrijf nu ook
een uitgebreide lunch- en dinerkaart.
Het restaurant biedt plaats aan 55
personen.

partycentrum, een slijterij, een hotel,
een café en sinds kort nu dus ook een restaurant.

De eigenaren Erik en Mieke Jansen en
hun zoon Mark zijn trots op de jongste
uitbreiding van De Kruisberg. Toen de vader van Erik Jansen in 1950 De Kruisberg
kocht bestond het horecabedrijf uit een
café en een pension. Bijna 50 jaar verder
is De Kruisberg uitgegroeid tot een compleet horecabedrijf met een zalen- en

Wat veel mensen niet weten is dat het
hotel van De Kruisberg drie sterren
heeft. Volgens Erik en Mieke Jansen is
het hotel met vijftig tot zestig procent altijd goed bezet. Onder hen veel Pieterpad-lopers. Op zich niet zo verwonderlijk
aangezien De Kruisberg niet ver van het
Pieterpad afligt.

De grote zaal van De Kruisberg biedt
plaats aan 350 gasten. In 1987 kwam
daar een tweede zaal bij met een capaciteit van 120 gasten. In datzelfde jaar
werd ook de slijterij aan het horecabedrijf toegevoegd.

HORSTMAN
Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

Soms heb je meer geld nodig dan er op je rekening staat.
Daarom heeft de Rabobank Krediet op Betaalrekening.

heerlijke vlaai
met Zwitserse room en chocolade

Daarmee hebt u altijd een extra bedrag achter de hand.
Hoe hoog dat bedrag maximaal is, spreken we samen
met u van tevoren af. Zo hebt u de vrijheid om soms eens

nu voor

f2.50

wat meer geld uit te geven dan eigenlijk zou kunnen.

Rabobank

Gewoon, rechtstreeks vanaf uw betaalrekening.

Uw Rabo Betaalrekening krijgt meer ruimte
met Krediet op Betaalrekening.
50
95
-f
n
groot •%/•
klein 5•

Vroegevogelexcursies
van IVN Noord-Midden Achterhoek
van 07.00 tot 09.00 uur op zondag 11 april, zaterdag 17
april on zondag 25 april In Geesteren, Barchem, Ruurio.

Echte Bakker

Kleine groepen i.v.m. aantal gidsen opgeven bij Dick
Klevering, telefoon (0545) 48 12 88

VAN ASSELT

Kosten f 10,- voor administratie en koffie

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Maart Toppers
De 'speklap' ctog

De 'lekker vers'dag

AH magere speklappen

AH Broccoli

kiJp:van11^8 voor

4,98

500 gram van 2,49 voor

F

1,49

De 'lui voor de buis' dag

ihablis

Smiths Crispy Chips

11,95

200 gram van 1,95 voor

De 'lekker elke dag 6mod* dag

BROODAANBIEDING

Öe 'extra lekker'dag

0,75 l van 16,95 voor

Oh

1,65

Elke maandag -» bruine bollen
6 + 2GRATIS
Elke dinsdag -» witte bollen
6 + 2 GRATIS
Elke woensdag -* krentenbollen
6 + 2GRATIS
Brood vut. Week -* Vezeimout brood
van

ij) van 2,99 voor l pöïf

IJe ^Ocii meegenornen' dag
BH aankoop van 2flessenUOC3 liO 18
820: gmm yM|99 vopr

1,99

Ifles

Sprite GRATIS

Ook dat is Albert Heijn

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

Administratie- en Belastingadvieskantoor

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

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN
VLOERTEGELS
NATUURSTEEN

Uw adres
voor een totaalpakket
administratieve en fiscale dienstverlening
Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1998

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

BOUWMATERIALEN

kunt u ook buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag
24 en 31 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak

a
r
t

SMAN

GROENSPECIALIST

is het dan zover!
Per 5 april kunt u bij ons,
naast radio en TV,
nu ook wasmachines,
koelkasten, drogers etc.
laten repareren.
Reparaties worden, indien mogelijk,
gewoon bij u thuis uitgevoerd

In deze periode hebben we veel specialistische kennis
opgebouwd; één hiervan is het onderhoud.
voor veel mensen en bedrijven wordt het onderhoud
teveel, voor u misschien ook?
Wij hebben veel ervaring in het onderhouden van tuinen en groenvoorzieningen, bij particulieren en bedrijven, van klein (bijv. 10 m1) tot zeer groot (vele ha).
Hiervoor zijn vele mogelijkheden:

Radio en TV
Sateliet-systemen

ALLE WINKELS
IN HENGELO
VAN 11.00 TOT
17.00 UUR

20 jaar een
betrouwbare partner in het groen

ftOMIVON

Koelen, wassen,
J

^

a^^

drogen
Reparatieservice

Rijnweg 24 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 74 37
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur

Za. van 10.00 tot 17.00 uur

VOORJAARSBEURT
snoeien, spitten, verplanten, enz.
ZOMERBEURTEN
onkruidbestrijding, hagen knippen, grasmaaien, enz.
NAJAARSBEURT
snoeien, blad ruimen, goten schoonmaken, enz.
JAARONDERHOUD
dit houdt in dat wij tegen een vooraf opgegeven
bedrag het totale tuinonderhoud uitvoeren of indien
gewenst onderdelen hiervan.
Wij zijn VCA* gecertificeerd
(veiligheid/gezonheid/milieu)

THEO TERWEL

Voor informatie en vrijblijvende offerte
Kervelseweg 23 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19

AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

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

ervaren
trekkerchauffeur
Sollicitaties binnen 10 dagen
schriftelijk richten aan

LOONBEDRIJF

GROOT ROESSINK
Theo en Gerlanda Zweverink
Heideweversweg 4a
7255 LV Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 17 01

Tete a Tete
(potnarcis),
de spetter van
het voorjaar.

Na de
'donkere
dagen' bloeit
u er weer
helemaal van op.
Of het nu stralendof minder mooi
weer is, in de
kan hij zowel binnen als buiten
i voor F 2,95 en ...

Wedstrijd
paasbakjes maken
SCHOENMODE
Hoetink

Hoetink

schoenbedrijven Spittaalstraat 42 Zutphen

Wij zijn door het dolle heen met onze
Voorjaarsschoenen en geven
7,5O reductie op Uw schoenen
Helioform, Ortho, Van Hulst, Rieker, Berkelman
Hoge werkschoenen JA JA
89 gld.
Enkele Dames laarzen
29 gld.
Deze Week Herenschoenen Boetinsinie
U leest het goed
79 gld.
Restanten Damesschoenen
49 gld.
Kinderschoenen in wijdte met
10% KORTING
Zie en overtuig U van Uw voordeel
Zeg het voort zeg het voort
Heren leren slippers nu
49 gld.

Bij ons ziet u de nieuwste

kapsels:

Ben jij tussen de 4 en 10 jaar oud?
Kom dan op woensdagmiddag
31 maart a.s. naar onze winkel
voor het maken van een gratis
paasbakje.
Neem wat takjes groen en event.
een paar bloemetjes mee, de rest
krijg je in de winkel.
Je mag je bakje op zaterdag 3 april
komen ophalen.
Voor degene met het mooiste bakje
ligt dan een prijsje klaar
V.O.F.
DE GROEN EN DOEN WINKEL

Ween k-ter Maat
Stationsweg 16
Tel. (0575) 55 15 83
VORDEN

Kapper-tammers

Coupe, kleur en
krul. Wij geven
u graag een
goeci advies.
U bent van
harte welkom.
GOLDWELL

aardappels, groente, fruit- hoerdeH j-ijs

3 bosviooltjes in sierpot
naar keuze, zolang de voorraad strekt

Mooie paastakken
vers van het land, zelf uitzoeken op het land kan ook
vanaf

Altijd verse eieren
per stuk

8,°°

1950
O,20

Volop aanwezig violen, primula's,
meizoentjes.

Ruime keuze snijbloemen

Fam. Groot Roessink
Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 16 22

Voor de Pasen:
995
ROYAAL OPGEMAAKTE
RUNDVLEESSALADE
pp f5. •
!50
DIVERSE
PAASIJSTAARTEN pst va f7.i
95
IJSGEBAKJES
f IJ

Schoonheidssalon/Kapsalon

f~~ •': m

LJ i cd v e

r-gi n g

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
Tel. (0575) 55 14 23

p.st..

s.v.p. bestellen voor 1 april a.s.
Openingstijden winkel di. t/m vr.
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot
17 uur. Zaterdag van 9 tot 14 uur.

Dennendijk 2a
Leesten-Zutphen
Tel./Fax (0575) 52 11 41

Perkplantenaktie
Welfare

Biej ons
in d'n Achterhoek

De Welfare van het Rode Kruis houdt
woensdag 24 maart een verkoopmiddag
in verzorgingscentrum De Wehme. De
opbrengst wordt gebruikt om het Welfare-werkt in Vorden te laten voortbestaan,
maar ook ter ondersteuning van het Ne
derlandse Rode Kruis. Zie ook advertentie.

Teneinde de clubkas te versterken heeft
de landelijke rijvereniging en ponyclub
'De Graafschap' uit Vorden een perkplanten- en potgrondactie op touw gezet.
De afgelopen dagen kregen de inwoners
van Vorden een bestelformulier in de
bus, die deze week wordt opgehaald. Vervolgens wordt de potgrond zaterdag 10
april bij de mensen thuis afgeleverd. De
perkplanten worden 7 en 8 mei afgele
verd.

"Zo'w eers neet 's effen gaon rosten en drinken een beksken koffie, 't Is onderhand al kwart oaver tiene, vanaf zeuven uur he'k niks meer deur 't halsgat
ehad". "Now iej 't zo zekt, jao, daor he'k ok wel zinne an", zei Harm Leferink.
Wiej waarn met ons beiden in 't holt an 't wark. Harm had daor een top van een
grote beuke op de kop etikt. Maor veur a'j zo'n top biej huus heb mot t'r heel
wat gebeurn. Harm had mien evraogd of ik um wol helpen, dan kon'k wel 'n
anhanger vol metkriegn veur 'n open heerd. Eerlijk ezeg ha'k daor eers neet zovole oarne nao. Meestal lao'k mien een paar meter kant en klaor kachelholt in
huus brengen, dan lie'j d'r teminste neet volle an. Maor ik kan met um nogal
goed oaverweg en wol um d'r ok neet allene met laotn aosen.
Harm had van zien wouw een thermosflesse vol koffie metekregen en nog wat
brood en koekn. Daor kwamme wiej wel met an 'n meddag. Zo now en dan veel
d'r een drop reagen, daorumme ginge wiej maor in Harm zien busjen zitn
schaften. Radio Gelderland d'r biej an, zo ko'w 't wel vol holn. Biej 't heurn van
't woord asylzuukers kwam 't gesprek op 'n Kranenberg, de buurte waor Harm
zien huuskommen hef.
De gemeente hef owluu bezwaorschrif van de taofel eveagd, leasn ik in de krante? Die asylzuukers wo'j dus neet meer kwiet, a'k 't goed hebbe". "Oh nee, dat
ha'w ok neet meet vewacht. in Zutphen had de rechter ons ok al gin geliek egeevn. "Now, dan zit iej d'r mooi met in de mage, de eerste jaorn".
"Och, 't volt meschien allemaole nog wel met, daor zit ok wel goed volk tussen". "Veur een paar maond trugge mos iej d'r anders nog niks van hemmen,
vanwaor die verandering?".
"Now jao, wiej kiekt t'r now wat anders tegenan, Wiej went t'r zo'n betjen an.
En ze past zich goed an op de schole en biej 't voetbaln". "Zo, voetbal iej d'r now
ok al met". "Nee, ikke neet, maor biej Ratti doet t'r een stuk of wat met en die
schient nog wel aadig tegen een bal te konnen schuppen. En de praotjes gaot
dat t'r biej Vodd"n ok wat zolt kommen".
"En daorumme bun iej as een blad an de boom umme edraaid?". Daor zei
Harm niks op. Zo ziej maor: sport verbroedert. Teminste buutn de lijnen.
Daorbinnen schupt ze mekare veur de schennen dat 't knapt, ok biej ons in d'n
Achterhoek.
H. Leestman

« Paasbakjes vanaf
O 3 bossen potloodnarcissen
O 2 bossen bloemen naar keuze
o gele begonia
4 3 gele primula's
o 1 doos violen

f 12,95
f 4,9!
f 9,95
5,95
5,95
f 9,95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,
De groentespecialist op
de markt te
Vorden

3 kilo Harde Elstar
6?°
10 dubbel rode Grapefruit 6?5
Rauwkostsalade 250 gram
2I5
2 kiio zoete appelen
5?°

KÖLDENHÖF's Versmarkt
,V B r s e n v o o r d e l i g

' O m d a t het

verser

is

Sponsor voor 9e team Velocitas

artikelen - mee te nemen. In de winkel
krijgt elk kind een mandje met oase en
wat opsteekartikelen, waarmee hij of zij
aan de slag kan.
De gemaakte paasstukjes worden in de
winkel tentoongesteld tot zaterdag 3 apri. Op deze dag kan elk kind het door
hem of haar gemaakte paasbakje op komen halen. Voor degene die het mandje
het mooist heeft weten te versieren, ligt
een leuke prijs te wachten.

Anbo
Accountants
en
Belast j ngadvis

Zaalvoetbalvereniging Velocitas doet dit seizoen met negen heren teams en twee damesteams^mee aan de competitie. Het negende herenteam is een nieuw opgericht
team dat dit seizoen voor het eerst meespeelt. Dit team wordt gesponsord door KPMG
Accountants en Belastingadviseurs. Staand van links naar rechts: direkteur KPMG
Arnhem Jan de Gruyter, Bart Masselink, Alexander Molendijk en Marcel Groot Jebbink. Zittend van links naar rechts: Christiaan Wichers, Jan-Peter Peelen, Christiaan
Brinkhorst, Stephan van Voskuilen en Cees van Voskuilen. Op de foto ontbreken Gerwin Marskamp en Marco Wijers.

Leuke toneeluitvoering van Jong Gelre Warnsveld:

'Bloody Mary* net echt!
De acteurs en actrices van Jong Gelre
Warnsveld die het afgelopen weekend meededen aan de drie uitvoeringen in 'De Bosrand' te Vierakker
van het blijspel 'Bloody Mary* kwamen wel op een zeer ludieke wijze op.
De aanwezigen in de zaal keken tegen
een groot vrachtschip aan. De spelers
liepen van achteren uit de zaal richting vrachtschip. Voor het publiek
leek het net alsof het gezelschap aan
boord ging. Deze opzet was dan ook
meer dan geslaagd.

Echter aan boord was ook schrijfster Sofia Kortoen (Karin Regelink), pseudoniem voor mevrouw Verbeek. U voelt de
bui al hangen niet waar! Verder een pas
getrouwd stel Peter en Evelien Vermeer
(gespeeld door Dennis Klein Haneveld en
Bianca Gosselink) en kunstschilderes
Greta Hoets (Dianne Pardij s). Uiteraard
ook een vluchteü^^ian boord (Bouke
Wolberink) en kaplRn Hein en stuurman Bart ( Arendjan Groot Jebbink en
Han Wijnbergen). Zij zagen diverse 'romantische toestanden' aan zich voorbij
trekken.
^^

Een mooi begin van wat later een humoristische voorstelling bleek te worden. De
ingrediënten daarvoor waren gezien de
personages aan boord in optima forma
aanwezig. Wat te denken van zakenman
Henri Verbeek ( Riek Berends) die samen
met zijn secretaresse ( Anieke van der
Meulen) een paar heerlijke dagen vanuit
Napels (het vertrekpunt van de boot)
dacht door te brengen.

Onder regie van Gerard van Til een stuk
waar het publiek met volle teugen van
genoot. Janny Addink was de souffleuse,
terwijl Bennie Schoemaker licht en geluid voor zijn rekening nam. Aan voorzitter Kordrik van der Meulen de aangename taak om alle medewerkers te be
danken voor deze geslaagde toneeluitvoeringen.

Koelkast is toch
geen zwerfvuil?
"Je vraagt je af waarom mensen toch een
koelkast weggooien, terwijl je dergelijke
dingen gewoon op kunt laten halen. Verder troffen we ook andere grote dingen
aan zoals een televisietoestel, autobanden, fietsen en schuttingen", aldus me
vrouw Ria van Vleuten zaterdagmiddag
na een 'dagje' zwerfvuil ophalen in Vorden.
Vergeleken bij vorig jaar, dit jaar een zelfde resultaat. Ongeveer 1800 kilogram
vuil werd zaterdagmorgen in Vorden en
de buitenwijken opgehaald. De deelnemende buurt-en andere verenigingen alles bij elkaar circa 120 personen - kregen een afgebakend terrein toebedeeld.
Zo bijvoorbeeld de buurtverenigingen in
hun eigen wijk of buurt.
Mevrouw Ria van Vleuten, coordinatrice
op deze dag, had het idee dat er in de gemeente Vorden een stabiele situatie is
ontstaan. "Als je het vergelijkt met vijf
jaar geleden, gaan we er zeker op vooruit, echter we zijn er nog lang niet. Dus
zal er volgend jaar opnieuw een zwervuilophaaldag worden georganiseerd",
zo sprak zij.
Het vuil werd op de gemeenwerf ingeleverd waar wethouder Henk Bogaard die
o.m. milieuzaken in zijn portefeuille
heeft, de medewerkers bedankte. Namens het gemeentebestuur bood hij een
drankje aan, terwijl "De Herberg" een
warm hapje aanbood.

Postduivenvereniging
in Vorden doet
mee aan video-film

Vrijdagmiddag 26 maart houdt de afde
ling Vorden van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen haar Algeme
ne Vergadering in het Dorpscentrum. Tijdens deze bijeenkomst biedt het bestuur
de leden de gelegenheid om zich aan de
hand van onder andere het jaarverslag
1998 uit te spreken over het gevoerde be
leid.
Na afloop van het huishoudelijk deel van
de jaarvergadering belicht de heer H.F.
Wesselink uit Doetinchem in woord en
beeld zijn hobby: het opnemen, verzorgen en revalideren van gewonde roofvogels in een speciaal voor dit doel inge
richt asiel. Na herstel worden de roofvogels weer teruggezet in de vrije natuur.

Statiegeldaktie voor
Kankerbestrijding
maakt goede start
De Statiegeldaktie voor de de Nederlandse Kankerbestrijding bij Super De
Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
heeft een uitstekende start gemaakt,
hi de eerste drie weken bracht de aktie f 387,50 op. De aktie loopt tot en
met eind oktober.
De Statiegeldaktie ging van start op
dinsdag 23 februari. Wethouder H.
Boogaard van Welzijn depo^prde het
eerste flessenbonnerje in cWlaarvoor
bestemde bus die bij de informatiebalie staat. Het bedrag dat op de statie
geldbonnetjes staat komt geheel ten
goede aan de Nederlandse Kankerbe
strijding.
^fc
In 1999 bestaat de NederlBdse kankerbestrijding 50 jaar. Om dit jubileum te herdenken, heeft het Koningin Wilhelmina Fonds vele activiteiten ontwikkeld waarin aandacht be
steed wordt aan kanker en de bestrijding daarvan. Men wil op deze manier geld inzamelen ten einde de ziekte te kunnen bestrijden. Een van de
activiteiten is de Statiegeldaktie in samenwerking met Super De Boer.

Zondag 28 maart 12e
Achtkastelen Mini
Marathon in Vorden

De firma Atis heeft in Nederland vijf verenigingen uitverkozen om deel te ne
men aan de produktie van de Atis Promotion Movie. Tot de uitverkorenen be Zondag 28 maart wordt in Vorden voor
hoort de Vordense postduivenvereniging de 12e keer de Achtkastelen Mini MaraPV Vorden. De opzet van de film is om thon gehouden over een afstand van 30
een oplossing te zoeken voor het pro- kilometer. Door de organisatie wordt dit
bleem: terugloop van een aantal duiven- evenement aangekondigd als 'de laatste,
perfect verzorgde test voor de marathon
liefhebbers.
van
Rotterdam'. De deelnemers kunnen
De PV Vorden is dezer dagen met een videograaf bij de leden thuis geweest. De ook kiezen voor een de halve marathon
bedoeling daarbij was om opnames te of de tien kilometer.
maken van de diverse accomodaties, de De start en finish van de Achkastelen Miduiven en vliegsystemen. De firma Atis ni Marathon in Vorden is bij Bar Bodega
zal de vijf ingezonden vidiofilms reduce 't Pantoffeltje. Voor meer informatie kan
ren tot één film. Deze film zal kostenloos men bellen met Ernst te Velthuis (55 31
naar alle 40.000 leden in Nederland wor- 14) of Leo Slütter (55 23 35).
den verzonden. Zodra de Vordense opnames klaar zijn worden de leden van de
postduivenvereniging in Vorden alvast in
de gelegenheid gesteld hun film te bekijken.

Interchrist zingt
Vesper-Passie op
zondag 28 maart

Wedstrijd paasbakjes
maken bij Welkoop
Ter gelegenheid van pasen houdt Welkoop Vorden weer een aktie voor de kinderen. Kinderen van 4 tot 10 jaarmogen
op woensdagmiddag 31 maart in de winkel gratis een Paasbakje maken. De deelnemers hoeven alleen wat takjes groen eventueel een paar bloemen of opsteek-

Op de avond van Palmpasen - zondag 28
maart - voert het koor Interchrist onder
leiding van Lucian Venderink-Smeenk in
de Dorpskerk de Vesper-Passie uit.
Deze passie is geschreven in 1978 door
Willem Vogel. Het koor zingt - afgewisseld door solisten - het lijdensverhaal van
Jezus zoals dat in Mattheus beschreven
staat. Ook dominee Beitier zal een bijdrage aan deze avond leveren door alles
aan elkaar te praten.

Opbrengst Jantje
Beton Collecte
Dit jaar is wederom door vrijwilligers
van peuterspeelzaal 't Kraankuikentje in
Kranenburg en door vrijwillligers van
Scouting Vorden gecollecteerd voor de
Jantje Beton-aktie. De opbrengst was
weer zeker de moeite waard, want de collectanten van de Scouting hebben f
1.510,20 opgehaald en de collectanten
van 't Kraankuikentje zelfs f 1.601,85. De
helft van het opgehaalde bedrag is voor
de beide organisaties. De andere helft
wordt door het Nationaal Jeugdfonds be
steed aan jeugd- en jongerenwerk door
heel Nederland.

Rijvaardigheid beter
dan belangstelling
voor rijtesten SWOV
De rijvaardigheidstest die de Stichting
Welzijn Ouderen in samenwerking met
de plaatselijke rijinstructeurs, Veilig Verkeer Nederland en de COSBO voor mensen van 50 jaar en ouder organiseerde
was gedeeltelijk een succes. In totaal
acht deelnemers. Mevrouw Van Uden
van de SWOV had hier wel een verklaring
voor: 'We organiseren een dergelijke test
al een paar jaar, dus zijn er waarschijnlijk een aantal personen in deze leeftijdscategorie die de afgelopen jaren al
eens een test hebben afgelegd."
Rij-instructeur Oortgiezen die de mensen tijdens de vaardigheidstest begeleidde kon na afloop constateren dat het
met de rijvaardigheid in het algemeen
wel goed zat. Echter bij de theoriebespre
king s'avonds bleek dat dit onderdeel van
de test 'bijgeschaafd' mag worden. Er
werden diverse fouten geconstateerd,
waarmee het nut van de rijvaardigheidstest duidelijk bleek, al zal de organisatie
zich nog beraden of de test gezien de te
geringe belangstelling in 2000 opnieuw
op de agenda zal worden gezet.

René Goorman
exposeert
in bibliotheek

-_

Vanaf deze week worden er in de galerie
van de Vordense bibliotheek schilderijen
getoond van de kunstenaar René Goorman uit Laren. Goorman is geboren in
1970 en studeerde van 1989- 1993 aan de
Kunstacademie te Arnhem.
Na de academie heeft hij een aantal jaren uitsluitend landschappen geschilderd (vanuit de hereninnering), die gaandeweg klerrijker en atmosferischer werden. Thans laat hij meer zien van de omgeving waarin hij zich begeeft, niet alleen buiten, en zijn de werken meer ge
lokaliseerd.
Het kleurrijke en atmosferische is echter
niet verloren gegaan. De schilderijen
worden opgezet in dunne lagen acrylverf. René Goorman heeft al in vele plaatsen geëxposeerd, onder andere in Gale
rie 'De Rarekiek' in Gelselaar en galerie
Broekhuis in Enschede. De tentoonstelling van Goorman is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Hartstichting zoekt
nieuwe collectanten
De Hartstichting in Vorden zoekt enthousiaste collectanten voor de Nationale Hartweek van 18 tot en met 24 april.
Wie dit jaar wil collecteren, kan contact
opnemen met Wytske de Boer, Nieuwstad 27, 7251 AE Vorden, tel. (0575) 55 10
50.
Elk jaar organiseren de Vrienden van de
Hartstichting in het hele land de huisaan-huis collecte tijdens de Nationale
Hartweek. Daarbij kunnen zij rekenen
op steun van ruim 80.000 collectanten
die graag voor de Nederlandse Hartstichting op pad gaan. Want veel mensen we
ten dat collecteren slechts een kleine
moeite is en dat zij daarmee een goed
doel steunen. Daarom kan iedereen met
het hart op de juiste plaats zich aanmelden als collectant en zo in anderhalf tot
twee uur veel voor de Hartstichting bete
kenen.

De overlast
'Omdat het verser is'
Zutptienseweg IA - Telefoon (0575) 5518 85

In verband met de verbouwing van ons
kantoor aan de Raadhuisstraat l in Vorden

lekker pittig

uit Florida

BUBBEL ROBE
GRAPEFRUITS
10 stuks

is donderdag 25 maart a.s. de geldautomaat,
tijdens kantooruren, buiten gebruik.

BOEREN
6?5 4KRUIDENKAAS
500 gram

jonge

RAAPSTELEN
500 gram

249

Vanaf maandag 29 maart a.s. ontvangen wij
u graag in ons geheel vernieuwde kantoor.

BANANENCHIPS
150 gram

TROSTBMATEN
500 gram

26 maart a.s. de hele dag gesloten.

O •

a - kwaliteit

heerlijke zoete Hollandse

Tevens is ons kantoor op vrijdag

Q95

l?9

gedroogde

2f

49

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 24 t/m zaterdag 27 maart

ABRIKOZEN
250 gram

75

APRIL

MAANDTOPPER

Onze excuses voor het ongemak.
Inplaats van één stempel per besteding

ABN-AMRO Ztebank

n f 25,- krijgt u nu liefst TWEE stempels op uw spaarkaart. Dat betekent

zo snel die 25 piek korting

Raadhuisstraat l, Vorden, telefoon (0575) 55 18 86

ij elkaar sparen. Voor maar 20 stempeltjes
heeft u die al te pakken. De actie loopt

_ ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN KWT MEER!
een hard schot, maar na een mooie
/ tl tl I V O e t b Ü l
schijnbeweging was een zacht tikje ook
genoeg. In de laatste 4 minuten scoorde
HSC-VELOCITASO-13
Velocitas nog 3 keer. Eerst was er een
Woensdagavond speelde Velocitas de uit- goal van Jeroen Tijssen uit weer een corwedstrijd tegen HSC uit Haaksbergen. nerbal, Dennis Wentink tikte een mooie
Deze laaggeklasseerde ploeg mocht geen pass van Enzerink binnen, en op aange
probleem zijn voor het team van leider ven van Wentink kon Tijssen de eindHans ten Elshof.
stand op 0-13 bepalen.
In het begin van de wedstrijd scoorde Aan de hoogte van de overwinning zat
Velocitas uit een corner. Deze ingestu- op zich niet zo'n verrassing, maar het
deerde spelhervatting levert de ploeg uit was de eerste keer dit seizoen dat doelVorden elke wedstrijd wel een doelpunt man Gerrit Wenneker geen doelpunt teop. Nu was het Rob Enzerink die uit een gen kreeg. Hij klaagde overigens in de
corner van Wentink scoorde. Na deze rust wel over koude handen, maar dat
treffer pakte HSC de zaak iets serieuzer lag volgens de leider niet aan de tempeaan, wat overigens niet tot kansen leid- ratuur in de zaal.
de. Wel zorgden ze er voor dat Velocitas Volgende week woensdag speelt Velociniet zo veel ruimte meer kreeg. Dit werd tas weer uit in Haaksbergen. Mocht deze
zo'n 10 minuten volgehouden totdat wedstrijd ook winnend worden afgesloDennis Wentink het op de heupen kreeg. ten dan kan op vrijdag 2 april in Sporthal
Uit 2 mooie acties maakte hij ook even 't Jebbink bij winst het kampioenschap
zoveel doelpunten. De ploeg uit Haaks- gevierd worden.
bergen liet de kop even hangen en
Velocitas denderde toen in een sneltreinvaart over het team heen. Erik
Oldenhave (vervanger voor de geblesseerP ü a r cl i' n s port
de Ronald de Beus) scoorde met een geplaatst schot na een mooi hakballetje L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
van Rob Enzerink. Ook tekende Zaterdag en zondag 13 en 14 maart waOldenhave voor de 0-5 en bereidde de 0-6 ren er dressuur wedstrijden voor paar(doelpunt Wentink) voor. Jeroen Tijssen den in Lochem. Hier behaalde Inge
tekende voor de 0-7 ruststand. De keeper Regelink met Kirone een vijfde en zevenhad zijn schot in de korte hoek niet ver- de prijs met 165 en 163 punten in de klaswacht en moest zodoende het antwoord se B. Irene Regelink met Lea behaalde
een eerste prijs met 173 punten in de
schuldig blijven.
De 2e helft begon precies zoals de eerste klasse L.
Rob Enzerink scoorde weer uit een cor- Zaterdag 20 maart was er een dressuur
ner. Ook na deze treffer duurde het weer wedstrijd voor ponies in Lochem. Hier be
even voordat de doelpuntenmachine op haalde Elodie Stokman met Aifhia een
gang kwam. Dit keer was het Erik eerste prijs met 167 punten in de klasse
Oldenhave die met 2 doelpunten L. Marina Gotink behaalde met Goof een
Velocitas weer op het goede spoor zette. eerste prijs met 170 punten in de klasse
De keeper verwachtte in beide gevallen M2.

tot en met 29 april 1999 dus kom snel
zoveel mogelijk voordeel opdoen.
Zondag 28 maart zijn we ook geopend van 11 .OO tot 1 TM uur

HARMSEN
HOME

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

HOME

parkeergelegenheid

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

Amnesty neemt afscheid van
voorzitter Wilma Hebbink
Wilma Hebbink neemt afscheid als
voorzitter van de Werkgroep Vorden
van Amnesty International. Leontien
van der Ven zal het bestuur komen
versterken.
Amnesty Vorden heeft een uitermate actief jaar achter de rug. In het kader van
de Rechten van de mens werden maar
liefst 2480 brieven geschreven. Een re
spectabel aantal. Onderverdeeld: in Vorden 1554 briefschrijvers; Steenderen 86
en Wichmond 840. In de kerken in Vorden, Steenderen en Wichmond is er op
de eerste zondag van de maand bovendien de mogelijkheid een brief met een
petitie te ondertekenen. Ook hier wordt
veel gebruik van gemaakt. Daarnaast
heeft de adoptiegroep Vorden zich de afgelopen tijd, tesamen met 14 andere
groepen bezig gehouden met 100 politieke gevangenen die na demonstraties zijn
gearresteerd. De naam van kolonel Gaddafi duikt regelmatig op als een man die
het absoluut niet zo nauw neemt met de
rechten van de mens. "Toch blijven we
doorgaan met schrijven omdat Gaddafi
en de zijnen gevoelig zijn voor hun imago in de wereld."
Onlangs heeft de Werkgroep Vorden ook

een bezoek gebracht aan de hoogste
groepen op school De Garve in Wichmond, 'De Kraanvogel' in Kranenburg en
'Het Hoge', 'De Dorpsschool' en 'De Vordering' in Vorden. Naar aanleiding van
de videofilm 'De meester' hadden de Ie
den van de Werkgroep een gesprek met
de klassen over het werk van Amnesty International. De schooljeugd had voor de
ze gelegenheid een kaart versierd welke
naar een gevangene is verzonden. De
jeugd was erg enthousiast over deze be
zoeken van de Werkgroep Vorden.
Wat betreft het financiële plaatje ontvangt de Werkgroep steun van de Gere
formeerde en Hervormde Kerken. Verder
verkoop de Werkgroep materialen, terwijl ook veel steun wordt ontvangen van
de plaatselijke Vriendenkring. Men
hoopt dat juist deze Vriendenkring zich
het komende jaar zal uitbreiden zodat
de Werkgroep Vorden haar werk kan blijven doen. De doelstelling van deze Vrienden is om elk jaar een bedrag naar de
Werkgroep over te maken. De hoogte van
het bedrag betaalt men zelf. Wil men lid
worden van deze Vriendenkring dan is
een telefoontje naar Ennie Barbier (55 38
52) voldoende.

Voet b n l
VORDEN - ZUTPHANIA1-1

Vorden heeft thuis tegen Zutphania
goed voetbal laten zien, maar kwam zeer
moeizaam tot scoren. Zutphania behaalde uit de laatste 3 wedstrijden 9 punten,
maar mocht de handen dichtknijpen
met dit ene punt. De wedstrijdbal was beschikbaar gesteld door Makelaarskantoor Pelgrum en Samuel Winkler was pupil van de week.
Vorden trad aan met Dick Smit en
Sander Verkijk als nieuwe spelers in de
ploeg. Beide spelers kunnen terugzien
op een geslaagd optreden. Vorden ging,
zoals gewoonlijk, zeer sterk van start.
Met snel en goed verzorgd voetbal creëerde het zich direct fraaie kansen. Mare
Sueters kreeg in de eerste tien minuten
drie unieke kansen, doch had geen geluk
in de afwerking. In de 20e minuut was
het wederom Mare Sueters die alleen op
de keeper afging, maar hij wachtte te
lang, zodat een verdediger met een sliding hem de bal alsnog afhandig ,maakte. Een voorzet van Jeroen Thijssen werd
door de verdediging gemist en Dick Smit
knalde vanaf 16 meter rakelings naast.
Zutphania kwam in het spel niet vóór en
beperkte zich, mede vanwege het sterk
bezette middenveld bij Vorden, met lange ballen naar voren. Dennis Wentink
speelde zich fraai vrij, maar zag zijn
schot nipt langs de verkeerde kant van
de paal gaan. Dick Smit werd in vrije positie aangespeeld, maar ook hij kon het
doel niet vinden, want zijn schot ging via
de bui tenkant van de paal naast.
In de tweede helft probeerde Zutphania
met countervoetbal gevaar te stichten. In
een van de schaarse uitvallen was het
dan toch raak, want in de 55e minuut
verraste Beltman met een afstandsschot
doelman Hoevers. Vorden bleef het spel
dicteren, maar de counters van
Zutphania waren zeker niet ongevaarlijk
en Hoevers moest een aantal keren gestrekt naar de hoek.
Vorden ging op jacht naar de gelijkmaker. Het kreeg voldoende scoringskansen, maar had het geluk niet aan zijn zijde. Schoten van Sander Verkijk en Rob
Enzerink misten op een haar na doel en
een kopbal van Mare van der Linden ging
rakelings over. Uit een voorzet van Oscar
Olthuis werd Mare van der Linden voordat de bal hem bereikte in de rug gesprongen. De scheidsrechter legde de bal
echter niet op de stip, maar gaf een vrije
trap net buiten de zestien meter lijn. Eric
Oldenhave bedacht zich niet en krulde
de bal om de muur in de uiterste hoek,
1-1.
Vorden rook de winst, maar wat het ook
probeerde, het lukte niet om de bal over
de doellijn te werken. Rob Enzerink soleerde door de verdediging maar zijn
schot werd door een speler van de lijn gered. Met een stiftbal bracht Mare Sueters
Rob Enzerink nog een keer in stelling.
Ook zijn schot ging, overigens buiten bereik van keeper Steenbergen, rakelings
voor langs.
Vorden kreeg door dit gelijke spel te weinig.
UITSLAGEN

Vorden Dl - Erica Dl 2-3; Erica D2 Vorden D2 3-6; Oeken El - Vorden El QO;
Vorden E2 - Warnsv. Boys E3 7-2; WHCZ
E7 - Vorden E3 3-0; Vorden E4 - Dier. Boys
E2 7-1; Vorden Fl - Zutphania Fl 2-1;
Vorden F2 - Voorst Fl 2-2; Vorden F3 - AZC
F3 6-1; Brummen F3 - Vorden F4 4-1.
Vorden Al - Doesburg Al 0-1; Diepenveen
BI - Vorden BI 0-2; Vorden Cl - Oeken Cl
1-4.
Vorden l - Zutpania l 1-1; Bon. Boys 2 Vorden 2 4-3; Be Quick 4 - Vorden 3 4-1;
Vorden 4 - Ruurlo 3 2-2; Zutphania 4 Vorden 5 2-4; Vorden 6 - Baakse Boys 41-3.
PROGRAMMA

W.H.C.Z. D2 - Vorden Dl; Vorden El WH.C.Z. El; Dier. Boys El - Vorden E2;
W.H.C.Z. E6 - Vorden E4; Dier. Boys Fl Vorden Fl; Zutphen F2 - Vorden F2;
W.H.C.Z. F4 - Vorden F3; Vorden F4 - Erica
F3.
H. en K. Al - Vorden Al; Vorden BI - Ratti
BI; de Hoven Cl -Vorden Cl.
Daventria l - Vorden 1; Vorden 2 Haaksbergen 2; Vorden 3 - de Hoven 2;

Vios B. 3 - Vorden 4; Vorden 5 - SHE 3;
AZ.C.6-Vorden6.
RATTI VERDUBBELT PUNTEN

Voor een zeer enthousiast publiek, maar
op een zeer slecht veld, heeft Ratti afgelopen zondag haar puntenaantal verdubbelt. Alhoewel tegenstander Rekken het
betere van het spel had zette Ratti daar
veel werklust tegenover, zodat het gelijke
spel meer dan verdiend was.
De wedstrijd begon met afwachtend
voetbal van beide kanten. De eerste echte
kans kwam op naam van Martin
Leegstra, maar hij zag zijn inzet gekeerd
worden door de keeper. Daarna kwam
Rekken tot meerdere grote mogelij kheden mede doordat er van Ratti kant niet
goed werd verdedigd. In de 34e minuut
kwam Rekken op voorsprong: 0-1. Door
deze tegentreffer werd de Ratti verdediging wakker geschud en begon een stuk
beter te voetballen. Een vrije trap van
achteruit werd doorgekopt door Martin
Leegstra en belandde in de voeten bij
Antoine Peters, die op zijn beurt een
loepzuivere voorzet op het hoofd legde
bij Robert Abdumasin. Robert wist met
dit buitenkansje wel raad en bracht beide ploegen weer op gelijke hoogte.
In de tweede helft haalde het spel lang
niet meer het niveau dan dat van de eerste helft. Rekken voerde de druk wel op
om alsnog met drie punten huiswaarts
te keren, maar verder dan enkele schoten uit de tweede lijn, die een makkelijke
prooi waren voor de uitblinkende Erik
v.d. Kamp, kwam het niet. Ratti, dat allang blij was met een punt, nam geen onnodige risico's. De enige echte grote kans
van Ratti kwam op naam van Antoine
Peters, maar de lop die hij in gedachten
had miste de juiste hoogte.
De laatste 10 minuten speelde Rekken alles op alles maar de Ratti verdediging
bleef nu wel goed op de been en zorgde
ervoor dat de puntendeling terecht was.

6e plaats. Winnaar werd de Brabantse
Dona Meeter.
Rudi Peters reed in het Duitse Rhede. In
een omloop van 14 m die ze 5x moesten
afleggen belandde Peters in de kopgroep.
Afspurten werd voor hem moeilijk, bevangen door de kou haalde hij het meeste eruit. Een 6e plaats was dan ook zijn
deel. Een koers met veel water en kou
werd gewonnen door een Hollander:
Fred Keiler uit Twello.

V o M e v b ii
DAMES DASH l - LONGA 3-1

Zaterdag trad het eerste vrouwenteam
van Dash aan tegen het Lichtenvoordse
Longa 159. Om 14.45 uur verrichte iMini
van de weeki Denise de Hart de eerste
service; de bal geraakte niet aan de andere kant van het net. Was dit een teken
aan de wand voor de eerste set waarin
Dash nauwelijks een vuist kon maken tegen het fris startende Longa? Onbevangen begonnen de gasten, al vrijwel zeker
van degradatie, aan het karwei. Dit resulW a Lc r p o l o
teerde in een forse servicedruk waarop
Dash
het antwoord schuldig moest blijZONDAG 21 MAART DAMES l
ven,
zij
het dat de thuisploeg tot 6-7 keuTEGEN DAMES 2 VAN VOILA
rig
bijbleef.
Toen scoorde Longa vijf punOm half 6 speelde het Ie tegen het 2e ten op rij, onderbroken
door twee time
team. Voor dames l was dit de kam- outs aan Vordense zijde alsmede
een wispioenswedstrijd. Als deze pot gewonnen
sel; coach Louis Bosman, slechts beschikzou worden, dan kunnen ze niet meer kend over zes basisspeelsters, bracht bij
worden ingehaald door de nummer 2. 6-8 Lise Hissink in het veld voor de nog
NZC Neede. Jammer alleen dat de kamsteeds niet van griep en koorts herstelde
pioenswedstrijd gehouden werd binnen
Hanneke Maljers. Het mocht niet baten.
de vereniging.
De wedstrijd ging heel ontspannen van
start. Zo ontspannen, dat er eigenlijk
sprake was van een saai spel. Het eerste
doelpunt werd wel al na 18 seconden gescoord door Grietje Welleweerd 1-0 en de
2-0 werd nog geen minuut later opgeëist
door Debbie Hebbink, rasechte verdedigster die helmaal van achteruit vrij door
kon zwemmen op 't doel.

Longa trok de set naar zich toe met een
duidelijke 6-15. Naast Maljers begon de
gebruikelijke basis van de laatste weken
deze eerste set: Debby Leferink, Mirjam
Boel, Anoek Dalhuisen, Gracia Rouwen
en
Alieke
Dalhuisen.
Bianca
Doornebosch ontbrak wegens werk en
Joyce Wentink wegens vakantie. Naast de
vaste stand in Lise Hissink complementeerde jeugdspeelsters Sanne Elbrink
(spelverdeling) en Femke Grievink (aanval) de groep. Bosman gaf beiden in de
laatste set enige speeltijd, terwijl Femke
ook in de derde set een rondje achterveld
mocht overnemen van Mirjam Boel.
Na het verlies in de eerste set waren de
Vordense vrouwen op temperatuur een
werkten de wedstrijd afin overeenstemming met de verhouding op de ranglijst.
Longa kreeg in de laatste drie sets nog
slechts 13 punten mee in een tijdsbestek
van vijftig minuten. Een overduidelijke
51-28 score over de hele wedstrijd geeft
de krachtsverhoudingen tussen het dit
seizoen steeds volwassener ogende Dash
en Longa, welk team het van enkele individuele speelsters moet hebben. Probleem voor de Lichtenvoordse cowch is
deze individuen het telkens na een of
twee sets moeten laten afweten en dat
dan het hele team in de modder zakt,
waarbij niemand in staat is hen eruit te
trekken.

Grietje Welleweerd scoorde na een ééntweetje met Annelies Rinders de 3-0. Na
een goed afgeslagen aanval door keepster Sabine Wilgenhof, werd de bal naar
Karin Rouwenhorst gepasst. Zij zag in
het doel van Voila 2 een duttende keepster liggen. En kon heel gemakkelijk de 40 scoren.
In de 2e periode dachten dames 1: "Nou,
dit is kat in 't bakkie", maar daar waren
ze toch iets te nonchalant, want dames 2
PROGRAMMA
scoorden 2x en dames l niet l keer: 4-2.
CJV'ers - Ratti 5; *|den BI - Ratti BI; Na een korte maar pittige ^fech van de
Eerbeekse Boys Cl^fttti Cl.
coach Simone Heuvelink paSen dames l
Meddo l - Ratti 1; Ratti 2 - Warnsveldse de tactiek een beetje aan. Toen hadden
Boys 5; Ratti 3 - Oeken 4; Oeken 5 - Ratti 4. dames 2 het nakijken. In de derde perioDames: Rekken l - Ratti 1.
de werden 6 doelpunten gescoord, l voor
dames 2 en de rest doorj^ Ie team;
socn
Grietje Welleweerd lx, D^pnka HietUITSLAGEN
brink 2x, Henriet Dadema lx en Karin
Socii I-Klein Doch teren 3-1, Socii 2-Vois Rouwenhorst lx, stand 9-3.
Beltrum 0-3, Socii 3-Epse 3 2-0, Brummen In de vierde periode werd heel veel geflo5-Socii 4 3-2, Oeken 4-Socii 5 5-3, Socii 6- ten door de scheidsrechter. Dat was jamSHE 5 4-0, Socii B-Oeken B 0-2, TKA D- mer, want daardoor verliep het spel niet Door dit resultaat nestelt Dash zich nog
wat steviger op de zevende plek. Het gat
Socii D 1-9, Socii E-Gazelle Nieuwland E echt vlot.
met nummer acht is inmiddels vijf pun5-2, Socii F-Oeken F 0-5.
Dinanka Hietbrink krijgt de bal toege- ten, zij het dat Dash al een wedstrijd
speeld van Sandra Jurriens en na wat ge- meer heeft afgewerkt.
PROGRAMMA
goochel met de bal van de linker op de De komende weken staat er een zwaar
Wolfersveen 1-Socii l, Longa '30 5-Socii 2, rechterhand, weet ze 'm toch in te tikprogramma, eerst volgende week tegen
Baakse Boys 2-Socii 3, Socii 4-SHE 4, Socii ken: 10-3.
5-Brummen 6, Doetinchem 6-Socii 6, Het volgende doelpunt wordt door Karin de nummer twee, Dynamo Tubbergen,
Voorst B-Socii B, Socii D-Zutphania D, Rouwenhorst gescoord uit een 4 meter: gevolgd door nummer drie, Boemerang
WHCZ E-Socii E, Gazelle Nieuwland F- 11-3. En na een uitbraak en een mooie Eibergen. Een graadmeter noemt
Bosman deze wedstrijden: iln die wedSocii F.
aanspeelbal door Henriet Dadema, te- strijden kunnen we echt laten zien hoe
kent dezelfde Karin Rouwenhorst aan ver we zijn.
voor de laatste 2 doelpunten, eindstand
15-3.
i e l L' r s p o v t
UITSLAGEN
Alles bij elkaar een rustig waterpolopot- Heren eerste klasse: Dash l - Vios
De RTV Vierakker-Wichmond is volop be- je, maar deze stand zorgt er wel voor dat Beltrum 3-1; Heren tweede klasse: WSV l
zig met de organisatie van de Rabo dames l niet meer in te halen zijn door - Dash 2 0-3; Heren derde klasse: WSV 2 Omloop v.d. Graafschap op zondag 2 mei de nr. 2. Zelf zeggen de dames: "Voor ons Dash 3 3-0; Heren derde klasse: Dash 4 wordt deze klassieker verreden in is het seizoen pas over als de laatste pot VW l 0-3; Dames derde div.: Dash - Longa
Vorden. Start en finish zal in de gespeeld is en we vieren 't na de laatste '59 2 3-1; Dames eerste klasse: Dash 3 pot op 25 april in Lochem."
KSV l 3-0; Dames tweede klasse: Dash 4 Dorpsstraat zijn.
S.V. Harfsen l 0-3; Dames derde klasse:
De inschrijving voor deze wedstrijd verWSV 2 - Dash 6 3-1; Dames vierde klasse:
loopt voorspoedig, de cyclosportievenWillems Gemini 4 - Dash 7 3-0; Meisjes A:
koers is reeds volgeboekt en bij de cater i tl e n
Dash Al - Reflex Al 3-0; Meisjes B: WSV
gorie veteranen is de animo ook goed te
B2 - Dash BI 0-3; Meisjes Cl: Longa '59 C2
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
noemen. Ze rijden allen 3 omlopen van
- Dash Cl 0-3; Meisjes C2: WSV C3 - Dash
ca. 34 km. De organisatie is momenteel UITSLAGEN VAN WOENSDAG
C2; Jongens C3: Dash C3 - Rivo Cl 3-0.
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bezig om sponsorgelden op te halen,
Groep A: 1. Bergman / Hissink 59.2%; 2. v.
zonder sponsors zou dit evenement niet
Assselt / Vruggink 59.2%; 3. v. Burk / PROGRAMMA
haalbaar zijn.
Hendriks 54.6%; 4. den Elzen / Gerich- Heren eerste klasse: Reflex 3 - Dash l;
De R.T.V. leden zijn druk in training voor
Heren tweede klasse: Dash 2 - Halley 3;
hausen 54.6%.
dit evenement, er wordt binnen de club
menig extra kilometer gefietst. Afgelo- Groep B: 1. Hartman / Warnaar 63.0%; 2. Heren derde klasse: Dash 3 - VW 2;
de Bie / Harmsen 56.3%; 3. mv./hr. de Heren derde klasse: Vios Eefde - Dash 4;
pen zaterdag reden 13 RTVers naar Olst
Dames derde div.: Dynamo Tubbergen voor een wedstrijd over ca: 60 km. Ze gin- Bruin 55.8%; 4. Brinkman / Visser 55.8%.
Dash; Dames derde div.: Dash 2 - Wevoc;
gen ook weer op de fiets naar huis terug,
Dames eerste klasse: Marvo '761 - Dash 3;
BRIDGECLUB VORDEN
de meesten hadden deze dag dan ook
Dames tweede klasse: Sc. Gorssel l - Dash
zo'n 140 km gereden. Dit alles als voorbe- UITSLAGEN VAN 15 MAART 1999
Groep A: 1. van Burk / Hendriks 61,2%; 2. 4; Dames derde klasse: Dash 5 - S.V.
reiding op de omloop. RTV-junior Arne
Kornegoor reed zondag naar een 6e Arnold / Warnaar 60,8%; 3. Bergman / Harfsen 2; Dames derde klasse: Dash 6 Sparta 4; Dames vierde klasse: Dash 7 plaats in Zaandam in de klassieker "om- Walter-Kilian 60%.
Groep B: 1. den Ambtman / Thalen 68,9%; S.V. Harfsen 4; Meisjes A: DES Al - Dash
loop v.h. lageland". Ook Gretha KI.
2. van Gastel / Castermans 65,4%; 3. Al; Meisjes B: Dash BI - Rivo B2; Meisjes
Brinke uit Vorden reed een ATB-wedstrijd
Cl: Dash Cl - S.V. Harfsen Cl.
Rossel / Warringa 62,5%.
te Zeeland. Ze behaalde daar een knappe

Actie
'zuinig1
stoken

KOOPZONDAG
In Hengelo Gld. en Ruurlo op 28 maart
1999
Op deze dag zijn onze winkels geopend van
11.00- 17.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie kunt U
de sfeer proeven van de diverse nieuwe collecties TAPIJTEN - GORDIJNEN - VITRAGES - LAMINAAT en PARKETVLOEREN.
Tevens kunt U in onze showroom in Hengelo
de nieuwe collectie MEUBELEN (o.a. kersen) bewonderen en geven wij op deze dag
10% korting op de gehele collectie buitenzonwering (Rolluiken - Screens Markiezen en Uitvalschermen)

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 8 maart t/m
zondag 14 maart 1999.
Bij een

jaarverbruik
van:

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000

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

hoort een
•
stree (verbruik voor :
de afgelopen;
week van: •
21 m 3 :
26 m 3 j
31 m 3 i
36 m3 i

52 m
57 m
62 m3
67 m 3
72 m3
78 m3
85 m3
93 m3
01 m3
09 m3
16 m 3
29 m3
155 m

en een totaal
streefverbruik sinds
i r.ovember
'98 van:
493 m3
616 m3
742 m3
862 m 3
985 m3
1107 m3
1231 m3
1358 m3
1478 m3
1603 m3
1725 m3
1847 m3
2031 m3
2217 m3
2402 m3
2586 m3
2773 m3
3080 m3
3389 m3
3694 m3

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

-garnog

1 1 u i Ke n
worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend
• Comfortabel

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

DRUKKERIJ

WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086

l NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AAy

Voor meer informatie of nog een
metérkaart, kunt u bellen:

O8OO - 1548

Jouw

Graag tot ziens!

Diagnose Reuma: Art rost»

Giro 32ïl

SPANNEVOGEL
MEUBEL- EN

Nederlanders heeft
artrose mijn leven

Whirlpools: winkelwaarde f 5.000,- nu vanaf

/ ï.3995—
i

2m5OQj~

Houtwal 18, Zuip hen, telefoon OG - 5O 63 2O 95

drastisch veranderd.
Dankzij onderzoek
heb ik zicht op nieuwe
kniegewrichten.
Er is veel geld nodig
voor onderzoek maar
ook voor individuele
hulp en aangepaste

over eigen vervoer. Interesse? Bel dan Marije Braakman,
0900-9896.

Agrarische
medewerkers (m/v)
Wij zoeken enthousiaste oproepkrachten die op diverse
melkveehouderijen worden ingezet voor melken en eventueel ander agrarisch werk. Je hebt een MAS-opleiding.
Ervaring met melken is zeer gewenst. Eigen vervoer is
noodzakelijk. Bel voor meer informatie Henk Stam,
0900-9896.

Medewerkers
varkenshouderij (m/v)

vakanties. Fijn als u het
OPENINGSTIJDEN:

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

TEGELHANDEL

UW ETALAGE

mullcf-vordcn bu

DUIZENDEN LEZEN

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Heb jij een LAS-opleiding en beschik je over
eigen vervoer? Dan kun je aan de slag bij

Nationaal Reumafonds

HONDERDEN ZIEN

UW ADVERTENTIE

Grondwerkers (m/v)
Voor grondverzetbedrijven en diverse bouw-

Net als bij 650.000

Winkelwaarde: 100 cm f 6.100,- nu slechts

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

en technische bedrijven zoeken wij enthousiaste all-rounders, die fulltime inzetbaar zijn. Naast het grondwerk kun je
ook voor montage- en straatwerk ingezet worden. Je bent
technisch en je weet van aanpakken. Bovendien beschik je

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Eerste kwaliteit, bestaande uit marmoniet wastafel af m. 120 x 100 cm.
Kleuren: wit, pergamon, groen, antraciet en zwart gewolkt.
Hoge kast: hangkast, onderkast, paneel voor spotjes en spiegel van 120 x
128 cm. Alles MDF. Ook los verkrijgbaar.
^*%*%
Winkelwaarde: 120 cm f 6.700,- nu slechts
f T.o995—

Ons
beroep!

PI JTENHUIS

UBBINK

beroep,

diverse varkenshouderijen. Interesse?

wilt steunen. Bedankt!

N a t i o n a a l Reumafonds
\ n i s u - n l . i n i . I I a n k i">.7(. 74 S I 2

Reuma Informatie Centrum:
0900 2025110.

Neem dan contact op met Gerrit
Weenk, 0900-9896.

Bedrijf sverzorging
Oost-Nederland

Paaseiershow bij Keizerskroon, De Luifel en De Tapperij:

Zondag 28 mei Reurei in Ruurlo
Zondag 28 mei vindt voor de zesde
maal de paaseiershow Reurei plaats
in Ruurlo. In de zalen van Keizerskroon, De Luifel en De Tapperij is een
grote verscheidenheid aan geschilderde eieren te zien. Van een eenvoudig vijf gulden eitje tot het vele honderden gulden kostende ikonenei.
De deelnemers aan Reurei komen uit de
hele regio. Er zijn zelfs een paar Russen
van de partij. Zij zullen in Ruurlo aanwezig zijn met zeer speciale ikonen. Evenals

vorig jaar worden de zalen weer opgefleurd door wedstrijdbloemwerk van leden van KMPT Groei en Bloei. In de Tapperij wordt ook een demonstratie bloemschikken gehouden. Verder worden oude
paasgebruiken getoond en toegelicht
door kenners van folklore. Nieuw in 1999
is het gieten en versieren van chocolade
paaseieren, hazen en andere figuren.
hi het kader van Reurei zijn diverse winkels in Ruurlo open voor het publiek
waaronder de Ruurlose autodealers.

Muziekvereniging Concordia start jubileum festiviteiten 130 jarig bestaan op zaterdag 27 maart met feestavond:

Concordia viert jubileumjaar met concours
Ze zijn er maar wat druk mee; voorzitter Jos van Dijk, secretaris Peter
Kraaijeveld en penningmeester Paul
Bunkers van de Vriendenclub van
Concordia. Dit jaar bestaat de Vordense muziekvereniging 130 jaar. En
dat moet volgens het drietal gevierd
worden. De Vriendenclub van Concordia heeft voor dit jaar dan ook diverse jubileumfestiviteiten op het
programma staan. Zo wordt er zaterdag 27 maart bij t Pantoffeltje voor
alle muzikanten, familieleden en
sponsors een feestavond gehouden.
Verder vindt op zaterdag 8 mei het
traditionele voorjaarsconcert plaats
dat dit jaar een extra bijzonder feestelijk tintje zal krijgen. Hoogtepunt
van de jubileumjaar moet het grote
muziekconcours worden van zondag
12 juni waar in totaal dertien toporkesten zullen optreden. Dit muziekconcours vindt plaats in sporthal t
Jebbink.

Het organiseren zit hem in het bloed. Zeven jaar geleden werd Peter Kraaijeveld
voorzitter van de Vordense muziekvereniging en in de afgelopen jaren heeft
hij veel activiteiten opgezet. Ook zit hij
in het bestuur van de Vriendenclub van
Concordia dat dit jaar alle jubileumfestiviteiten organiseert. Te beginnen op zaterdag 27 maart met een feestavond bij 't
Pantoffeltje.
Peter Kraaijeveld: "We hebben in totaal
160 mensen uitgenodigd: muzikanten,
familieleden en sponsors. Het wordt een
heel bijzondere avond met een spectaculair optreden. Ik kan daar op dit moment
nog niks over zeggen. Het is nog een verrassing voor de leden".

ling. "Voor de vereniging is dat heel heel
belangrijk concours", vertelt voorzitter
Peter Kraaijeveld.
"In een paar jaar tijd is het heel hard ge
gaan met Concordia. Met Hugo Klein
Severt hebben we een uitstekende dirigent in huis gehaald. Vorig jaar zijn we
bij het concours in Eibergen rechtstreeks
gepromoveerd naar de Ie klasse van de
Koninklijke Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen. Dit jaar strijden we
mee om de titel 'Landskampioen Basisklasse. Het korps moet op zaterdag 10
april twee nummers spelen. Ze beginnen met het inspeelnummer Festival
Fanfare en daarna volgt het verplichte
nummer Rhapsodie Provencale."

CONCOURS

Zaterdag 10 april doet Concordia mee
aan het 13e KNFM-Yamaha Topconcours
in Musis Sacrum in Arnhem. Concordia
komt uit in de eerste klasse. Vorig jaar
promoveerde het korps naar deze afde-

een boek over Vorden in het jaar 1999

Wat vindt u
van Vorden?

In het boek 'Vorden '99' dat in
september a.s. zal ^-schijnen,
willen we graag véél meningen weergeven van Vordenaren
over hun dorp. Wilt u hieronder in een paar regels
omschrijven wat u van Vorden vindt?
Vertel het eerlijk: als u enthousiast bent ovei^is dorp maar
ook als u Vorden nou niet direct de leukste gemeente van
Nederland vindt.
We hopen een boeiende selectie te maken uit alle meningen. Die wordt in het boek gepubliceerd. U mag uw naam
eronder zetten maar het hoeft niet. Wel is het belangrijk dat
u uw leeftijd vermeldt.
Wilt u dit briefje met uw mening uitknippen en opzenden
aan of inleveren bij de Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3,
7251 BA Vorden? Bij voorbaat bedankt!

Dit is mijn mening over Vorden

hier afknippen

(mag ook in dichtvorm)

Mijn leeftijd is
jaar
Naam van inzender/ster (hoeft niet ingevuld te worden)

VOORJAARSCONCERT

Zaterdagavond 8 mei wordt in het Dorpscentrum het voorjaarsconcert van Concorida gehouden. Peter Kraaijeveld: "Dit
jubileumconcert met lekkere vlotte muomdat de Duitsters die de oorlog niet
zelf hebben meegemaakt, steeds meer
willen weten wat er nu eigenlijk precies
gebeurd is en door 'Vati' en Groszvati' in
die jaren is veroorzaakt. Tot voor enkele
jaren wist men op de Duitse scholen met
de recente geschiedenis eigenlijk geen
raad en werd deze zoveel mogelijk verzwegen. Sinds de laatste jaren is de tijd
rijp voor een objectieve opening van zaken.
In de befaamde boekenbijlage van de
Süddeutsche Zeitung werd een lovende
recentie geschreven over Hoefnagels' roman. De nieuwe roman 'Dansen op het
terras' van Peter Hoefnagels werd eveneens enthousiast ontvar^fci en zal in
Duitse vertaling verschijnen bij de grote
literaire uitgeverij Claassen Verlag uit
München.

Romans van Peter
Hoefnagels breken
door in Duitsland
Peter Hoefnagels' autobiografische roman over de bevrijding van Oost-Gelder-

VERLOTING
De opbrengst van deze verloting gebruikt de Vriendenclub van Concordia
voor de organisatie van het grote muziekconcours op zondag 12 juni in sporthal 't Jebbink. Er komen in totaal dertien
muziekkorpsen naar Vorden toe. Voor
het muziekconcours heeft Concordia
naast de sporthal ook het Dorpscentrum
afgehuurd.
Peter Kraaijeveld: "Het aanbod op het
concours is heel divers. Van hele kleine
verenigingen tot grote toporkesten. Het
wordt op zondag 12 juni dus weer volop
genieten in de sporthal." Het muziekconcours wordt geopend door burgemeester E.J.C. Kamerling.
7 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
12 Damesclub Medler J. Jansen
12 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
13 Soos Kranenburg
13 HVG Linde Excursie naar J. Houtman
14 Welfare Handwerkmiddag Wehme
Kraamverkoop
14 NCVB Vorden Bui-Bui i.s.m.
Wereldwinkel

AUTOWASAKTIE
Operation Friendship
Vorden

zaterdag 27 maart

AGE N D A
MAART

ledere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
23 NCVB Vorden, Paasavond
24 ANBO Klootschieten in 't Olde
Lettink
24 NJB.v. PI. Vrouwen
24 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
24 HVG dorp Vorden, Paasliturgie vanuit de Fakkel
24 HVG Wichmond, Paasliturgie
25 HVG Linde, ringavond in Laren
25 HVG dorp Vorden, voorjaarsvergadering in Laren
26 ANBO, algemene ledenvergadering
met dialezing in 't Stampertje
27 HSV de Snoekbaars, Paas (eieren)
wedstrijd voor Jeugd en Seniorleden.
28 LR & PC de Graafschap, onderlinge
wedstrijd
29 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
30 Bejaardensoos Kranenburg,
Passiemiddag
31 Welfare verkoopmiddag Wehme
31 HVG Linde Paasliturgie
31 ANBO Klootschieten in 't Olde
Lettink
31 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
APRIL

land 'De onbekende bevrijding, 19351945', in 1997 fraai uitgegeven door de
Keulse uitgever Dittrich Verlag onder de
titel 'Über die IJssel', is nu aangekocht
door de grote Duitse uitgever Econ Verlag uit München en zal in pocketeditie
verschijnen.
De belangstelling in Duitsland is groot,

ziek zal een extra feestelijke tintje krijgen. Verder houden wij als Vriendenclub
van Concordia op deze avond een grote
verloting met schitterende prijzen zoals
vlees- en dinerbonnen.

Iedere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
l Bejaardenkring Dorpscentrum Pasen
7 HVS Wichmond Geheugentraining
7 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

vanaf 10.00 uur tot 16.00
uur. Industrieterrein Vorden
(fa. Woltering)
Personenauto's: vanaf ƒ15,Bedrijfsbusjes: ƒ25,(incl. koffie + cake)

wassen, uitzuigen, zemen

Drie keer volle kerk
voor musical 'Het
Ondermaanse Huis'
De musical 'Het Ondermaanse Huis'
van de gezamenlijke kerken was een
groot succes. De musical werd het afgelopen weekend drie keer uitgevoerd
en drie keer zat de Christus Koningkerk vol.
Lieneke van Ruller, één van de initiatiefnemers van de musical, kijkt met
een tevreden gevoel terug op het afgelopen weekend. "Het is allemaal heel
goed gegaan. We hadden drie keer
een volle bak en sommige mensen
zijn zelf meer dan één keer wezen kijken. Zo mooi vonden ze het. Of we volgend jaar weer een musical houden?
Nou, dat weet ik nog niet. Laten we
eerst meer even nagemeten van deze
musical", zegt ze.
Er deden ruim honderd mensen mee
aan de musical 'Het Ondermaanse
Huis'. Hoofdrollen waren er voor
Ruth Brinkhorst, Johanjanse, Lieneke
van Ruller, Joanne Wichers en Bert
Nauta. De regie was in handen van
Marian Beitier.

De plaatselijke
ambulance is
vaak te laat..

R e u r e i in R u u r l o
28 maart
Zondag is het in Ruurlo weer zover; het
alombekende Reurei-evenement vindt
dan plaats. Om u alvast in de paassfeer
te brengen, kunt u bij De Wonerij ook
op deze zondag kopen, de showroom
staat dan geheel in het teken van Pasen.
De nieuwe trends voor sfeervol wonen
presenteren wij u in een gezellige paasambiance. De paasshow loopt door t/m
tweede paasdag. Bovendien maakt elke klant deze dag kans op
een waardecheque tot ƒ100,-. Grenzen in trends en design
worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de meest complete collectie, op het gebied van meubelen, slaapcomfort. raam decoratie en vloerbekleding
tot in detail. Woonaccessoires passend bij de nieuwste
woonstijlen, vindt u in een speciaal ingerichte hoek. U moet
dus gewoon komen kijken om u aangenaam te laten verrassen.

maakt kans op e
waardecheque tot

De Spitfires
opPaasvuur
Kranenburg
Het Cultureel Collectief
Kranenburg houdt op Eerste Paasdag weer een paasvuur. Na het onsteken van
het paasvuur zal evenals
vorig jaar het feest in de
tent worden voorgezet
met medewerking van
streek- en dialectband de
Spitfires uit Ruurlo.
Evenals voorgaande jaren
zullen er naast het ontsteken van het paasvuur enkele andere activiteiten
plaatsvinden. Zo zal de
koets met de vuurkoning
van 1998 om kwart voor
acht vertrekken vanaf het
begin van de Eikenlaan.
Voorop zullen paashazen
lopen gevolgd door de kinderen die voorzien zullen
worffen van een lampion
en dit alles onder begeleiding van muziekvereniging Concordia uit Vorden. Aangekomen op het
terrein van de heer Wesseling aan de Eikenlaan zal
het paasvuur worden ontstoken door de vuurkoning van 1998 Herwin
Reintjes. Tijdens het ontsteken speelt Concordia
enkele nummers.
Na het ontsteken van het
paasvuur zal evenals voorgaande jaren weer gestreden worden om de titel
vuurkoning van de Kranenburg. Dit zal plaatsvinden door middel van het
gooien van een brandende
borstel. Dit is een spectaculair gezicht. Het werpen
van de borstel vraagt om
veel preciessie en behendigheid. Diegene die de
borstel in de teertonne
weet te gooien is de nieuwe vuurkoning en zal tevens het paasvuur van
2000 mogen ontsteken.
Tijdens de optocht en het
branden van het paasvuur
zal zoals gebruikelijk door
de paashazen aan de kleinsten onder de aanwezigen
een kleine attentie in de
vorm van een paaseitje
worden aangeboden. De
presentatie van het borstelwerpen is evenals het
afgelopen jaar weer in
handen van Hans Krabbenborg. Na afloop van het
werpen zal in de verwarmde feesttent de nieuwe
vuurkoning of koningin
worden gehuldigd. Dit
door het overdragen van
de trofee die dit jaar inhet
Mossel heeft gestaan bij de
familie Reintjes.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

net even

E WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0 5 7 3 45 12 39

Centraal Duit^bnds
schadeloosstemng
ex-dwangarbeiders
De Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen
(SBO) start deze week e^handtekeningenactie onder ex-dwanpffbeiders. Deze
worden opgeroepen hun steun te betuigen aan het 'Project Schadeloosstelling
Nederlandse Dwangarbeiders WO-H'. In
eerste instantie is de inzet van het project de totstandkoming van één centraal
Duits fonds voor schadeloosstelling van
ex-dwangarbeiders of hun weduwen.

Duits fonds komt, waaruit alle^kderlandse ex-dwangarbeiders of hurrWeduwen een schadeloosstelling kunnen ontvangen.
De SBO heeft inmiddels zowel de Duitse
regering als de voorzitter van de '|^desvereinigung der Deutschen ArberïPberverbande' verzocht al het mogelijke te
doen om invulling te geven aan de morele plicht en verantwoordelijkheid ten opzichte van alle dwangarbeiders. Ook zijn
diverse maatschappelijke instanties in
Nederland benaderd voor een steunbetuiging en is de Nederlandse politiek gevraagd haar invloed aan te wenden om
het doel te bereiken.

Steeds meer Duitse ondernemingen geven aan bereid te zijn voormalige dwang- Nederlandse ex-dwangarbeiders worden
arbeiders uit de Tweede Wereldoorlog 'via advertenties in kranten of via een
schadeloos te stellen. De Duitse overheid brief opgeroepen voor hun rechten op te
steunt deze initiatieven. Die ontwikke- komen. Ze kunnen dat doen door een
lingen waren voor de SBO aanleiding het antwoordstrook te ondertekenen. Daarin
'Project Schadeloosstelling Nederlandse geven ze aan de totstandkoming van één
Dwangarbeiders WO-II' op te zetten.
centraal Duits fonds te steunen. Ze kunnen ook bellen naar de SBO om een antwoordstrook op te vragen. Het telefoonDe SBO juicht het uiteraard toe dat Duit- nummer van het project is (055)
se ondernemingen hun morele verplich
5220300. De verzamelde handtekenintingen erkennen. Maar die erkenning gen worden zo spoedig mogelijk aan de
mag zich niet beperken tot afzonderlijke Duitse regering overhandigd.
ondernemingen. Want hoe zit het bijvoorbeeld met ex-dwangarbeiders die
werkten bij ondernemingen die niet Is het centrale Duitse fonds eenmaal een
meer bestaan? Of werkten bij boeren? Of feit, dan zullen de activiteiten van het
bij de overheid? Ook zij hebben recht op 'Project' zich voornamelijk richten op de
schadeloosstelling. Daarom vindt de SBO begeleiding van aanvragen tot schade
het noodzakelijk dat er één centraal loosstelling.

wij zoeken taxichauffeurs

m/v

in Borculo, Ruurlo e.o. voor:
• 2,5 dag/week = woensdag, donderdagmiddag, vrijdag
• weekend = vrijdagavond t/m zondagavond
• invulritten = oproepbaar voor plotselinge ritten
Vereist: rijbewijs BE, goede sociale vaardigheden.

Zondag 28 maart:

koud-, warm- en
nagerechtenbuffet

f29,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!
Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen.
Zondag 4 april:
Paasbrunch van 13.00 tot 16.00 uur f29,50
Paasbuffetf35,Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem
|
Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

BOUWBEDRIJF EGGINK
Klussen • Verbouw • Nieuwbouw
zoekt op korte termijn
wegens uitbreiding werkzaamheden
een

allround
timmerman
voor werkzaamheden
in de werkplaats en op de bouw
en een

allround metselaar/
timmerman
Kandidaten moeten zelfstandig kunnen werken.

Solliciteren: schriftelijk of telefonisch

Taxi Piek Meulenveld

Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan:

t.a.v. mevr. E. Meulenveld

BOUWBEDRIJF EGGINK

Stroetweverweg 1, 7261 LK Ruurlo - Telefoon (0573) 45 39 91

Kostedeweg 5, 7251 MZ Vorden

ZONDAG 28, MAART (K)OR
\\uw

PAAS-EIERMARKT
REUREI TE RUURLO
BLOEMENFESTIJN
VAN DE KMTP
(Groei en Bloei)
De vaste dag, nl. Palmzondag heeft inmiddels (^
zoveel bekendheid gekregen,
ook onder het publiek, dat andere organisaties van paas-eiermarkten met de vaststelling van
hun datum hiermee rekening
huden omdat Reurei een geweldige publikestrekker is geworden. De organisatie tracht elke
deelnemer uniek in zijn techniek
te laten zijn, waardoor een
groot assortiment ontstaat, aantrekkelijk voor het publiek en
zeker voor de eier-verzamelaar.

/mA m*. •

Tijdens
Reurei
zondag
28 maart

keu» u» 35 selected
„secUarsendemos

Uiteraard zijn ook de
Ruurlose Autodealers:
Huinink, Teger, Ruesink en
Deunk-Hendriksen deze
dag open, vanaf 11.00
uur.
Reurei wordt weer gehouden in
zalencentra De Keizerskroon,
Dorpsstraat 15; De Luifel,
Dorpsstraat 11 en De Tapperij,
einde Dorpsstraat, op het
Julianaplein.
Palmzondag 28 maart 1999 om
11.00 uur zal Reurei officieel
worden geopend door een duo
van wethouders, de heren W.
Rijkenbarg en A. Visser, in de
grote zaal van De Luifel.
Speciale medewerking aan de
opening wordt verleend door
enkele paren van de
Achterhookse Folkloredansers.
Voor de opening, vanaf 09.30
uur, stelt de organisatie de minder-validen die slecht ter been
zijn, of gebruik moeten maken
van een rolstoel, in de gelegenheid in alle rust rond te kijken.
De paas-eiermarkt sluit 17.00
uur.

Ruesink,
Citroëndealer
van het jaar!'
ink in Ruurlo tijdens Reurei
Bij Ruesi

Op nieuwe en gebruikte auto's:

KORTING
VAN SOO,TOT 2.OOO

De Ruurlose Ondernemers
Vereniging, de ROV, is verzocht
hun winkels tijdens Reurei open
te doen.

\\

WÜSÏNK BV
Groenloseweg

Nieuw in

De Venterkamp \

onxe showroom:

DE
SUBARU
LEGACY l
-—
TOURING WAGON AWD
DE SUBARU FORESTER
n
TURBO
AWD

Maak «l

Reurei-w*--—
kennis ntc
de nieuwe
Multipla fiat
Welkom in

De ideale combinatie van ruimte en trekkracht,
uiteraard voorzien van vierwielaandrijving

Autobedrijf

"HUININK VOF
Spoorstraat 14 - Ruurlo.

TIGER

