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Andere partijen zien niets in amendementen CDA:

Welzijnsplan vastgesteld
De gemeenteraad heeft vorige week
instemd met het welzijnsplan. Alleen
het CDA stemde tegen de bezuinigingen die het college wil gaan doorvoeren. De christen-domocraten probeerden nog door middel van een
amendement de bezuinigingsopratie
op z'n minst een jaar door te schuiven en dat jaar te gebruiken om met
de verschillende welzijnsinsteUingen
en verenigingen aan tafel te gaan om
te praten over het budget over de periode 2000-2003. De andere politieke
partijen zagen niets in dit amendement. Ook voor een andei4 amendement van het CDA was geen meerderheid. In totaal gaat het om een bezuiniging van 75.000 gulden.
Volgens de heer R. Nobel (D66) zijn de bezuinigingen noodzakelijk. "We hebben
niet voor niets de OZB al met tien procent verhoogd. Wij zijn van mening dat
mensen die het kunnen betalen in prin-

cipe zelf hun hobby moeten betalen. De
bezuinigingen moeten dan ook worden
opgevangen door middel van contributieverhogingen", aldus de heer Nobel. De
PvdA en WD sloten zich hierbij aan.
"Een korting van 75.000 gulden op een
totaalbedrag van 1,4 miljoen op het ge
bied van welzijn lijkt me een acceptabel
bedrag", aldus de heer H. Rietman (WD).
Mevrouw T. Tolkamp (CDA) vond het niet
acceptabel dat de verenigingen en welzijnsinsteUingen nu pas te horen krijgen
hoeveel subsidie ze krijgen voor 1999.
"Dat getuigt van onbehoorlijk bestuur",
aldus Tolkamp. Fractievoorzitter A.H.
Boers vulde mevrouw Tolkamp aan: "Wij
zijn van mening dat de gemeente zo snel
mogelijk in gesprek moet gaan met de
verschillende verenigingen en weizijnsinstellingen. In september moeten de
budgetten voor de periode 2000-2003 be
kend zijn. Anders laatje de verenigingen
wel erg lang in onzekerheid".

Sponsoraktie voorkinderen in India: A

Hongeraktie World Vision
op 't Beeckland in Vorden

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575) 551010, Lid NNP
Overname van advertenties en berichten is verboden

Kerkdiensten
rondom Pasen
RJC. Kerk Vorden/Kranenburg
1 april Witte Donderdag: m.m.v. het Herenkoor, 09.30 uur H. Mis in de Wehme.
2 april Goede Vrijdag: vasten- en onthoudingsdag. 15.00 uur Kruisweg, vooral voor kinderen, met boeteviering; 18.30 uur Goede Vrijdag-viering met boeteviering m.m.v.
het Rouw- en Trouwkoor.
3 april Stille Zaterdag: 10.00 uur afhalen wijwater; 10.30 uur biechtgelegenheid; 21.30
uur Paaswake, lezingen door de Bijbel heen, vuur, water, doopgedachtenis, paaskaars, de aanhef van het alleluja.
Zondag 4 april: 10.00 uur De Verrijzenis van de Heer. Familieviering m.m.v. VoTiKo en
de Kerkuiltjes.
Maandag 5 april: 10.00 uur Verjaardag van de Wijding van de Christus-Koning-kerk.
RJC Kerk Vierakker
1 april Witte Donderdag: 09.00 uur Eucharistieviering.
2 april Goede Vrijdag: 15.00 uur Kruisweg; 19.00 uur Herd. lijden.
3 april Stille Zaterdag: 20.00 uur Paaswake.
Zondag 4 april: 10.00 uur Woord-/Communiedienst.
Maandag 5 april: 10.00 uur Woord-/Communiedienst.
Hervormde kerk Wichmond
1 april Witte Donderdag: 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Maaltijd van de Heer,
m.m.v. Kerkkoor.
2 april Goede Vrijdag: 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.
Zondag 4 april Pasen: 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort m.m.v. kerkkoor
Hervormde Gemeend:
1 april (Witte Donderdag) 20.15 uur ds. M. Beitier, Witte Donderdag, H. Avondmaal.
2 april (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. H. Westerink, H. Avondmaal; 19.30 uur ds. M. Beitier, Kruiswake.
Zaterdag 3 april 22.30 uur ds. M. Beitier, Paasnachtdienst.
Zondag 4 april Pasen IQtt uur ds. H. Westerink, Pasen.
Gereformeerde kerk Vorden:
Goede Vrijdag 2 april 19.30 uur ds. HA Speelman, bediening Avondmaal.
Zondag 4 april Pasen 10.00 uur ds. HA Speelman. Pasen, m.m.v. Dick Boerstoel, trompet; 19.00 uur ds. HA Speelman.
Huisarts 3-4-5 april dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
Vorden, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Vijf leerlingen van scholengemeenschap 't Beeckland die meededen aan de hongeraktie van World Vision. Het vijftal kreeg op woensdag 23 maart een appel aangeboden door de Echte Groentenman J. Huitink uit Vorden die ze pas na 18.30 uur mochten opeten.
Scholengemeenschap t Beeckland in
Vorden deed ook dit jaar weer mee
met de landelijke sponsoraktie van
World Vision. 24 uur niet eten voor
het goede doel. In totaal deden er 108
leerlingen van de school mee. Dinsdag 23 maart om 1830 uur begonnen
ze met vasten en woensdag 24 maart
werd de hongeraktie afgesloten met
om 1830 uur een maaltijd op school.
Hoeveel de sponsoraktie precies
heeft opgebracht is nog niet bekend.
Het sponsorgeld van de hongeraktie van
World Vision gaat naar kinderen in India

die niet meer naar school kunnen omdat
hun ouders een schuld hebben bij de
bank. Bij voorbeeld door een lening voor
dokterskosten. Omdat de rente heel hoog
is, blijft de schuld heel lang bestaan en
moeten de kinderen onder slechte omstandigheden de rente verdienen in fabriekjes.
World Vision koopt deze kinderen als
het ware vrij, zodat ze weer naar school
kunnen en uitzicht hebben op een beter
leven. Deden er vorig jaar nog 60 leerlingen mee, dit jaar waren er maar liefst
108 leerlingen die hun eten een dag lieten staan.

Politieteamchef Paul
Wesselink overleden
In verband met het Paasweekend dienen advertenties en kopy voor de editie die na Pasen verschijnt al op vrijdag 2 april om 9.00 uur bij ons binnen te zijn.
De redactie

Geheel onverwachts is op 16 maart
teamchef Paul Wesselink overleden. Hij
is 39 jaar geworden.
De heer Wesselink was sinds l mei 1997
chef van het politieteam Vorden-Warnsveld-Steenderen. Wesselink was een gedreven en sympathieke politiemedewerker. De verslagenheid onder de collega's
van het team is groot.

Tandarts 2 t/m 5 april}.H. Hagedoorn, Lochem, tel.
(0573) 25 14 83. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekeiihuis 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 werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk lel. (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 l c, Vorden, tel. (0575) 552129, spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur.

VROEGER SHOWDE DE SLAGER ZIJN PAASKOE EN LIEP ERMEE DOOR HET DORP.
DIE TRADITIE WILLEN WIJ GRAAG, IETS GEWIJZIGD, VOORTZETTEN. DOOR MIDDEL VAN
FOTO'S SHOWEN WIJ ONZE PAASKOE. WlJ LATEN U ZIEN DATONS RUNDVLEES
EEN KLASSE APART IS. NlET ALLEEN DEZE PAASWEEK, MAAR HET HELE JAAR DOOR.

CONTINU KWALITEIT VAN VORDENSE BODEM UIT EIGEN SLACHTPLAATS.
DUS NET ALS VROEGER, MAAR EEN TIKJE ANDERS...
Waag een gokje

Onze specialiteit

en raad het juiste

Vordense Varkensrug

gewicht en win zo'n

Een delicatesse van

LEKKERE

Vordense kwaliteit

ROLLADE!
Wij wensen u fijne j3aapa|ë^ tbél

lekker mager, lekker anders
heel simpel:1 pond 20 minuten braden
per 100 gramy^

rsINT

kilo magere
Hamlappen
nu voor «J •,«ƒ O

Bij aankoop van 1
ons gebraden
varkensrollade
1
/2 ons
GRATI

Wat zullen we smullen van een gourmet- of fondue
schotel, fijn gekruide rollade, een lekkere entre cöte
of een stukje rosbief of fricando, heerlijke paté of
fijne vleeswaren.
Door uw slager zelf gemaakt, en dat smaakt!

Vezelbruin, lekker en gezond
Vezelbruin is een heerlijk mals donkerbruin brood, rijk aan
de natuurlijke voedingsvezel van tarwe, maïs en haver.
Vezelbruin helpt het vezeltekort op een lekkere manier op
te lossen

GEPJ
SCHNITZEL
per stuk Ij OU

JAN RODEN BURG
\

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE
BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

3 BIEFSTUKKEN

voor l tientje

t
Dorpsstraat 32, Vorden

Nieuw

DONBEQP&G:
SCHNIl

Slagerij/worstmakerij
/

Ijf O

Tel. (0575) 55 14 70

Het kantoor van
notaris mr R. Das te Vorden
is op Goede Vrijdag 2 april a.s.

de gehele dag gesloten

Afslanken met
Vezelbruin
Vezels nemen veel vocht op en
werken zo op een verantwoorde en snelle manier verzadigend.
Hierdoor vermindert het honger
gevoel. Daarom is Vezelbruin
de goede basis in een voedingspatroon gericht op evenwichtig en gezond afslanken

ft| A.s. zondag 4 april grote
•paasbingo om 19.30 uur bij
café-rest. d'Olde Kriet te
Wichmond, tel. (0575) 441600
• 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
• Hondenschool 'Klein Weetlnk' 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

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

'Mogen mijn kinderen
mijn kist dragen?"
"Als u dat wenst, dan kunnen uw kinderen uw kist dragen. Het kan
voor de kinderen heel belangrijk zijn op deze wijze zelf bij te dragen
aan een waardig laatste afscheid. Dit kan de plechtigheid een heel
speciaal karakter geven en het tot een dierbare herinnering maken. Een
persoonlijke invulling van een uitvaart is heel belangrijk. Onze medewerkers zullen dan ook altijd vragen naar uw speciale wensen.Deze en 49 andere vragen over uitvaarten vindt u terug in het handige
boekje: 50 vragen over het laatste afscheid."

Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij John Box.
Ook voor vragen kunt u h i j hem terecht. Bel: (0575) 55 27 49.
Het Jebbink 4a, Vorden.

Monuta
leder z'n eigen wens.

• Paasworkshops en voorjaarscursussen. U kunt zich
hiervoor nog opgeven bij
Secret Garden mevr. B. Pyle,
tel. (0573) 45 33 77. Eerste
workshop start op 22 maart
• 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
• Gezocht: flexibele oppas
of oppasgezin voor onze 2
kinderen (4 en bijna 2). Tel.
(0575) 55 33 65
• Gevraagd: hulp voor in de
tuin. Tel. (0575) 55 35 57

• Heeft u 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En u wilt • Te huur: gedeelte van verdit beheersen? Bel dan bouwde boerderij. Geschikt
(0575) 46 72 22
voor twee personen. Liefst
jong stel. Tel. (0573) 49 12 80
• Theater Onder de Molen in
Vorden: Tweede Paasdag om • Te koop: Avento caravan
15.00 uur: jazzorkest The opb. 3,85 m, 1976, gek. 1997
Mill's Brothers. Entree f 15,-. kk, ka, z.g.a.n. voort., luifel,
Reserveren aanbevolen via compl. met invent. f 3.000,-.
(0575) 55 69 87
Tel. (0573) 45 34 35

• Te koop: mooie bladhou- • In de Wereldwinkel is niets
dende beukenhaagplanten. te tol. Prachtige tollen voor
Tel. (0575)46 11 51
kleine prijsjes
• 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
• Te koop: 1 tractor-veekar
voor 3 koeien en 2-scharige
tractorploeg. B. Wunderink,
Ruurloseweg 85, Vorden

Attractiepark

daar geniet je nog het
meest
Weer dagelijks geopend van 1O.OO tot
18.OO uur

Wij zien je nu voor het eerst
en realiseren ons dan
datje niet elk gevoel omschrijven kan.
Dolgelukkig en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Bjorn
geboren op 21 maart 1999

23-3-1999

Mellany
Je was zo welkom
We hebben je maar heel even
in onze armen mogen houden.
Maar je hebt voor altijd een plekje in ons hart.
We houden van je.
Mellany is in stilte begraven.

Henk en Henriet
Klein Geltink-ten Arve
Peppelenhof 17
7261 VN Ruurlo
Tel. (0573) 45 21 98
Wij willen iedereen die ons, op
welke wijze dan ook, geluk
wenste met ons 50-jarig huwelijk, hartelijk bedanken.
H.J. Nijenhuis en
E.J. Nijenhuis-Adkins
Maart 1999
Burg. Vunderinkhof 25
7251 XA Vorden
Bij deze willen wij iedereen
die, op welke manier dan ook,
een bijdrage heeft geleverd
aan onze onvergetelijke trouwdag, hartelijk bedanken. Het
was fantastisch!
Erwin en Katja
Wagenvoort
Vorden, maart 1999
Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder
HEINTJE KAMPERMANMULDERU
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.
Janna en Henk
Jan en Henny
klein- en achterkleinkinderen
Maart 1999
• Te koop: langharige teckelpups, ingeënt en ontwormd. Opgegroeid met kinderen. Tel. (0575) 46 21 31
• Weggelopen. Wij missen
vanaf maandag 22 maart onze
gecastreerde zwart met witte kater. Rechtervoorpoot geheel wit, naam Gabieb. Omgeving Lansinkweg, nieuwbouwwijk Leesten gelegen
langs de nieuwe rondweg.
Fam. Loman, tel. 52 14 88
• Baak, paasweide, 20.15 uur
ontsteken van het paasvuur
op Eerste Paasdag 4 april
door het Jeugd- en Jongerenwerk. Geen verplichte
entree. Een paashaas vermaakt de kinderen tot in de
late uurtjes. Paasvuur-rock
in zaal Herfkens
• Te koop of te huur gevraagd: gedeelte of bijgebouw van boerderij of landhuis geschikt voor bewoning
of om geschikt te maken voor
bewoning voor één persoon
(0575) 55 25 36
• Te koop: stalmest. Geschikt
voor bemesting van tuinen. H.
Brummelman, Deldensebroekweg 1, tel. 55 15 76
• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
5721 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

Haasje repje voor een
lekkere Paasbrunch

Barny en Caroline Visser
7234 SW Wichmond, Broekweg 15

ONZE GERRIT
1-4-1996

20-6-1963

Paastrio

Blijvend bij ons.

Fam. Krajenbrink-Boland
Warnsveld

rosbief, ardennerham, achterham,
(totaal 250 gram), samen voor
kalkoenroulade,

Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles... en tevreden sterven.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve en
zorgzame moeder, schoon-, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA THEODORA MARIA
JANSEN-LEENEN
WEDUWE VAN

75

8

95

Paassalade,
100 gr.

100 gr.

1

lamskoteletten,

98 TipoParma,

100 gr.

00

4 Duitse
biefstukken

100 gr.
* Keuze uit diverse paté's vers
van het mes

* Voor de paasdagen ruime keuze uit diverse handgeknoopte rollade's. Op maat gemaakt voor Uu

EVERHARDUS JOHANNES ANTONIUS JANSEN

Geboren te Zutphen, M
25 januari 1916

Overleden te Vorden,
22 maart 1999

Zutphen: Joke en Freek
Baarn: Coby
Keijenborg: Thea en Frans
Renet
Vorden: Henk en Fien
Vorden: Harrie t
Aalter (B): Betsie en Harrie
Vorden: Harry en Riet
Rheden: Ria en Ton
Ede: Hans en Joke
Hengelo (O): Frans en Lenie
Hengelo (G): Jos en Francis
kleinkinderen en
achterkleinkind
7251 JT Vorden, 22 maart 1999
Industrieweg 1a
De teraardebestelling heeft op vrijdag 26 maart
plaatsgehad op de R.K. Begraafplaats te Kranenburg.

* Lekkere gebralen vleeswaren! maar ook overheerlijke beenham
* Volop eigen gemaakte vleeswaren
* Ook verzorgen wij gaarne uw gourmet- of fondeu schotel!

ogman

Keurslagei

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

t

Met droefheid geven wij u kennis, dat na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en
anderen van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze vader, groot- en overgrootvader

JOHANNES FREDERIKUS
WILHELMUS MOKKINK
ECHTGENOOT VAN G.H. HENDRIKS

Hij leefde vanuit zijn geloof en ontving devoot het
Sacrament der Zieken.
Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die zijn ons heeft geschonken en met een bevrijdend gevoel dat haar
lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma

GERRITDINA
CORNEGOOR-OBBINK
DINE
WEDUWE VAN G. CORNEGOOR

Hij bereikte de gezegende leeftijd van 90 jaar.
G.H. Mokkink-Hendriks
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentatics
*• vergaderingen en congressen
«• besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) N 54 54 / ji 35 20
Fax: (0575)713j 05
E-mail: huisdevoorsl(« umvmal.nl
www.huisdevoorst.nl

Hengelo (Gld.), 27 maart 1999
Correspondentie-adres:
Vordenseweg 47, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Vader is thuis opgebaard.

op de leeftijd van 71 jaar.
Karel Cornegoor
Ineke Cornegoor-Waarlo
Simone en Ramon
Maddy en Jochem
Vorden, 25 maart 1999
Correspondentie-adres:
K.H. Cornegoor,
Sarinkkamp 40, 7255 CW Hengelo (Gld.)
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op dinsdag 30 maart om 19.30 uur zal er voor hem
een avondwake worden gehouden jn de Antonius
van Paduakerk te Kranenburg, waarna gelegenheid
tot afscheid nemen in de kerk.
De gezongen uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 31 maart om 10.30 uur in bovengenoemde
kerk.
Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste
rustplaats op de R.K. Begraafplaats tegenover de
kerk.
Er is gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in 't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114 te
Vorden.

9 kg pak gratis bezorgd!
f 39,95
Omo, Vizir, Sunil, Dobbelman, Witte Reus

f 49,95
Ariël, Dash. All, Dixan, Persil
5 kg Robijn, 4.5 kg Dreft f 29,95
Vaatwaspoeder/tablets
vloeibare wolwas/handzeep
glasreiniger etc.

Bel: O575-53 09 53
Zwanevtot 48 - Zutphen
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Bijenhof Stratenmakersbedrij f start op dinsdag 6 april 1999 met de reconstructie van
de Hackforterweg tussen de Dorpsstraat en de Beeklaan. De werkzaamheden bestaan
hoofd-zakelijk uit:
- het aanbrengen van gele betonstraatstenen op de kruisingsvlakken met de
Vogelzang (het kruisingsvlak ter hoogte van la wordt verhoogd);
- het aanbrengen van een trottoir aan de noordzijde;
- het herstraten en versmallen van de rijbaan van ± 5,00 meter naar 4,00 meter;
- het versmallen en herstraten van de parkeerplaatsen;
- het aanbrengen van een trottoir aan de zuidzijde tussen de Beeklaan en de
Vogelzang.
hi verband met de reconstructie is de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat tot aan de
Beeklaan vanaf dinsdag 6 april 1999 tot zaterdag 8 mei 1999 afgesloten voor het doorgaande verkeer. De werkzaamheden voert de aannemer gefaseerd uit om de overlast
voor de aanwonenden zoveel mogelijk te beperken. Zoals altijd kunnen de weersomstandigheden een rol spelen bij de duur van de werkzaamdheden.

ERGUNNINGEN

/

p

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

kandidaatstelling
Op woensdag 28 april 1999 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden
van het Europees Parlement plaatshebben.
De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering
boven een kandidatenlijst
- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst ^^
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatd^|sten tot een lij stencombinatie
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor
de kiezers verkrijgbaar.
Nadere inlichtingen over de wettelijke voorschriften over de i
tenlijsten kunt u bij de afdeling bestuur, onderdeel burgerz
PENS TELLING

jyering van kandidaijgen.

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan:
- Stichting Cultureel Collectief Kranenburg voor een paasvuur op zondag 4 april op
een terrein aan de Bergkappeweg/Eikenlaan in Vorden;
- Nuts Floralia Vorden voor een tentoonstelling op 17 setember 1999 en het plaatsen
van reclameborden.
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.

f WIJZIGING REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE
RAADSVERGADEWGEN

De gemeenteraad heeft op 23 maart 1999 besloten om het ambtsgebed uit het
Reglement van orde te schrappen. Ook zijn enkele kleine redactionele wijzigingen
aangebracht. De Verordening treedt in werking op de eerstvolgende raadsvergade
ring, op 27 april 1999.
De Verordening ligt vanaf
kosten verkrijgbaar.

n voor iedereen ter inzage en is tegen betaling van de

GEMEENTEHUIS

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

l NFORMATIE OVER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1999

Deze week is aan ruim 3700 belastingplichtigen de aanslag gemeentelijke belastingen 1999 verzonden.
KOF SNOFJ- J?N 7T7JNAFKAI

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 Afvalinformatielijn:
0575 545646. Tot uiterlijk vrijdag 16 april kunt u bellen.
'
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RATIS INLEVEREN

LANDBOUWFOLIE

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

plaats
Hackforterweg l,
Wichmond

aanvrager
inhoud
B.J.R.M. BoifWmeister vergroten woning

datum ontvangst

2. met een/de acceptgiro-kaartien)
Wie niet voor automatische incasso heeft gekozen, moet zelfde betaling regelen.
Voor de betaling kunt u kiezen uit:
a. betaling van de aanslag ineens of;
b. betaling van de aanslag in twee gelijke delen.
Uiterlijk vóór 31 mei 1999 moet de aanslag zijn voldaan!
Alsnog kiezen voor betaalgemak?
Betaalt u nog niet automatisch via een machtiging maar wilt u wel van deze betaalwijze gebruik maken? Dat kan. Op de sector middelen, afdeling financiën kunt u hiervoor machtigingskaarten krijgen. Vóór 19 april 1999 moet u dan de groene machtigingskaart terugsturen naar de gemeente.

23-03-99

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
PENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
TELECOMMUNICATIEVERORDENING

Hoe kan ik de aanslag betalen?
Dit kan op twee manieren:
1. via automatische incasso
Heeft u een machtiging verleend tot automatische afschrijving, dan hoeft u geen
actie te ondernemen. Uw aanslagbedrag wordt in acht gelijke termijnen van uw
bank- of girorekening afgeschreven. De eerste termijn vervalt 30 april 1999. De laatste termijn eindigt op 30 november 1999.

VOOR

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad op l juni 1999 voor om een
Telecommunicatieverordening vast te stellen. Deze verordening gaat over het aanleggen, instandhouden en opruimen van telecommunicatiekabels in de gemeente. De
Telecommunicatiewet verplicht gemeenten om een dergelijke verordening vast te
stellen. Voordat burgemeester en wethouders een definitief voorstel maken volgen zij
de openbare voorbereidingsprocedure.
van l tot en met 29 april 1999 kan iedereen het ontwerp van de verordening inzien
bij de afdeling bestuur (units) en zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar makenpaaninipgernee^sterex» wethouders. -.»

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Als u moeite heeft met het betalen van de aanslag, kunt u misschien in aanmerking
komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Of u ook inderdaad kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden.
Een verzoek om kwijtschelding doet u via een formulier "Verzoek om kwijtschelding".
Dit formulier is verkrijgbaar bij de sector middelen, afdeling financiïn. Aan de hand
hiervan beslist de gemeente Vorden of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de hondenbelasting, onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. In een vervolg-publicatie
lichten wij de kwijtschelding nader toe.
Wie ontvangt de Zalmsnip?
Iedereen die op l januari 1999 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing krijgt
een vermindering op de aanslag afvalstoffenheffing van f 100,—.
Betaalt u geen afvalstoffenheffing, en denkt u recht te hebben op f 100,—?
Ook de bewoner die een woonruimte gebruikt kan f 100.— ontvanger*

Of u in aanmerking komt voor de f 100 — zal o.a. afhangen van factoren als:
1. bewoont u een woonruimte waarbij u de gemeenschappelijke voorzieningen (toilet, douche en keuken) gezamenlijk gebruikt;
2. krijgt de gemeente een uitkering van het Rijk voor deze woonruimte;
3. het aantal kamerbewoners op één adres;
4. de inschrijving per l januari 1999 in de gemeentelijke basisadministratie of anders
aan te tonen via een huurcontract en betalingsbewijzen (svp meezenden).
Voldoet u hieraan en denkt u recht te hebben op de Zalmsnip, dan kunt u dit aangeven d jn.v. onderstaand aanmeldingsformulier.
ANMELDINGSFORMULIER

LOKALE LASTENVERLICHTING

Retouradres: gemeente Vorden, afdeling fmanciëen, de Horsterkamp 8, 7251 AZ
Vorden
Ook de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben recht op f 100,— vermindering. Inmiddels heeft de gemeente bij de directies van bejaardenoord de
Wehme, verpleeghuis de Zon en Villa Nuova, en de therapeutische leef- en werkgemeenschap St. Urtica de gegevens van niet-zelfstandige huishoudens opgevraagd. De
bewoners van deze instellingen hoeven zelf geen aanmeldingsformulier in te vullen.
Bij kwijtschelding ook recht op f 100,—?
Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor gehele kwijtschelding van de belastingen ontvangen ook f 100,—. Zij ontvangen dit bedrag automatisch via een zgn.
"negatieve aanslag". Dat wil zeggen dat zij in plaats van dat ze de aanslag moeten betalen, f 100,— krijgen uitbetaald.
Wenst u nadere informatie?
Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de sector middelen, telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren onder nummer 0575 - 557428. (doorkiesnummer)

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefonisch te bereiken:
Geboortedatum:....
Bank of girorekeningnumnier:
Wenst in aanmerking te komen voor f 100,— lokale lastenverlichting.
Handtekening:

Met ingang van 1 april
wijzigen onze
telefoon- en faxnummers
Het centrale telefoonnummer wordt:
Het centrale faxnummer wordt:

(0575)558100
(0575)558101

Rabobank

D R l J

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

Graafschap-West
Kantoren te:
Vorden:
Zutphenseweg 26
Hengelo:
Raadhuisstraat 21
Steenderen: Burg. Smitstraat 21
Keijenborg: St. Janstraat 44
Baak:
Wichmondseweg 13a
Wichmond: Baron van der Heijdenlaan 3

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

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

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
PISANG AMBON
70CL VAN 2195
VOOR 1895
+ 10ROCKS

BALLANTINES

BOKMA OUDE
JENEVER
LTK VAN 2795
VOOR 2495

WHISKY
LTK VAN 3995
VOOR 3495

+ 10ROCKS

i- 10ROCKS

KLAART
JONGE JENEVER
LTR VAN 2395
tLKO« S GXOTT
------ K u». CN UtKOOO

OLD SMUGGLER

WHISKY
70CLVAN2395
VOOR 1995

MEEKMA
frjikt [iuilldUin uu |9|(

VOOR 1995
i- 10ROCKS

JAGWMEISTEK
70CL i- GLAASJE
VOOR 2395
+ 50 KOCKS

+ 10 ROCKS

MISPELBLOM
BRANDEWIJN
LTRVAN2695
VOOR 2395

+10 ROCKS

Slijterij
I S U P E R D E BOER|
Wilbert en Yvonne Grotenhuys "I1)D °'I0" ""' "" "'"
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 10 april 1999

.KlilBUllP!,

MEEKMA
BEERENBURG
70CLVAN 1995
VOOR 1795

+ 10ROCKS

Seniorenbiljartvereniging 'Op goed geluk' kent al jarenlang een ledenstop:

Biljarters vragen subsidie bij gemeente
Seniorenbiljartvereniging 'Op goed
geluk* luidt de noodklok. De Vordense biljartclub voor senioren kampt
met een tekort aan financiële middelen. De 30 leden van 'Op goed geluk*
komen elke maandagmorgen bij café
Uenk en verzorgingscentrum De
Wehme bij elkaar om gezellig een
partijtje te biljarten. Organisator A.
Sosef: "Die ochtend bij café Uenk
wordt op dit moment zwaar gesponsord door eigenaresse Yvonne Rust.
Voor de koffie betalen we slechts een
gulden. Veel te weinig. Daar kun je
een café niet voor open doen. Zaken
als gas, water en licht die berekent ze
niet eens. Verder heeft de biljartvereniging al jarenlang een ledenstop.
We kunnen gewoon niet meer mensen hebben op de maandagochtend,
terwijl er heel veel 55 plussers in Vorden zijn die graag mee willen doen.
En geld om een ochtend of middag
extra bij café Uenk of ergens anders
af te huren hebben we niet. Daarom
zijn we onlangs naar wethouder
Boogaard gestapt voor een subsidie.
En ik moet zeggen: dat was een goed
gesprek. We hebben er dan ook alle
vertrouwen in dat de gemeente iets
gaat doen voor de 55 plussers in het
dorp".
Maandagmorgen, 9.30 uur. Eigenaresse
Yvonne Rust van café Uenk heeft zojuist
twee grote potten met koffie gezet en de
biljarters van 'Op goed geluk' stromen
binnen. Elke maandagochtend komen
de leden van de Vordense Seniorenbiljartvereniging bij elkaar om een partijtje

uit het feit dat alle leden ook elke maandag aanwezig zijn. Niemand van hen
blijft 's maandags thuis", aldus de heer
Sosef.

Enkele leden van de Seniorenbiljartvereniging 'Op Goed Geluk' met rechts wethouder H. Boogaard die vorige week een kijkje kwam nemen bij café Uenk. Derde van
links de heer A Sosef, de drijvende kracht achter de Seniorenbiljartvereniging.
te biljarten. De leden zijn allemaal ouder
dan 55 jaar en de dub kent dertig leden.
Vanwege ruimtegebrek kunnen slechts
20 tot 22 van hen bij café Uenk terecht.
De overigen maken gebruik van het biljart van verzorgingscentrum De Wehme.
De heer A. Sosef is de grote motor achter
het seniorenbiljart bij café Uenk. 'We
hebben destijds heel bewust gekozen
voor deze locatie. Café Uenk is 's ochtends altijd gesloten. Er zijn op de maan-

dagmorgen dus geen andere gasten aanwezig en we hebben daardoor de beschikking over de drie biljarts die hier
staan. Doordat het café voor het publiek
gesloten is, onstaat er ook een heel andere sfeer. Je hebt niet het gevoel dat je in
een kroeg aan het spelen bent. We zien
café Uenk dan ook meer als het clubgebouw van de vereniging. Voor de leden is
die maandagochtend heel belangrijk.
Het is echt een sociaal gebeuren. Hoe belangrijk dit samenkomen is, blijkt wel

AGENDA

Meuwstad 32> 7251AJ Vorden, telefoon 0575-553405
VORDEN

Geopeöd: maandag t/mvrijdag van 9.00-12.00 uur en 'smiddags op afspraak.
Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van oëlang kan
zij n. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in het algemeen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

In de hobbyruimte in de kelder van het
Dorpscentrum kunnen ouderen hun
vrije tijd invullen met een leuke bezigheid. Alleen of samen met anderen kan
een hobby uitgeoefend worden zoals pitrieten, papier- of houtbewerking, modelbouw, electrisch figuurzagen, schilderen, koper-, zink- en draadwerk.
Voor het adviseren en zonodig begeleiden van de werkzaamheden vragen wij
enkele handige vrijwilligers.
OPEN TAFEL

Al enige jaren verzorgt de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden in samenwerking met de Stichting Ouderenzorg
Ruurlo-Vorden (de Wehme) een Open
Tafel. Deze voorziening stelt ouderen
(vanaf 55 jaar) in de gelegenheid tegen
kostprijs een warme maaltijd te gebruiken in gezelschap van anderen.
Een warme maaltijd doet een mens
goed, maar toch komen vooral alleenstaanden er vaak niet toe voor zichzelf te
koken. Men ziet op tegen het werk, en
dan zit je ook nog in je eentje aan tafel!
Het wordt dan nogal eens een boterham
"met iets erbij". Toch is het van belang elke dag een warme maaltijd te gebruiken;
het is een opkikkertje en geeft een belangrijke aanvulling op de hoeveelheid
vocht die ouderen dagelijks nodig hebben.
De Open Tafel is georganiseerd om oude
ren zowel te voorzien van een warme
maaltijd als van gezelschap tijdens het
maal. In Vorden kan men hiervoor te
recht in de Wehme. In de grote zaal zorgen vrijwilligers voor de gedekte tafels,
het rondbrengen van het eten en een ge
zellige sfeer tijdens de maaltijd. Er kan
op alle dagen van de week gebruik ge
maakt worden van deze voorziening,

ook op feestdagen. Inlichtingen over aanmelding en de wijze van betalen bij de
SWOV tijdens de kantooruren.
OVERLIJDEN

Als iemand overlijdt is dat een ingrijpende gebeurtenis. De nabestaanden hebben
een verlies te verwerken, maar zij moe
ten ook meteen van alles regelen. De be
grafenis of crematie vraagt aandacht, instanties moeten op de hoogte worden ge
bracht en financiële verplichtingen moe
ten worden afgehandeld.
Steeds vaker bieden uitvaartonderne
mingen een vorm van nazorg aan die be
staat uit hulp bij het afwikkelen van zaken na de uitvaart en verwijzing naar
hulpverlenende instanties of voorzieningen.
Raadpleeg voor informatie, advies en
hulp: Uitvaarttelefoon (070-3615567)
voor informatie over begrafenis en ere
marie;
Notaristelefoon (070-3469395) voor informatie over de erfenis;
Sociaal Raadslieden (0900-8806) voor informatie over wettelijke regelingen.
Mensen die meer willen lezen kunnen
de Gids na een Overlijden raadplegen;
deze is te koop bij het Landelijk
Steunpunt Rouwbegeleiding (0302343868) en bij veel uitvaartonderne
mingen. De Consumentenbond geeft
(niet gratis) de Gids voor Erven en
Nalaten uit. En bij het VSV (030-2306755)
is de brochure "Zorgen voor morgen, uw
inkomen als nabestaande" te koop.
Beschikt iemand over nogal wat midde
len, of zijn er speciale wensen aangaande de verdeling van geld en/of goederen,
dan is het wenselijk een notaris te raadplegen (eerste halfuur gratis) over het opmaken van een testament. Hierin kan
trouwens ook bijvoorbeeld de regeling

De afgelopen jaren heeft de heer Sosef
diverse senioren teleur moeten stellen.
Sosef: "Als wij geen ledenstop zouden
hebben gehad, dan zaten we al zeker op
een verdubbeling van het'aantal biljarters. En daar zit nu ons probleem. In een
tijd dat Nederland vergrijst en er steeds
meer senioren bijkomen, moeten wij de
55 plussers teleurstellen omdat we een
ledenstop hebben. We zijn daarom onlangs naar de gemeente gestapt en hebben ons probleem neergelegd bij wethouder Boogaard".
De grote wens van biljartvereniging 'Op
goed geluk' is een eigen biljartlocatie.
"Dat zou natuurlijk prachtig zijn", zegt
de heer Sosef, "maar is realiseer me dat
daar een flink prijskaartje aan vast
hangt. Je bent zo een ton kwijt. Als tussenoplossing willen we café Uenk naast
de maandagmorgen wekelijks nog twee
middagen afhuren. We hebben Yvonne
Rust gevraagd om een begroting te maken voor die drie dagdelen. We komen
dan uit op een totaalbedrag van 13.650
gulden. De leden van de vereniging kunnen dat bedrag nooit opbrengen. Onze
begroting gaat niet verder dan zo'n 1.100
gulden. We hopen dan ook dat de ge
meente met een subsidie over de brug
wil komen zodat we het seniorenbilj arten in Vorden kunnen uitbreiden."
Voor meer informatie en opgave voor de
seniorenbiljartdub kan men terecht bij
de heer Sosef, tel. (0575) 55 40 68.

van begrafenis of crematie worden vastgelegd. Een testament is meestal ook
wenselijk omdat daarin kan worden opgenomen dat de langstlevende partner
het vruchtgebruik krijgt van het vermogen. Op die manier wordt voorkomen
dat de weduwe of weduwnaar gedwongen is het huis te
verkopen omdat de kinderen hun erfdeel opeisen.
HANDIG IN HUIS

De keuken is het vertrek waar een re
spectabel aantal uren wordt doorge
bracht. Het aantal ongelukken dat zich
er voordoet is óók respectabel. Keukens
zijn vaak niet erg praktisch ingericht. De
kastjes met potten en pannen staan veelal te laag en de etenswaren te hoog. Niet
zo'n probleem als je jong bent, maar
voor ouderen betekent het veel bukken
en rekken. Zorg dat de spullen die het
meest gebruikt worden op de makkelijkste grijphoogte staan. Dat voorkomt op
z'n minst rugklachten. Mensen die in de
keuken bezig zijn staan verreweg de
meeste tijd. Makkelijker en in elk geval
veel minder vermoeiend is het om zittend te werken aan een keukentafel of
werkplank. Ook zo iets voor de hand liggend is het dragen van geschikte kleren
in de keuken. Een wijde duster is onhandig en lange mouwen raken heel makke
lijk in brand. Ook een goede ventilatie is
van veel belang; niet alleen voor frisse
lucht maar vooral ook om het risico van
koolmorioxydevergiftiging te vermijden.
Hebt u een keukengeiser, laat deze dan
vooral regelmatig schoonmaken; dat
geldt trouwens ook voor andere gasapparaten in uw woning.
Hiervoor is een jaarlijks onderhoudsabonnement af te sluiten bij gasbedrijf
of erkende installateur.

MAART

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

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
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
14 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
14 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
15 PCOB dhr. Veen Apotheek
15 HVG Wildenborch mevr. Warringa
veearts
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
17-18 LR+PC de Graafschap Concours
17 Klein Axen Monica Robijns waarne
men als kunst
18 VRTC Voorjaartocht 40 en 100 km
19 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
20 Soos Kranenburg viering 25
jaarbestaan
21 HVG Wichmond st. SOHO

Tegen inlevering van deze advertentie
Heerlijke paas-

Jansen & gal

slagroomtaart

autoschadebedrijf

Hotel

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

95

19• 'w

DE
KruiSBETG

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

van 22,50 voor
Graag van tevoren bestellen

Café Restaurant
Partycentrum

l Jjott -wed: kij wit; wit vokl
^

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

Voorgerecht
Aardappel / kaassoep
met spekjes, bosui, room of

Gerookte Schotse zalm op verse toast
met een zachte bieslook crème

Ook hebben wij diverse andere
lekkernijen voor Pasen

i

Hoofdgerecht
Gi0a Spies De Kruisberg

reuze spies met 3 verschillende soorten vlees,
spek en paprika met een heerlijke saus of

Echte Bakker

Kiptrio

VAN ASSELT

van diverse gekruide kipfilet, lekker gevuld
door onze poelier Kappert

Nagerecht

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

s

Wentelteefjes
met kaneelijs en vanillesaus of
Hemelse Modder
overheerlijke chocolademousse met slagroom

OPEN CASINO
AVOND
voor kleinere groepen, alleen op reservering.

Deze week spetterende aanbiedingen bij:
Eudh Botterman

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

L98

Rode druiven
500 gram NU

Jong belegen kaas
l kilo
van 13,98 voor

Brie v.d. mat 60+
100 gram
van 2,25 voor

Jonge kaas
per kilo
van 12,98 voor

Mag. varkensrollade
per stuk

9.98
1.69
9.98
7.98

capuccino of caramel/pecan
van 4,99 voor

Coca cola

Ikga
voor
Edah!

BOTTERMAN

Raadhuisstraat 53 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 20 00
Openingstijden: maandag t/m woensdag 08.00-20.00 uur
donderdag van 08.00-21.00 uur
vrijdag 08.00-18.00 uur, zaterdag 08.00-17.00 uur
assortiment. Schc
Edah is er nu ook ap internet: http://www.edab.nl

LunchCafé open van 12.00 tot 14.00 uur.
A la carte Serre-restaurant open van
17.00 tot 21.00 uur, behalve op maandag.
Kruisbergseweg 172 Doetinchem
Telefoon (0314) 3241 23.

Opletten, maand mei;
Verse asperges eten in ons Serre-restaurant

N. MEEK
ged/p/omeercL
p/anostemme^

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

t 7O,Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

Cor de Wild Zutphen

André Boschker

i contant + RDW-vriJwaring

Tel. (0575) 51 54 10

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

2.99
1.99

light, caf. vrij of regular
fles 1,5 liter van 2,49 voor
Aanbiedingen geldig van maandag 29 maart t/m zaterdag 3 april • Drukfouten onder voorbehoud
Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag
/////x van ^ tot 12 en van
Atgi\ 2 tot 5 uur kunt u
«MOO'0506 onze
9 ratis bellen met
WeiAns^
service-afde^v, „,/% 'ing. Daar kunt u
ook terecht voor het
adres van de Edah bij u in
de buurt.

l

PARTYRESTAURANT DE SMID

Op on/e /ui\el-

Mona bavaroise

Reserveren gewenst.

f 77,50 p.p.
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 9^t

()p on/e groente-i

Prijs ƒ 37,50

'Omdat het verser is'
Zutptienseweg IA • Tdetoon (0575) 5518 85

vaste lage prijs

heerlijk zachte

CHAMPIGNONS

ROOMBRIE

500 gram

100 gram

heerlijk zoete

SALUSTIANA'S
HAND EN PERS

20 stuks

een specialiteit

695

nieuwe oogst

ALPHA
AARDAPPELEN
2,5 kilo

GEVULDE BRIE
MET ZALM
100 gram

369

zacht van smaak

495

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 31 maan t/m zaterdag 3 apri

CHEVRE MET
HONING
100 gram

S?9

Zondag 11 april culturele open dag:

Zutphen op zijn zondags
De 809 jaar oude stad Zutphen houdt
op zondag 11 april weer een culturele
open dag. Veel historische gebouwen
die normaal gesloten zijn, kunnen op
deze dag gratis worden bezocht. Bovendien zijn er tal van activiteiten op
touw gezet om bezoekers kennis te laten maken met de rijke cultuurhistorie van de oude stad.
Het programma voor die bijzondere dag
bevat thematische rondleidingen, rondritten met historische koetsen en een zogeheten fluisterkar. Er zijn tal van exposities, muziek- en dansvoorstellingen.
Kortom de bezoekers kunnen die dag
kennismaken met een historische stad
op z'n zondags, in het nette pak. Het interessante evenement heet niet voor
niets "Zutphen op Zondag".
Dit evenement wordt nu al voor de veertiende achtereenvolgende keer gehouden en geniet steeds een warme belangstelling. De coördinatie is in handen van
de Zutphense VW en wordt gedragen
door een kleine honderd vrijwilligers. Er
wordt een gevarieerd programma geboden, aan de hand waarvan men de keuze
heeft uit ruim dertig verschillende activiteiten. De VW, sdins kort gevestigd aan
het Stationsplein, recht tegenover het

NS-station, heeft een overzichtelijk boekje samengesteld waarin het totale programma is opgenomen. Dit boekje is gratis verkrijgbaar bij de VW.
OPENING

Het programma begint 's morgens met
de officiële opening door de burgemeester van Zutphen onder begeleiding van
een koper-blaasensemble. Dit gebeurt bij
de Wijnhuistoren aan de Groenmarkt.
Aansluitend zijn er optredens van een
folkloristisch dansensemble en een rolstoeldansgroep. Daarna volgt een de
monstratie Chinese bewegingsleer en
vervolgens een beiaardconcert op het
wijnhuiscarillon.
Vier historische kerken, waaronder de
Synagoge, zijn opengesteld voor bezoekers. In elke kerk is een gids die over de
rijke historie vertelt. Men heeft in de kerken ook de gelegenheid naar muziek van
gitaar-, barok- of vocale ensembles te luisteren.
Ook op andere plaatsen in de stad treden
muziek- en dansgezelschappen op. Er is
keus uit verschillende soorten muziek
en dans: koren, koper- en luitensembles,
blaasensembles, een barok- en renaissance-ensemble, middeleeuwse muziek en
dansverenigingen.

Op deze bijzondere dag in Zutphen is
ook te zien hoe muziekinstrumenten
worden gemaakt en gerestaureerd.
Zutphen is een stad waar veel ambachtskunstenaars hun werkplek hebben ge
vonden. Zij stellen deze dag hun ateliers
open. Er is onder andere te zien hoe violen worden gemaakt en hoe speeldozen
en uurwerken worden gerestaureerd.
Ook fotografie, lithografie, goud- en zilverbewerking, hout- en leerbewerking
komen die zondag aan bod, evenals een
ambachtelijke bakkerij in een middeleeuws pand.
MIDDELEEUWEN

Enkele gebouwen die normaliter niet
voor publiek toegankelijk zijn, worden
opengesteld, waaronder een voormalig
klooster, de middeleeuwse Burgerzaal en
het nieuwe stadhuis.
Om 'Zutphen op Zondag' luister bij te
zetten, vinden er voorts in verschillende
gebouwen speciale tentoonstellingen of
concerten plaats.
Aan de voet van Zutphens grootste en
oudste vestingtoren, de Drogenapstoren,
krijgen de bezoekers alvast een voorproefje van de Middeleeuwse Spelen die
in augustus in Zutphen worden gehouden.

RONDLEIDING

Verder zijn er verschillende stadsrondlerdingen, elk met een ander thema. Men
kan kiezen uit de thema's: historie, vestingwerken, architectuur, natuur of monumenten met een literair tintje. Om
het halve of hele uur vertrekt een gespe
cialiseerde gids voor een thematische
rondwandeling, die telkens start bij de
WV aan het Stationsplein. Bovendien
maken een aantal aangespannen koetsen en een zogeheten fluisterkar rondritten door de oude stad. Bezoekers kunnen
ook op eigen houtje een stadswandeling
maken. De VW heeft daarvoor drie the
matische stadswandelingen.
MUSEUMWEEKEND

Zaterdag en zondag 10 en 11 april is het
ook Nationaal Museumweekend. Dat be
tekent, dat in het hele land meer dan vijfhonderd musea gratis of tegen een fikse
korting hun deuren openen. In iedere
deelnemende plaats, waaronder Zutphen, is een speciale museum-wandelroute af te halen, die langs de betreffende musea voert. Bovendien ligt bij iedere
VW een speciale Museumweekendkrant, waarin alle informatie is te vinden
over alle deelnemende musea in het
land.

HELP HET GEWK 'H HANDJE
Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken
duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst l op de 20 kinderen in Nederland te
maken met jeugdhulpverlening, meestal als gevolg van een verstoorde thuissituatie.
Gelukkig bestaan er voor deze kinderen allerlei vormen van hulp. Vele mensen zetten

zich elke dag in om hen toch een toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze,
net als andere kinderen, van tijd tot tijd wel een extraatje kunnen gebruiken. Kinderhulp is
het fonds dat daar al bijna 40 jaar voor zorgt. Helpt u 'n handje?
GIRO DEVENTER

04040
Brinkpooratrut 32. 7-11 l HS Deventer, tel.: 0570 - 61 l 899. fix: 0570 - 645 602
Internet: www.kinderhulp.nl. e-mail: receptie@kmderhulp.nl

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

Dutch Open zijspancróss in Halle
Op Eerste Paasdag, zondag 4 april,
wordt op het Grand Prix-circuit 'De
Kappenbulten' in Halle de tweede
wedstrijd meetellend voor het KNMV
Dutch Open zijspancróss verreden.
Vooral in de zijspanklasse doet het
Open Nederlands Kampioenschap
zijn naam alle eer aan, want vooral
bij de motocrosse 'driewielers' is het
aantal buitenlandse combinaties dat
aan de start komt vaak zo groot dat
men zich eerst moet kwalificeren.
Die grote belangstelling is niet zo
vreemd want Nederland geldt nog steeds
als één van de sterkste zijspancross-landen ter wereld en waar kun je je beter
voorbereiden voor het komende wereldkampioenschap dan in één van de zwaarste competities.
Grote favorieten in Halle zijn de Lochemse broers Daniël en Marcel Willemsen,
die vorig jaar net naast de wereldtitel
grepen, maar wel met overmacht de Ne
derlandse titel wonnen. Na de eerste
wedstrijd in Reek, waar zij beide manches met overmacht wisten te winnen,
voeren zij de NK-tussenstand aan met zes
punten voorsprong op de Belgisch/Nederlandse combinatie Steegman en Verhagen.
De beide jonge coureurs uit Lochem, die
hun populariteit danken aan vechtlust
en spectaculaire rijstijl, kijken reikhalzend uit naar Eerste Paasdag want het
circuit in Halle is hen op het lijf geschreven. Daniël Willemsen zegt hierover:
"Het circuit in Halle vinden we prachtig.
Vooral de hoge tafelbulten en springschansen spreken me enorm aan. Daar
kunnen we onze fans trakteren op een
mooie show. Natuurlijk komen we in eerste instantie om te winnen, maar als we
er. passant onze fans en het publiek ook

nog een beetje kunnen vermaken, zullen
we dat zeker niet nalaten".
Het is op dit moment niet zeker of de andere favorieten voor de titel, de tweeling
Jacky en Wiljam Janssen uit Wijchen op
4 april in Halle aan de start komen. Tijdens een nationale wedstrijd in Heerde
sloeg de combinatie over de kop en brak
stuurman Jacky zijn schouderblad. Broer
Wiljam, die zelf ongedeerd bleef, hoopt
echter dat ze in Halle aan de start kunnen verschijnen. "Volgens de dokter
moet Jacky drie weken rust houden, dus
als alles een beetje meezit, zijn we van de
partij", aldus Wiljam Janssen.
STREEKFAVORIETEN
Het meedoen van de tweeling Janssen is
op dit moment dus nog twijfelachtig.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen
Janssens meedoen op Eerste Paasdag. De
broers Wim en René Janssen komen wel
aan de start. Voor hen is het een echte
thuiswedstrijd want Wim Janssen is ge
boren en getogen in Halle en René keert
eind april terug naar zijn geboortegrond.
In 1997 werd de 32-jarige Wim Janssen
samen met bakkenist Mark Steenbergen
Buunk kampioen en in de nationale klasse. Het seizoen 1998 was er volgens Wim
Janssen een om snel te vergeten. "Mijn
bakkenist liep in het begin van het seizoen al een zware rugblessure op en dat
heeft hem bijna het gehele jaar opgebroken. Door de blessure van Mark moesten
we dan ook vroegtijdig afhaken. De laatste twee wedstrijden heb ik bij wijze van
proef met mijn broer in de bak gereden
en dat ging eigenlijk zo goed dat we be
sloten hebben om dit jaar een team te
vormen."
Ook het duo Marco Luimes en Henk
Roenhorst wil in Halle laten zien dat zij
op hun thuiscircuit beter kunnen preste

Bennie Ribbers en HenkMennink uitRuurlo in actie.
ren dan de 23e plaats in de eindstand
van 1998.
De 'wild card' is door de organisatie toe
gekend aan de Ruurlose combinatie Bennie Ribbers en Henk Mennink. Voor hen
een unieke kans om tijdens het eerste internationale optreden voor hun eigen re
gionale publiek te vlammen.
BIJPROGRAMMA
Zondags treden naast de top van de zijspanklasse ook de nationale startbewijs-

houders uit de 125 cc en de 250 cc klasse
tegen elkaar in het strijdperk. Deze klassen worden aangevuld met een aantal
Zweedse crossers die het Paasweekeinde
gebruiken als voorbereiding op het aanstaande seizoen
In de klasse 125 cc zal Zelhemmer Marlon Wieland zijn rentree maken. Wie
land liep vorig jaar een gecompliceerde
beenbreuk op. Hij zal in Halle met zijn
'Care Suzuki' alles in het werk stellen om
een podiumplaats te bemachtigen.

aantal

Paassnitt
Slagroom, vruchten of mokka
Taart

Openbare
Bibliotheek
Vorden

de Kukel vlaai...
lekker romig en helemaal In paasstemming

5

dit weekend voor maar:

f 15?

Paasstol met amandelspijs

«o

Krenten- of rozijnenbrood

Aardbeien- of chipolatapudding

U)

De bibliotheek
is

van 22,50

Broodbestelling

<B

Paas-slagroomtaart

f 9,50
f 18,50
f 21,00
f 23,50
f 26,00
f 31,00
f 5,50
f 11,00
f 16,50
f 6,45
f 8,50

ten

f 1995

voor l l WB

op Goede
Vrijdag
2 april en
zaterdag
3 april

Taart of vlaai gaarne even bestellen a.u.b.
de bakker heeft weer een verrassende smakelijke trakiatie speciaal voor
de Paashaas gebakken:

U kunt deze advertentie uitknippen
en inleveren bij

Dorpsstraat 1 1 Vorden telefoon 551373

Kukelbol
'n heerilika bol met kaneel, kruiden en chocolade drups

50
f lO»

lekkertoch l

Hiep, hiep, hoera!
Dit jaar bestaat de
kapsalon 5 jaar
de schoonheidssalon
al weer 10 jaar

n' royale gevulde 8pp6l-C8nilll6l vlaai goed voor 6 punten

50

voor naar•

fl 8
w«

Heeft u ons heerlijke Roomboter Paasbrood al geproefd?
Gevuld met noten, vruchten, rozijnen en 100% amandelspijs. Voor de Paasbrunch een royale sortering broodjes
waaronder veel nieuwe soorten. Ook om zelf af te bakken.

Dank je wel, Wilma, Mester, Marion, Janet W., Bettie,
Janet G. voor jullie goede inzet.

urin

css r^

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Ot en Sien tevreden
met opbrengst
van kledingbeurs
Het bestuur van de peuterspeelzaal 'Ot
en Sien' is dik tevreden met de opbrengst
van de gehouden kleding en speelgoedbeurs. Door ouders en andere vrijwilligers werd er voor deze beurs een grote
hoeveelheid kleding en speelgoed aangeleverd.
Met de opbrengst gaat het bestuur behalve wat noodzakelijke materialen ook
nieuw speelgoed en bijvoorbeeld kinderfietsjes aankopen. De kleding en speelgoed wat niet is verkocht gaat naar Roemenie om daar kinderen blij te maken,
hi de maand oktober organiseert 'Ot en
Sien' een fancy-fair met daarbij eveneens
de bedoeling om nieuwe spullen aan te
schaffen.

Operation Friendship
De afdeling Vorden van Operation
Friendship heeft middels een autowasactie, die een flink bedrag opleverde de eerste centen binnen die nodig zijn om volgend jaar een aantal Amerikanen gastvrij in Vorden te ontvangen.
Deze jongens en meisjes zullen hier drie
weken verblijven en krijgen een uitge-

tot 2O.OO uur
Vrijdag 2 april
18.00 uur

Schoonheidssalon/Kapsalon

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

In samenwerking met zeven leveranciers
houdt Welkoop Vorden op zaterdag 17
april een demonstratiedag. Tijdens deze
dag kunnen de klanten met al hun vragen bij Welkoop Vorden terecht. Ook
houden de vertegenwoordigers van de
zeven aanwezige leveranciers diverse de
monstraties.

koopavond

Marianne, Bernard en kinderen

Onze medewerkers en wij wensen u
fijne en smakelijke Paasdagen

h LJ i <d v e

Welfare
De Welfare van het Rode Kruis houdt
woensdag 31 maart een verkoopmiddag
in verzorgingscentrum De Wehme. De
opbrengst wordt gebruikt om het Welfarewerk in Vorden te laten voortbe
staan, maar ook ter ondersteuning van
het Nederlandse Rode Kruis.
Vorige week stond ten onrechte in deze
krant dat de Welfareverkoop op woensdag 24 maart zal zijn. Deze wordt dus ge
houden op woensdag 31 maart.

K a a r t e n
Afgelopen week werd in café De Herberg
het Open Vordens Klaverjas- en
Jokerkampioenschap gehouden. Bij het
klaverjassen streden 44 mensen om de
wisselbokaal, terwijl 14 mensen bij het
jokeren om de titel streden.
De titelverdediger bij het klaverjassen
Jeroen Broekman kon dit jaar z'n titel
niet prolongeren. In de laatste boom, er
werden 4 bomen van 2000 punten ge
speeld, behaalde hij slechts 948 punten.
Het was uiteindelijk mevrouw Balvert

gesloten

r~gi n

Dorpsstraat 30, 7257 BC Vorden
Tel. (0575) 55 14 23

breid programma voorgeschoteld met
als uitgangspunt dat zij de Nederlandse
cultuur leren kennen. Daarvoor is dus
geld nodig. In het najaar staan nog enkele acties op stapel.
Echter, eerst zullen tien Vordense jonge
lui op 16 juli vanaf Schiphol vertrekken
om drie weken in New England, in de
omgeving van Boston, te verblijven. Daar
worden zij bij gastgezinnen onderge
bracht en organiseren de Amerikanen
voor hun buitenlandse gasten onder
meer trips naar steden als Boston en New
York.
In totaal vertrekken in het kader van
Operation Friendship Nederland 40 jongens en meisjes uit diverse delen van ons
land op 16 juli naar de States.

%

Donderdag
1 april

En natuurlijk al onze klanten voor het vertrouwen in
ons en dat dit nog vele jaren zo mag zijn!

Zie ook onze dagaanbiedingen

Demonstratiedag
Welkoop Vorden
met 7 leveranciers

*

Winkelopenstellingen

*

die de meeste punten behaalde. Zij bleef
met 6311 punten Reza van Houte net
voor. De 3e prijs ging naar Ap Spies. Bij
het jokeren bleef het tot het laatst onduidelijk wie er zou winnen. De verschillen
zaten heel dicht bij elkaar. Uiteindelijk
bleef Swenny Buunk met 485 strafpunten Erna Schutte net voor. Zij werd 2e
met 496 strafpunten. De 3e plaats werd
bezet door Grietje Doornidc
Al met al was het een gezellige kaartavond die volgend jaar zeker overnieuw
georganiseerd wordt.

Turnen

Vordense
Ondernemers
Vereniging

*

strijden voor meisjes van het rayon
Hanzestreek van de KNGU in de Ruurlose
sporthal 't Rikkenhage. In totaal deden
280 meisjes, verdeeld over vier leeftijdscategoriën van veertien verenigingen,
mee.
Ook Leonie Steenblik, Manon Groot en
Marthe Brinkman van gymnastiekvereniging "Sparta" namen deel aan deze
wedstrijden in de categorie 9 en 10 jaar
op veld 2. De oefeningen werden uitge
voerd op de brug, balk, mat en sprong.
Marthe Brinkman behaalde in totaal
28.20 punten, Manon Groot 27.20 punten en Leonie Steenblik 27.00 punten.
Deze punten waren helaas niet toereikend voor een medaille, maar alle deelneemsters ontvingen wel een vaantje en
keken terug op een gezellige en leuke
wedstrijd.

Op zaterdag 27 maart heeft de Gymnastiekvereniging Sparta samen met de
Lochemse gymnastiek vereniging Brinio
de rayonkampioenschappen turnen in
de sporthal te Lochem georganiseerd.
judo
Ruim 200 turnsters streden in de diverse
categorieën om het rayonkampioen- Vorige week zaterdagmiddag werd de
schap van rayon Hanzestreek.
laatste ronde gehouden van de regionale
De Vordense deden hun uiterste best en judo vaantjescompetitie in Winterswijk.
wisten in de instap gymlijn hoge ogen te Aan deze laatste ronde deden ruim 65 jugooien. In een wedstrijdveld van ruim doka's uit Winterswijk, Aalten, Dinxperveertig turnstertjes wist Debby van de lo en Vorden mee. Tijdens deze laatste
Vlekkert met een puntentotaal van 29,10 ronde werden een groot aantal gekleurbeslag te leggen op de vierde plaats. De de vaantjes uitgereikt voor het paseren
overige Vordense meisjes, Eirca Zweers, van de honderd punten grens.
Nienke Abbink, Loes Klein Haneveld, De Vordense judoka Robin Vernig be
Sybrenne Hamer en Sandra Klein haalde 100 punten en kon het witte vaanHaneveld turnden ook een verdienstelij- tje mee naar huis nemen. Bernadette
ke wedstrijd.
Heyenk behaalde het gele vaantje, zij
hi de categorie Pupil l E waren ook twee kwam aan de 200 punten. In de eindVordense meisjes succesvol. Jitske stand over het seizoen eindigde Jurjen
Winkels wist beslag te leggen op de vier- Temming bij de eerste tien.
de plaats terwijl Kimly Besselink op de De judoka's van Robert Piek trainen bij
vijfde plaats eindigde. Al met al een leuk sport- en gezondheidsstudio Vorden aan
resultaat voor de Vordense gymnastes de Burg. Galleestraat. In de maand april
die als de ontwikkeling van deze meisjes zijn er op de maandag weer open introzich zo voortzet beslist vaker van zich ductie lessen. Ouders kunnen met hun
zullen doen spreken op de wedstrijd kind komen kijken of meedoen naar of
vloer.
aan de judolessen. De lessen zijn voor
Op zaterdag 6 maart j.1. kenmerkte een jongens en meisjes vanaf 5 jaar.
massale deelname de gymnastiekwed-

Alleen vrijdag 2, zaterdag 3 april en 2e Paasdag!

Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto:

•loSMAN
GROENSPECIALIST

20 jaar een
betrouwbare partner in het groen
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 m2) tot zeer groot (vele ha).
Hiervoor zijn vele mogelijkheden:
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)
Voor informatie en vrijblijvende offerte
Kervelseweg 23 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19

Laat u een messcherp
financieringsvoorstel voorrekenen!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. 0575-462244
ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. 0575-522522

CAROSSERIEBEDRUF

Hét team vantautospecialisten!
v.o.f.
en
nv
ve
eegbedrijf
sc
ch
noors t e e

Zei hem

Sparta Pharos
d by

YAMAHA

Maak een proefrit en maak
kans op de elektrische Pharos!

Tel. 0314-622267
GERARD BRANDENBARG

Vraag uw Sparta-dcaler naar de akticvoorwaarden.

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

De Pharos is een fiets waarbij een
elektrisch aandrijfsysteem extra
vermogen levert. Met als resultaat
een verdubbeling van uw eigen
trapkracht. Tegenwind? Kent de
Pharos-rijder niet. Vals plat? Geen
enkel probleem. Pharos. de
ingenieuze creatie van Sparta.

unigarant
verzekeringen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l DAKGOTEN

In 1999 twee maanden
gratis WA verzekering.

Wij leveren kuist stof
en polyester dokgoten
met verschillende
diameters, in de kleuren
grijs, bruin of wit.
\5QQU

'00
UT!

BORCULO(Gld.)
rt. 0545-272795
LUITEN (Ov.)

•
*•
iS

Wildkamp 1*1.0523-682099^^0^)1
V.O.F. klompenfabriek

Annex Museum

Heeft de beste kwaliteit en zeer goede
service en messcherpe prijzen
Tuintijd = klompentijd. Goede koop en niet
duur. U bent van harte welkom Uilenesterstraat 10a • Keijenborg • Telefoon (0575)
46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48

PR FIL

Go your crwn -way

DE Fl ETSS PEC IALI ST
BLEU MIN K TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

ledere vrijdag tot 14.30 uur gesloten. Verder alle dagen open en ook
' s avonds uw leverancier voor alle soorten en merken
• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed
• klompschoenen
• laarzen
• werkschoenen
• werkkleding + pantoffels

t Past als bast, eigen fabricage
Goede kwaliteit tegen ongelooflijke lage prijzen

Tonny Juffiërts
r~ HX
AUTOSCHADE
l fr\
^MEQSTELBEDRIJF i

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

P A A S S H O W Bi'j ons
Vrijdag 2 april
(Goede Vrijdag)
Zaterdag 3 april
Maandag 5 april
(2e Paasdag)
Dinsdag 6 april

van 1O.OO tot

17.OO uur

Graag tot ziens!!

Zutphenseweg 31
Tel. (0573) 40 12 27
7245 NR Laren (Gld.) Fax (0573) 40 21 31

WVSN
Vereniging Spierziekten
Nederland

Spierziekten
Met een spierziekte wordt het dagelijkse leven topsport

Heeft u zelf te maken met een spierziekte?
Bel voor informatie, steun en advies:
de Vereniging Spierziekten Nederland

Spierziekten informatielijn: 0 9 0 0 - 5 4 8 0 4 8 0
Op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur

Flexibel
Accuraat
Collegiaal
Wij vragen met spoed
mensen die zich hierdoor
aangetrokken voelen om
samen plezierig te werken.
Wij hebben een team vakmensen die zich flexibel
opstellen en weten
wat collegialiteit is.
Een greep
uit onze mogelijkheden:
• full-colour brochures
• boeken
• kranten
• handelsdrukwerk
• periodieken
• printing on demand
• internetdesign
• familiedrukwerk
• verpakkingsdrukwerk, enz.

GRAFISCH BEDRIJF

WEEVERS ELNA

LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL10.7131 DB - POSTBUS 38,7130 AA

STUDIO CONTACT

Productieleider m/v
met zeer goede contactuele eigenschappen en met overzicht over
de orderstroom om alles goed te kunnen begeleiden, hetgeen de
kwaliteit ten goede komt.
Opleiding: Grafische MTS/HTS of gelijkwaardige opleiding strekt
tot aanbeveling.

Calculator/orderbegeleider m/v
iemand die klantgericht meedenkt en beschikt over het nodige
improvisatievermogen en zich na verloop van tijd ook wil richten
op de verkoop.
Opleiding: Grafische MTS/HTS.

Offsetdrukker m/v
voor onze één- en meerkleuren offsetpersen van verschillende
formaten.
Iemand met ervaring, die kwaliteitswerk kan maken, heeft de voorkeur.

Journalist/correspondent m/v
voor onze weekbladen Contact en Elna.
Free-lance of in vaste dienst.

Sollicitaties te richten aan
Drukkerij Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden
ta.v. L.G. Weevers, directeur

DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: BARCHEMSEWEQ 7, 7261 DA RUURLO
ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT - TEL./FAX 0673 461286

WEEVERS DRUK

ZELHEM - HALSEWEQ 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 626063
ONTWERPEN / DRUKWERK / ADVERTENTIES WEEKBLAD CONTACT

DRUKKERIJ

WEVO DRUK WEEVERS
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA
ISDN 0575 544327 - E-MAIL: wevodrukoweevers.nl

VORDEN - TEL (0575) 851010 - *AX (0575) 661086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 567378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

ind'n
Achterhoek
Soms bunt t'r van die dage in een mensenleaven dat
't heel anders geet as da'w ow veur-esteld hadn. 's
Maans stao'j op tied op en vol goeie veurnemmens be
gin iej an een niejen dag. Tot t'r ow ene roet in 't etn
gooit. Zoas biej ons vegange zaoterdag.
'n Mooien zaoterdag zolt 't wodn volgens 't weerberich en nog dreuge ok. Da's jao hadstikke mooi, veur
onsluu maor veural veur de boern. Die wilt ok wel 's
een keer weer met 'n trekker 't land op. 'n Mooien
dag dus umme in 'n hof al 's veste wat te doen.
'k Wazze goed en wel tegange too'k de tillefoon
heurn rammeln. Gelukkig nom mien vrouw um óp
zoda'k de leerzen an kon holn. "Now, 't wark met ow
zal vandage wel neet volle geevn, ome Dieks kump
nao de meddag, dan we'j dat" ,kwam zee mien effen
zeggen. Ome Dieks is een ome van mien vrouws kante. Hee is nooit etrouwd ewes en sinds een paar jaor
hef e aow. Hee wont op zichzelf met een hond en en
paar kippen en redt zich goed. Hee kan kokn en 't
huus klaor holn as 'n besten. Maor dat lot e ow dan ok
wel wetn. Alles kan e better as 'n ander.
Daorumme twiefeln ik nog effen of ik de slaplanten,
die'k vri'jdag op de mark had ehaald , d'r wel of neet
in zol drukken, maor 'k heb 't toch maor edaon. Goed
zol 't toch wel neet wean. En jaowel heur. Too hee de
thee 's meddags op hadde wol e een hof's bekiekn.
"Wat", zei e, "he'j now de slaplanten al uutepot, da's
jao vols te vrog". "k zegge: "jao now, da's ok 't enigste
wat t'r inzit". "Oh", kreeg ik toen te heurn,"dan bu'j
met de spinazie en de stengels ok an de late kante, die
hadn d'r al lange in motn zitn". En zo ging dat maor
deur. 'k Wazze dan ok bli'j dat 't op vief uur anschot.
"Jao, ome Dieks, wiej et wat vrog vandage, wiej woln
nog nao de contactaovund van 't mannenkoor". Wiej
dachten: now stapt e wel. op. Maor nee heur. "Dat
liekt mien ok wel wat, a'j 't goed vindt gao'k met".
Jao, wat mosse wiej daorop zeggen Zo zatte wiej um
goed half achte al in de kerke. En laot hee 't now wel
's een keer met ons eens wean. Wiej vonnen 't nao afloop een hadstikken mooien aovund en dat von hee 't
wonder boaven wonder ok. 't Kopken koffie veur niks,
daor had e gin zinne meer in, 't was um al late zat
ewodn. Daorumme stapn e uut de kerke maor in zien
auto en ging op weg nao zien huusken, argens biej
ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

Grote namen op PaasPop in Zieuwent:

Van Dik Hout Slok, Anouk en Blof
Conduction'. Op haar debuutalbum
staan ook de hitsingles 'Nobody's Wife',
'It's So Hard' en 'Sacrifice'.

Van Dik Hout Skik, Anouk en Blof.
Dat zijn namen waar je als organisatie van een popfestival mee te voorschijn kunt komen. De Stichting
Paaspop Zieuwent is er dan ook maar
wat trots op dat ze deze bands gecontracteerd hebben voor de 20e uitgave
Van dit evenement dat dit jaar plaats
heeft op zaterdag 3, zondag 4 en
maandag 5 april. Oftewel het Paasweekend. Andere misschien wat minder bekende namen maar zeker de
moeite waard zijn de vorig jaar doorgebroken Nilsson, de punkband I
Against I en de dansact Max Pashm.
PaasPop Zieuwent heeft de beschikking over drie podia waar verdeeld
over de drie dagen in totaal twintig
band zullen optreden. Het enige verschil met voorgaande jaren is dat er
op maandagavond geen bands meer
spelen. De belangstelling voor deze
avond viel het afgelopen jaar tegen.
De organisatie heeft daarom besloten Kleintje PaasPop uit het programma te schrappen en maandag 5
april te beperken tot het koffieconcert van de Barchemse Bargkapel en
de optredens van Blof en Titf n.
PaasPop Zieuwent 1999 wordt op zaterdag 3 april geopend door Take it for
Granted. Deze band - opgericht in 1987 is inmiddels een begrip geworden in de
Nederlandse Blues-Rock scène. Een reden
om op zaterdag 3 april op tijd aanwezig
te zijn voor de openingsact op PaasPop
1999.
Na Take it for Granted is het op zaterdag
3 april de beurt aan de band Nilsson.
Eind 1997 was het dan eindelijk zover. Na
lang zwoegen onder de naam Vivid en
een album in eigen beheer te hebben uitgebracht, kwam eindelijk het succes met
de single Elastic Baby. Inmiddels was de
naam van de band gewijzigd in Nilsson.
Dat de hit geen toevalstreffer was, bleek
het afgelopen jaar. Nilsson bracht een
pracht-album uit en is inmiddels één van
de meest spelende bands van Nederland.
Afgelopen zomer werden grote festivals
aangedaan zoals Bevrijdingspop in Zwolle en Poptocht in Bergen op Zoom. Met
de nieuwe single 'My Brain's Down' heeft
de band opnieuw een hitnotering te pakken: rauw en gevoelig, een fraaie tekst,
met gevoel voor traditie maar met beide
bennen op de grond. Nilsson ten voeten
uit.
De Amsterdamse band Neuk! is op zaterdagavond 3 april te zien op het tweede
podium. De band speelt loeiharde speedmetal-hardcore waar tussen de gitaren
door ook nog eens Nederlands wordt gerapt.
Na de band 'Neuk!' zal Max Pashm zijn
opwachting maken op het tweede podium. Big Beat-meester Norman Cook alias Fatboy Slim - is zijn grote voorbeeld.
Toch is de muziek van Max Pashm niet te
vergelijken met die van de populaire Engelse dj. De Britse Jood uit Brighton richt
zich in tegenstelling tot Norman Cook
meer op de etno-dance-markt. Oftewel
trance, techno en house geïnspireerd op
wereldmuziek uit het Midden-Oosten.
Max Pashm - alias Max Somers - speelde
in het verleden als percussionist bij The
Levellers. Ondanks de vele elektronica
die Max Pashm nu gebruikt, zullen echte
trommels niet ontbreken bij een optreden van hem. "Ik hou van het trancy aspect van veel wereldmuziek, het organische, puur natuur. Wat dat betreft is uit
een paar doodgewone trommels vaak
meer trance te halen dan uit computers".
Alles bij elkaar dus een absolute danssensatie die u niet mag missen.
VAN DIK HOUT

Hoofdact op zaterdagavond 3 april is de
bekende Nederlandse band Van Dik
Hout. De afgelopen vijfjaar zijn voor Van
Dik Hout een triomftocht geweest. Het
begon allemaal in 1994 met de single

BARGKAPEL

Maandagmiddag 5 april wordt er een
koffieconcert gehouden met medewerking van de Bargkapel uit Barchem. Dirigent Geert Spricks zorgde er in de jaren
zeventig voor dat de Bargkapel uitgroeide tot één van de betere blaaskapellen
van Nederland. Sedert tien jaar staat de
kapel onder leiding van Willem-Jan Jolink. De kapel speelt hoofdzakelijk
Egerlandermuziek met af en toe wat
Tsjechische nummers. Door de verscheidenheid in muzieksoorten is elk optre
den een groot succes. De zang hierbij
wordt verzorgd door Willem-Jan Jolink
samen met Miriam van Aken.
BLOF

'Stil in mij'. Er volgden vijfjaren van intensieve optredens, twaalf singles zoals
'Laat het los' en 'Pijn' en drie albums.
Van Dik Hout oogstte vooral veel lof met
het laatste album 'Kopstoot van een vlinder'. De band ontving hier onder andere
een Edison voor.
Het laatste jaar \l^deze eeuw is voor
Van Dik Hout een jubileumjaar. De groep
uit Den Helder viert in 1999 op gepaste
wijze zijn vijfde verjaardag als gelauwerde rockband. Dat begon al op 30 december 1998 met een toe op de nationale TVzender uitgezond^ concert vanuit de
hoofdstedelijke poptempel Paradiso. Met
het concert in Paradiso sloot Van Dik
Hout de tour af langs de bekende rockclubs van Nederland. De afgelopen
maanden zaten Martin Buitenhuis en
zijn handleden in de oefenruimte om
nieuwe nummers te schrijven dan wel af
te maken voor het vierde album.
In het najaar maakt Van Dik Hout een
tournee langs de Nederlandse theaters.
Intiem en semi-akoestisch. Met de volle
aandacht voor de teksten van zanger
Martin Buitenhuis. In Zieuwent daarentegen nog een 'ouderwetse' Van Dik
Hout met versterkte gitaren en drums
zoals u van de band gewend bent.
Op zondag 4 april staat op het hoofdpodium van PaasPop de Drentse band
Skik, bekend van nummers als 'Nie veur
spek & bonen' en 'Op fletse'. In februari
kwam hun derde cd 's nachts uit met
daarop de single 't giet zoas 't giet. Er
staan in totaal dertien liedjes op de nieuwe cd, aanstekelijk uitgevoerd door zanger Danièl Lohues, Maarten van der
Helm (bas) en Marlen Davers (drums).
Van verbaasd-vrolijke ska en reggae naar
rauwe rock 'n roll en van country tot de
orkestrale titel-ballade 's Nachts.
De band I Against I staat op zondag 4
april op het tweede podium van PaasPop.
Dit jeugdige drietal uit Dordrecht is onbetwist de beste punkpopband die Ne
derland ooit heeft voortgebracht. Dat
vond ook het roemruchte Amerikaanse
punklabel Eptaph Records dat de jongens vorig jaar naar de States haalde om
daar hun debuut-cd Headcleaner op te
nemen. Volgens de recensenten is het
een uitstekende plaat geworden. De
Kwik, Kwek en Kwak van de Nederlandse
punk schrijven lekkere compacte popliedjes die je na twee keer horen zo meezingt. I Against I is de eerste Europese
band op het punklabel Eptaph. I Against
I verkeert in goed gezelschap. Bekende
Amerikaanse punkbands als Bad Reli-

gion en The Offspring zijn ook bij Eptaph
begonnen. De band bestaat uit Ronald
van Maren (gitaar/zang), Jasper Blazer
(drums) en Bob Hoorweg (bas).
ANOUK

PaasPop wordt op zondag 4^?ril afgesloten door niemand minder flp de Nederlandse zangeres Anouk. Hetleven van de
ze Haagse rockster werd het afgelopen
jaar op z'n kop gezet: platina voor de
single 'Nobody's Wife', driemaal platina
voor het album Together^^one', drie
Edisons en twee MTF Awi^p. Ook het
buitenland heeft Anouk ontdekt. Naast
optredens op Pinkpop en Parkpop heeft
Anouk met haar band het afgelopen jaar
op vele belangrijke internationale popfestivals opgetreden.
De wereldhit 'Nobody's Wife' is inmiddels uitgebracht in Amerika. Voor deze
bijzondere release is de single opnieuw
gemixt en is er een nieuwe clip opgenomen. Anouk omschrijft haar muziek als
een mix van rock, soul en vooral veel
blues. Tijdens één van de Haagse buurtfeesten ontdekte Barry Hay van de Golden Earring haar.
Hay: "Ik was verbijsterd van wat ik daar
hoorde, sprong de bühne op en speelde
spontaan mee". Barry Hay besloot een de
mo met Anouk te maken, liet hem aan
George Kooymans horen, die op zijn
beurt laaiend enthousiast John Sonne
veld benaderde. Speciaal voor Anouk
schreven Barry Hay en George Kooymans
van de Golden Earring haar eerste single
'Mood Indigo', dat ook op haar debuutalbum 'Together Alone' staat, net als 'Fluid

Na de Bargkapel is het de beurt aan de
band Blof. Het Zeeuwse viertal brak door
met 'Liefs uit Londen' en hun huidige
single 'Harder dan ik hebben kan' is de
afgelopen week de top tien binnenge
drongen van de Cyber Top 50. De nieuwe
cd 'Boven' komt op 29 maart uit. De band
bestaat sinds 1992 en wordt gevormd
door Paskal Jakobsen (zang/gitaar), Bas
Kennis (toetsen/zang), Chris Götte
(drums) en Peter Slager (basgitaar/zang).
Het kwartet deelt een hartstochtelijke
passie voor muziek, die tijdens de vele
optredens gemakkelijk overslaat op het
publiek.
In 1995 werd in eigen beheer het album
'Naakt onder de hemel' uitgebracht. Enthousiaste reacties van pers en publiek
bezorgden blof de nodige publiciteit. In
de loop van datzelfde jaar sloot de band
een contract met EMI Music, waarna het
album 'Naakt onder de hemel' landelijk
werd uitgebracht. Zonder een hit te worden was de single Verkeerd Gedeeld'
veelvuldig op de radio te horen. Het eveneens van het album afkomstige 'Aan de
kust' groeide ongewild uit tot het nieuwe
volkslied van Zeeland. In 1997 volgde de
tweede cd 'Helder' en op 29 maart wordt
daar dus een derde album aan toege
voegd.
TTTTN

PaasPop 1999 in Zieuwent wordt maandagmiddag 5 april afgesloten door de
band Titt'n. Dit Drentse viertal brak vorig jaar door met de single 'Ben je geil of
wil je een koekje?' Als logisch gevolg op
het succes bracht de band een album uit,
getiteld 'Koekje ... en andere tussendoortjes'. Deze cd bevat tien Nederlandstalige
nummers die in het verlengde liggen
van de eerste single.
De populariteit van Titt'n blijkt uit de ve
Ie optredens in het gehele land, die ge
kenmerkt worden door een goede podiumpresentatie en pakkende nummers
die uitstekend meezingbaar zijn. Van het
album is ook de tweede single uitgekomen, getiteld 'Wie zeurt krijgt een
beurt', waarmee de band opnieuw diverse hitlijsten veroverde.

Actie
'zuinig
stoken'

De Bromfietsverzekering van Univé:

Zo voordelig,
zeg daar maar
eens nee tegen!

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 15 maart t/m
zondag 21 maart 1999.
Bij een
jaarverbruik
van:

800 m3
1000 m3
1200 m3
1400 m3
1600 m3
1800 m3
2000 m3
2200 m3
2400 m3
2600 m3
2800 m3
3000 m3
3300 m3
3600 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

hoorteen
•
streefverbruik voor i
de afgelopen i
week van:
•
3

20 mn
25 m
30 m
35 m
40 m
45 m
50 m3
55 m3
60 m3
65 m3
70 m3
75 m3
83 m3
90 m3
98 m3
105 m3
113 m3
126 m3
138 m3
151 m3

!

en een totaal
streefverbruik sinds
l november

'98 van:
513 m3
641 m3
772 m3
897 m3
1025 m3
1152 m3
1281 m3
1413 m3
3
1538 m
1668 m3
1795 m3
1922 m3
2114 m3

De pluspunten op een rij

2307 m3
2500 m3
3

2691 m

u& uit WA en All-Risks.

2886 m3
3206 m3
3527 m3
3845 m3

Je brommer verzekeren bij Univé wordt nu wel heel voordelig! Want Univé
Voordelige ongevallen opzittendenverzekering.

heeft de premies voor scooters en automaten flink verlaagd. Kom maar eens

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

Y Gratis bromfietsplaatje.

langs en vergelijk ze! Wil je nóg goedkoper en

Zeer snelle schadeafhandeling.

veiliger rijden? Volg dan de bromfietscursus
van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Want op vertoon van je VVN-certificaat
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:

Binnen een paar minuten verzekerd.

krijg je eenmalig maar liefst 25% korting op je jaarpremie. Alléén bij Univé!

O8OO - 1548

Zoveel voordeel, daar zeg jij geen nee tegen!
Kom snel eens langs bij één van onze kantoren. Je bent dan meteen verzekerd,

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

want je krijgt je (gratis) nieuwe plaatje en verzekeringsbewijs direct mee!

Univé Gelre

Telefonisch afsluiten kan ook. Het plaatje en verzekeringsbewijs worden dan

DRUKKERIJ

direct toegezonden.

WEEVERS

Een perfecte keuken heeft
doordachte details

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

• KEUKENS
-SANITAIR
• TEGELS
• OPENHAARDEN
• BOUWMATERIALEN
• BESTRATINGEN
• BOUWMARKT

't Zijn de kleine doordachte details die een
keuken zo perfect maken. Die zorgen voor
een afgewogen geheel. Kom dus gerust
eens langs om inspiratie op te doen.
Onze medewerkers staan klaar voor een
deskundig advies en praktische tips.

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

Jong, ondernemend bedrijf
zoekt voor de maanden
mei/juni

enthousiaste
aspergestekers
Ervaring is niet nodig.

Herman en Mirjam
Eskes
Kapelweg 14
Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34

HONDERDEN ZIEN
UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN
UW ADVERTENTIE

Kom, kijk en kombineer...
BouwCenter HCI biedt zoveel méér!

Wie gaat er
mee naar de
HUISHOUDBEURS
9-4 t/m 18-4

9 MAANDENBEURS
14-4 t/m 18-4

HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hct@hci-ubi.nl
Showroom: ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur, v r. koopavond 19.00-21.00 uur, za. 10.00-16.0C uur.
Bouwmarkt: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, vr. koopavond 19.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.
U W

K E U S
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R U I M E R
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Vertrek: 8.00 uur Ruurlo
8.15 uur Vorden en
8.30 uur Zutphen
f 43,- (incl. entreekaart)
Info

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

P a arde n sport
LR & PC DE GRAAFSCHAP

Zondag 28 maart werd er op verenigingsterrein 't Hameland een onderlinge wedstrijd georganiseerd. Hier werden volgende prijzen behaald: Kampioen groene ponies: Sindy Elisen met Fury; Kampioen
gevorderde ponies Elodie Stokman met
Aifhia; Kampioen groene paarden Gerke
Wunderink met Floris; Kampioen gevorderde paarden Inge Regelink met Kirone
en Dagkampioen werd Elodie Stokman
met Aifhia.
DRESSUUR GROENE PONIES ABC ,

Eerste: Hanna Donker met Natania 165
punten. Tweede: Joanne Luimes met
Brenda 165 punten. Derde: Jidra de Boer
met Droepoe 163 punten. Vierde: Sindy
Elizen met Fury 162 punten.
DRESSUUR GROENE PONIES DE

Eerste: Liseinne Schippers met Simone
171 punten. Tweede: Florentien van de
Mark met Nancy 163 punten. Derde:
Sylvana Gemen met Justify Melon met
162 punten. Vierde: Nicole Lentink met
Verona's Nieuwmoed 16-1 punten.
DRESSUUR GEVORDERDE PONIES

Eerste: Frederieke Gotink met Lady 181
punten. Tweede: Leonie Pol met Starlight
180 punten. Derde: Elodie Stokman met
Aifhia 176 punten. Vierde: Marina Gotink met Goof 171 punten.
DRESSUUR GROENE PAARDEN

Eerste: Gereke Wunderink met Floris 164
punten. Tweede: Geert Harmsen met
Helma 158 punten.
DRESSUUR GEVORDERDE PAARDEN

Eerste: Irene Regelink met Lea 169 punten. Tweede: Inge Regelink met Kirone
166 punten. Derde: August Koster met
Kronos 164 punten. Vierde: Rinie Heuve
link met Elfriede 160 punten.
SPRINGEN GROENE PONIES

Eerste: Sindy Elizen met Fury. Tweede:
Tessa Roelofs met Miep. Derde:
Annemieke Mulderije met Bowie. Vierde:
Florentien van de Marck met Nancy.
Vijfde: Hannah Donker met Natanja.
Zesde: Silvana Gemen met Jultify Melon.
SPRINGEN GEVORDERDE PONIES

Eerste: Bart Hartman met Sisi. Tweede:
Elodie Stokman met Aifhia. Derde:
Nicole Lentink met Offen Minos. Vierde:
Leonie Pol met Starlight.
SPRINGEN GROENE PAARDEN

Eerste: Gerke Wunderink met Floris.
Tweede: Geert Harmsen met Helma.
SPRINGEN GEVORDERDE PAARDEN

Eerste: Anja Stokkink met Julia. Tweede:
Wim Lenselink met Kronos.

Voetbal
DAVENTRIA - VORDEN 3-1

Vorden was in Deventer in de eerste helft
de betere ploeg, maar de rollen waren in
de tweede helft totaal omgedraaid.
Vorden ging met goed voetbal van start
en de wedstrijd was dan ook slechts enkele minuten oud toen Mare Sueters met
een fraai doelpunt 0-1 aantekende.
Het had bovendien kansen om de voorsprong verder uit te bouwen. De keeper
hield Daventria in de wedstrijd door
schoten van Dennis Wentink en Hugo
van Ditshuizen bekwaam te stoppen.
Mare Sueters omspeelde handig twee
verdedigers, maar ook zijn schot werd
door de keeper uit de hoek getikt.
Daventria had zich nog geen enkele kans
gecreëerd en het kwam in de 35e minuut
door een eigen doelpunt op 1-1. Jeroen
Thijssen speelde ongelukkig de bal op de
keeper terug en passeerde zijn eigen
doelman.
Na de thee bakte Vorden er helemaal
niets meer van en in de 55e minuut wist
Daventria dan ook eenvoudig te scoren.
De voorwaartsen van Vorden waren onbereikbaar en het middenveld werd volledig overgeslagen. Door het continue
balverlies kon Daventria de ene na de andere aanval opbouwen. Toen in 70e minuut Jeroen Thijssen ook nog met rood
kon vertrekken was het helemaal ge-

beurd met Vorden. Daventria wist nog
een keer te scoren, zodat bij het laatste
fluitsignaal van scheidsrechter Zwaan 31 op het scorebord prijkte.
Vorden heeft de vijfde ronde om de
KNVB-beker gehaald en zal aantreden te
gen de koploper uit de hoofdklasse C,
HSC '21 uit Haaksbergen.
Vorden speelde woensdagavond de wedstrijd tegen Rood Zwart uit Delden (3e
klasse KNVB) op het fraaie sportcomplex
van Ruurlo. De eerste 15 minuten waren
voor Rood Zwart die met goed positie
spel Vorden de loef afstak Dit leidde echter niet tot echte scoringskansen voor
Rood Zwart.
De kansen die ontstonden waren voor
Vorden. Een inzet van Dennis Wentink
werd door een verdediger uit het doel ge
slagen en Eric Oldenhave knalde een
vrije trap op de lat. Het was toch Vorden
die de score opende door Erwin
Hengeveld 1-0. Eric Oldenhave trok vlak
voor rust aan de noodrem, maar de
scheidsrechter weigerde de bal op de stip
te leggen. Jeroen Thijssen knalde op slag
van rust nog op de lat.
Na de rust controleerde Vorden de wedstrijd. Echte kansen konden beide teams
zich niet creëeren. Het werd toch nog 1-1
door een mazzel goal van Rood Zwart in
85e minuut. Marinho Besselink werd uiteindelijk de grote held, want hij stopte
de zesde strafschop, waarmee Vorden
zich voor de vijfde ronde plaatste.

houden. Het leek wel een "collectieve
baaldag".
Toch bleef het lang 1-0. Het was dus nog
steeds mogelijk dat Ratti op gelijke hoogte kon komen. Maar helaas werd één van
de aanvallen door Meddo goed benut,
waardoor de stand op 2-0 kwam. Een
moeilijke opgave zou dit worden voor
Ratti. Het werd echter nog erger.
Opnieuw beantwoordde de scheidsrechter een val van een Meddo-spits met een
penalty, die opnieuw goed werd inge
schoten.
Na dit doelpunt was het verzet van Ratti
totaal gebroken. Helaas kon het goede
spel en de inzet van vorige week geen
vervolg krijgen.
Aanstaande maandag, 2e Paasdag, moet
Ratti het thuis tegen KSH opnemen.
PROGRAMMA 3 APRIL

Ratti BI - Gorssel BI; Ratti Cl - Pax C2.
MAANDAG 5 APRIL

Ratti l - KSH 1; Be Quick 6 - Ratti 2; Erica
'76 9 - Ratti 3; Ratti 4 - Dierense Boys 6;
Dames l - KI. Dochteren 2.
SOCIÏ

"kwam Dynamo enigszins terug; tussenstanden van 2-7, 7-7, 8-12 en 13-14 sierden
het scorebord. Dash bleef eerst oneindig
lang op 12 en daarna op 14 hangen.
Eindelijk na 31 slopende minuten serveerde Alieke Dalhuisen voor de set en
het eerste wedstrijdpunt. Hierna wilde
Dash meer. Het rook haar kansen. Helaas
was gedurende de tweede set, bij een
stand van 3-7 de vaste basisspeelster op
de diagonaal, Anoek Dalhuisen, al naar
de kant verdwenen wegens een rugblessure. Eerst in de derde set zou zij weer terugkeren om na de wedstrijd total loss te
zijn. Evenals vele anderen in de basis;
Hanneke Maljers, spelend onder de antibiotica die een (eindelijk) ontdekte bacterie moet bestrijden, Mirjam Boel, zeer
goed op dreef en Gracia Rouwen, verdedigend en passend zeer sterk, maar aan
het net geconfronteerd met een huizenhoog en goed sluitend blok. Aanvoerster
en spelverdeelster Debby Leferink was
niet total loss; 'omdat de pass van ons
erg goed lag' complimenteerde zij haar
medespeelsters. Vaste stand-in Joyce
Wentink verving Anoek Dalhuisen maar
kon haar niveau van eerdere wedstrijden
niet geheel waarmaken; op cruciale momenten ging het soms even mis.

Wolfersveen 1-Sociï l 0-5, Longa 5-Sotiï 2
4-3, Baakse Boys 2-Sociï 3 2-1, Sociï 4-SHE
4 4-1, Sociï 5-Brummen 6 0-8, Dash pakte de eerste punten in de derde
Doetmchem 6-Sociï 6 4-3, Voorst B-Sociï B set, maar al snel zou blijken dat de over4-0, Sociï D-Zutphania D 5-1, Gazelle macht uit het eerste deel van de wedNieuwland F-Sociï F 8-1.
strijd niet meer bestond. Het werd aan
twee zijden knokken voor elke punt, met
UITSLAGEN
PROGRAMMA 3 APRIL
een
regelmatig stuivertje wisselen op het
Vorden D2 - Steenderen Dl 2-7; WH.C.Z. Sociï 1-Wolfersveen l (vervolg), Klein
scorebord.
Tot 9-9 een gelijk opgaande
D2 - Vorden Dl 1-11; Vorden El - W.H.C.Z. Dochteren 2-Sociï 2, Sociï 4-Pax 8, Sociï 5strijd.
Dan
neemt
de scheidsrechter enEl 2-4; WH.C.Z. E6 - Vorden E4 1-8; Baakse Boys, Sociï B-Vorden B, Sociï Ekele
discutabele
beslissingen
ten nadele
Zutphen F2 - Vorden F2 4-2; W.H.C.Z. F4 - WHCZ E, Zutphania D-Sociï D, Sociï Fvan
Dash.
Dynamo
put
hier
moed
uit en
Vorden F3 0-9; Vorden F4 - Erica F3 0-6; Gazelle Nieuwland F.
scoort
10-9.
Als
een
volgende
service
Voorst E4 - Vorden E5 1-2; Vorden E3 beurt 12-9 brengt lukt het Dash niet
Harfsen El 3-5; H. en K. Al - Vorden Al 0- 5 APRIL
9; Vorden BI - Ratti BI 3-2; de Hoven Cl - Sociï 1-Lochuizen l, Sociï 2-Grol 6, Sociï 3- meer om terug te vechten. Het wordt na
maar liefst 35 minuten 14-9 en 15-9.
Vorden Cl 7-0.
Warnsveldse Boys 3, Pax 8- Sociï 4, Baakse
Met
vijf en een halve speelster moegeDaventria l - Vorden l 3-1; Vorden 2 - Boys 4-Sociï 5, Sociï 6-Zutphania 5.
streden
tegen de negenkoppige tegenHaaksbergen 2 4-2; Vorden 3 - De Hoven 2
stander
weet
Dash in de vierde set welis2-1; Vios B. 3 - Vorden 4 1-1; Vorden 5 waar
nog
23
minuten stand te houden
S.H.E. 3 0-7; A.Z.C.gorden 6 2-3.
B ri d g
maar moet met een duidelijkel5-3 de eer
aan Dynamo laten.
PROGRAMMA
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
De
vijfde set volgens het ralleypoint sysVorden Dl - W.H.C.Z. D2; Vorden D2 vrij; UITSLAGEN VAN WOENSDAG
teem moet de winnaar aanwijzen. Dash
W.H.C.Z. El - Vorden El; Vorden E2 - Dier. 24 MAART 1999
start met de standaard opdracht 'speel
Boys El; Vorden E3 vrij; Vorden E4 - Groep A: 1. mv. Gerichhausen / hr.
voluit
en met lef moeizaam maar
W.H.C.Z. E6; VoJli E5 - Voorst E4; Hissink 73.9%; 2. dms. v. BiH Hendriks
klampt aan. Wisselen van speelhelft bij
Vorden Fl - Dier. Boys Fl; Vorden F2 - 56.5%; 3. mv. / hr. Scholten 546%.
8-6. Dash toont opnieuw vechtlust en
Zutphen F2; Vorden F3 - WH.C.Z. F4; Groep B: 1. mv. Machiels / hr. Lenderink
knokt
knap terug naar 8-9. Via 11-13,
Erica F3-Vorden F4.
61.9%; 2. mv. / hr. Speulman 60.4%; 3.
wordt het 13-14. Match point voor Dash,
Vorden Al - Gaz. Nieuwland Al; Sociï BI - dms. Dam / Vredenberg 57.3%.
de scheidsrechter fluit voor een techniVorden BI; Vorden Cl - Harfsen Cl;
sche fout tegen Dash: 14-14. Dynamo serVoorst l - Vorden 1; Haaksbergen 2 veert, Dash passt, opnieuw een 'techniVorden 2; Pax 3 - Vorden 3; Vorden 4 - Erix
Volleybal
sche fout' op de set up:15-14. Dynamo ser2.
veert voor de wedstrijd. Een passfout aan
TUBBERGEN-DASH 3-2
Dash zijde betekent het einde van een
PROGRAMMA 5 APRIL
Zaterdag togen de Vordense dames naar spannende, zenuw- en krachtenslopende
Vorden l - Loenermark 1; Grol 4 -Vorden
Tubbergen waar de wedstrijd tegen Dy- ontmoeting van bijna twee en een half
2; Eerbeekse Boys 4 - Vorden 3; Vorden 4 namo, de nummer twee op de ranglijst uur goed volleybal. Tevreden en toch ook
KI. Dochteren 2; A.Z.C. 5 - Vorden 5;
en nog steeds kampioensconcurrent weer ontevreden gingen de Vordense
Vorden 6 - Be Quick 7.
voor het tweede Vordense team, op het meiden onder de douche; iets meer 'geprogramma stond. Op papier 'een gelo- luk' met de scheidsrechter had mogelijk
pen wedstrijd' en zo werden de Vordense de derde, maar zeker de vijfde set opgele
talenten ook door enkelen in het thuis- verd. Maar meer nog, Eén extra speelster
MEDDO l - RATTI l 3-0
kamp
uitgeleide gedaan: 'Jullie maken vanuit het tweede had een duidelijke 3-0
Nadat Ratti vorige week met enorm veel
daar
toch
niets klaar'. Immers de tweede kunnen opleveren.
inzet een punt wist te behalen in eigen
garnituur die de ranglijst aanvoert had
huis, was Meddo de volgende tegenstanmet 3-1 voor Dynamo moeten buigen.
der. Met redelijk veel zelfvertrouwen
Wat
moesten die jonkies daar dan?
ging de jonge Ratti-ploeg dan ook naar
Voor de equipe van trainer Louis Bosman DASH2-WEVOC3-0
Meddo.
is echter elke wedstrijd er een om te win- Afgelopen zaterdag kwam Wevoc bij de
Het werd echter al vrij snel duidelijk dat
nen en hij bereidde zijn team dan ook koploper in de 3e divisie, Dash 2, op be
het deze middag anders zou verlopen.
voor met de opmerking dat het nu tijd zoek. Wevoc bevindt zich momenteel erRatti begon aanvankelijk goed. Wist
was om na de vele gewonnen wedstrij- gens in de middenmoot en moet zich
Meddo de eerste 10 minuten behoorlijk
den tegen mindere goden laten zien dus nog veilig stellen voor degradatie.
onder druk te zetten, overigens zonder
waar het team werkelijk staat en toe in Dash 2 hield er dan ook rekening mee
echte kansen af te dwingen.
staat is. Bosman vertrok noodgedwongen dat het een pittige wedstrijd zou worden.
Na de eerste 20 minuten, kwam Meddo
met
zeven speelsters uit eigen gelederen De Ie set gaf Wevoc nog aardig tegenonder de druk uit. Door meer inzet wer(de selectie is niet breder), aangevuld stand en maakte Dash 2 nog wat foutjes
den veel duels door Meddo gewonnen.
met de geblesseerde Nicole Scharrenberg in de passing, toch won het Vordense
Ratti kwam niet meer in z'n goede spel.
en Ilona Hoetink (dames 3). De A-jeugd team. In de 2e set voerde Dash 2 duideHoewel Meddo beter werd, konden zij
moest zelf rond dezelfde tijd een compe- lijk de boventoon met een paar mooie
geen goede mogelijkheden creëeren. Het
titieduel afwerken en van het tweede harde aanvallen die door Wevoc niet te
was uiteindelijk de scheidsrechter die
team
bleek niemand bereid of in staat verwerken waren (15-7). De 3e set was
Meddo steviger in het zadel zette.
om versterking te bieden aan deze (te) gauw bekeken en de wedstrijd eindigde
Richard ten Pas raakte de spits van
smalle basis. Mogelijk geprikkeld hier- met een 3-0 eindstand in het voordeel
Meddo, die vervolgens "wist wat hij
door
en door de uitspraken van hun van Dash 2. Zaterdag 3 april moet het
moest doen". De penalty werd koelbloe
coach begonnen de Vordense meiden on- Vordense damesteam tegen DVO spelen
dig benut: 1-0. Dit was op slag van rust.
bevangen en fel aan de wedstrijd. De te- in het Gelderse Hengelo.
Helaas voor Ratti een geweldige domper,
genstander
werd enigszins zoekgespeeld
want ondanks het slechte spel, bleef het
door een goede service, gevarieerd aanlang 0-0.
valsspel en een sterke blokkering. In no PROGRAMMA
Na de rust probeerde Ratti nog wat aan
time stond het 0-8 voor Dash. En dit was Dames derde div.: DVO l - Dash 2-3-4; Date zetten maar het liep niet goed. Er was
geen
stuiptrekking. De Dashtrein den- mes tweede klasse: SC Gorssel l - Dash 4
geen sprake van opbouw van achteruit,
derde
voort via 4-10,4-13 en 8-13 naar 11- 30-3; Dames derde klasse: DVO 4 - Dash 5 3het middenveld kon geen vuist maken
15. De tweede set verliep soortgelijk, al 4; Jongens C3: SC Gorssel Cl - Dash C3 34.
en voorin kon men de bal niet goed vast

mode

advertentie geldig
van 31 maart t/m 10 april.

koopjes

dames
T-shirts
div. modellen
van 25,00 voor:

kinderspijkerbroek
norm. v.a. 19,95

nu vanaf:

H"
5
24?50
2J.

nu lange mouw
voor slechts:

Jazzorkest The MilFs Brothers geeft op Tweede Paasdag
een concert in Theater Onder de Molen in Vorden. Het
theater is gevestigd aan de Lindeseweg 29. Kaarten kunnen van te voren worden gereserveerd via (0575) 55 69
87. Zie ook advertentie.
Het fameuze professionele mainstream-jazzorkest The
MilTs Brothers bestaat uit vijf rasmuzikanten die naast
traditionele mainstream jazzstandards moderne jazznummers en eigen werk ten gehore zullen brengen: van
jaren '30 swing, jaren '40 bebop, jaren '50 cooljazz, jaren
'60 hardbob tot jaren '90 hiphop. Kortom, alles wat
swingt en melodisch en harmonisch tot de verbeelding
spreekt.
The Mill's Brothers wordt gevormd door Miquel Boelens
(alt-/sopraansaxofoon), Karle Bardowicks (tenorsaxofoon), Hans Kwakkernaat (piano), Bas Rietmeijer (contrabas) en Florian Hoefnagels (slagwerk).

tuinbroek
afritsbare
PUP
norm. v.a.
35,00
nu alle
maten:

Normaal start 16 april
veldtocht in Velswijk

29?»

Vrijdag 16 april treedt Normaal weer op in de Velswijk.
Het is het eerste concert dat Normaal dit jaar geeft. Oftewel het begin van de veldtocht. In het voorprogramma
spelen De Zingende Fresia's. Het optreden vindt plaats
in een grote tent tegenover D'n Draejer en wordt georganiseerd door carnavalsvereniging De Doldraejers in
Velswijk.
Velswijk is voor Normaal een vertrouwde plek, want hier
liggen hun wortels. Het is voor hen dus een thuiswedstrijd. De Achterhoekse rockers beloven er weer een spetterend feest van te maken, waar velen zich kunnen uitleven. Zoals andere jaren zullen ook nu de anhangers
van heinde en ver komen om dit spektakel te kunnen
meemaken.
Er zullen vooral oude, bekende nummers worden ge
speeld, zodat iedereen zich snel thuis voelt en zich zodoende 'normaal' kan gedragen. Normaal heeft voor het
komend jaar een heel programma gemaakt, met zo'n
veertig optredens.

shirt met
capuchon
norm. v.a.
22,50
nu alle
maten:

uuntt
fashion

Nieuwe openingstijden
dierenasiel in Zutphen

mode voor
het héle gezin
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Briefkaarten

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

Goede Vrijdag 2 april 1999
is ons kantoor

GESLOTEN

Op 5 april - Tweede Paasdag - begint de bekende zangeres Lenny Kuhr haar nieuwe 'tour de chant' in het sfeervolle 17e eeuwse paleis Huis de Voorst in Eefde. Haar
nieuwe programma is getiteld 'De Grote Liefde'.
Als belangrijkste onderdeel van dit concert vertolkt Lenny Kuhr op onnavolgbare wijze prachtige liederen van
Frans Schubert, die in het Nederlands bewerkt zijn door
Herman Pieter de Boer. Lenny Kuhr wordt begeleid op
de vleugel door Nico van der Linden. Gelet op het beperkte aantal kaarten is reserveren noodzakelijk: (0575)
545454.

Jazzorkest The MilTs Brothers
op Tweede Paasdag in Vorden

kinder
ruitblouses
norm. v.a. 29,95
nu korte mouw
voor slechts:

Concert Lenny Kuhr in Huis
de Voorst op Tweede Paasdag

Vanaf l april is het Dierentehuis De Bronsbergen in
Zutphen geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.30
tot 12.30 uur. Het asiel is gesloten op woensdag en zondag zoals nu ook het geval is.
Met deze nieuwe openingstijden heeft het personeel van
De Bronsbergen de mogelijkheid zich 's ochtends volledig te richten op de verzorging van de dieren zodat zij 's
middags meer tijd hebben voor bezoekers die zich oriënteren op de aanschaf van een asieldier.
Uitsluitend voor het halen en brengen van pensiondieren kan men - naast de hierboven vermelde tijden - ook
terecht van zondag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.00
uur.

Voorjaarsshow
10 en II april
0.00-17.00 uw

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, tel. (0575) 46 32 74

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve en fiscale dienstverlening

ROUW6n nOFSt BOS- EN IUINMACHINES
Zwarteveenweg l • Borchem • Telefoon (0573) 25 80 94

Deco Home Harmsen in vijfjaar op bedrijventerrein:

Deco Home in Hengelo viert
lustrum met maandtoppers
Binnenkort viert Deco Home Harmsen haar eerste lustrum. Het is dan al
weer 5 jaar geleden dat men de knusse maar veel te kleine winkel in het
centrum van het dorp inruilde voor
een riant en eigentijds onderkomen
aan de Zelhemseweg 21 op bedrijventerrein "Hengelo". Dit lustrum gaat
natuurlijk niet ongemerkt voorbij.
Gedurende het hele jaar worden de
klanten verrast met aantrekkelijke
maandtoppers. Gratis abonnementen op woonbladen, aantrekkelijke
kortingen en workshops zullen
djn.v. de "maandtopper"-advertentie
worden bekend gemaakt.
De eigenaren Benny en Els Harmsen bleken destijds een vooruitziende blik te
hebben. "Wij voorzagen dat de klanten
geïnspireerd wilden worden door voorbeelden en gedurfde presentaties en
geen genoegen meer wensten te nemen
met alleen een uitstalling van produkten. Om dit te realiseren hadden we veel
meer ruimte nodig", aldus Els Harmsen.
Inmiddels heeft de winkel zich ontwikkeld tot hét adres in de wijde omgeving
waar de verwende consument terecht
kan als het gaat om onderhoud, behoud
en verfraaiing van het totale in- en exterieur van de woning. Het assortiment bestaat uit verf, behang, gordijnstoffen,
raamdecoratie, binnenzonwering, vloerbedekking, marmoleum en vinyl. Alles

op één adres, dus dat is wel zo gemakkelijk. Een uitstekende naam bouw je natuurlijk niet op met een mooie winkel alleen. Daarom is er de afgelopen 5 jaar
heel veel aandacht besteed aan het serviceniveau.
Vriendelijke, attentie bediening die daarbij ook nog eens een enorme kennis van
zaken heeft. "Wij als team vinden het
een feest onze klanten te mogen begeleiden bij de inrichting van hun huis. We
adviseren, dragen alternatieven aan,
maar dringen niets op. De klant beslist.
Met name dat laatste wordt erg gewaardeerd", zegt Benny Harmsen.
Indien de klant het wenst wordt het advies ook thuis gegeven. Stalen en waaiers
gaan mee in de auto en thuis wordt in alle rust een keuze gemaakt.
Maar ook na de aankoop houdt de service niet op. Deco Home Harmsen zorgt er
ook voor dat uw gordijnen perfect worden gemaakt en opgehangen en dat uw
vloerbedekking door vakmensen wordt
gelegd. De Vakschilders van Harmsen
zorgen zowel binnen als buiten voor een
perfect stuk schilderwerk. Ook de behangklus wordt u, indien u dat wenst,
uit handen genomen.
Kortom, reden genoeg om weer eens een
kijkje te gaan nemen bij Deco Home
Harmsen in Hengelo (Gld.). En, u treft
het want de nieuwste collecties behang
en gordijnstoffen zijn net binnen.

530 deelnemers Achtkastelen Mini Marathon in Vorden

Frans Bekhuis wint 30 kilometer

Dorpsschool neemt afscheid
van juffrouw Han Stertefeld

Ju f Han neemt de prachtige cadeau's in ontvangst.
Vrijdag 19 maart heeft er op de
Dorpsschool een afscheidsreceptie
plaatsgevonden voor Han Stertefeld.
Vanaf 1970 stond Han aan de Dorpsschool en deed dat in groep 3 t/m 8.
Ondanks het feit dat ze 'een oudere leerkracht' was, deed ze vol enthousiasme
mee met de diverse vernieuwingen die er
de laatste jaren op de Dorpsschool hebben plaatsgevonden. Hiervoor hadden
haar collega's en ouders veel respect.
Doordat Han 'met de VUT gaat' verliest
de openbare school een markante persoonlijkheid. Je zou haast kunnen zeggen dat ze een begrip was in Vorden. Dit
werd door de diverse sprekers benadrukt.
^Een hoogtepunt was het ir^^ent dat er
twee Sinterklazen de gemeenschapsruimte binnen kwamen. Zij bedankten
haar voor de prettige samenwerking en
hopen dat haar opvolger het één en ander voor de Sint net zogoed regelt.
Maandag 15 april was haar^Rtste werk-

dag en nam ze afscheid van de kinderen,
's Morgens had juf Han een feestprogramma met groep 7/8. Een grote verrassing was een videofilm gemaakt door
oud-leerlingen. Hieruit bleek wel dat de
leerlingen een leuke tijd hebben gehad
bij juf Han. Vooral de geschiedenis-lessen
waren populair.
Tussen de middag werd ze opgehaald
door groep 7/8 en werd door een trompettist uit huis getoeterd. Op een koets
kreeg ze vervolgens, samen met haar
man Frits, een rondrit door Vorden aangeboden. Eenmaal op school aangekomen, werd ze verwelkomd door een erehaag van alle leerlingen van de
Dorpsschool. Van alle leerlingen kreeg
Han een prachtige tekening en van iedere groep een cadeau. De kleuters voerden
vervolgens nog een prachtig toneelstuk
op.
's Middags, na schooltijd, konden de ouders op een gezellige manier afscheid nemen van Han in de gemeenschapsruimte.

Tweede Paasdag Normaaldag bij Flophouse in Toldijk:

Voorverkoop superoptreden
Normaal in Toldijk van start

Frans Bekhuis uit Nijmegen won afgelopen zondag de Achtkastelen Mini Marthon in Vorden. Bekhuis liep
de 30 kilometer in 1.46.11. Bij de dames was Isabelle Huissinkveld uit
Westervoort de snelste: 2.0037. Zij
liep hiermee een nieuw parcoursrecord.
In totaal deden er 530 deelnemers mee
aan de Achtkastelen Mini Marathon in
Vorden waaronder 35 lopers uit Enge-

land. De deelnemers konden kiezen uit
drie afstanden: 30 kilometer, de halve
marathon en tien kilometer.
Brand van Dijk uit Amerongen won de
halve marathon bij de heren in een tijd
van 1.12.49. Doreen Philips uit Engeland
was de snelste bij de vrouwen: 133.24. De
tien kilometer bij de dames werd gewonnen door Liny Strijker uit Oeken. Zij finishte in een tijd van 43.16. Frank Falkman uit Lochem won de wedstrijd bij de
heren over deze afstand (33.56).

Op maandag 5 april - Tweede Paasdag
- wordt er in jongerencentrum Flophouse in Toldijk weer een gezellige
Normaaldag georganiseerd. Deze dag
valt samen met de start van de plaatselijke voorverkoop van het Supertent-optreden van Normaal in Toldijk. De band zal namelijk op vrijdag
25 juni haar tent opslaan naast Flophouse om voor de 23e keer Toldijk
plat te spelen. Ook kunnen er kaarten gekocht worden voor het koffieconcert van zondag 27 juni waar Normaal en andere speciale gasten zullen aantreden.

Op Tweede Paasdag kunnen de fans van
Normaal bij Flophouse terecht om alles
te weten te komen over hun favoriete
band. Hoogstwaarschijnlijk zullen er
zelfs leden van de band zelf aanwezig
zijn.
Ook de fanclub van Normaal is van de
partij met allerlei hebbedingetjes die te
maken hebben met de Achterhoekse
band. Heb je zelf interesse om jouw spullen van Normaal aan anderen te laten
zien, of wil je wat te koop aanbieden dan
wel ruilen, dan kun je contact opnemen
met Flophouse.

WV deelt prijzen uit

Geslaagd project Stichting Zuytvenne in Vorden:

TOPzorg aan huis
Het project TOPzorg waarmee de
Stichting Zuytvenne heeft proefgedraaid, blijkt een groot succes. TOPzorg staat voor Thuiszorg Ondersteuning Psychogeriatrie. De doelstelling
van het project is hulp bieden aan ouderen met psychogeriatrische problematiek (met dementie als meest voorkomende vorm) en hun familieleden
om crisis en/of ontwrichting van de
thuissituatie te voorkomen of op te
heffen. Hierdoor kan opname in het
verzorgingshuis of het verpleeghuis
worden voorkomen of uitgesteld. Indien opname toch moet plaatsvinden, kan deze goed worden begeleid.

Het afgelopen jaar werd in Nederland het zilveren jubileum gevierd van de WV-geschenkenbon. Alle consumenten van de VWkregen een Action Bag mee naar huis
Op de Action Bag stond een kleurplaat voor de kleintjes en een woordpuzzel voor de
volwassenen. In Vorden vielen er tweeprijzen. Uanne van Langen van hetHoetinkhof
145 ontving een WV-geschenkbon ter waarde van 25 gulden. De heer W. Nijenhuis
van de Kerkstraat 11 ontving eveneens een geschenkbon ter waarde van 25 gulden
Hij deed mee met de woordpuzzel.

"Dat is een prima resultaat", vindt Gerda
Bos. Zij is coördinator van het project,
dat landelijk gezien vrij uniek is. "Ouderen worden in de thuissituatie begeleid
en de zorg die zij nodig hebben wordt ingezet. Tevens wordt bekeken wat de
draagkracht is van de familieleden en
welke acties verder ondernomen moeten
worden om de thuissituatie te stabilise
ren. De begeleiding is dus ook gericht op
familieleden, die vaak erg betrokken zijn
bij de zorg van hun naaste en overbelast
dreigen te raken. Door deze begeleiding
voelen zij zich ontladen gesteund en

een boek over Vorden in het jaar 1999

Op diverse vordense scholen
wordt door de jeugd al hard
gewerkt aan de tekeningen van
mooie plekje^in Vorden. De
eerste serie tekeningen is al binnen, de vooBlde van een grote
collectie waarvan een tiental in kleur zal worden opgenomen in
het boek 'Vorden '99'. En in een deze zomer in de Openbare
Bibliotheek te houden tentoonstelling 'Kinderen zien Vorden
'99'.
Iets minder spontaan wordt nog gereageerd op onze oproep in
de advertentie van vorige week in 'Contact' om, als volwassene, uw mening te geven over ons dorp. Een mening die, desgewenst anoniem, zal worden geplaatst in het boek. Terwijl dit nu
juist zo'n aardige gelegenheid is om te zeggen hoe u denkt
over het dorp waarin u woont. Of u Vorden mooi vindt of juist
niet, heerlijk om in te wonen of een dorp dat de slaaplust
opwekt. Vertel ons in een paar regels wat u van Vorden vindt.
Leuk voor de lezers van 'Vorden '99' nu, ook leuk voor uzelf
voor later, als u nog eens leest hoe u en vele anderen denken
over het dorp Vorden op de grens van twee eeuwen. Schrijf uw
mening op onderstaand briefje en lever het in bij de Openbare
Bibliotheek. Bedankt voor uw medewerking aan 'Vorden '99'.
Redactie 'Vorden '99'

de eerste serie tekeningen is binnen!

Dit is mijn mening over Vorden

In Vorden hebben vanaf juni vorig jaar
16 mensen met psychogeriatrische problemen een beroep gedaan op het project. Van hen zijn uiteindelijk 3 ouderen
opgenomen in het verzorgingshuis en 2
ouderen in het verpleeghuis. Alle andere
mensen hebben zich met de benodigde
zorg in hun eigen woonomgeving kunnen handhaven.

kunnen zij de situatie thuis veel beter
aan", aldus Gerda Bos.
Het project is opgezet vanwege de wachtlijstproblematiek in zowel de verzorgingshuizen als de verpleeghuizen. Ouderen moeten vaak lang wachten voordat er een plaats is. Daarom is het van essentieel belang om de thuissituatie te
ondersteunen. Tevens is er een vraag van
ouderen om zo lang als mogelijk thuis te
blijven wonen, hetgeen door middel van
begeleiding en de juiste inzet van zorg
kan worden gerealiseerd.
Het project is succesvol omdat er sprake
is van een nauwe samenwerking tussen
verschillende zorgverlenende instanties
en zorgaanbieders. Afgevaardigden van
de ZorgGroep, de huisartsen in Vorden,
De Wehme, Het RIAGG en Stichting Zuytvenne werken als projectgroep samen
om TOPzorg in de praktijk vorm te ge
ven. "Als de thuissituatie dreigt te ontsporen, weet men elkaar te vinden en
kan er snel worden gehandeld. Voorheen
leidde zo'n situatie vaak tot een acute
vraag naar opname".
"De proefperiode is voorbij", zegt Gerda
Bos. Vorige week werd naar aanleiding
van de evaluatie van het proefproject
een presentatie gegeven over TOPzorg
aan hulpverleners werkzaam in de regio
Zutphen. TOPzorg zal nu aan de bestaande vormen van zorg in Vorden worden toegevoegd. Stichting Zuytvenne
hoopt in de toekomst deze vorm van
zorg voor ouderen met psychogeriatrische problematiek ook in andere ge
meenten te introduceren.

Dammers De Garve naar NK

hier afknippen

(mag ook in dichtvorm)

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

Zaterdag 6 maart waren de Gelderse kampioenschappen dammen in Huissen. Het
team van de basisschool De Garve uit Wichmond is hier als vierde geëindigd. Ze gaan
nu door naar de Nederlandse Kampioenschappen, die op 10 april worden gehouden
Het team bestaat uit: Maarten Rensink, Arjan Bruil, Fleur Pardijs, Gert-fan Loman en
Oscar terBogt.,-.*,--.
,-;i . . . - , • . . . • , ^>

Drukkerij Elna overgenomen door Drukkerij Weevers uitVorden:

Grafisch Bedrijf Weevers Elna
Drukkerij Elna in lichtenvoorde is
overgenomen door Drukkerij Weevers
uit Vorden. Door de razendsnelle veranderingen in de grafische industrie
wordt het voor kleinere bedrijven een
steeds groter probleem om de nieuwste
ontwikkelingen bij te houden. Daar
komt nog eens bij dat investeringen
zeer kostbaar zijn. De directie van Elna
was daarom al geruime tijd op zoek
naar een bedrijf dat de drukkerij wilde
overnemen, waardoor deze voor Lichtenvoorde behouden blijft. De nieuwe
naam van de drukkerij wordt Grafisch
Bedrijf Weevers Elna.
Vooral voor het weekblad 'Elna' moest een
partner gevonden worden die past in het
concept van de krant. Belangrijk voor het
weekblad is het behouden van plaatselijk
nieuws. Het blad wil dan ook niet opgaan
in een groot krantenconcern. Drukkerij
Weevers in Vorden geeft in totaal vier plaatselijke kranten uit en sluit hierdoor naadloos aan bij deze filosofie.
Drukkerij Weevers is geen onbekende in de
grafische wereld. Volgens de heren
Leemrijse van Drukkerij Elna heeft het bedrijf in Vorden alles in huis en is het de
meest geschikte partner om mee in zee te
gaan. Drukkerij Weevers heeft 43 vakmensen in dienst en is al meer dan 16 jaar ISOgecertificeerd. Verder behaalde het bedrijf
onlangs voor de tweede keer het milieucertificaat.
GEEN GEDWONGEN ONTSLAGEN

De heren Weevers sr. en jr. voerden de afgelopen tijd diverse besprekingen met directie en personeel van Elna, voordat zij besloten de drukkerij in Lichtenvoorde over
te nemen. Voor de directie van Drukkerij
Elna was het belangrijk dat er geen mensen ontslagen behoeven te worden. Prettig

GEEN ONBEKENDEN IN
LICHTENVOORDE

v.lji.r. de heren F AM. Leemrijse, P.GJi. Leemrijse, LG. Weevers sr., bedrijfsleiderHJ. Oonk
en directeur LG. Weevers jr.
WEEKBLAD ELNA

waren de besprekingen met de vakbond. In
goed overleg zag men ook wel de voordelen
voor de toekomst, al moet men verschuivingen toepassen bij Grafisch Bedrijf Weevers Erna om de juiste mensen op de juiste
plaats in te vullen daar er met moderne apparatuur toch aanpassingen nodig zijn.
Het personeel is van mening dat op deze
manier op de lange duur hun positie alleen maar verstevigd wordt. Door open gesprekken en de bezichtiging van het bedrijf
in Vorden, ziet r^^personeel volop perspectief voor de toexomst.

Goede zang op contactayond
van Vordens Mannenkoor
Afgelopen zaterdagavond werd er op
een door het Vordens Mannenkoor
georganiseerde contactavond in de
N H. Kerk te Vorden goed gepresteerd
door de medewerkende koren. Nadat
door de voorzitter J.van Heugten alle
aanwezigen welkom waren geheten
werd door het Vordens Mannenkoor
onder leiding van Bert Nijhof het
spits afgebeten met Old Black Joe van
S.CJoster.

lo, Hengelo, Vorden en Warnsveld. Het
doorplaatsen van artikelen en advertenties
van de Elna naar Weekblad Contact brengt
grote voordelen met zich mee. Concreet betekent dit meer mogelijkheden voor adverteerders om in een groot verspreidingsge
bied tegen een speciaal doorplaatsingstarief te adverteren.
Grafisch Bedrij f. Weevers Elna in Lichtenvoorde kan in samenwerking met Drukkerij Weevers in Vorden een drukwerktotaalpakket leveren. Het aanspreekpunt
blijft het bedrijf in Lichtenvoorde, de mogelijkheden worden aangevuld vanuit
Vorden: van geboortekaartjes tot full colour brochures en van boeken tot verpakkingsdrukwerk.
Om dit brede assortiment te kunnen produceren, hebben de bedrijven een gevarieerd machinepark in huis. Daartoe behoren twee vierkleurenpersen voor grote oplagen en full colour drukwerk, snelle drukpersen voor handelsdrukwerk en een stansmachine voor verpakkingsdrukwerk. Ook
nieuwe ontwikkelingen als Printing On Demand en Internet Design worden op de
voet gevolgd en behoren tot de mogelijkheden.

Als derde koor trad het Beltrums Mannenkoor voor het voetlichtDit koor dat
onlangs haar tienjarig bestaan vierde en
onder leiding staat van Hans Kienhuis
bracht een gevarieerd programma waarin vooral het moderne The Rhythm of Life veel bijval van het publiek kreeg. Het
koor werd aan de piano begeleid door
Frank Sterenborg.
Van een heel ander genre was het Dru-

Nuon sluit contract met Polycomp voor vijftien j aar:

Natuurstroom voor Polycomp

Account Manager Egenius Lodewijks van Nuon (links) en direkteur Joke van Kranenburg van Polycomp uit Vorden met een plaquette die het natuurstroomcontract symboliseert.

Weekblad Elna wordt sinds enkele weken
in rotatie gedrukt. Een krant drukken op
een vellenoffsetpers is geen haalbare kaart
meer. Bij een rotatiedrukpers gaat het vouwen en insteken automatisch. Het zetten
en opmaken van de krant (PrePress) blijft
in Lichtenvoorde. Copy en advertenties
voor de krant kunnen daar worden ingele
verd. Wat dat betreft verandert er niets.
Wel zal het formaat aangepast worden
naar een handzamer formaat
Drukkerij Weevers in Vor^^ geeft zelf
Weekblad Contact uit met de edities Ruurtens Vocaal Ensemble dat het zangge
deelte van deze avond afsloot. Dit gemengd ensemble dat ond^fciding staat
van Peter van Est die tevenThet koor op
de piano begeleidde bracht onder andere
het Bogoroditse raduisya (Ave Maria) van
S. Rachmaninoff. Grüss en Herbstiied
van F.Mendelsshon Bartholdy .waarin alleen door de damespartijen werd gezongen, en "Zigeunerlieder" opus 103 was
een prachtige afsluiting van deze contactavond.
Tot slot bedankte de voorzitter van het
Vordens Mannenkoor alle medewerkers
aan deze avond en werd er nog een bloemetje uitgereikt aan de dirigenten, solisten en pianisten waarna met een gezellig
De firma Polycomp uit Vorden heeft
vorige week een natuurstroomcontract afgesloten met Nuon. Het gaat
hier om een contract voor een periode van vijftien jaar waarin Polycomp
jaarlijks 65.000 kWh aan natuurstroom afneemt. Dit is origeveer 30
procent van de totale stroomafname
van het bedrijf.
Account Manager Egenius Lodewijks van
Nuon hoefde weinig moeite te doen om
Jan en Joke van Kranenburg van Polycomp te overtuigen van het nut van natuurstroom. "Thuis zijn we al jaren natuurstroomklant. Dus het was eigenlijk
heel logisch dat we er met de zaak ook
op over gingen", zegt Jan van Kranenburg. Zijn vrouw vult aan: "Onze doelstelling is om zo mens- en milieuvriendelijk mogelijk te werken. Natuurstroom
pas dan ook helemaal in onze bedrij fsfilosofie".
Natuurstroom is elektriciteit die wordt
opgewekt met de duurzame energie
bronnen: zon, wind en water. Nuon
bouwt speciaal voor haar Natuurstroomklanten extra Natuurstroomcentrales,
waar stroom schoon wordt opgewekt
met zon, wind of water. Klanten kunnen
zodoende invloed uitoefenen op de groei
van duurzame energie en daarmee het
Nuon-beleid inzake energieproduktie
mee bepalen.

Zo'n veertig jaar geleden was de heer
LG. Weevers sr. leermeester bij drukkerij
Elna en er zijn nu nog mensen in dienst bij
de Elna die door hem zijn opgeleid. Hij
kent het bedrijf door en door. Samen met
LG. Weevers jr. - die nu de directie voert zullen zij zeker Grafisch Bedrijf Weevers
Elna in Lichtenvoorde uitbouwen tot een
gezond en modern bedrijf.
Grafisch Bedrijf Weevers Elna blijft gevestigd op het bekende adres: Bleekwal 10,
7131 DB Lichtenvoorde. De bedrijfsleiding
is in handen van de heer HJ. Oonk uit
Vragender, Lichtenvoorde, die meer dan 16
jaar in dienst is van Drukkerij Weevers in
Vorden en dus over een ruime ervaring beschikt.
samenzijn in het Dorpscentrum de
avond werd afgesloten.
In fragment uit Songs of Erin en Die
Zwölf Rauber werd weer een voortreffelijke solo vertolkt door Ludo Eykelkamp.
Pianiste Miriam Versteegen begeleidde
het koor bij American folk songs, dat
voor het eerst werd uitgevoerd, en bij het
Slavenkoor uit "Nabucco". Hierna was
het de beurt aan het Varssevelds Mannenkoor onder leiding van Ben Simmes.
In het eerste nummer Steal away werd
een mooie solo gezongen door Ben Bruil
die in het tweede nummer In that great
gettin-up morning ook nog werd bijge
staan door Herman Sanders.
Er zijn steeds meer mensen en bedrijven
die zich medeverantwoordelijk voelen
voor de gevolgen van hun energieverbruik. Natuurstroom is duurder dan ge
wone stroom. Dat komt omdat het opwekken van stroom met zon, wind en
water duurder is, al is de energiebron
gratis. Per kWh komt de meerprijs neer
op 7 cent (8,2 cent per kWh inclusief
BTW). Voor die meerprijs van 7 cent die
een klant voor Natuurstroom betaalt,
gaat 2 cent naar zonne-energie projecten
en 5 cent naar wind- en waterprojecten.
De firma Polycomp in Vorden houdt zich
bezig met met de ontwikkeling en productie van rubbercompounds. Ongeveer
veertig procent van de productie wordt
geëxporteerd naar het buitenland, voornamelijk naar landen binnen de Europe
se Unie. De overige zestig procent is be
stemd voor de Nederlandse markt. De
rubbercompounds worden ingezet in
een heel breed vakgebied, maar de afiie
mers maken er vooral producten van
voor technische toepassingen, vaak toe
gepast in een hoogwaardig marktsegment.
Over enkele maanden zal er op het terrein van Polycomp in Vorden een zonne
centrale worden geplaatst. Met deze centrale kan zonlicht direct worden omge
zet in elektrische energie.

Voor onze vestiging in Hengelo Gld. zoeken wij
op korte termijn een initiatiefrijke

GELUK'N
HANDJE

NISSAN

Nissan Jos Herwers is als
autobedrijf reeds lange tijd
een begrip in de regio,
waarvan de laatste 25 jaar
als

Nissan-dealer. Goed

vakmanschap en een uitstekende service is de basis
waarop onze bedrijven in
Hengelo

Wij zoeken een enthousiaste jonge
man of vrouw, die onze auto's de
glans mee kan geven die zij verdienen. Een liefhebber, iemand met
een stevige doch zijde-zachte hand.
Een specialist die weet hoe de puntjes op de i te zettten en tevens de
handen uit de mouwen steekt als 't
om andere voorkomende werkzaamheden gaat. Ervaring of opleiding is
geen vereiste, wel hechten we veel
waarde aan een representatief voor-

komen en collegialiteit. Over de
arbeidsvoorwaarden van deze fulltime job worden we het vast eens.
Ben je in het bezit van een rijbewijs,
bel dan of kom langs en praat met jos
Herwers.

Autobedrijf Jos Herwers bv
Hummeloseweg 10
7255 AH Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 22 44

G. en Zutphen

vele malen uitverkoren werden

als

'Golden

King

Dealer' door Nissan Motor

JOS HERWERS-HENCELO C.
Hét team yan autospecialisten

Nederland.

NATIONAAL» FONDS KINDERHULP

Tel.: 0570 - 6 1 l 899
/ax :0570-645 602
/ GIRO DEVENTER

Is uw drukwerfa/akwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

4O4O4O
VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

ook perfectie in tuinmachines

TIXI:

JE M A A K T HET MET FIX

BARGNDSGN

GAMO zitmaaiers
onderscheiden zich door:
• perfecte opvang zelfs bij nat weer
• (vraag demonstratie)
• akoestisch signaal bij volle vangbak
• modern design
• diverse types en uitvoeringen
• (ook frontmaaier met mulching)

met tevens verkoop van kachels en tuinmachines
zoekt binnen het team een enthousiaste'

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

Ook uw adres voor:
• Mountfield motormaaiers • Castor bosmaaiers en kettingzagen
• Atto hogedrukreinigers • diverse tuinmachines, ook gebruikt
Industrieweg 13 • Tel. (0575) 55 31 63

JE MAAKT HET MET FIXET £_
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Zutphenseweg 15 • 7251 DG Vorden

SNIKKERS

UBBINK
Eerste kwaliteit, bestaande uit marmoniet wastafel afm. 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.
f 1.699,Winkelwaarde: 120 cm f 6.700,- nu slechts
Winkelwaarde: 100 cm f 6.100,- nu slechts
Whirlpools: winkelwaarde f 5.000,- nu vanaf
Houtwal 18, Zutphen, telefoon O€ - 5O 63 2O 95

f 1.399,12.SOO,-

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Wilt u een echt jaren '60 sfeertje
op uw bruiloft of bedrijfsfeest,
neem dan muziek uit de sixties
met de band:

Q-SELECT

P L
TRAIN
il BAND

NEVER
MIND

Paasbakje vanaf
2 bossen gele trosrazen
2 bossen bloemen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Huur
Mister S team
en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zetf meuberst offering of vloerbedekking kunt

ZONDAG 2 MEI

CUUt MEEUWH ft VACANT

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL^V

„ieBerhern"^
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

meubelen
Vorden • Zutphemcmg 24
Tel (0575) 55 15 14

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

Dorpsstraat 8 • 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 19 21

KORDE b.v.

^/^/-XX'-^^

Zondag 4 april gesloten
't Pantoffeitje geopend
Maandag 5 april
't Pantoffeltje gesloten
De Herberg geopend
Wij wensen u prettige Paasdagen

BURG. GALLEESTRAAT 10
7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Gevraagd:

medewerker m/v

uitgebreide informatie over uw
aartverzekering en verzorging via de

voor ons ijsbuffet
Periode april 1999 t/m september 1999
werktijden afwisselend morgen/middag/avond

Ook hebben wü nog een
vakantie/weekendhulp nodig

Monuta Y

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

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

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

Paas Aanbiedingen
l F

"de sap dag"

AH Sinaasappelsap
250 sram van 1,39 voor

0,99

de "Paas - best" dag

1 Nter van 1,89 voof

"de ontbijt dag"

SchoudertHetrollade

j Paasbrood met amandelspijs

kg.

tt.

0,99

1000 gram van 9,95 voor

"

7,95

Elke maandag -* bruine bollen
6 + 2 GRATIS
Elke dinsdag r* witte bollen
B + 2GRATIS
Elke woensdag -* krentenbollen
6 + 2 GRATIS
Brood v.d. Week -> AH Twents donker volkoren
800 gam van 3,99 voor

"de lekker vers dag

Carpaccio
820 gram van 6,95 voor
Goede

5,95

v r i l tl a g geopend

100 gram van 4,89 voor
tot

18.00

uur

3,89

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 12 05

