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Warm onthaal door Sursum Corda en In de Reep'n:

ëekenddiensten

Concordia Nederlands Kampioen

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 april 10.00 uur ds. M. Beitier.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 april 10.00 uur ds. M. Hijweege, Gorssel.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 april 10.00 uur ds. J.C. van Egmond,
Hasselt; 19.00 uur hr. W. Schot.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag Ï7apn718.30 uur Woord- en communie
viering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Zondag 18 april 10.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 april 17.00 Woord- en communie
dienst.
Zondag 18 april 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekendwacht pastores
18-19 april pastoor H. Jaspers, Zutphen, tel. (0575)
527080.

Voor een uitgebreide foto-reportage van het topconcours in Arnhem zie verderop in
deze krant. Deze foto's kunt u ook bekijken en downloaden via internet. Ons internetadres is www. weevers/contact
De Vordense muziekvereniging Concordia is er zaterdagmorgen in Musis
Sacrum in Arnhem in geslaagd om
het kampioenschap van Nederland in
de Basisklasse in de wacht te slepen.
De uitnodiging voor dit 13e KNFM Yamaha topconcours had Concordia te
danken aan haar promotie naar de
Eerste Klasse vorig jaar bewerkstelligt tijdens het concours in Eibergen.
Toen Concordia de uitnodiging kreeg om
mee te strijden voor deze nationale titel
is men keihard aan het repeteren geslagen. Zo'n 20 keer dirigeerde Hugo Klein
Severt zijn 'manschappen' naar de repetitiezaal. Steeds maar weer oefenen op de
twee te spelen nummers: het inspeelnummer 'Festival Fanfare' en het verplichte nummer 'Rhapsodie Frovencale'.
Toen de jury zaterdagmorgen bekend
maakte dat Concordia met 41 punten
juist voor Concordia uit Driel (40 punten)
de eerste prijs en daarmee het landskampioenschap in de Basisklasse had gewonnen, steeg een 'orkaan' van enthousiasme op onder de muzikanten en de
meegekomen aanhang. Met name voor
de wat 'oudere' muzikanten was dit een
ongelooflijke ontlading want - zo wist
Concordia-voorzitter Peter Kraaijeveld na
afloop te vermelden - juist deze muzikanten hadden vooraf het meeste last
van de zenuwen. Kraaijeveld: "De jeugd
kan daar blijkbaar beter mee omgaan.
Tijdens het optreden was er van enige zenuwen echter totaal geen sprake meer".

Dus brak \fr Concordia een dag vol
feest aan. l^maal terug in Vorden werden de muzikanten bij de brandweergarage opgewacht door TAanspanningsverenigmg In de Reep'n die een achttal koetsen had klaar staan, waarna het gezelschap een rotgang door het dorp maakte. Een gezé^Bb toer, mede door toedoen
van zustervereniging Sursum Corda die
voor vrolijke muzikale ondersteuning
zorgde.
Bij het Dorpscentrum toog het gezelschap snel naar binnen om daar het feest
voort te zetten. Sursum Corda-voorzitter
Dick Boerstoel complimenteerde de
landskampioenen met het behaalde succes. "Een hele eer voor Vorden", zo sprak
hij. Vervolgens bedankte Concordia- voorzitter Peter Kraaijeveld allen voor de fijne
ontvangst en kreeg dirigent Hugo Klein
Severt bloemen en een attentie aangeboden.
Desondanks toch een teleurgestelde
Concordia-voorzitter. "Het college van
Vorden is door de KNMF uitgenodigd het
concours in Arnhem bij te wonen. Ze
hebben zich daar niet laten zien en ook
bij de ontvangst in Vorden taal noch
teken van het college. Het is toch geen
alledaagse gebeurtenis zo'n landskampioenschap? Of denkt het college
soms van wel?", aldus Peter Kraaijeveld.
Voor het behalen van deze titel kreeg
Concordia namens de KNMF in Arnhem
een kristallen beker aangeboden, terwijl
hoofdsponsor Yamaha de Vordenaren
veraste met een klarinet.

Inzameling in Vierakker-Wichmond

Aktie voor Kosovo
De publieke en commerciële omroepen houden donderdagavond 15 april een gezamenlijke aktie voor de vluchtelingen uit Kosovo.
De kerken in Vierakker en Wichmond willen hier ook hun steentje aan bijdragen.
Er is besloten door beide kerkbesturen om donderdagavond 15 april de Hervormde Kerk in Wichmond open te stellen, voor giften uit de bevolking.
Het geld dat hier ingezameld wordt gaat rechtstreeks naar Kerken in Aktie. Dit is
een van de samenwerkende hulporganisaties van giro 555. Kerken in Aktie was direct van af het begin al aktief in het geven van noodhulp aan de vluchtelingen uit
Kosovo, in ondermeer Macedonië, Montenegro en Albanië.
De Hervormde Kerk is donderdagavond 15 april open van 1930 uur tot 22.00 uur.

Huisarts 17-18 april dr. G.H. 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 d^opbellen (zonder afspraak) komen of een d^Pfende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.
Tandarts 17-18 april G.W. Jelsma / K. Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70. Spreekuur voor spoedge
vallen zaterdag en zondaj^MO-12.00 uur (zonder
afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel, (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575)441351.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werk-

dagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging24 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 Ie, Vorden, tel. (0575) 552129, spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Ope
ningstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
WV-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00 uur. In de schoolvakanties
worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575)
54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, Jel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
Vrijwilligerswerk bij de SWOV of De Wehme: info/opgave bij de SWOV, tel. 553405

ZONNIGE LENTE-AANBIEDINGEN

Vlaaien volgens Limburgs recept
Calorie-arm... en goed voor 12 royale punten.

Bij inlevering van deze bon
,. VOORDEEL
op uw vlaai naar keuze

Peren-advocaat vlaai
Amerikaanse
BROWNIE-CAKE
50
voor f
| R
«J>

Aardbeien-bavaroise vlaai
goed voor 6 punten

f
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TIP VAN DE WEEK

Hackfort Volkoren
een meergranen boordevol vitamines en mineralen
Puur natuur, ddt proeft u

deze week

f 2?»

Steun ook de aktie
Zonnebloem met
Zonnebloempitten Brood
Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

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

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

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

• Ouders en belangstellenden worden uitgenodigd voor
de jaarlijkse uitvoering van
de Nuts Blokfluit- en Keyboardclub
De uitvoering
wordt gehouden op zaterdag
17 april in de grote zaal van
het Dorpscentrum te Vorden
Aanvang 19.30 uur, einde ca.
22.30 uur. De toegang is gratis. Het bestuur
• Te koop of te huur gevraagd: gedeelte of bijgebouw van boerderij of landhuis, geschikt te maken voor
bewoning voor 1 pers. 0575 55
2536

• Te koop of te huur gevraagd
karakteristiek huis of deel
van boerderij. Landelijk gelegen voor twee natuurminnende mensen, omgeving
Vorden. Wie kan ons hierbij
helpen? Tel. 010 - 4048952

• Gevraagd: huurwoning in
Vorden. Brieven onder nr. V
6-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden
• Te koop: jonge hennen
aan de leg. G.J. Goossens,
Voortseweg 6, Toldijk, tel. 46
1670
• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315)243624
• Nico bedankt
• De N.B.v.P. tuinclub organiseert op zaterdag 17 april een
stekjesruilmarkt op het
marktplein van 13.30 - 15.00
uur

• Te koop: Toyota Corolla li• Hebt u nog spullen voor nea luna 4-'98 1600 cc autode boedeldag van 29 mei a.s. maat ± 18.000 km. groen met.
Bel dan: 551486 - 553081 - 2 airbags, abs, l.m. velgen en
trekhaak. 0575 - 553937
551961 of 551673

• Ouders en belangstellenden worden uitgenodigd voor
de jaarlijkse uitvoering van
de Nuts Blokfluit- en Keyboardclub
De uitvoering
wordt gehouden op zaterdag
17 april in de grote zaal van
het Dorpscentrum te Vorden
Aanvang 19.30 uur, einde ca.
22.30 uur. De toegang is gratis. Het bestuur

Lekker makkelijk
Shoarmavlees 500 gr. 4.98
WOENSDAG GEHAKTDAG

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnftzels

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

• Gezocht: woonruimte voor
1 persoon in Vorden of omgeving. Br. o. nr. V7-1 Bureau
Contact Postbus 22, 7250 AA
Vorden

f 1,50 per stuk

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

• Gevraagd: zelfstandig werkende hulp in de huishouding, telefoon 0575-431849
na 18.00 uur.

Runder Schnitzels
f

UIT EIGEN WINSTMAKERIJ

VRIJDAG PIEKENDAG

Boterhamworst

10 soorten
• Heeft u 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En u wilt
dit beheersen? Info bel/fax
dan (0575) 46 72 22

• 't Kwekerijtje 'De Rouwenhorst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft weer andersoortige vaste planten uit eigen kwekerij, dus zeer voordelig. Open op vrijdag en zaterdag

Ij™ per 100 gram!!!

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

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
1 kilo f

7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Hamburgers +
4 Vlindervinken

WEEKENDAANBIEDING
7 Kippenpoten

voor 1 tientje

samen f

7,95

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

Slagerij/worstmakerij

• Te koop: Rode, witte, spits
en bloemkool planten, sla, andijvie en rode biet planten peen selderij planten disoorten groenten A.
Snellink
Bekmansdijk
4,
Vorden tel.: 0575 55 68 76

JAN RODENBURG

^^P ^

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

fe

'Qt'

'Omdat het verser is'
Zutphenseweg IA • Telefoon (0575) 55 18 85

om te smullen ...

AARDBEIEN
3 dozen

590

vol vitaminen ...

BROCCOLI

2?°

2 stuks

wegens succes

harde

ELSTAR
3 kilo

• Ouders en belangstellenden worden uitgenodigd voor
de jaarlijkse uitvoering van
de Nuts Blokfluit- en Keyboardclub
De uitvoering
wordt gehouden op zaterdag
17 april in de grote zaal van
het Dorpscentrum te Vorden
Aanvang 19.30 uur, einde ca.
22.30 uur. De toegang is gratis. Het bestuur

100 gram f 1,98

fijn of grof, 500 gram f 4,98

• Te koop: Kawasaki Z 500
b.j. 1980 vr. pr. f 1250,- tel.: na
18.00 uur 0575 - 554364

• Te koop: Spartamet 3 wiel
met 2 bagagedragers ook geschikt voor vervoer 2 a 3 kinderen vr. pr. f 750,- tel.: 0575571734

Achterham

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

• Judolessen voor jongens
en meisjes vanaf 4 jaar. Elke
maandagmiddag o.l.v. rijkserkend en gediplomeerd leraar.
April introductielessen. Sporten gezondheidscentrum Vorden. Info tel. (0575) 55 40 91
of (0543) 51 74 67

• 't Klavertje Vier orgniseert
Baby/Kinderkleding Beurs
1 mei a.s. van 10.00
uur in de Kapel aan
de Barchemseweg te Ruurlo.
Inbreng van de kleding.
Woensdag 28 april van 9.30
tot 11.00 uur en 19.00 tot
20.30 uur aan de Wilhelminalaan 2 te Ruurlo. Voor verdere
inlichtingen tel.: 452517 W.
Marsman tel.: 453381 T. Klein
Nijenhuis

100 g ram f 0,98

WORST/VLEESWARENSOORTEN
voor f

l ,7O per stuk

6?°

diverse smaken

GEDROOGDE
• n n • t f n TF •• n

ABRIKOZEN
500 gram

TWININGS OF
lekker pittig
TREASURE TEA
HOTRICE
25% KORTING nnnm^rnc*

L

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 14 t/ m zaterdag 17 april

CRACKERS

595
249

1 50 gram

"Kan ik mij legen de kosten
van een uitvaart verzekeren?"
"Het is heel verstandig om u tegen de kosten van een uitvaart te ver/ekcren.
Een u i t v a a r t bedraagt al gauw vele duizenden guldens. Daarom biedt
Monuta verschillende vormen van u i t v a a r t v e r z e k e r i n g e n met voor iedere
persoon in elke s i t u a t i e iets passends. Voor een bescheiden bedrag per
m a a n d hebt u de financiële k a n t van uw uitvaart goed geregeld. Voor
uzelf en voor uw nabestaanden een geruststellende gedachte. Wilt u hierover
meer i n f o r m a t i e , bel dan gratis 0800-0222292 (werkdagen van 8.00 tot
21.00 u u r ) . Deze en 49 andere vragen over u i t v a a r t e n v i n d t u t e r u g in het
h a n d i g e boekje: 50 vragen over het laatste afsclieid."

Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij Gerril Wissink.
Ook voor vragen k u n t u h i j hom t e r e c h t . Hel: (0575) 55 27 49.
I let J e h h i n k -l;i, Vorden.

Monuta V
Ieder z'n eigen WCPS.

L/eve Jan
Hans Lenderink

bedankt voor alles.

en

Astrid Meenink

Willie Kreunen
Vorden, april 1999

gaan trouwen op donderdag 29
april 1999 om 12.00 uur in het gemeentehuis te Ruurlo.

Langs deze weg, willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties in welke vorm dan ook, die ons huwelijksfeest op donderdag 25
maart tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.
H. Gosselink
M.G. Gosselink Ruesink
Beatrixlaan 10
7251 AN Vorden

U bent van harte welkom op onze
receptie die wij geven van 15.00 tot
16.30 uur in café-restaurant 'Kerkemeijer', Ruurloseweg 51 te Borculo.
De Zonnenberg 19
7261 CP Ruurlo
Ceremoniemeester: Ton Seleski

Geboren een toekomst
geborgen in dit kind
Geboren een liefde
die ons oneindig bindt
Dankbaar en gelukkig verwelkomen wij onze dochter en
zusje

Sophia Celine
Eugenia

Dankbaar en blij hopen we zaterdag 24 april met
kinderen en kleinkinderen ons 40 jarige huwelijk
te vieren

G.J. Haneveld
en

Wij noemen haar

Sophie
Natasja, Kees en
Anne Kooien

Contactjes
,'i|li m t : , l m t t ' M ( ] besl

pai iH.ulu'ren en verenen
Mimmiim[Hi|:, '.l.l.O v
• • igel meei
i . Vermelding i
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nr. ol inlichtiiHi.'ii l ,
tarieven iicidm t > i | conl
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zondon dimt tu worden, v
hiervoor 2,50 kosten ut rel
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duin' i
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[. Telefo
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Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur
in Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

kipschnitzels,

Op 6 mei a.s. hoop ik

J.R. Leunk-Wenneker (Jans)

• Theater Onder de Molen in
Vorden: zondag 18 april om
15.00 uur: Robby van Zinnicq Bergmann. Entree f 15,-.
Reserveren aanbevolen via
(0575) 55 69 87
• De N.B.v.P. tuinclub organiseert op zaterdag 17 april een
stekjesruilmarkt op het
marktplein van 13.30 - 15.00
uur
• Te koop: rijpony 7 jaar,
1,42 m. Ook voor beginners.
Tel. (0575) 55 18 76

• Te koop: buxusplanten 20
tot 25 cm hoog, f 1,40 per
stuk. Tel. (0573) 45 26 41
• Hondenschool 'Klein Weetink' te Velswijk begint de
nieuwe cursussen weer op
maandag 19 april. Ook fly-ball
en behendigheidsbaan. Inl. en
opgave: Lucia Mullink (0314)
62 23 61 of Ap Peters (0314)
64 14 36
• Te huur: partytent type
Holiday voor ± 50 tot 60 pers.
Inl. tel. (0573) 45 26 41

magere rundergehakt, 500 gr.

98

7

d/Verse smaken, 100 gr.

1

95 gebraden Canadese ^90
rib, 100 gr.

paddestoelengehakt, 100 gr.

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

Dit hopen wij te vieren op 8 mei bij "De
Boggelaar" met een receptie van 14.00 tot 16.30
uur
"'t. Nijman"
Rietgerweg 10
7231 PV Warnsveld

Op 23 april 1999 zijn wij

Ernst en Diny te Velthuis
25 jaar getrouwd
Reden genoeg, dachten wij en
Sander, om aan dit gebeuren feestelijk aandacht te schenken.

Open Huis
zaterdag
17 april a.s.

U bent van harte welkom op de receptie op 23 april van 16.00 uur tot
17.30 uur bij bar bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden
Ernst en Diny te Velthuis
Beatrixlaan 1
7251 AM Vorden

• Verbouwen? Tekening nodig? Bel voor informatie (0573)
45 12 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

ei/bieslooksalade,

mijn 80 ste verjaardag te^lenken

hi|

eventuele Fouten niH i|t;itir,
herplaats! '
• •
vertent ie < 11 > ~ n i w > • \ verre kend
!',• worden Schiittdiiki' < ipga
v i M i wi n i d MI in i t - iutievi • plaal

gebraden rollade,
(everkaas,
schouderham,
(100 gr. per soort)
samen voor

Peter: Mark van Gorp
Meter: Eugenie Wouters
Bezoek is van harte welkom.
Graag even van te voren bellen.

4 Cordon Bleus

G. G. Haneveld-Antink

April 1999
Hoetinkhof 23
7251 XM Vorden

Hengeloseweg 11,
7251 PA Vorden
Tel. 0575 - 55 26 60

ven

Wij hebben niet
terug v^n een tientje

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

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

Op vrijdag 16 april wordt ons geheel
verbouwde kantoor officieel heropend
door de heer E.J.C. Kamerling, burgemeester van Vorden. Het kantoor zal die
dag gesloten /.ijn voor alle kantoorwerk/.aamheden.
Zaterdag 17 april houden wij feestelijk
Open Huis van K).(X) tot 15.00 uur. Graag
nodigen wij u uit om deze dag een kijkje
te komen nemen achter de schermen en

r

opnieuw kennis te maken met onze medewerkers.
Ook kunt u informatie krijgen over
Honu'Nei en is er een expositie verzorgd
door de vereniging "Oud Vorden". De
muziekvereniging Concordia verzorgt de
hele dag de muziek. Kinderen zijn natuurlijk ook welkom! Speciaal voor hen zijn er
ballonnen en een grabbelton.
Gnuif» tot ziens op zaterdag 17 april!

ABN-AMRO Ztebank

ABN AMRO. Raadhuisstraat l, Vorden. Telefoon: 0575 - 551 8S6.

D Ü I L E T I N yORDEN
&WHWXWMVWK^^
U ^leföon gemeente: (0575) 55 74 74.
M Telefax emeente57M '

'74 44.

dohderdagvan MÖö - 11.00 uur en volgens
afspraak,
Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 0900 - 10 OO uur en volgens

i|ani^
17,00 uur,

il Ayondopensteïlingatö. bestuur
onderdeel burgerzaken: de laatste dinsdag
van elke maand, behalve injülL van 18,30
tot 19,30 uur(wjjziging&n voorbehouden:
Me dé publicaties in &n^
u Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester E J.G Kamerling:
maandagmorgen van 11.00* 1200 uur

ISCUSSIEBIJEENKOMST

Afspraken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeen tehuis:

IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een concours hippique op 17 en 18 april 1999 gelden op die dagen de
volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:
- een parkeerverbod voor beide zijden van de Schuttestraat , gedeelte vanaf de
Ruurloseweg tot de Vordensebosweg;
- éénrichtingsverkeer voor het gedeelte van de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg
tot de Vordensebosweg, waarbij het verkeer vanaf de Ruurloseweg niet de
Schuttestraat mag inrijden.
ENRICHTINGVERKEER

9 Openingstijd en bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
13.30 tot 2O30 uur,
1330 tot 1730 uur,
van 13,30 tot 1730 uur,
i 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 1000 tot 12.00 uuiv

MILIEUBELEIDSPLAN 22 APRIL

De gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen zijn bezig een milieubeleidsplan op te
stellen. Dit plan geldt voor de komende vier jaar (2000 tot en met 2003). De gemeenten geven hierin aan wat zij de komende jaren op het gebied van milieu wil bereiken
en hoe zij dat wil bereiken. Enerzijds gaat het hierbij om verplichte taken, zoals vergunningverlening aan bedrijven, afvalinzameling en rioleringsbeleid. Anderzijds
gaat het om meer vrijwillige taken, zoals energiebesparing, het opstellen van het
landschapsbeleidsplan, duurzaam bouwen en milieuvriendelijker vervoer.
Het gemeentebestuur heeft zelf een visie over de taken op milieugebied, maar zij wil
ook graag gebruik maken van ideeln en suggesties vanuit de samenleving. De uitvoering van het milieubeleid doen de gemeenten ook in samenwerking met de samenleving, daarom is het prettig ook de voorbereiding van hell^leid in samenspraak te
doen.
Uw ideeln kunt u op donderdag 22 april aanstaande vanaf 19.30 uur in het
Dorpscentrum te Vorden (Raadhuisstraat 6) inbrengen. Er^indt dan de discussiebijeenkomst "Milieubeleidsplan 2000-2003" plaats, waarvo^Je gemeentebesturen u
van harte voor uitnodigen. Bij de bijeenkomst is er gelegenheid om schriftelijk en
mondeling uw inbreng naar voren te brengen.
U kunt de bijeenkomst bijwonen door onderstaande bon te retourneren aan:
Gemeente Vorden, Postbus 9001, 7250 AA te Vorden. Voor de bijeenkomst hebben wij
een discussienotitie opgesteld, u kunt aangeven of u deze notitie wilt ontvangen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer GAM. van Dijk (0575557474).
Ik wil graag deelnemen aan de discussiebijeenkomst "Milieubeleidsplan 2000 - 2003"
NAAM:
ADRES:
TELNR.
Ik kom met
personen naar de bijeenkomst.
Ik wil vooraf wel/niet de discussienotitie ontvangen.

MOSSELSEWEG/WIERSSERBROEKWEG

EN

In verband met asfalteringswerkzaamheden sluit provincie Gelderland de
Ruurloseweg ter hoogte van Kranenburg vanaf maandag 19 april 199 tot en met vrijdag 23 april 1999 af. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer vanaf Ruurlo omgeleid
via Hengelo en vanaf Vorden via Lochem. Om verdere schade aan de bermen van de
Mosselseweg, Wiersserbroekweg en de Schuttestraat te voorkomen wordt in die week
op gedeelten van die wegen éénrichtingsverkeer ingesteld.
Wiesserbroekweg, tussen de Schoneveldsdijk en de Mosselseweg, ÈÈnrichtingsverkeer richting Mosselseweg.
Mosselseweg,
tussen de Ruurloseweg en de Wiersserbroekweg, ÈÈnrichtingsverkeer richting Ruurloseweg.
Schuttestraat,
tussen de Hoge Slagdijk en de Bleuminkmaatweg, ÈÈnrichtingsverkeer richting Bleuminkmaatweg.
Een en ander wordt met borden aangegeven. De afsluiting van de Ruurloseweg en
daarmee de verkeersmaatregelen op de Wiersserbroekweg, Mosselseweg en de
Schuttestraat duren zoveel langer of korter als de werkzaamheden in beslag nemen.
OUWAANVRAGEN

plaats
Kerkhoflaan 5a

aanvrager
T.J.M, van der Ploeg

Biesterveld 3

C. limpers en
mv^^ Nieuwenhuis
W.nJ|n Hoed
Vereniging Natuurmonumenten

Gazoorweg 2
Weidemanweg 4

inhoud
bouwen woning
met kantoor
bouwen bergruimte

datum ontvangst
0604-99
07-04-99

plaatsen hooiberg
07-04-99
verbouwen boerderij 07-04-99

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
OUWVERGUNNINGEN

plaats
Holtmaet 5

aanvrager
H. Westerink

Oude Zutphense
wegll
Ruurloseweg
45-47
Brinkerhof 107

Voetbalvereniging
Vorden
Weulen Kranenbarg
B.V.
mw. J.C. van
Kranenburg-Cribbelier

inhoud
bouwen woning met
garagebergruimte
bouwen entree
gebouw
verplaatsen
prefabunit
bouwen serre

vrijstelling
dakhelling

overschrijding
voorgevelrooilijn

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats
Zuivelhofl9
Het Hoge 6a
Almenseweg 31
Larenseweg la

aanvrager
AG. Bargerbos
T. Heijenk
W.H. Norde
RAT.H. Zents

inhoud
bouwen erker
bouwen bergruimte
vergroten woning
bouwen bergruimte

RAJECTNOTA/MIUEU-EFFECTRAPPORTAGE
NOORDOOSTELIJKE VERBINDING
APVERGUNNINGEN

Dit onderwerp staat geagendeerd voor de commissievergadering bestuur, gemeente
werken en middelen van woensdag 13 april 1999, zo heeft u in Gemeentebulletin van
7 april kunnen lezen. Dit gaat echter niet door. De commissie vergadert hierover op
27 april om 19.00 uur in het gemeentehuis. U kunt over dit onderwerp inspreken. Als
u dit wilt dan moet u dit van tevoren bij de secretaris van de commissie, de heer
RAM. Waanders, aangeven.

plaats
Galgengoorweg
Enzerinckweg
van Lennepweg
Ganzensteeg
Enzerinckweg
Reeoordweg

aanvrager
mw. C.E. van Apeldoorn-Has
mw. LM. Winters
J.W Pennings
P.RA Zents
D. Klein Bramel
D. Klein Bramel

Reeoordweg
Enzerinckweg

F.C.F. Brasser
G.H. Slagman

inhoud
vellen l berk
vellen 7 berken
vellen l esdoorn
vellen 3 eiken
vellen 5 berken
vellen 4 berken
en l eik
vellen l berk
vellen l berk

herplan tplicht

ROF SNOEI- EN TUINAFVAL

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

EMEENTEHUIS OP 5, 6, 7 EN 14 MEI GESLOTEN

Op 5, 6, 7 en 14 mei is het gemeentehuis in verband met feestdagen en collectieve
vrije dagen gesloten. Op 7 mei is de burgerlijke stand voor aangiften van geboorten en
overlijden geopend van 9.30 tot 10.30 uur.

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.

CHTERHOEK

ET MILIEUBEHEER

PROMOTIEPRIJS

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

De Stichting Achterhoek promotieprijs zal in oktober 1999 voor de vijfde keer de
Achterhoek promotieprijs uitreiken. Er zijn drie categorieln:

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

1. persoon
2. onderneming of instelling
3. vereniging of stichting
Een onafhankelijke jury kiest voor elke categorie een winnaar, die elk een geldprijs
van / 3000 ontvangen en een oorkonde.

ligt met ingang van 16 april tot en met 13 mei 1999, ter inzage het ontwerp-besluit op
de aanvraag
van:
Urtica/de Vijfsprong
naam aanvrager:
Reeoordweg 2
adres:
7251J Vorden
woonplaats:
adres van de inrichting: Reeoordweg 2
een revisie-vergunning voor een biologisch-dynamisch agom:
rarisch bedrijf
Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het
ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
vóór 14 mei 1999. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op
verzoek worden ingebracht tot 14 mei 1999. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

Aanvraagformulieren om een persoon, onderneming, instelling vereniging of stichting mee te laten dingen naar een prijs, kunt u afhalen bij de afdeling bestuur op het
gemeentehuis.

NLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING GEMEENTE VORDEN
BELASTINGJAAR 1999 POSTBUS 9O01 725OHA VORDEN
Ondergetekende
Straat
Postcode en Woonplaats
Verklaart dat hij/zij m.i.v.
199
van
hond(en) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het
registratienummer en de kennelnaam vermelden.
registratienummer

KKEN VOETPAD TUSSEN PARALLELWEG LANGS
DE RUURLOSEWEG EN DE EIKENLAAN AAN HET OPENBAAR VERKEER
Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat van 15 april 1999 tot
en met 12 mei 1999 bij de afdeling volkshuisvesting en rumtelijke ordening
(Koetshuis) ter inzage ligt een ontwerp-raadsbesluit tot onttrekking aan het openbaar
verkeer van een voetpad tussen de parallelweg langs de Ruurloseweg en de Eikenlaan
(tussen Ruurloseweg 68/70 naar Eikenlaan IA/3).
Tot en met 12 mei 1999 kunt u uw zienswijze over dit ontwerp-besluit schriftelijk aan
de gemeenteraad van Vorden, postbus 9001, 7250 HA l^den, kenbaar maken.

WEEVERS

VORDEN - TEL 0675 661010. FAX 661086, BBS 664O40
NICUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

kennelnaam.

Indien het een afrnelding betreft, verzoeken wij u hierboven
het nu nog in uw bezit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.
Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en
ondertekend,
Vorden, .

... 19 .
(handtekening)

Bridge

Duivensport

Turnen

BRIDGE(«B "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WOENSDAG
7 APRIL 1999
Groep A: 1. mv. / hr. Führi Snethlage
59.7%; 2. den Elzen / Hissink 57.9%; 3. v.
Asselt / Vruggink 57.3%.
Groep B: 1. Dam / Machiels 57.8%; 2.
Hartman / Vreeman 57.8%; 3. mv. / hr.
Speulman 56.8%.

De leden van de Postduivenvereniging
Vorden hebben hej^jgelopen weekend
deelgenomen aan IWwedvlucht vanaf
Tessenderloo over een afstand van circa
140 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: A. en A.
Winkels l, 6, 8, 9: C. Bruinsma 2; A. en A.
Jurriens 3,17, 20; G. en H. Boesveld 4,19;
HA Eykelkamp 5, 7,10; J. Meyer 11; Roy
Eykelkamp 12; T. Wesselink 13, 14; M.
Olieslager 15,16,18.

Per abuis zijn een paar Vordens deelneemsters niet genoemd bij het artikel
in het Contact van 30 maart 1999 die wel
hebben deelgenomen aan de rayonkampioenschappen te Lochem van 27 maart
1999. In de instap gymlijn turnden eveneens niet onverdienstelijk Carlijn Heijink
en Fleur Versteegen. Feyoena Rabelink
behaalde bij de jeugd E, met in totaal
33.45 punten, een zilveren medaille.

RaafTibiijetteri

DRUKKERIJ

houder/houdster is

A(H)pril doet wij hij wil!
AH 'vleesdag'

AH 'groentedag'

schouderkarbonade

aardbeien

ki!o;van 12,90 voor

4,99

1,99

Elke dinsdag -» witte bollen
6 + 2GRATIS

AH 'bloemendag'

Wieckse witte wltbier
3 six-packs halen 2 sixpacks betalen

Elke woensdag ^ krentenbollen
6 + 2GRATIS

AH rozen
l P stuks van 5,95 voor

3,95

|(e koelkast vuldaji9

AHfrisdag'

AH ontbijtspek

Coca Cola 2 liter

100 gram van 2,19 voor

0,99

2 flessen van 5,98 voor

Elke maandag -^ bruine bollen
6-f 2 GRATIS

4,49

Brood v.d. Week -» Allinson
fijn volkoren

i

l l

P

Ook dat is Albert Heijn

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

Foto-expositie bibliotheek
Naast de ansichten-expositie bij de ABN AMRO wordt door 'Oud-Vorden" van 22
april tot 15 mei in de bovenzaal van de Openbare Bibliotheek nog een tentoonstelling gehouden.
Ditmaal zullen oude foto's van personen worden geëxposeerd. Het gaat daarbij niet
om portretfoto's maar meer om foto's van groepen. Bijvoorbeeld besturen van verenigingen of clubs, bijzondere vergaderingen, gebeurtenissen of mensen in hun
werk. De organisatie kan nog wel wat materiaal gebruiken. Hebt u foto's in dit genre (liefst van voor 1970) die u een dag wilt missen om ze te laten kopieren, laat dat
dan even weten aan J. van den Broek (55 13 75) of H.G. Wullink (55 13 42).

Zaterdag 17 april open dag met diverse demonstraties:

Heropening ABNAMRO Vorden

Portret van een dorp op de
grens van twee eeuwen
Zomaar één resultaat van de enquête die we in de afgelopen
maanden als redactie van 'Vorden
'99' hebben gehouden in 'Contact':
hoe denken we in 1999 over het verkeer?

hoe denken we over
het verkeer in Vorden?

De antwoorden zijn nogal gevarieerd maar geven wel aan dat 'het
verkeer' ook in onze gemeente een probleem begint te worden. Kijkt u
maar:
64% vindt de verkeerssituatie voor de auto aanvaardbaar (de rest van
de inwoners dus niet)
53% van de inzenders vindt dat het verkeer voor fietsers niet aanvaardbaar is,
17% van de voetgangers heeft problemen met het verkeer in ons
dorp.
De vraag of men wel eens parkeerproblemen ondervindt wordt beantwoord met 'ja' door 37% van de automobilisten en 6|^van de fietsers.
36% van de voetgangers zegt dat ze problemen heflBn met het verkeer als ze een straat willen oversteken en 20% zelfs als ze op het
trottoir lopen.
De snelheid van het autoverkeer in het dorp is hinderlijk, zegt 46% en
'het openbaar is niet toereikend' oordeelt 30% van dejnzenders.
Deze en andere interessante conclusies over een ti^pl onderwerpen
zijn te trekken uit de enquête waarvan de gegevens worden verwerkt
in de uitgave 'Vorden '99' dat nu wordt voorbereid. Plus een groot
aantal artikelen, foto's, tekeningen van de jeugd van Vorden, gedichten en noemt u maar op. Samen vormen ze op 128 pagina's een
boeiend portret van ons dorp op de grens van twee eeuwen.
Binnenkort kunt u intekenen op deze uitgave bij de openbare bibliotheek en Boekhandel Bruna. De voorintekenprijs is f 24.50 (na verschijnen op 1 september a.s. f 29.50).

Damteam school De Garve
eerste bij halve finales NK
Het team van school De Garve uit
Wichmond gaat op 24 april naar de finale van het schooldamkampioenschap van Nederland in Amsterdam.
Zaterdag 10 april werden Fleur
Pardij s, Oscar ter Bogt, Gert-Jan
Lomaii, Maarten Rensink en Arjan
Bruil kampioen in de halve finale van
het Nederlands Schooldamkampioenschap gespeeld in Hollandscheveld bij Hoogeveen in Drenthe.
Tot en met de laatste ronde bleef het
spannend, maar met veel overmacht
werden de Friese kampioenen uit
Workum naar de tweede plaats verwezen. Eerder op de dag waren de kampioenen uit Groningen, Drente en
Overijssel al verslagen. Topscorer uit het
team van De Garve was Fleur Pardij s.
Getooid met haar onafscheidelijke rode
baret liet ze duidelijk merken dat "girlpower" ook in de damsport niet meer is
weg te denken. Charme, doorzettingsvermogen en een heldere geest werden pre
cies op het goede moment gecombineerd.
Met 11 punten uit 7 wedstrijden werd De
Garve eerste. Ook het aantal bordpunten
van 34 was het hoogste van alle deelnemende scholen. Het nieuws van de overwinning was blijkbaar ook al snel tot de

media doorgedrongen, want op weg in
de auto naar huis hoorden de spelers uit
Wichmond om tien over 5 via Radio
Gelderland dat er iets bijzonders zou
gaan gebeuren in het Achterhoekse
dorp.
Samen met hun trotse leerkracht Jan
Marij nissen werden de dammers door
ouders naar camping "De Kleine Steege"
gebracht, alwaar een spontaan door een
ouder gebrachte champagnefles bruisend werd ontkurkt. Meteen daarop
kwam de heer Bloemendaal met het
Wichmonds Volkslied op de proppen.
"De tranen sprongen me in de ogen toen
ik het nieuws hoorde", aldus
Bloemendaal.
Na een "rondje van de zaak" volgde een
feestelijke rondrit met trekker en versierde wagen door de Wichmondse straten.
(Dit alles was in sneltreinvaart georganiseerd door een aantal ouders van de
dammers.) Begeleid door fans en ouders
werd al claxonnerend en met zwaailichten de tocht in twintig minuten volbracht. Vele nieuwsgierigen kwamen
naar buiten en applaudisseerden spontaan.
Op 24 april gaat het damteam, dat wordt
gecoacht door Dhr. Lenselink van
Damclub Dostal Vorden, proberen een
gooi te doen naar de Nederlandse titel.

Op de foto van links naa^Kchts: direkteur Geirit Nijenhuis, Hilde Hissink, Miranda
Zweers, Karen Meijer, Anita Wensink, Peter Hoogerbeets, Rosita de Muinck Keizer en
Robert Schopman.
Burgemeester EJ.C. Kamerling zal
vrijdagmiddag 16 april het geheel vernieuwde en uitgebreide kantoor van
de ABN AMRO in Vorden officieel heropenen. Aansluitend is er een receptie voor genodigden. Zaterdag 17
april is er een open dag voor het publiek en kan iedereen het nieuwe
pand van binnen bekijken. Tijdens
deze open dag zijn er diverse demonstraties. Ook is er een foto-expositie
door de vereniging Oud Vorden ingericht met uitvergrotingen van zeventig oude ansichten.
Het is inmiddels twee jaar geleden dat
De heer G. Nijenhuis direkteur van de
ABN AMRO in Vorden werd. Rond dat
tijdstip zat een grootscheepse verbouwing al in de pen maar er moest nog ge
wacht worden op toestemming van het
hoofdkantoor in Amsterdam. Vorig jaar
ging de kogel door de kerk en startte
bouwbedrijf Rondeel - onderdeel uitmakend van de Bouwgroep Dijkman - met
de verbouwing en uitbreiding van het
kantoor.
"We zitten hier met acht medewerkers",
legt de heer G. Nijenhuis uit. "Het oude
kantoor was veel te klein. Vanwege ruimtegebrek zat één van ons soms wel eens
in de spreekkamer te werken. Dat was
niet altijd even handig, want als wij dan
met een klant in de spreekkamer wilden
zitten dan moest die collega eerst al zijn
spullen opruimen. Je zult begrijpen dat
we dan ook heel blij zijn met deze uitbreiding. Het pand is twee keer zo groot
geworden en helemaal aangepast aan de
wensen van deze tijd".
De medewerkers van de ABN AMRO zitten in tegenstelling tot vroeger niet meer
achter glazen wanden. "De bank heeft

een heel open karakter gekregen, zonder
dat dit ten koste is gegaan van de privacy.
Als het nodig is, kunnen we ons namlijk
met de klant terugtrekken in één van de
drie spreekkamers".
SEALBAG-AUTOMAAT

Met een plastic doosje over straat om
geld te deponeren in de nachtkluis van
de ABN AMRO is verleden tijd voor de
Vordense ondernemer. Net als wachten
voor de balie om contante stortingen te
doen. Kantoordirekteur G. Nijenhuis
licht toe waarom. "Klanten kunnen vanaf nu dag en nacht terecht bij de sealbagautomaat. Het geld gaat in een kunststofenvelop die zo in de binnenzak past. Dat
is een stuk minder opvallend en dus veiliger. Een groot voordeel is ook dat de
klant overdag niet meer hoeft te wachten voor de balie. Hij kan de sealbag gewoon in de automaat deponeren en
klaar is kees".

OPEN DAG
Tijdens de Open Dag van zaterdag 17
april laten de medewerkers van ABN AMRO door middel van demonstraties zien
wat de mogelijkheden zijn van elektronisch bankieren en effectief transacties
doen met Homenet. Ter gelegenheid van
de heropening van de ABN AMRO bank
heeft de oudheidkundige vereniging
'Oud-Vorden' in de hal van de bank een
foto-tentoonstelling ingericht. Door de
heren C. Bosch en J. van den Broek, leden
van deze vereniging, zijn een groot aantal oude foto's en ansichten voor deze
tentoonstelling uitgezocht die een beeld
geven van Vorden in vroeger jaren. De
tentoonstelling is vanaf 17 april tot 8
mei tijdens de openingsuren van de
bank voor iedereen te bezichtigen, ook al
bent u geen klant van de bank.

MEUBELSTOFFEREN

"Ik wil gewoon lekker
kunnen rijden, zonder gezeur.
En zo goedkoop mogelijk."

I
Uw meubels als nieuw.
"Mijn vriendin stapt alleen J

Vakbekwaam door ons gestoffeerd.

/ i

maar achterop mijn scooter als ik
11
goed verzekerd B^n,"

Vraag vrijblijvend

offerte.

Interieuradviseur Rijksstraatweg 39
i0E0f*£g Warnsveld

Brommer of scooter rijden is al duur genoeg. Daarom

d. woonwinkel van WirnsteM Tel. (0575) 52 61 32

maken we je bromfietsverzekering van Interpolis zo gemakkelijk en voordelig mogelijk. Al na één jaar schadevrij rijden
krijg je 10% korting. En heb je wél schade, dan kun je ons
24 uur per dag bereiken. Ga je straks autorijden? Denk dan

Donderdag / vrijdag / zaterdag bij uw ambachtelijke bakker

nu al aan de flinke korting die je kunt verdienen op je autoverzekering bij Interpolis. Alles is supersnel geregeld. Gewoon

Puur en vers:

Rabobank

even binnenlopen bij je Rabobank.

APPELCAKE
met pure amandelspijs

Je bromf ietsplezier verzeker je bij de Rabobank.

en verse appels

Jansen & gal
autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

50

m

voor een vriendelijke prijs van

5.

Met

DRUKKERIJ

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

Z7

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

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
TrefPunt
Graafschap-West
gratis
GOBLET

JENEVE*

MUIE*

BOOMSMA

SCHI?P€*8mt*

8XAMCN

LJK VAM 2495

LT* VAN 1995

17* VAM 2495

VOO* 2245

¥00* 1695

VOO* 2095

1- 10WCKS

i- 10 *OCKS

10*OCKS

eigen homepage
op Internet
Informatie bij uw
Raboban k

T

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij
DRUKKERIJ

*08t*7SOM

WEEVERS

fO*T

Telefoon (0575) 55 10 10

75CL VAM 1695
CLZAS WUMfN

VOO* 1495

D/Vf*tt SOOXTfM

10 *OCKS

6 HALCN
5 BETALEN
DUJAWIN

vieux
VAM 2495

c^^

VOO* 2245
f 10 XOCKS

•s. *
s*C4A-~-

GO*DOMS GIM
70CLVAM2695
VOO* 2395
+ 10 *OCKS

'Ê"

MAU8U

DRY GIN

70CL VAM 2395

LONDÖn

VOO* 2095
i- 10*OCKS

SUPER DE BOER
Slijterij
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 24 april 1999

JOUNNIE WALKEK
XEV LABEL
70CLVAN3195
¥00*2895
i- 10 *OCKS

Onze openingstijden:
ma t/m do 8.30 tot 20.00

vr 8.30 tot 21.00 za 8.30 tot 17.00

Agentschap NS gaat dicht
De Nederlandse Spoorwegen zijn van
plan om vanaf 30 mei in de Achterhoek en Liemers alle NS-agentschappen te sluiten. Dit houdt in dat treinreizigers met ingang van die datum
geen enkel NS-vervoersbewijs meer
kunnen kopen bij een agentschap,
maar zijn aangewezen op kaartjesautomaten en grote stations.
Een groot aantal mensen kan slecht omgaan met een kaartjesautomaat. Bovendien zijn deze automaten nogal eens buiten werking en kunnen niet alle kaartsoorten worden aangemaakt. De loketten van grote stations zijn maar beperkt
geopend, zodat de reiziger hier ook niet
in alle gevallen terecht kan. Vaak is het
zo, dat de overstaptijden over het alge

meen slechts een paar minuten bedragen, zodat veel reizigers hun aansluiting
zullen missen. Een groot stuk service zal
wegvallen voor de reiziger als hij niet
meer naar het agentschap kan gaan om
te laten uitzoeken wat de beste en goedkoopste manier van reizen is of voor
hulp bij het invullen van aanvraagformulieren voor een voordeelurenkaart.
Vindt u dat het NS-agentschap in uw
plaats moet blijven bestaan, vul dan het
formulier, dat in uw N.S.-agentschapsge
bouw te verkrijgen is, in en laat het daar
achter. Wilt u het formulier wél vóór 25
april invullen? Ook voor verdere informatie kunt u bij het postagentschap in
uw buurt terecht. Het NS-agentschap in
Vorden is onder gebracht bij de Bruna
aan de Raadhuisstraat 20.

Damteam school De Garve
eerste bij halve finales NK
Het team van school De Garve uit
Wichmond gaat op 24 april naar de finale van het schooldamkampioenschap van Nederland in Amsterdam.
Zaterdag 10 april werden Fleur
Pardij s, Oscar ter Bogt, Gert-Jan
Loman, Maarten Rensink en Arjan
Brui! kampioen in de halve finale van
het Nederlands Schooldamkampioenschap gespeeld in Hollandscheveld bij Hoogeveen in Drenthe.
Tot en met de laatste ronde bleef het
spannend, maar met veel overmacht
werden de Friese kampioenen uit
Workum naar de tweede plaats verwezen. Eerder op de dag waren de kampioenen uit Groningen, Drente en
Overijssel al verslagen. Topscorer uit het
team van De Garve was Fleur Pardij s.
Getooid met haar onafscheidelijke rode
baret liet ze duidelijk merken dat "girlpower" ook in de damsport niet meer is
weg te denken. Charme, doorzettingsvermogen en een heldere geest werden precies op het goede moment gecombineerd.
Met 11 punten uit 7 wedstrijden werd De
Garve eerste. Ook het aantal bordpunten
van 34 was het hoogste van alle deelnemende scholen. Het nieuws van de overwinning was blijkbaar ook al snel tot de

media doorgedrongen, want op weg in
de auto naar huis hoorden de spelers uit
Wichmond om tien over 5 via Radio
Gelderland dat er iets bijzonders zou
gaan gebeuren in het Achterhoekse
dorp.
Samen met hun trotse leerkracht Jan
Marij nissen werden de dammers door
ouders naar camping "De Kleine Steege"
gebracht, alwaar een spontaan door een
ouder gebrachte champagnefles bruisend werd ontkurkt. Meteen daarop
kwam de heer Bloemendaal met het
Wichmonds Volkslied op de proppen.
"De tranen sprongen me in de ogen toen
ik het nieuws hoorde", aldus
Bloemendaal.
Na een "rondje van de zaak" volgde een
feestelijke ron^jit met trekker en versierde wagen dol^lc Wichmondse straten.
(Dit alles was in sneltreinvaart georganiseerd door een aantal ouders van de
dammers.) Begeleid door fans en ouders
werd al claxonnerend en met zwaailichten de toch^i twintig minuten volbracht. Vele^Péuwsgierigen kwamen
naar buiten en applaudisseerden spontaan.
Op 24 april gaat het damteam, dat wordl
gecoacht door Dhr. Lenselink var
Damclub Dostal Vorden, proberen eer
gooi te doen naar de Nederlandse titel.

Herman Vrielink bij zijn afscheid van de GLTO:

7' e n n i s
VORDENS TENNISPARK
ZATERDAGCOMPETTTIE

DINSDAGCOMPETITIE
Dames: Vorden l - De Kei l 5-1;
Beekhuizen 2 - Vorden 2 6-0.

Heren: De Kei l -Vorden l 3-3; Gorssel l - DONDERDAGCOMPETITIE
Dames dubbel: Ruurlo l -Vorden 11-3;
Vorden 2 3-3; Vorden 3 - Beckson 4 3-3.
Junioren gemengd t/m 14 j r.: Vorden l - Vorden 2 - Doetinchem 21-3.
Winterswijk l 3-2.
Meisjes t/m 14 jr.: Vorden l - Eerbeek l O
6; Vragender l -Vorden 2 5-1.

Voetbal

ZONDAGCOMPETITIE
Heren: Vorden l - Schaarsbergen 2 3-3.
Dames: Vorden l - Weusthag l 6-0.
Gemengd 35+: Vorden l - Schapekolk 2 23.
Heren 35+: Veldmaat l -Vorden l 0-6.
Junioren gemengd: Smash-B 3 - Vorden l
5-3; De Maten l -Vorden 2 8-0.

Steenderen 1-Socii 11-3, Fortuna 2-Socii 2
5-3, Socii 3-Drempt Vooruit 3 1-6, Socii 4WHCZ 3 3-2, AZC 6-Socii 5 5-0, Socii 6Dierense Boys 5 -0-2, Ratti B-Socii B 2-5,
Socii D-Be Quick D 18-0, Warnsveldse
Boys E-Scoii E 6-3, WHCZ F-Sotii F M.

WOENSDAGCOMPETTTIE
Junioren gemengd t/m 12 jr.: Vorden l Wildbaan l 2-3.
Jongens t/m 12jr.: Vorden l -vrij.
Junioren gemengd t/m 10 jr.: Didam l Vorden l 0-5; Wildbaan l - Vorden 2 3-2.

PROGRAMMA
Socii 1-Steenderen l (15 april), Socii l—
Ruurlo l (18 april), Socii 2-Eibergen 4,
Socii 3-Doesburg 4, Be Quick 6-Socii 4, Be
Quick 7-Socii 5, Socii 6-Epse 5, Socii BWarnsveldse Boys B, Baak D-Socii D, Socii
E-AZC E, Socii F-Warnsveldse Boys F.

UITSLAGEN SOCII

Dinsdag 20 april receptie bij 't Wapen van 't Medler:

KBO Soos Kranenburg
viert zilveren jubileum
KBO Soos Kranenburg bestaat 25
jaar. Op dinsdagmiddag 20 april
wordt op feestelijke wijze stilgestaan
bij dit zilveren jubileum tijdens een
receptie bij t Wapen van t Medler.
Na de crisis van de jaren dertig en na de
oorlog en de wederopbouw bleek dat de
mensen, ook dank zij de sterk verbeterde
gezondheidszorg, veel langer leefden en
als gevolg daarvan veelmeer vrije tijd
kregen. Overal kwam^Étoen speciale
voorzieningen voor oiraeren en meer
mogelijkheden voor ontspanning. De
KPO, de toenmalige katholieke plattelandsvrouwen organisatie, wilde wat
meer doen voor hun oudere leden. Met
pater Keverkamp van J^^klooster op de
Kranenburg werden to^n in de huiskamer van café Schoenaker plannen ge
smeed voor een 'Ouderensoos'.
De officiële oprichting van de KBO Soos
Kranenburg had plaats op 21 maart 1974.
Men komt elke veertien dagen bij elkaar
en hierbij gaat het niet meer alleen om
gezelligheid in de vorm van kaarten,

rummikub of bingo. Er werden in het
verleden ook steeds heel nuttige voordrachten en spreekbeurten gehouden
over allerlei onderwerpen die speciaal
ouderen aangaan zoals veiligheid, gezondheidszorg, vakantie en reizen.
Het religieuze wordt daarbij evenmin
vergeten, zoals daar zijn de speciale
kerst- en passievieringen. De KBO-SoosKranenburg is een hechte gemeenschap
geworden; men ondersteunt elkaar bij
zowel droeve als blijde gebeurtenissen.
De meesten worden met een eigen onderlinge taxidienst gehaald en teruggebracht. Samen met de SWOV (De Stichting Welzijn Ouderen in Vorden) en enkele collegabonden worden de steeds toegenomen belangen van de ouderen behartigd.
In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd en tot stand gekomen. De mensen
worden ouder, de gemiddelde leeftijd
neemt nog steeds toe, dus als er nog iets
'toekomst' heeft, dan is het wel de Oude
ren-Soos.

Ook Jong Gelre Vorden stemt in met fusie met Warnsveld

Bruiloft zal fusie beklinken
"Nartuurontwikkelingen en de beperkingen dientengevolge voor de
gangbare landbouw bedreigen dit gebied. Voor een aantal ondernemers
biedt dit ook nieuwe kansen en uitdagingen. Niet willen veranderen en
de ogen sluiten voor de ontwikkelingen zijn echter waarschijnlijk de
grootste bedreiging", aldus Herman
Vrielink van de GLTO afdeling Vorden- Warnsveld- Zutphen.
Vrielink die deze week, na tien jaar tal
van activiteiten voor wat thans heet de
GLTO afdeling heeft vervuld stopt, zegt
bij zijn afscheid dat, dat ondanks alle kritiek die zo nu en dan op de LTO en GLTO
neerdaalt, hij ervan overtuigd is dat de
boeren- van - de toekomst georganiseerd
moeten zijn om de problemen van deze
tijd zo goed mogelijk in eendracht het
hoofd te bieden,
Terugblikkend stelt Vrielink dat het voor
de landbouw in deze streek roerige tijden blijven. "Bezien wij 1998 dan zijn het
vooral de uiterst lage varkensprijzen die
in onze herinnering zullen blijven. Op
het dieptepunt was de biggenprijs 22 gulden, terwijl varkensvlees rond f 1,30 opbracht. In combinatie met de korting op
het aantal te houden varkens met 20 procent( nu door een gerechtelijke uitspraak

weer ter discussie) bracht dit een groot
aantal varkenshouders ertoe de varkenshouderij-tak of hun gehele bedrijf te be
eindigen. Dit met grote scociale en psychische gevolgen", aldus Vrielink.
Een prijsherstel lijkt volgens hem nog ge
ruime tijd te duren door de grote hoe
veelheid vlees op de markt en de geringe
koopkracht in grote delen van deze we
reld. "Ook roodvlees en pluimveevlees
lijdt ernstig aan deze malaise. De pluimveehouderij kende een jaar met matige
prijzen. De akkerbouw had te kampen
met een uiterst nat najaar, waarui waterschade voortvloeide van landelijk drie
miljard gulden. Degenen die hun aardappels en bieten tijdig konden rooien
hadden tengevolge hiervan een uitste
kende opbrengstprijs", zo merkt Vrielink
op.
De melkveehouderij beleefde een goed
jaar met stijgende melkprijzen van ca. 3
tot 79 cent. De melkquotumprijs kwam
mede daardoor op het eind van het jaar
rond een gulden per procent vet. De me
stafzet verliep door het zeer natte najaar
1998 en het natte voorjaar 1999 zeer
moeizaam, aldus Herman Vrielink die
tot slot een andere uitleg geeft aan de letters GLTO. In zijn ogen Gorganiseerde
Land- en Tuinbouw Onmisbaar.

De ledenvergadering van Jong Gelre
Vorden heeft vrijdagavond eveneens
unaniem ingestemd met een fusie
met Jong Gelre Warnsveld. Dus werden de gewijzigde statuten aangenomen. Jong Gelre Warnsveld is al in
een eerder stadium ontbonden.
Beide afdelingen werkten al een aantal
jaren nauw samen. In de eerste plaats
omdat de animo bij de georganiseerde
activiteiten terug liep en bovendien
doordat vanwege gemeentelijke herinde
ling in de beginjaren '90 er diverse leden
van Jong Gelre Warnsveld inmiddels op
Vordens grondgebied wonen.
De fusie zal op originele worden beklonken. Zaterdag 22 mei zal er in de 'Bosrand' te Vierakker een receptie worden
gehouden ter ere van het bruidspaar
Kordrik van der Meulen en Wendy Zie
verink. Beiden vervulden tot dusver de
functie van voorzitter van hun afdeling.
In het nieuwe bestuur wordt Kordrik van
der Meulen voorzitter en Wendy Zieverink tweede voorzitter.
Dus werd de gedachte geopperd om de
fusie tussen Vorden en Warnsveld middels een bruiloft te onderstrepen. Wie als
ambtenaar van de burgerlijke stand zal
optreden is op dit moment nog niet be
kend. Wel is bekend dat direct na de re

ceptie het gezelschap naar Vorden zal
vertrekken, waar het bruiloftsfeest in alle hevigheid in De Herberg zal losbarsten.
Ondanks de fusie blijven een paar dingen bij het oude. De voormalige afdeling
Warnsveld organiseert sinds jaar en dag
met succes enkele toneelavonden, terwijl de voormalige afdeling Vorden jaarliijks een revue opvoerde. Deze tradities
blijven in ere. De kwaliteit van toneel en
revue zal volgens het nieuwe bestuur wel
omhoog gaan omdat nu van eikaars
'krachten' gebruik kan worden gemaakt.
Overigens heeft het nieuwe bestuur geen
consequenties voor de oud-bestuursle
den. Bij beiden zijn de laatste jaren met
het oog op deze fusie bepaalde vacatures
niet opgevuld zodat het 'restant' be
stuursleden zitting kan nemen in het
nieuwe bestuur.
Dit bestuur gaat er in eerste instantie als
volgt uitzien: Kordrik van der Meulen,
voorzitter; Wendy Zieverink, tweede
voorzitter; Ursela Brummelman, secretaresse; Sabine Nijenhuis tweede secretaresse; Eddy Rietman, penningmeester en
Egbert Winkels; Joost Fransen; Sanne
Klein Geltink; Herman Maalderink; Annet ten Pas en Gerben Rossel.

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Biej ons
in d'n Achterhoek
Now, dat was zaoterdagmeddag nog weer 's wat anders . 't Hele muziekcorps
van Concordia op de karre en Sursum Corda d'r veur. Dat ziej neet alle dage.
Teminste, d'r veur loopn en maor blaozn. Zee trokn de karren nog neet, dat
moggen de peerde doen. Maor eavengoed was 't een mooi gezichte. En 't leet effen zien dat de beide corpsen mekare goed vedraagt en dat 'n enen 'n ander de
eerste pries ok gunt. Een eerste pries die 't filseteern meer dan weerd is en waor Concordia natuurlijk hadstikke bli'j met is.

Schoonmaakbedrijf

G L
Vinkenstraat 12, Gorssel • Overweg 13, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

zoekt medewerkers voor schoonmaak werkzaamheden
voor projecten in Vorden.
Werktijden 16.30 tot 18.30 uur.
Tevens jongeren gevraagd die na 16.00 uur nog op
oproepbasis willen werken in Deventer
± 2 uur
Telefoon 0575 55 24 14 graag bellen na 8 uur s'avonds

Bli'j was ok Rozen- Mientjen too'k eur dizze wekke weer 's opzochte. Mientjen
leaft daor zo hen in eur eigen kleine huusken, een daghuurderswontjen, zoln
ze vrogger zeggen. Helemaol vri'jstaond, net buutn 't darp en now volle tonnen
weerd.
Zee schrok haos too'k biej eur binnen kwamme. Schienbaor boeien eur 't boek
waorin ze an 't leazen was zovölle dat ze ens neet emarkt hadde da'k binnen
was ekommen.
"Zo Mientjen, de Paosdage goed deur ekommen?" "Och jao, 'k vemaake mien
allene wel, dat bun'k wel gewend".
"He 'j ow neaven of nichten dan neet op bezuuk ehad^
"Eerlijk ezeg, nee. 'n Enen had dit en 'n ander dat. löj^et wel hoe dat geet met
jongeluu. Met mien vejeurdag, a'k nog wel 's een cent weggeve, dan bunt ze allemaole wel present. A't t'r maor wat te haaln is".
Mientjen hef de bokse neet vebrand , zoat ze wel 's zekt van luu die zich goed
kont redn. Ze is nooit etrouwd ewes, hef altied ewai^en hef naost eur a.o.w.
nog een klein pesioentjen.
"Maor toch he'k een goeien Paosen ehad . Deur een bluumken nog wel. Dat
bluumken dat daor steet, daor bun'k bli'j met. lej wet jao da'k van winter slim
ziek bun ewes maor now 'n dot aadig weer deur bunne. En now he'k toch op
Goeien Vri'dag dat bluumken van de kerken ekregen. Vandaor da'k toch een
goeien Paosen heb ehad. Ok zonder de neaven en nichten. Maor 't hef mien ok
an 't denken ezet. Meschien mo'k toch maor 's een keer een testament maakn.
Zodat die neaven en nichten neet met alles gaot strieken".

BOTTELIER VBH
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Onze eigen import, uw voordeel
XAVIER SCHOEPFEREN presenteert

Elz&wijnen
op zaterdag 17 april van 15.00 tot 17.00 u.
Gratis en geheel vrijblijvend.

Burg. Galleestraat 12 • Telefoon (0575) 55 13 91

Bouw- en Houtbond FNV zet
trouwe leden in het zonnetje
Onder grote belangstelling huldigde
de Bouw- en Houtbond FNV afdeling
IJsselvallei 22 leden voor hun langdurig lidmaatschap. Voorzitter G.M. Eggink kon een groot aantal leden welkom heten op deze avond en in het
bijzonder districtsbestuurder Arthur
Bargerbos.
Na de opening door de voorzitter had de
heer Bargerbos woorden van dank aan
de jubilarissen en stond hij stil bij het
nut van een vakbond. Vooral nu de CAOonderhandelingen zonder resultaat zijn
afgebroken.
"De werkgevers sturen doelbewust aan
op een CAO-loos tijdperk", aldus de heer
Bargerbos. "Zelfs na vijf onderhandelingsronden bleken zij niet bereid om de
voorstellen van de bonden serieus te nemen. Toen de bonden een uiterste poging deden om toch tot onderhandelen
te komen, braken zij het overleg af. Wat
de werkgevers betreft komt er dus voorlopig geen nieuwe CAO. Dat betekent dat
alles waar we de afgelopen tientallen jaren voor hebben gestreden op het spel
staat. Dat kunnen en mogen we niet over

onze kant laten gaan. Zij willen blijkbaar
alleen een CAO afsluiten als zij de inhoud mogen dicteren. Maar zo gaan wij
in de bouw niet met elkaar om. Wij maken in overleg met onze leden goed doordachte voorstellen waar wij serieus met
werkgevers over willen praten. Helaas
wordt ons dat nu onmogelijk gemaakt.
Werkgevers hebben niet eens het fatsoen
om over onze voorstellen na te denken.
Zij schofferen hiermee werknemers en
bonden. Maar daar zitten zij niet mee, zo
lieten zij tijdens de onderhandelingen
weten. Doelbewust sturen werkgevers
aan op een CAO-loos tijdperk. Daardoor
staat alles waarvoor we in het verleden
hebben gestreden op de tocht. Denk
maar aan de vakantiebon, de arbeidstijden of de VUT. Het ontbreken van een
CAO zal leiden tot rechteloosheid, gesjoemel en willekeur op de bouwplaats.
Dat hebben we met de vorstverlet wel gezien. De bouw is druk, er is volop werk,
de bouw zit te springen om vakbekwaam
personeel. Een bedrijfstak zondre CAO
leidt tot chaos. Dat is voor niemand aantrekkelijk om in te werken". De districtsbestuurder sloot af met de woorden:

Wij bieden u
een complete
collectie kaarten
van diverse
leveranciers
o.a.

GEBOORTE

Zo ziej maor, waor zo'n bluumken al neet goed veur is.
H. Leestman

Laat uw
drukwerk
onze
zorg zijn

"Maak je sterk voor behoud van de CAO".
Hierna werden de volgende personen gehuldigd: J.W. Bijenhof, H. Davigneau, J.
Dimmendaal, E.J. Elsman, GJ. Hartman,
A.W. Konijnenberg, J. Nijhuis, H. Onstenk, J.F. Roording, K. Schotsman, J.W.
Vreeman voor hun 25-jarig lidmaatschap.
Voor het 40-jarig lidmaatschap werden
gehuldigd: L. van Dijk, H. de Rooij, HJ.
Wassink, A. Woltering-Eijkelkamp.
Voor het 50-jarig lidmaatschap werden
gehuldigd: A. Barink, M. van Dijk, BA
Meijerink, B. Steenbreker, J.B.T. Thijssen
en voor het 60-jarig lidmaatschap werd
M. Overkamp gehuldigd.
Tevens werd deze avond op gepaste wijze
afscheid genomen van de oud-voorzitter
van de afdeling Zutphen de heer J. Gerrits. Ook voor hem waren er lovende
woorden van de voorzitter alsook van de
zijde van het bondsbestuur. Hij kreeg
voor zijn langdurige inzet een horloge
aangeboden.
Hierna was er gelegenheid om te dansen
onder het genot van een hapje en een
drankje, zodat een ieder kon terugzien
op een zeer geslaagde avond.

VERLOVING
HUWELIJK
JUBILEUM
DANKBETUIGING
MENU
ROUWWERK
o.a.
rouwbrieven
rouwdankbetuigingen
bidprentjes

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDKN - TEL. (O57S) 551O10
FAX (0575) 561080
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 725O AA
« 554040 - http://www.w««».r».nl
ISDN 551329

FILIAAL ZELHEM

WEEVERS DttUK
7O21

CX ZELHEM

HALSEWEG3C
TEL./FAX 0314 625OS3
Agentschap Hengelo (Gld.)

marlanne
Fellx Takkenkamp
Ruurloseweg 5
Telefoon O575 462O62
MEVR. M. MASSELINKWULLINK
Margriethof 30
Telefoon O975 46 55 59

Agentschap Steenderen
MEVR. VAN VELDHUIZENONSTENK
Begonlastraat 3, Steenderen
Telefoon O575 452398

MUZIEKVERENIGING CQMCORDIA
ÜVlPIi

VIJVERFOLIE, uitermate sterk en soepel •

Tuinoaod

•dikte: 0,5 mm

» W - » « W VA» S*» W

• breedte: 4 • 6 of8 meter
• de lengte kunt u zei f bepalen
(tot en met 25 meter)
• andere af metingen op
aanvraag

/^

Wildkamp
Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste
sierbestrating &
professioneel adviesl

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

BOKULOfGId.)
td 0545-272795
LUTTENIOv.)
tel. 0523-6M099 (hoofdkantoor)

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Agrarische
medewerkers (m/v)

Zoek je afwisselend werk in de agrarische
sector of daarbuiten? Wij zijn voor agrarische en aanverwante bedrijven op zoek naar medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden. Zowel fulltimers als parttimers
zijn welkom. Gemotiveerd? Reageer dan zeker!
Bel voor meer informatie René Pot (OostGelderland) of GerritWeenk (Midden-

ESSEL lN K - D E G R O

Gelderland). 0900-9896.

EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

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

Bedrijf sverzorging
Oost-Nederland

Omdat 't
KOOP EEN ZITMAAIER...
MAAK KAÏNS OP l JAAR
GRATIS RIJDEIN IIN EEIN

MART

Wilt u een echt jaren '60 sfeertje

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

op uw bruiloft of bedrijfsfeest,
neem dan muziek uit de sixties
met de band:

Q-SELECT

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'
Wij zijn open!
Vanaf 15 april zijn wij dagelijks geopend

van 11.00 tot 21.00 uur.

VILLA MILLENNIUM

nu ook
'everbaar met
hydrostatisch»

12,5 pk Briggs & Stratton I/C motor • instelbare veiligheidszitting • frontmaaisysteem: overzichtelijk maaien en erg wendbaar
• zware pendelende achteras, ook uitstekend geschikt voor
oneffen terrein • elektrische start • 5 versnellingen vooruit en
1 achteruit • trekhaak • keuze uit 2 maaidekken: achteruitworp
en multiclip, beide 85 cm. breed
NU-OF-NOOIT-PRIJS
«Multiclip maaisysteem: optie

ƒ 5.290,-

Gedurende de maand april krijgt u bij elke
pannenkoek een gratis consumptie.
Wij hopen u spoedig te zien!
's maandags gesloten.

T W E E W I E L E R - EN M A A I E R C E N T R U M

FOKKINK u.o.f.
Garvelinkkampweg 2a • 7261 CH Ruurio - Telefoon: (0573) 45 31 00 b.g.g. (0573) 45 28 86

Ruurloseweg 64, 7251 L V Vorden
Tel. (0575) 55 62 89

Leveringsprogramma: • trimmers • bosmaaiers • kettingzagen • heggenscharen • hakselaars
• verticuteermachines • accumaaiers
• elektromaaiers • motormaaiers • zitmaaiers • multiclip-maaiers • frezen

* Parel van Vorden voor
veearts Noordkamp
aan Vordensebosweg

achterhoede kwam Erica gema kelijk op
1-0. Vorden wist daar niets te^jnover te
zetten en het kwam dan ook spaarzaam
tot acties met enig doelgevaar.
hi
de 20e minuut kwam Dennis Wentink
De 'Parel van Vorden' over het jaar 1998 ongelukkig
botsing en moest met een
is toegekend aan de familie AJ. Noord- blessure aaninzijn
hoofd het veld verlaten.
kamp aan de Vordensebosweg 5. Deze Oscar Olthuis nam zijn plaats in. Ook
prijs wordt elk jaar door de Werkgroep Erica kon zich in de eerste helft nauwe
Leefbaarheid toegekend aan een instel- lijks kansen creëeren. Van beide kanten
ling, vereniging of particulier. Dit als een werd
er slecht gevoetbald, hetgeen welstuk waardering voor het feit dat de win- licht ook
te maken had met het lange
naar heeft bijgedragen om het dorp Vor- gras.
den leefbaarder te maken c.q. dat oude Erica kwam in de tweede helft goed uit
gebruiken in stand worden gehouden of de
v
startblokken. Er werd agressief gebijvoorbeeld in ere worden hersteld.
speeld en de achterhoede van Vorden
De waardering voor de familie Noord- werd
slagmaals op snelheid en goed uitkamp heeft betrekking op de vierroedige gevoerde
geklopt. De eindzaadberg waarvan er, in ieder geval in stand wascombinaties
na 20 minuten voetbal in de
Vorden, nog maar weinig zijn. Veearts tweede helft dan ook al bereikt.
Noordkamp, toch wel verguld met deze De schaarse aanvallen van Vorden waren
ere- prijs, vertelde dat hij een "zwak" overigens niet zonder gevaar. Erwin
heeft voor vierroedige zaadbergen. 'Ver- Hengeveld zag twee keer een kopbal door
geleken met de eenroedige zaadberg, het houtwerk gekeerd en Hugo van
heeft dit type meer uitstraling en boven- Ditshuizen knalde nog een keer rakedien vind ik ze erg mooi", aldus de prijsover, maar daarmee zijn alle wawinnaar.Overigens was Noordkamp al lings
penfeiten
ook wel genoemd.
een paar jaar bezig deze zaadberg op zijn Vorden zaldan
in
de
drie wedstrijden
erf gerealiseerd te krijgen. Echter uit- toch wel uit eenlaatste
ander
vaatje moeten
breiding op zijn grondgebied werd niet tappen, willen zij aan degradatie
ontkotoegestaan. Met medewerking van de men.
Werkgroep Leefbaarheid is toen "elders"
een zaadberg afgebroken en is deze nieu- UITSLAGEN
we vierroedige zaadberg opgebouwd.
Gaz. Nieuwland Dl - Vorden Dl 17-0;
Voorzitter Gosse Terpstra van deze Werk- Vorden
- AZC D4 6-2; Vorden El - Be
groep die de Parel dinsdagavond 13 april Quick ElD20-3;
SHE El - Vorden E2 0-5;
in huize Noordkamp zal uitreiken over Voorst E3 - Vorden
E3 5-0; Erica E3 - Vorde toekenning van deze erer-prijs: "Het den E4 1-8; Vorden E5 - Gaz. Nieuwland
bijzondere aan deze zaadberg is volgens E4 24; Vorden Fl - Gaz. Nieuwland F2 0-8;
de Werkgroep dat hij geheel volgens tra- Warnsv. Boys F4 - Vorden F2 0-9; Gaz.
ditie en oude bouwmethodes is samen- Nieuwland F3 - Vorden F3 0-2; Vorden F4 *• gesteld. Daarvoor heeft de familie Noord- Be
Quick F4 2-5.
kamp een molenbouwer in de arm geno- Vorden Al - Baakse Boys Al 11-0; Vorden
men die een perfect stukje werk heeft af- Erica BI 2-2; Epse Cl -Vorden Cl 6-4.
geleverd". De zaadberg op zich is klaar. In BI
Erica
l -Vorden l 4-0; Vorden 2 - RKZVC 2
de toekomst zal hij worden gebruikt voor 2-1; Vorden
3 - Warnsv. Boys 2 5^); Vorden
het opslaan van hooi en stro. De bodem 4 - Longa 5 1-2;
Witkampers 4 - Vorden 5
onder de berg is nog niet helemaal klaar. 0-5; Vorden 6 - Worth
Rheden 4 0-2.
Dus moeten de kippen nog even wachten
alvorens ze hun "huis" onder de zaadberg
kunnen betrekken. Vroeger gebruikten
de boeren deze ruimte voor het stallen PROGRAMMA
Vorden Dl - de Hoven Dl; WHCZ D5 van de werktuigen.
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden is Vorden D2; Erica El - Vorden El; Vorden
, reeds in 1979 begonnen met de jaarlijkse E2 - Erica E2; Vorden E4 - SHE E2; Vorden
onderscheiding "De Parel van Vorden". E3 - Warnsveldse Boys E3; AZC E4 De eerste Parel ging dat jaar naar Hotel Vorden E5; BrumniB|F2 - Vorden Fl;
Bakker. Behalve toekenning voor diverse Vorden F2 - Be QUICK F3; Vorden F3 gebouwde of gerestaureerd panden zijn Oeken F2; Warnsv. Boys F7 - Vorden F4.
ook enkele "bijzondere" Parels toegekend Vorden Al - DVOV Al; Oeken BI - Vorden
zoals bijvoorbeeld in 1985 toen de win- BI; Vorden Cl - Steenderen Cl.
keliersvereniging de prijs in ontvangst Vorden l - Daventria l (restant 39 min.);
mocht nemen voor de Kerstversiering in Kilder 2 - Vorden 2; Ernst 3 - Vorden 3; De
het dorp. In 1987 kreeg de beeldhouwer Hoven 5 -Vorden 5; Vorden 6 - Ratti 3.
Frank Letterie de prijs voor het fraaie
door hem gemaakte Staringbeeld. In de GROLSE BOYS l - RATTI l 3-2
afgelopen 20 jaar was er tweemaal (1992 Na een fikse nederlaag op tweede
en 1996) geen aanleding een Parel uit te Paasdag was afgelopen zondag Grolse
Boys de tegenstander van Ratti. Op pareiken.
pier een tegenstander waar Ratti zich
mee kan meten.
Plattelandsvrouwen
Ratti begon fel aan de wedstrijd. Ook in
De Nederlandse Bond van Plattelands- voetballend opzicht kon men zien dat
vrouwen in Vorden houdt woensdag- Ratti, ondanks weinig punten, gegroeid
avond 14 april een bijeenkomst in De is. Ratti speelde een goede eerste twintig
Herberg. De avond wordt verzorgd door minuten. Na circa 10 minuten werd de
een eendagsbestuur, dus het is nog een bal door het middenveld veroverd en
verrassing wat er op het programma Ratti zette direct een aanval op.
staat. Verder is er op zaterdagmiddag 17 Alexander Kappert werd de diepte in geapril een stekjesruimmarkt op het stuurd. Hij twijfelde geen moment en
zette de bal direct voor. Antoine Peters
marktplein.
kwam goed voor zijn tegenstander en
tikte de bal fraai binnen. Een aanval "uit
Voorjaarstocht VRTC
het boekje" en zo wil de trainer het graag
De VRTC De Achtkastelenrijders houdt zien.
zondag 18 april de jaarlijkse voorjaars- Na deze voorsprong ging Ratti op zoek
tocht. De deelnemers kunnen kiezen uit naar meer. Uiteindelijk duurde het nog
twee afstanden: 40 kilometer en 100 ki- 10 minuten voordat Ratti op een verdienlometer. De rit met een lengte van 40 ki- de 2-0 stand kwam. Het was Arjan
lometer wordt gehouden in de omgeving Berenpas die in de "kluts" het koelste
van Vorden-Hengelo-Baak. De start is bij bleef. Dat was voor hem een mooie opsteDe Herberg. De tocht van 100 kilometer ker want Berenpas kwam terug van een
lange blessureweg. Een mooie uitgangswordt gefietst rondom de IJssel.
positie voor de jonge ploeg. Echter, het
goede spel van de eerste 20, 25 minuten
ir»
was met dit doelpunt direct weg. Ratti
Voetbal
bereikte de rust toch met vechtlust met
een 2-0 voorsprong. Wat een weelde!
ERICA '76 - VORDEN 4-0
Vorden heeft in Dieren een zware neder- Trainer Anton Peters waarschuwde de
laag geleden. Het kon geen vuist maken jonge ploeg in de rust voor al te veel optitegen het agressief spelende Erica. Aan misme. Dit bleek helaas een waarschuwalle vier doelpunten ging balverlies voor- ning die niet goed overkwam. De gehele
tweede helft liep Ratti achter de feiten
af.
De wedstrijd was nog maar 4 minuten aan. Geen duel werd gewonnen en van
oud of doelman Besselink kon de bal al goed voetbal was geen sprake meer.
uit het net halen. Door een fout in de Grolse Boys drukte Ratti steeds verder te

rug en na 10 minuten in de tweede helft
scoorde Grolse Boys 1-2.
Daarna was Ratti de kluts volledig kwijt
en was het wachten op meer. Het werd 22 en zelfs nog 3-2 voor Grolse Boys. Vlak
voor tijd had Ratti nog een goede moge
lijkheid om toch nog een gelijkspel te be
halen. Al met al een zware domper voor
Ratti. De nederlaag mochten zij zichzelf
aanrekenen en wellicht dat de jongens
van deze "les" geleerd hebben.
Donderdagavond moet Ratti het opne
men tegen Diepenheim. De statistieken
geven een gunstig beeld want Ratti heeft
dit seizoen 's avonds nog niet verloren.
PROGRAMMA

Erica '76 Bi • Ratti BI; Ratti l Diepenheim 1; Dames l - Witkampers 2;
Avanti T. 5 - Ratti 5; Almen Cl - Ratti Cl;
SHE 4 - Ratti 2; Vorden 6 - Ratti 3; Ratti 4 Drempt Vooruit 5; Dames l - Hoeve
Vooruit 2.

Expositie Geja Kuiper
bij'Het Gele Stoeltje9
In galerie 'Het Gele Stoeltje' aan de Burgemeester Galleestraat 36 in Vorden
wordt vanaf 25 april tot 6 juni een expostie gehouden van Geja Kuiper. Deze
kunstenares is vooral bekend vanwege
haar acryl- en olieverfschilderijen. De
thema's die ze kiest zijn in eerste instantie afgeleid van de realiteit, maar worden
in de loop van het werken eraan abstracter of fantasie. De expostie wordt zondagmiddag 25 april geopend is wekelijks
te bezichtigen op donderdag-, vrijdag- en
zaterdagmiddag.

AGENDA
APRIL

Wielersport
RTV-ERS PRESTEREN GOED

De zaterdagcompetitie en de zondagcompetitie zijn afgelopen. Dit zijn een serie voorjaarswedstrijden van de regioclubs.
Voor de RTV eindigde Reynold Harmsen
uit Warnsveld in de zaterdagcompetitie
als derde achter Rudi Peters die tweede
werd en winnaar Fred Keiler uit Twello.
In de zondagcompetitie werd Reynold
Harmsen derde.Conny Paas werd vorige
week zaterdag eerste in Wesepe bij het
Salland/IJselstreekkampioenschap. Een
goede prestatie voor de eerstejaars. Ook
eerstejaars junior Bart Besemer uit
Leuvenheim behaalde een eerste plaats
in Wesepe.
Corrine Dorland uit Eerbeek won zondag 4 april in Zeddam de dames ATBcours. De van ver terugkomende Gretha
Klein Brinke uit Vorden behaalde een
knappe zestiende plaats in een wedstrijd
waar alle toppers aan de stareenden.
Rudi Peters behaalde zaterda^^ april in
Almelo een tweede plaats en Tweede
Paasdag in Eibergen was hij weer in de
kopgroep te vinden van negen man. Ook
hier was een tweede plaats zijn deel.
De RTV is momenteel druk b^e met de
voorbereiding van de Rabo-<^moop van
de Graafschap op zondag 2 mei. Start en
finish zijn dan in de Dorpsstraat te Wichmond. De jeugd kan zich opgeven voor
de Rabo Dikke Banden Race bij de organisatie, telefoon (0575) 44 16 78.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN KOST MEER!

ledere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
13 Soos Kranenburg
13 HVG Linde Excursie naar J. Houtman
14 N.B.v. Plattelandsvrouwen, Eendagsbestuur.
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 waarnemen als kunst
17 Stekjesmarkt, Marktplein
18 Klootschiettoernooi Wildenborch
18 VRTC Voorjaartocht 40 en 100 km
19 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
20 Soos Kranenburg viering 25
jaarbestaan
21 HVG Wichmond st. SOHO
21 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
21 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
21 HVG Dorp dia's int. Vorden
23 Damesclub Medler feestavond
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
26 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
27 NCVB financieel Project Filipijnen
27 Soos Kranenburg
28 ANBO Bridgeclub BZR in
Dorpscentrum
28 Welfare handwerkmiddag Wehme

Ook voor
Vorden geldt:
ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK
WORDT U GEGEVEN DOOR

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 55737.0

Buitenkans!
D« Micra Uma:
Standaard o.a «tuurbekrachtiging en
bestuurdersairbag.
Extra uitgerust met:
• speciale Limabekleding ook op de portieren
• brede stootstrips
• zilverkleurige middenconsole
• schuif/kanteldak met wegschuifbaar zonnescherm
• butenspiegels in carrosseriekleur
• speciale meicovers (op 1.3).
Extra voordeel: ƒ 1.000,-!

3 jaar garantie. 2 jaar gratis onderhoud
en 1 jaar gratis all-riskverzekering.
De spraakmakende 3*2*1- de wel heel bijzondere Micra Lima.
actie van Nissan: 3 jaar Want dan krijgt u bovenop uw
garantie, 2 jaar gratis onderhoud 3*2*1-voordelen namelijk ook nog
en 1 jaar gratis all-riskverzekering ƒ 1.000,- extra actievoordeel.
op uw nieuwe Micra, Almera of Onze 3*2*1-actie loopt
Primera. En Nissan rijden wordt tot en met 31 mei 1999.
nóg interessanter als u kiest voor Dus wacht niet te lang. Tuink «bout n.
Er ii il i«n Ninin Micri Umi vinil f 23.745,-. Coniurr
t geldt bij unkoop «ri ragialrali* van 26 maart l/m 31 rr

. BTW in BPM. «xcl. vfrwijdaringibtjdng* «n kollen njklur miknfi
'ilrdin 3-2-1-acti» tar inzag* bij d* Ninin d«al*r Wijzigingen vocnbe

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
HENGELO G.

Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR

Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0318) 52 93 20

ZUTPHEN

De Stoven 25, Te). (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

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

met
diabetes
kun £

lieven
vraag maar aan ck- DVN

Aantal banen
in Gelderland
fors omhoog
De werkgelegenheid
in Gelderland nam in
1998 met 4,4% (33.690
banen) toe. Daarmee
werd veruit de sterkste groei van de afgelopen jaren gerealiseerd. Deze toename
van banen is vrijwel
in alle sectoren terug
te vinden. De top 10
over de afgelopen vijf
jaar wordt aangevoerd door de gezondheidszorg. Ook
in de sector computerservicve- en informatietechnologie is
er een uitzonderlijk
hoge groei. Er lijkt
sprake van een inhaalslag.
Dit blijkt uit de Prvinciale Werkgelegenheidsenquête die Gedeputeerde Staten (GS)
voor kennisgeving nebben aangenomen. De
forse groei van de werkgelegenheid deed zich
in alle regio's van Gelderland voor. Koplopers waren de Veluwe
(4,9%) en Arnhem-Nijmegen (4,6%). Ietwat tegenvallend was de
groei in Rivierenland
(3,3%) waar in voorgaande jaren juist van
de sterkste stijging
sprake was. De Achterhoek kende het afgelopen jaar een^fcei van
3,8%).
Slechts in 3 sectoren
daalde de werkgelegenheid in de afgelopen jaren substantief Zowel
in de papie^pustrie
als in de nutssector gingen de afgelopen jaren
zo'n 700 banen verloren. In de voedings- en
genotmiddelen industrie bedroeg het banenverlies ongeveer 250.

TJNIVÉ
\^/ VERZEKERINGEN •

Hierbij nodigt het bestuur van Onderlinge
Verzekerings Maatschappij Univé Gelre W.A. haar
leden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
welke gehouden wordt op donderdag 29 april 1999
in Hotel Witkamp, Dorpsstraat 8 te Laren Gld.
Aanvang 20.00 uur.
Enkele agendapunten:

-jaarrekening 1998
- mededelingen: er zijn
besprekingen gaande met
het bestuur van Univé
Hof van Twente te
Markelo om te komen
tot samenwerking/fusie
- voorstel winstverdeling /
premierestitutie
- bestuursverkiezing

De volledige agenda, de notulen van de vorige
Algemene Ledenvergadering, alsmede de jaarrekening 1998 liggen vanaf heden voor de leden ter
inzage in de kantoren te Ruurlo en Lochem.
Tevens worden uitgenodigd de leden van Univé
Verzekeringen voor het bespreken van de
resultaten over 1998 van Univé Verzekeringen en
haar werkmaatschappijen.
Het Bestuur

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Univé Gelre W.A.
Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo, tel. 0573-451635
Eekmolenweg 10, 7241 CM Lochem, tel. 0573-298100

I THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

VERENIGING

MU'llM'll IIU'I lli.llK'U'X
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Audioloog l Kapteyn over maatschappelijk isolement:

"Slechthorende
voelt zich vaak
buitengesloten"
Slechthorendheid heeft grote gevolgen voor de mens.
Je ziet aan de buitenkant niet dat iemand doof is of
slecht hoort. Een gehoorprobleem leidt vaak tot isolement. Theo Kapteyn is audioloog bij het VU-ziekenhuis in Amsterdam. "Om het probleem van slechthorenden duidelijk te maken, vergelijk ik hen wel eens
met blinden. Een slechtziende zit in een volle kamer
en doet volop mee, ook al kan hij niet zien. Een
slechthorende staat in feite buiten de kamer, kijkt
naar binnen maar hoort niet bij het gezelschap."
"Een audioloog is geen arts", vertelt Kapteyn, "maar weet vooral
veel van de werking van het geluid
en het gehoor. Hij meet het gehoor
en de afwijkingen en past dan een
hoortoestel aan. We behandelen de
meer ernstige gehoorafwij kingen.
De lichtere aandoeningen kunnen
door de KNO-arts of audicien
behandeld worden." Theo Kapteyn
stelt ook de diagnose en revalideert
het gehoor. "Dit specialisme is ontstaan in de 30-er en 40-er jaren,
toen ook de eerste hoortoestellen
ontwikkeld werden. We werken
nauw samen met KNO-artsen en
ook met huisartsen."

Verschillende specialisten
Veel audiologen werken in een
audiologisch centrum, waaraan ook
een KNO-arts, maatschappelijk
werker, technicus, logopedist en
psycholoog verbonden zijn.
"Slechthorendheid kan diep doorwerken in het persoonlijk leven
van de patiënt", weet Kapteyn.
"Door de aanwezigheid van de
verschillende specialisten kunnen
we mensen helpen te leren leven

met hun verminderde gehoor. We
onderzoeken hoe kapot het gehoor
is en wat de gevolgen zijn voor het
verstaan van spraak. Bovendien
kijken we wat de sociale gevolgen
ervan zijn want een slechthorende
voelt zich vaak buitengesloten."

Weegschaal
Het menselijk gehoor is een ingewikkeld, verfijnd zintuig. Een heel
gevoelig meetinstrument. "Een
weegschaal waarmee je een brief
kunt wegen, maar ook een zware
caravan", vindt Kapteyn. "Zo uiteenlopend is het menselijk oor. Bij
het horen van het spectrum tussen
hele lage tot hele hoge tonen kan
van alles misgaan. Bij kleine kinderen zien we vaak dat het doorgeven van het geluid naar het binnenoor niet goed loopt. Dit noemen tf
we geleidingsverlies en is in veel
gevallen met operaties te verhelpen. Afwijkingen in het binnenoor
zelf komen weer meer voor bij
ouderen. Vooral de hoge tonen
worden niet meer goed gehoord, fl
Men hoort iemand wel praten,
maar verstaat niet wat diegene

zegt. Dit lijkt op Oostindische
doofheid maar hier is geen sprake
van kwaadwillendheid. Deze aandoening kan grote gevolgen hebben voor het sociale leven van de
patiënt. Een hoortoestel kan, door
het versterken van het geluidsvolume het gehoor verbeteren. Slechts
in uitzonderingen ligt de oorzaak
van slechthorendheid dieper in het
oor als gevolg van een ziekte. In
dat geval wordt het via zenuwverbindingen naar de hersenen niet
meer goed doorgegeven.

Preventie
Sommige aandoeningen zijn te
voorkomen. Kapteyn legt uit:
"Plotselinge harde geluiden zijn
slecht voor het gehoor. Als je lange
tijd in een lawaaiige omgeving
bent, kan dit ook nadelige gevolgen hebben. Dan kun je denken
aan een popconcert, discotheek of
aan werkplekken in de bouw.
Bepaalde medicijnen, of combinaties van geneesmiddelen kunnen
ook het gehoor aantasten. Ik wijs
er vaak op dat het verstandig is de

signalen van je eigen gehoor
serieus te nemen. Wanneer je oren
bij het horen van harde geluiden
gaan suizen of pijn doen, verlaat
deze plek dan."

Digitale apparaten
"Het draait in veel gevallen om de
haartjes in het binnenoor", aldus de
audioloog. "Deze hele kleine en
kwetsbare haartjes geven de
geluidstrillingen door. Wanneer er
onvoldoende zuurstof naar toe
gaat, kunnen ze beschadigen.
Meestal onherstelbaar, zodat de
klachten blijven bestaan." Een van
de weinige oplossingen is dan een
hoortoestel. De Schooneberg-audicien weet alles van het aanmeten
van zowel analose^ls wel de
nieuwe generati^^fcortoestellen.
"Tegenwoordig bestaan er digitale
apparaten die voor sommige vormen van slechthorendheid oplossingen bieden." Kapteyn wil hierbij het optimisme dat in enkele
reclamefolders '^fejt gemeld wat
temperen. "Digifj^toestellen kunnen weliswaar zachte geluiden wel

Bescherming voor luchthavenpersoneel

Vlie sen met
oordoppen
SCHIPHOL - Ongeveer twee miljoen mensen in
Nederland werken in een lawaaiige omgeving. De helft
van deze werknemers weet dat zelf ook en heeft maatregelen genomen. De andere vijftig procent is zich
vaak niet bewust van de gevaren. Het personeel dat op
onze nationale luchthaven aan een overdaad aan
geluid blootstaat, heeft een bezoek gebracht aan de
audicien; de aangewezen specialist voor het aanmeten
van individueel aangepaste gehoorbescherming.
Deze 'otoplastieken' beschermen
de werknemers tegen lawaaidoofheid. Uit statistieken blijkt dat dit
een van de meest voorkomende
beroepsziekten in Nederland is.
Door aanhoudend harde geluiden
van motoren, vliegtuigen of
fabrieksmachines sterven de dertigduizend trilhaartjes in het binnenoor langzaam af. Hierdoor hoor
je na verloop van tijd geen hoge
tonen meer, alles klinkt dof.
Slechthorendheid gaat meestal
geruisloos. Je merkt het nauwelijks, je denkt dat je eraan went.

versterken en harde geluiden juist
niet, het volgen van een gesprek
blijft echter vooralsnog extra
inspanning vergen. Wel is het zo
dat een digitaal toestel net horen
gemakkelijker en prettiger kan
maken en zo het isolement waarin
slechthorenden verkeren, wat weg
kan nemen. En dat is een groot
voordeel want dan horen deze
mensen er tenminste weer bij."

een

en

y/

lk hoor allerlei bTigefuiden"

Gehoarverlies ontstaat meestal
geleidelijk. Wanneer je slechthorend wordt, hoor je cc'rst het ritselen van kleding en voetstappen niet meer. Vervolgens zul je
het geluid van stromend water
en /ingende vb.'
Aan het verdwijnen van i'
geluiden wen je langzaam. Je
merkt pas echt iets van slechthorendheid wanneer je in sommige .situaties de gesprekken
niet meer goed kunt volgen,
Wanneer je een hoortoestel hebt,
worden niet alleen spraakgeluiden
versterkt. Ook andere geluiden
die je voorheen wel hoorde, worden weer geheel of gedeeltelijk
teruggebracht. Maar wel in één
keer. Dit voelt storend aan en
deze geluiden worden dan als
bijgeluiden ervaren. De terugkeer
van geluiden went bij de cvn
sneller dan bij de ander. Bij een
deskundige Sehooneberg audicien
kunt u /.idh vrijblijvend laten
informeren over de nieuwste
generatie hoorapparatcn. Deze
zijn in staat voornamelijk het
spraakgebied te versterken, waardoor'de slechthorende minder
last heeft van de/e "bijgeluiden1.

"Mijn opa boort gefluit..."
Ook piloten draden gehoorbeschernun
mers moeilijk communiceren is.
Het is natuurlijk van groot belang
dat piloten goed met het personeel
in de verkeerstoren kunnen spreken.

Verkeerstoren

Frequentie

De Elacin-oordoppen zijn met veel
succes geïntroduceerd in verschillende KLM-divisies. Airforce
KLM bijvoorbeeld, maar ook het
personeel dat voor de afhandeling
van de bagage verantwoordelijk is
en de mensen van het technisch
onderhoud gebruiken Elacin
Compact met MO2-filters. De piloten gebruiken Elacin ER-LVs. In
de cockpit is veel meer lawaai dan
in de rest van het vliegtuig. Er is
behoorlijk veel 'windruis', waardoor het zonder gehoorbescher-

Omdat de otoplastieken individueel
worden aangemeten, hebben ze een
perfecte pasvorm en zijn ze ook bij
langdurig dragen comfortabel. Ze
zijn precies naar de vorm van het
oor van de drager gemaakt en zijn
dus maar op een manier in de
gehoorgang in de brengen. Alle
geluiden worden met ca. 15 decibel
gedempt. Het is eigenlijk hetzelfde
effect als het zachter zetten van je
radio, maar door een speciale voorziening -een capillair- wordt juist
de frequentie waar de spraak zich

bevindt iets meer doorgelaten. Voor
het aanmeten van dergelijke
gehoorbeschermers kunt u uw oren
vooraf door een arts of een audicien
laten meten.

Ook voor thuis
Afhankelijk van de hoeveelheid
lawaai en de werkomstandigheden
is er voor iedere situatie een ander
type otoplastiek inpasbaar. Meer
dan 8000 mensen gebruiken deze
op maat gemaakte hoorprotectiemiddelen. Ook voor thuis is een
otoplastiek vaak een geschikte
oplossing wanneer je 's nachts door
omgevingsgeluid wordt gestoord of
wanneer je je even helemaal uit de
buitenwereld wilt terugtrekken.

Sommige mensen hebben te
maken met een,hoortoestel dat
uit zichzelf gaat fluiten. Dit is
een ongemak dat zowel vervelend is voor de drager van tiet
toestel als de omgeving. l V
oorzaak ligt echter zelden hij
liet hoortoestel /elf. Het fluiten
ontstaat doordat het versterkte
geluid wordt teruggekaatst of
ontsnapt uit het oor en vervolgens de microfoon van hoortoestel nogmaals bereikt. De/t'
akoestische terugkoppeling (die
in de muziekwereld bekend
staat als 'feedback') is de reden
van de fluittoon. Dit wordt
meestal veroorzaakt door oorsmeer, in de gehoorgang. Ook
kan het zijn dat het oorstukje of
hoortoestel niet meer goed past.
Maar er zijn. nog andere oor/aken mogelijk.

(Advertorial)

HOE ONTSTAATVET HAAR?

«i2 bossen tulpen
* Hortensia

9 2 bossen bloemen
o 2 begonia's

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Schoonmaak- en
Schoorsteen veeg bedrijf

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

(Advertorial)

BEURSPRAAT
STOCK AROUND THE CLOCK!
In de jaren zestig was^fc Amsterdamse Effectenbeurs
officieel open tussen een uur en tien voor half drie 's
middags. Twintig jaar later waren de openingstijden
aanzienlijk vervroegd, maar niet verlengd; om twaalf
uur begon de handel, om vervolgens om kwart over één weer te eindigen. Voor de lokale fondsen werd slechts twee keer per dag een noteing opgemaakt, om 12.15 uur
en om 13.15 uur. Daarnaast was er voor- en nabeurs ^J handel mogelijk in de vijf internationals (Olies, Unilever, AKZO, Philips en KLM) en een handvol speciaal door de
beurs aangewezen fondsen, veelal scheepvaartfondsen. Tot 1957 was de beurs zelfs op
zaterdag open. Tussen tien en half twaalf handelde een kleine groep rijke handelaren
in de fondsen die normaliter voor- en nabeurs werden verhandeld. De beurshandel
was overzichtelijk en niet voor niets. Elke beurstransactie ging gepaard met een lange
reeks administratieve handelingen. Er moesten orderbriefjes worden gemaakt, aanen verkoopnota's worden opgesteld, courtage worden afgerekend, betaling worden geregeld en fysieke stukken worden overgedragen.
In 1985 werd de beursdag ineens een stuk langer. De officiële beurs ging vanaf dat moment al om tien uur open en pas om half vijf dicht terwijl later werd besloten nog een
halfuur eerder te beginnen. Handelaren moesten om half tien al (???) paraat zijn. In
de vroege ochtenduren was er nog even de gelegenheid onderling te overleggen over
openingskoersen en na half vijf was er de gelegenheid om de gedane zaken administratief af te handelen. Op drukke dagen was men daarmee vaak tot zeven uur 's
avonds op kantoor nog bezig. Met betrekking tot de beurstijden leek de rek er toch
echt uit... leek...
De handel en de handelaren lijken inmiddels geen rust meer te worden gegund. De
openingstijden zullen nog verder worden verruimd. Net als de winkelsluiting gaat nu
ook de beurssluiting op de helling. De beurzen van Frankfurt en Londen hebben in
het kader van hun samenwerking al besloten om hun openingstijden op elkaar af te
stemmen. Beide beurzen zullen dagelijks van negen tot vijf geopend zijn. De
Amsterdamse beurs kan dan natuurlijk niet achterblijven. En de vraag is dan ook of
het daar bij blijft. De befaamde beurs van Wall Street koestert plannen om de openingstijden nog veel verder te verruimen. Men is voornemens om de handel in de belangrijkste Europese Fondsen op een aparte vloer onder te brengen, waar de handel
dan al om vier uur 's morgens (Amerikaanse tijd) begint. Dit kan niets anders betekenen dan dat de beurshandel in ploegendienst moet plaatsvinden.
Indien de beurs van New York daadwerkelijk een half etmaal zal open blijven, zullen
ook de Europese beurzen hun openingstijden verder oprekken. Zij zullen immers niet
accepteren dat de handel in Europese aandelen een groot deel van de dag uitsluitend
in New York plaatsvindt. De handel in grote fondsen wordt steeds internationaler, de
diverse effectenbeurzen zullen dan ook pogen zo veel mogelijk met elkaar in de pas
lopen. Maar niet alleen de openingstijden worden op elkaar afgestemd, ook de dagen
waarop de beurzen gesloten blijven. Zo is de beurs in Amsterdam nu op Koninginnedag nog dicht, terwijl andere beurzen op de Dag van de Arbeid (l mei) gesloten zijn.
Deze verruiming van de openingstijden biedt vooral voordelen voor de particuliere
belegger zoals u en ik. Nu zijn we nog gedwongen tijdens werktijd onze opdrachten
door te geven terwijl we in de nieuwe situatie bijvoorbeeld voor het ontbijt of 's
avonds na het 8-uur journaal vanuit onze luie stoel kunnen handelen.
Beleggen wordt dan 'stock around the clock'.

U heeft uw haar gisteren gewassen,
maar vandaag plakt het weer vet en
futloos tegen uw hoofdhuid aan.
Moet ik het vandaag alweer wassen?,
vraagt u zich af, of kan ik er nog een
dag mee lopen? U weet zeker dat u
het morgen beslist moet wassen,
want anders gaat het onaangenaam
ruiken en begint de hoofdhuid te jeuken.
Ieder mens heeft in zijn huid talgkliertjes. In de hoofdhuid bevinden zich 400
tot 900 talgklierrjes per vierkante centimeter. Op de rest van het lichaam zitten
er nog maar circa 100. Als het goed is produceren deze kliertjes de juiste hoeveelheid vet om haar en huid te voeden en
voor invloeden van buitenaf, zoals zon
en wind maar ook bacteriën, te beschermen.

Een gezonde huid is zuur
Net als het bloed is ook onze huid ?zuur'
ingesteld. De gezonde huid heeft een
zogenaamde pH-waarde van iets boven
de 5. Vette huid heeft een pH-waarde van
rond de 7, en is dus licht alkalisch. Het is
dus zaak om de huid, door het gebruik
van de juiste producten, zo goed moge
Vet en transpiratievocht
lijk in het natuurlijke, zure milieu te
Omdat we ons haar vaak wassen, heeft brengen en desnoods een kunstmatige
het vet amper de kans om de punten te beschermingslaag op te bouwen met de
bereiken en te beschermen. Dit is één juiste pH-waarde.
van de redenen waarom we verzorgende Vet haar trekt sneller stof, vuil, bacteriën
producten moeten gebruiken.
en schimmels aan. Het gezegde dat u vet
Bij sommige mensen zit het haar bijna haar minder vaak moet wassen om de
vol met vet. De taJgtóiertjes produceren, kliertjes niet nog meer te activeren, is
vaak onder invloe^^an het mannelijke niet helemaal waar. Zolang u maar de
hormoon testosteron, teveel vet. Ook juiste producten gebruikt en haar en
vrouwen hebben dit hormoon vooral in hoofdhuid pp een adequate manier
de overgang in een grotere hoeveelheid. behandelt, is er niets aan de hand.
Het is trouwens ^Éfzelfde mannelijke Het spreekt voor zich dat u bij problehormoon dat ook naaruitval kan bevor- men met vet haar een goede kapper
deren. Ook stress, levens- en eetgewoon- moet hebben die u om advies kunt vraten kunnen de talgkliertjes activeren. Er gen. U moet vet haar niet alleen laten
kunnen ook teveel kliertjes in de hoofd- behandelen als u naar de kapper gaat. U
huid zitten, wat een erfelijke kwestie kan kunt ook thuis, wanneer u het haar zelf
zijn.
wast, doorgaan met de juiste behande
Tijdens de puberteit zijn de talgkliertjes ling.
bijzonder actief en kunnen in het Als het probleem niet goed op te lossen
gezicht zelfs acne veroorzaken. Op latere is, kan uw kapper ook adviseren om een
leeftijd komen de kliertjes vaak weer tot kort en sportief kapsel te dragen, dan
rust. Mannen hebben op grond van hun kunt u uw haar elke dag makkelijk washormonale gesteldheid meer aanleg tot sen. Ook een permanent kan een oploseen vette huid en acne dan vrouwen. sing zijn: het haar krijgt daardoor meer
Vrouwen kunnen tijdens hun overgang volume en het wordt poreuzer en kan
(meer) last krijgen van vet haar, omdat de daardoor meer vet opnemen.
kliertjes door hormonale redenen weer
actiever worden.
Jim Heersink Haarmode. Info Tel: 55 12 15

Attractiepark

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
daar geniet je nog het
meest
Weer dagelijks geopend van 10.0O tot
18.OO uur

OPEN CASINO
AVOND
voor kleinere groepen, alleen op reservering.
DATUM:
24 APRIL 1999
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p
Voor nadere informatie: Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen (0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide en Henk Kreeftenberg

Sommige mensen produceren behalve
veel vet ook veel transpiratievocht.
Daardoor wordt het vet bijzonder vloeibaar en het mengsel kan zich binnen één
dag over het hele haar verspreiden.
We kunnen op de actieve talgklieren,
met de juiste producten en een gezonde
manier van leven, een kalmerende
invloed uitoefenen. Maar wanneer er
teveel kliertjes zijn, hebben we een probleem. Ook al is een vette hoofdhuid niet
makkelijk droog te maken, toch kunnen
we de symptomen goed te lijf gaan.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

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

Reparatie Van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

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

Grote demonstratiedag op zaterdag 17 april:

Oranjefestiviteiten 24 april van start met Oranjeavond:

Demonstratiedag Welkoop
Vorden met 7 leveranciers

Oranjeavond met troubadour
Gery groot Zwaaftink en Krato

In samenwerking met zeven leveranciers houdt Welkoop Vorden op zaterdag 17 april een grote 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 demonstraties.

te lijn voor de consument ontwikkeld,
die is afgestemd op de specifieke problemen die u kunt tegenkomen in uw tuin,
op uw terras, balkon of in huis. Luxan
biedt u een compleet programma produkten om alle ongewenste groeiers en
indringers in uw tuin effectief te lijf te
gaan. Een verkoper van Luxan kan u daar
op zaterdag 17 april alles over vertellen.

Service en advies staat hoog in het vaandel bij Welkoop Vorden. "Maar wij weten
natuurlijk niet alles", zegt eigenaar Wim
Weenk van Welkoop Vorden. "Dat is ook
de reden waarom wij deze demonstratie
dag houden. De mensen kunnen op zaterdag 17 april met al hun vragen op onze demonstratiedag terecht. De meest
uiteenlopende leveranciers zullen aan
deze demonstratiedag meedoen. Sowieso is het op die dag al de moeite
waard om een bezoekje te brengen aan
onze winkel", zegt Wim Weenk.

De firma Metëner kan u alles vertellen
over fonteinpompen en tuinverlichting.
Metëner heeft een uitgebreid assortiment vijver- en beregeningspompen. U
kunt zich op de demonstratiedag laten
adviseren welke pomp het beste in uw
vijver past of welke beregeningspomp
voor uw tuin de geschikte is. Bovendien
heeft Me/sner een uitgebreid assortiment accessoires.
Ook Black & Decker is van de partij, de
alom bekende leverancier van elektrische gereedschappen. Niet alleen boormachines en schuurmachines, Black &
Decker levert ook heggescharen, gazonmaaiers, strimmers en hakselaars voor
het versnipperen van uw snoeihout. Tot
slot is er een vertegenwoordiger van Ecostyle die alles kan vertellen over biologisch tuinieren en het in zeven stappen
mosvrij maken en houden van uw gazon
en border.

Er doen in totaal zeven leveranciers mee
aan deze dag. Zo zal de firma Veldman
Dijkstra met schrikdraadapparatuur
aanwezig zijn van het merk Gallagher.
Verder is er een verkoper van Alto van de
partij met hogedrukreinigers van het
merk KEW. De firma Royal Canin weet alles af van honden- en kattenvoer. Ook
voor honden of katten met voedselallergieën, overgewicht, zeer actieve of juist
minder actieve dieren heeft Royal Canin
de juiste voeding.
Tuinieren is een prachtige hobby, maar u
redt het niet alleen met tuingereedschap: zo nu en dan hebt u een ander
hulpmiddel nodig. Bij veel boeren en
tuinders staan de nodige Luxan-produkten. Luxan levert niet alleen succesvolle
gewasbeschermingsmiddelen aan grootverbruikers, maar heeft ook een comple-

~" VoorjaarsritVAMC
De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' hield zondag een
voorjaarsrit (orienteringsrit) welke tevens meetelde voor het kampioenschap
van Noordoost Nederland. De deelnemers in A en B klasse kregen die dag
twee ritten voorgeschoteld met een totale lengte van circa 100 kilometer. De deelnemers in de C- klasse reden 48 kilometer. Het parcours was uitgezet door Jan
Luiten en Erik ÏÜeinreesink.
Start en finish waren bij het Pannekoe
*' kenrestaurant Schoenaker ( voorheen
gasterij Schoenaker). In totaal werd er
door 43 equipes aan deze Voorjaarsrit
deelgenomen. Alvorens Bert Regelink de
prijswinnaars bekend maakte, werden er
er enkele rondjes bingo gespeeld.

«t

De uitslagen waren als volgt: A- Klasse: l
LJjMtena/ R.Pit De Lutten 237 strafpunten; 2 L.Kolkman/J.Hannink, Wezep 314;
3 W.D. Wisselink en echtgenote Ruurlo
321; 4 HJ. Cortumme/ mevr.G. Mennink
Toldijk 339; 5 R.Plat, Schellinga 424 strafpunten. B-Klasse: l GJ. Eskes/ WFleerkate, Gorssel 352; 2 S.Paulusma/ H.Keuning, Leeuwarden 353; 3 G. Siemes en
echtgenote, Zutphen 439; 4 H. Wiersma
en echtgenote, Winschoten 507; 5 S.Le
lieveld en L.Brinke, 't Harde 530 strafpunten. C-Klasse: l M.Maalderink en
echtgenote Toldijk 62 strafpunten; 2 R.
Ehrhardt en echtgenote, Hoogeveen 63; 3
BJ. Boltinge, Pesse 100; 4 W.Hartman en
echtgenote, Oldeberkoop 119; 5 A. Bouwmeester/G.Knobben, Hellendoorn 148
strafpunten.
Clubteams A-Klasse: l MAC Zutphen 708
strafpunten; 2 AMBC Wezep 712; 3 MAC
Stadskanaal 808; 4 MAC Walden uit
Drachten 954; 5 MAC Midden Drenthe
Westerbork 830 strafpunten. Idem B-Klasse: l VAMC "De Graafschaprijders" uit
Voirden 846 strafpunten; 2 MAC Stadskanaal 995. Idem C-Klasse: l MAC Midden
Drenthe uit Westerbork 282 strafpunten;
2 VAMC "De Graafschaprijders" uit Vorden 377 strafpunten.

Tegelijk met deze produktinformatiedag
is Welkoop op 17 en 18 april aanwezig op
het concours hippique in Vorden georganiseerd door de Landelijke Rij vereniging
Vorden. In de Welkoop-stand in het promodorp is het gehele assortiment van
Sectolin uit voorraad leverbaar. Sectolin
levert een uitgebreide lijn paardenverzorgingsartikelen^Al deze Sectolin-produkten zijn vanaf^P^pril ook in de Welkoopwinkel verkrijgbaar.

Volleybal
DAMES DASH - BPEMERANG 0-3
-Zaterdag trad Dash aan tegen het op de
derde plaats staande Boemerang uit
Eibergen. Evenals twee weken eerder het
de smalle basis van het eerste vrouwenteam welke de uitslag mede bepaalde.
Coach Louis Bosman is op dit moment
wel zeer beperkt in zijn mogelijkheden.
Van zijn basiszestal is diagonaalspeelster
Anoek Dalhuisen de laatste weken niet
in staat een wedstrijd geheel uit te spelen. "Een chronische rugblessure die op
dit moment weer extra actiefis. Mogelijk
speelt de extra druk en drukte van het
HAVO examen hierbij een negatieve rol.
Met één wisselspeler op de bank is de
koek dan wel erg snel op. Weliswaar zaten daar nog twee jeugdspeelsters bij
maar die zijn absoluut nog niet in staat
om een minder draaiend team uit het
dal te halen. Nu staat er dus te veel druk
op de basis van het constant moeten
presteren. Niemand mag eigenlijk een
minder dag hebben. En je weet, dat na
zo'n goede serie er altijd wel een minde
re dag komt. En die mindere dag hadden
wij dus zaterdag", aldus de Vordense oefenmeester.
Aan de andere kant van het net stond zaterdag overigens niet de eerste de beste.
De Eibergse vrouwen, startende met een
basisteam met een gemiddelde leeftijd
van bijna 29 jaar, tegenover een gemiddelde aan Vordense zijde van nog geen
19, kunnen bogen op een jarenlange ervaring, waarvan enkelen zelfs op eerste
divisieniveau. Ook in gemiddelde lengte
scoorden de gasten hoger dan de thuisploeg zij het minder spectaculair. Maar
toch waren deze twee ingrediënten het
die Dash de das om deden. Het verschil
in snelheid en blokkerende kracht besliste de wedstrijd op cruciale momenten.
Dash wist weinig ballen van de
Boemerangse aanvalsters te blokkeren,
terwijl de Vordensen omgekeerd regelmatig de keiharde smashes gekeerd zagen door een goed sluitend en gepositioneerd blok aan Eiberse zijde.
Alleen in de derde set wist de thuisploeg

Traditiegetrouw wordt op de zaterdag voor Koninginnedag de Oranjeavond gehouden. Vorig jaar was er
nog een grootse revue in het kader
van het 100-jarig bestaan van de
Oranjevereniging. Dit jaar staat er
een optreden op het programma van
Kranenburgse toneelvereniging Krato en de Vordense troubadour Gery
Groot Zwaaftink. Kaarten voor deze
avond zijn vanaf 19 april te verkrijgen
bij de ABN AMRO en bij het Dorpscentrum. Leden van de Oranjevereniging kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart twee gratis kaarten
afhalen.

van de Apenheul. Gezien de beloning die
is uitgeloofd bij een eventuele terugbe
zorging van deze gast is de jacht al snel
geopend. Toch blijkt het allemaal iets
anders in elkaar te zitten dan iedereen
denkt en heeft deze aap toch nog een
vreemde staart.
Na dit toneelstuk is het de beurt aan Ge
ry Groot Zwaaftink. Voor de Vordenaren
behoeft deze artiest eigenlijk geen verder
introductie. Als troubadour is hij inmiddels een regionale bekendheid. Ook op
deze avond zal hij het publiek weer we
ten te boeien met zijn verhalen en liede
ren. Hij begeleidt zichzelf hierbij op gitaar.

Het programma op zaterdag 24 april in
het Dorpscentrum begint met een toneelvoorstelling. Dit jaar wordt het toneelgedeelte verzorgd door toneelvereniging Krato. Zij brengen het vrolijke blijspel 'In de aap gelogeerd' op de planken.
Het stuk is speciaal ingestudeerd voor de
ze avond.
Het blijspel speelt zich afin het pension
van Evert en Miep van Dongen. Er logeert
hier een aantal gasten. Plotseling duikt
er een vreemde gast op die - zo blijkt uit
het nieuws - wel eens afkomstig kon zijn

Opgave voor
beddenrace
De Oranjevereniging houdt op 30
april - Koninginnedag - weer een spectaculaire beddenrace in het centrum
van het dorp. Voor meer informatie
en opgave kan men contact opnemen
met Willem Oldenhave (55 14 28) of
Hans ten Elshof (55 22 18).
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Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0 575) 57 15 28

een 4-0 en 5-1 voorsprong te nemen.
Daarna ging het allemaal heel snel, evenals in de eerste twee sets scoorde
Boemerang teveel punten op rij, waardoor een schier onmogelijke achterstand
onstond. Dash wist in de hele wedstrijd,
gespeeld met de wedstrijdbal van subsponsor Technisch Ingenieurs Bureau
Meurs uit Lochem, nooit het hoge niveau
van voorgaande weken te halen en vocht
meer tegen zichzelf dan tegen de goed
geoliede machine van de vrouwen aan
de andere kant van het net.
Zaterdag speelt Dash haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Dynamo
Neede.
UITSLAGEN
Heren eerste klasse: Dash l - Willems
Gemini l 0-3; Heren tweede klasse: WIK l
- Dash 2 1-3; Heren derde klasse: Dash 4 Tornado 2 2-2; Dames derde div.: Dash Boemerang 0-3; Dames eerste klasse:
Dash 3 - Huevo '85 l 2-3; Dames tweede
klasse: Dash 4 - Boemerang 2 1-3; Dames
derde klasse: WIK 3 - Dash 5 3-1; Dames
derde klasse: Marvo '76 2 - Dash 6 3-1;
Dames vierde klasse: WIK 5 - Dash 7 3-1;
Meisjes A: Dash Al - Longa '59 Al 3-1;
Meisjes B: VCV B2 - Dash Bi 3-0; Meisjes
Cl: Marvo '76 Cl - Dash Cl 0-3; Meisjes
C2: VCV Cl - Dash C2 0-3; Jongens C3:
Dash C3 - Access/BVC Cl 1-3.

PROGRAMMA
Heren eerste klasse: Dash l - Baderie/Dynamo 2; Heren tweede klasse:
Access/BVC 3 - Dash 2; Heren derde klasse: Huevo '85 - Dash 3; Heren derde klasse: Dash 4 - Side Out 4; Dames derde div.:
pash - Baderie/Dynamo; Dames derde
div.: Boemerang - Dash 2; Dames eerste
klasse: Dash 3 - Baderie/Dynamo 2;
Dames tweede klasse: Dash 4 - Overa l;
Dames derde klasse: Access/BVC 2 - Dash
5; Dames derde klasse: Access/BVC 3 Dash 6; Dames vierde klasse: Tornado 3 Dash 7; Meisjes A: Dash Al Baderie/Dynamo Al; Meisjes Cl: BOVO
C2 - Dash Cl; Meisjes C2: Huevo '85 C3 Dash C2; Jongens C3: Dash C3 Baderie/Dynamo C2.

DRUKKERIJ IVP

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

GEMEENTE VORDEN
Vorden is een gemeente met veel natuurschoon in de Gelderse
Achterhoek. De gemeente heeft ruim 8.350 inwoners en een oppervlakte
van 6.800 ha.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit de sectoren grondgebied,
middelen en samenleving en een stafafdeling personeel en organisatie.
De sectoren zijn verdeeld in afdelingen.

Is uw huis al
millenniumproof?

Voor de afdeling bestuur van de sector samenleving zoekt de gemeente een

medewerk(st)er burgerzaken

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

voor 36 uren per week

000* de

Hij/zij zal in samenwerking met een collega alle taken gaan verrichten op het terrein van
bevolking en burgerlijke stand.
Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.

(Ook voor beglazing berekenen
wij scherpe prijzen)

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

Vraag ook eens naar ons
onderhoudsplan!

Functie-eisen
- u bezit/studeert voor het diploma bestuursambtenaar, differentiatie burgerzaken;
- ervaring met de werkzaamheden op een atdeling burgerzaken en kennis van of ervaring
met gemeentelijke basisadministratieprogrammatuur van Civility strekt tot aanbeveling;
- u bent flexibel en werkt klantgericht.
Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris beschikbaar van maximaal f 4.216,-.
Inlichtingen
Belangstellenden voor deze functie kunnen telefonisch inlichtingen vragen bij de heer
G. Limpers, hoofd van de afdeling bestuur, tel. (0575) 55 74 93.
Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad richten aan het college
van burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

LASSEN

CONSTRUCTIE

Lasbedrijf H. te Velthuis

Wij zoeken op korte termijn:

Een jong en flexibel bedrijf dat in

2 constructie bankwerkers/
lassers
organiseert een

een klein team-verband zich hoofdzakelijk bezighoudt met

Functie eisen:

o.a.:

- minimaal lasniveau l mig-mag

- laswerk voor derden staal R.V.S.

!as^|
- leemp tot 30 jaar

Aluminium
- chassisbouw

- zelfstandig kunnen werken

- unitbouw

- tekening kunnen lezen

- staalconstructie

- flexibele opstelling

- zuiveringscontainers

- ber^pte zijn montagewerk te
verrichten

- opslagtanks

GEMEENTE
VORDEN

MONTAGE

KLAVERJASEN JOKERAfONV

Kantine
De Ark

Het plan heeft betrekking op de gronden, behorend bij het
agrarisch bedrijf Zelstweg 2. Het is de bedoeling de boomkwekerij aan de Ganzensteeg 6 en de Hamsveldseweg 10
te Kranenburg te saneren en dit bedrijf te hervestigen op de
gronden aan de zuidzijde van de Oude Zutphenseweg,
direct ten westen van het industrieterrein. Voor het te saneren agrarisch bedrijf Zelstweg 2 bieden de gronden direct
ten westen van de Zelstweg de mogelijkheid voor hervestiging van de voormalige bedrijfswoning. Ook voor het voor
de uitbreiding van industrieterrein Werkveld te saneren
agrarisch bedrijf Kerkhoflaan 2 wordt op die gronden deze
mogelijkheid geboden.

Stickers

Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthouden aan
een tot kwekerij - bestemmingsvlak l - bestemde strook
grond direct ten oosten van de Zelstweg.

donderdag
15A|JP
aanvang: 20.00 uur

- trappen en bordessenbouw
Wij bieden u een zeer afwisselende

- onderhoudwerkzaamheden bij
papierfabrieken, vuilverbranding
en zandzuiginstallaties

baan in een klein team.
Daarnaast bieden wij u een goed
salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar:
H. te Velthuis - Ambachtsweg 14 - 7251 KW VORDEN

BESTEMMINGSPLAN
"OUDE ZUTPHENSEWEG/ZELSTWEG".
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 15 april 1999 voor een ieder
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt het onherroepelijk
geworden bestemmingsplan "Oude Zutphenseweg/Zelstweg".

DRUKKERIJ

WEEVERS

Vorden, 14 april 1999.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, MrAH.B. van Vleuten,
de burgemeester, E.J.C.Kamerling.

ROY4L CkNIN
CYNOTECHNIQUE INTERNATIONAL

Plant- en tuinverzorging

Schrikdraadapparatuur

Honden- en kattenvoeders

Productinformatiedag
bij Welkoop
Total Cleaning
Confidence™
KEW hogedrukreinigers

zaterdag 17 april a.s. van 09.00 tot 17.00 uur
Medewerkers van de 7 hier genoemde bedrijven zijn
vragen met betrekking tot de door hen geleverde
producten te beantwoorden.

t M DEGROEN
GR"
EN DOEN WINKEL

W00COOP

E

in onze winkel aanwezig om al uw

Vijver- en tuinpompen

Gewasbeschermingsmiddelen

BLACK i.
DECKER.

Doe-het-zelf gereedschap en
tuinmachines

VORDEN • VOF Weenk / Ter Maat • Stationsweg 16 • Tel. (0575) 55 15 83

Freule Judith van Dorth staat
centraal in nieuw boekwerk
Begin deze maand is er een bijzonder
boek verschenen over freule Judith
van Dorth. Ze was Warnsveldse van
geboorte en precies 200 jaar geleden
geëxecuteerd in Winterswijk. Een belangrijk deel van haar leven bracht
zij door in Huis 't Velde te Warnsveld.
k Freule Judith

van Dorth werd 52 jaar. Als
een soort pittige tante komt ze naar voren in een 224 pagina's tellend boek. Ze
was een omstreden Oranjeaanhangster
die leefde van 1747 tot 1799. Ten tijde van
de Franse bezetting kleedde zij zich in
het oranje en riep dat er nog veel meer

patriotten doodgestoken moesten worden. De Franse bezetter pikte deze zware
beledigingen niet en Judith van Dorth
kreeg de doodstraf.
Met het boek werpt schrijfster en historica Hermine Manschot een geheel nieuw
licht op de hoofdpersoon. Tot op heden
stond zij slechts bekend als harteloos,
verbitterd, gierig, zeer rijk en van een
twijfelachtig karakter. Manschot omschrijft haar na grondig onderzoek als
een 'pittige tante'. En van grote rijkdom
was geen sprake. Wegens hoge schulden
werd het Huis 't Velde door haar familie
in 1801 verkocht.

G.H. Vaags

De
plaatselijke
ambulance
is vaak te
laat...

H

vof

Bureau voor ontwerp en bouwadvisering
Htt Hog» 28. 7251 XW Vbrdtn lelttoon (0575) 55 17 87 letellx |0575| 55 37 44

Wij maken voor uw plannen
de mooiste ontwerpen.
Van Oranjepoort tot
een landhuis.
Van een strakke tweeonder-één-kapper tot een
te restaureren boerderij.
Vraag vrijblijvend een gesprek
aan voor al uw vragen over uw
bouwplannen.

Bureau voor ontwerp en bouwadvisering, kostenramingen,
onderhoudsadviezen, nieuw-, verbouw, restauraties.

DUIZENDEN LEZEN

Van Zinnicq Bergmann
geeft zondag 18 april
lezing in theater Linde

In het boek 'In dienst van drie vorstinnen' doet mr. RJ.E.M. van Zinnicq Bergmann verslag van zijn werkzaamheden
aan het hof van 1945-1980. Koningin WilMr. Robby van Zinnicq Bergmann, sol- helmina heeft hem tot hofmaarschalk
daat van Oranje en Hofmaarschalk van benoemd en vanuit deze functie heeft
H.M. de Koningin vertelt zondagmiddag Van Zinnicq Bergmann de hoforganisa18 april in theater Onder de Molen in tie mede opgebouwd en tot aan 1980
linde over het leven aan het Hof van on- mede geleid.
ze drie koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Vorig jaar kwam zijn boek Op meeslepende wijze beschrijft Van Zin'In dienst van drie vorstinnen' uit. De le- nicq Bergmann in zijn boek de situatie
zing wordt afgewisseld door muziek en aan het hof na de Tweede Wereldoorlog,
zang van troubadour Gery Groot Zwaaf- het bezoek van Churchill aan Nederland,
tink. Theater Onder de Molen is geves- zijn benoeming aan het hof, de jacht, entigd aan de de Lindeseweg 29 in buurt- kele staatsbezoeken en zijn reizen met
schap linde bij Vorden. Reserveren aan- de koninklijke familie naar onder andere
bevolena 0575-55 69 87. Zie ook adver- Ethiopië, Thailand, Mexico, voormalig
Joegoslavië, Roe^^iië en Indonesië.
tentie.

Met 20 gulden bezoekt
de mobiele kliniek in India
twee dorpen
Met 50 gulden kan de
ambulance op Sulawesi
200 kilometer rijden
r transportfonds
J M AVI samen
werken •» •" gezonde
ontwikkeling

SHELL Tankstatitm

Groot
jebbink
(Rondweg 2, Vorden)

Als een van de klantvriendelijkste tankstations van
Nederland
kunt u ook op verzoek uw tank door ons laten vullen.
(liefst buiten de spits)

Openingstijden: maandag/vrijdag 7:00-21:00
zaterdag
8:00-21:00
zondag
9:00-21:00
Indien u op krediet wilt tanken kunt u dit overleggen met Jan Groot Jebbink.

KEUKENS
SANITAIR
TEGELS
OPENHAARDEN
BOUWMATERIALEN
BESTRATINGEN
BOUWMARKT

9 kg pak gratis bezorgd!

f 39,95

f 49,95

OMO
VIZIR

ARIEL
DASH
ALL
DIXAN
PERSIL

SUNIL
DOBBELMAN
WITTE REUS

Actie Actie

BouwCenter HCI biedt alles voor een sfeer-

gratis familiekaart 4 personen
Attractiepark Slagharen
t.w.v. (100- bij aankoop van:
3 pak Omo, Sunil, Ariël of Dash
Wees er snel bij! op = op

vol buitenleven. Sierbestrating, pergola's,
tuinschermen, tuinhout, bloembakken...

Bel: 0575-53 09 53

Kijk, kies en (Combineer, BouwCenter HCI

Zwanevlot 48 - Zutphen

biedt zoveel méér!
Wie gaat er mee naar de

HUISHOUDBEURS
t/m 18-4 en de

9 MAANDENBEURS
t/m 18-4., Vertrek: 8.00 uur

Ruurlo; 8.15 uur Vordert en 8.30
uur Zutphen
f 43,- (incl. entreekaart)
Info HAVI Reizen J.L HaiTCn
Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Tel. (0575) 50 13 34

++* Ropin jaren '70 wtw de ooieTaar bijrta uit
Nederland verdwenen. Dankzij Vogelt w«»chermiiii;
/ i j n .-r nu we«r vele honderdt-ri' +++

Beschermen helpt.
Helpt u mee?

BouwCenter i HCI

Ja, ik geef de vogels een
cadeau en krijg er zelf ook één
Voor ƒ 40, per jaar (65+: / 27.50) b«ru u al lid en
ontvangt u elke 2 maanden gratis het tijdschrift
VOGELS en een welkormttadeau
• i" neitkast l l de Zakgids Vogels
*

BouwCenter HCI Hengelo GId. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl
Showroom: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koop^fcd 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt maandag Vm vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopWnd 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur.
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3700 WO Zeist. Postzegel hoert niet. mag wel.

UW

K E U S

l S

R U l M E R

BIJ

HCI

rrJ

Flexibel

VICO

Accuraat
Collegiaal
Wij vragen met spoed
mensen die zich hierdoor
aangetrokken voelen om
samen plezierig te werken.
Wij hebben een team
vakmensen dat zich flexibel
opstelt en weet
wat collegialiteit is.

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

Een greep
uit onze mogelijkheden:
• full-colour brochures
• boeken
• kranten
• handelsdrukwerk
• periodieken
• printing on demand
• internetdesign
• familiedrukwerk
• verpakkingsdrukwerk, enz.

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

GRAFISCH BEDRIJF

Journalist/correspondent m/v

WEEVERS ELNA

LICHTEN VOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

STUDIO CONTACT

DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: BARCHEMSEWEQ 7, 7281 DA RUURLO
ONTWERPEN, DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT - TEL/FAX 0573 461286

WEEVERS DRUK

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

WEVO-DRLK

ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA
ISDN 0575 544327 - E-MAIL: wevodruk<ö>w«evers.nl

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

De complete en betrouwbare fiets
voor elke dag tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Het stabiele frame, beschermd
door 4 lagen krasvaste lak, zorgt
voor een ontspannen en comfortabele fietshouding. Het fraaie
damesmodel is voorzien van een
dubbel gebogen bovenbuis.
Compleet met een veiligheidsslot
van Trelock.
Kleur: blauw
nu voor

f 749,-

voor onze weekbladen Contact en Elna.
Free-lance of in vaste dienst.
Sollicitaties te richten aan
Drukkerij Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden
t.a.v. L.G. Weevers, directeur

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

V ic o f i e t s

n sterk staaltje!

PR FILDE Fl ETSSP EC IALI ST
BLEU Ml NK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

mode

koopjes
baby tuinoverall

19®
34.®5
14?

div. modellen
van 27,50 nu:

denim
hemd
2 modellen
van 39,95 voor:

dames
t-shirt
van 19,95 voor:

SYSTI EMVLOEREN
ISOLATI [MATERIALEN

Spoorstraat28, 7261 AE Ruurto •• r>ni I I A f R A ATI~ni A l I~M
Telefoon (0573) 45 20 00
• BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

kniekousjes
15 denier 3,50 p.paar

3 halen-2 betalen

Tonny Jurriëns \
<:

CITY LIFE
T-shirts
mt. S-M-L
norm. 29,95

AUTOSCHADE

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

AKTE
PRIJS

25:

CITY LIFE

v.o.f.

broek
met zijzakken
mt. S-XL

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

Zei hem
Tel. 0314-622267

AKTE
PRIJS

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

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

fashion
mode voor het héle gezin

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Kn/kqrmschermen nu extra
voordelig en gratis gemonteerd/
Helmink's zonnige zonuïeringactie:

HAMOVE
PARTY
zaterdagavond
24 april a.s.
feestavond in een grote
tent bij de wegrace

Solide knikarmschermen met wit gemoffeld
frame en buismotor in diverse maten met
doek in 17 streepdessins. Tijdelijk met extra
korting en de montage doen we gratis!
250 cm

200 cm

J398,-

300 cm

250 cm

ƒ 598,-

JOVINK

350 cm

250 cm

EN DE VOEDERBIETELS
HURRICANES
KAS BENDJEN

400 cm

250 cm

450 cm

250 cm

500 cm

250 cm

550 cm

250 cm

/698,/798,1898,ƒ998,2098,-

met een optreden van:

aanvang 19.3O uur
Kaarten in voorverkoop bij: café-rest t Hoekje,
Hengelo (Gld.) • café-rest. 'Herfkens', Baak •
café 'De Tol', Velswijk-Zelhem • café-rest. 'De
Herberg', Vorden

Eibergen

Vorden

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514
H E L M l N K

MAAKT
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U
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